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0.1. Educar en el segle XXI

El Departament d’Educació i Universitats ha endegat diverses iniciatives
per acollir els nous mestres i professors i professores que s’incorporen al
sistema educatiu. Es tracta d’ajudar els nous ensenyants a desenvolupar
de la millor manera possible la seva nova professió.

Quan una persona, en general jove, s’incorpora a la docència, es troba
que accedeix a un món que li és en part ben conegut, ja que fins
aleshores ha estat el seu món quotidià (a l’escola, a l’institut o al centre
escolar, a la universitat), però en part també desconegut, ja que ara es
veuen les coses “des de l’altra banda”… Aquesta podria ser una visió
simplista, que creu que l’educació és simplement cosa de dos: ensenyant
i alumne/a. Tanmateix, des del Departament d’Educació i Universitats
estem convençuts que l’educació és una tasca col�lectiva: de famílies, de
centres educatius, de mestres o de professors i professores, d’alumnes,
de l’Administració i de tota la societat en conjunt. Per això, creiem que és
bo que les diferents mirades interactuïn al servei sempre de garantir el
desenvolupament personal i l’aprenentatge dels alumnes.

Els mestres i professors i professores que entren a la professió tenen una
necessitat bàsica d’informació per saber on adreçar-se, on consultar o bé
on poden trobar recursos que els ajudin en la seva comesa com a
ensenyants, o en la seva tasca professional com a membres d’una
comunitat de persones expertes dedicades a la docència. També tenen
necessitats de formació i de suport en molts aspectes, més enllà de la
formació inicial que hagin rebut de la universitat.

Ensenyar és un ofici que s’aprèn sobretot amb la pràctica. No cal
menysprear, en absolut, la importància de la teoria en un moment donat
per ajudar a comprendre la tasca docent o a donar-hi significat. Però és
en l’actuació concreta a l’aula, en un centre escolar, que es desenvolupa
de manera primordial l’educació a les nostres societats. I aquest treball a
l’aula troba continuïtat en la tasca en equip del professorat del centre, en
les feines de gestió dels equips directius i de les persones encarregades
de la coordinació de diferents aspectes de la vida del centre. Avui, a més,
és objecte de preocupació i de propostes d’intervenció també l’educació
fora de l’escola, més enllà del centre escolar estricte per garantir
continuïtats i complicitats educatives i evitar que allò que l’escola basteix,
no quedi minvat o anul�lat per tendències contràries de l’entorn.

Aquest món, força complex val a dir-ho!, té tants topants que un
ensenyant novell difícilment pot disposar de tota la informació necessària,
sense reunir-la de manera sistemàtica. Per això hem preparat aquesta
publicació, que anirem completant i millorant anualment, i que voldríem
que servís per ajudar els professors i professores, especialment els que
s’incorporen a la funció docent com a substituts o com a interins o nous
funcionaris, per primera vegada.

Voldríem que la tasca de benvinguda que encetem amb aquesta acció es
veiés en una línia de continuïtat amb altres accions: la formació
específica per al professorat novell; les accions d’acollida per al
professorat nou que cada centre hauria d’organitzar; la informació
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general que trobareu a les pàgines web del Departament (www.xtec.cat i
www.gencat.net/educacio), etc.

Em plau, doncs, de donar-vos la benvinguda a la nova feina i d’oferir-vos
una guia pràctica on trobareu informació abundosa i útil sobre el
funcionament del sistema educatiu, dels centres, del currículum…; i
també sobre serveis i recursos que us poden ser d’especial interès.

Per acabar voldríem agrair-vos la dedicació i professionalitat amb què,
n’estem segurs, desenvolupareu la vostra tasca al servei de l’educació
dels nois i noies de Catalunya.

Departament d’Educació i Universitats
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0.2. Fer de mestre

Els mestres competents saben què cal fer en cada situació concreta, i per
quines profundes raons ho fan; a més, saben actuar en conseqüència. Fer
de mestre, a peu de classe, obliga a prendre decisions didàctiques i a
convertir la teoria en acció, alhora que l’experiència enriqueix, resitua i
qüestiona la teoria. En aquest anar i venir de la reflexió a l’acció i de
l’acció a l’estudi, pensant sempre en allò que convé als nostres alumnes,
resideix l’especificitat de fer de mestre o mestra i la seva dificultat i
dignitat.

A la classe és on el mestre aprèn a treballar problemes importants per a
la ciència, per als alumnes i per a la societat; a servir-se de tots els
recursos i habilitats possibles per establir una bona comunicació amb els
alumnes. La pràctica ensenya a detectar les dificultats d’aprenentatge de
cada individu i de cada grup, i també els seus punts forts; a donar a cada
persona la seguretat i el suport que necessita; a ajudar els alumnes a
compartir i col�laborar, i a vetllar per tal que tots i cada un dels nois i
noies trobin un encaix en el grup. En la pràctica, el mestre combina
coneixements, conviccions i creativitat per ajudar que els alumnes siguin
persones pensants, solidàries i cíviques.

Molt sovint, el mestre ha de respondre a les necessitats d’uns alumnes
concrets, en situacions úniques. En aquests casos en què no hi ha
resposta clara i el mestre pot fer una cosa o deixar-la de fer, o optar
entre diverses alternatives, la pràctica incorpora un principi d’inseguretat
que porta a una actitud prudent i reflexiva. Aquest procés de reflexió
constant sobre les decisions que s’han pres no es pot fer en solitari
perquè hom acabaria inventant la roda!: reclama l’intercanvi
d’experiències amb altres professionals i l’estudi de la teoria existent
sobre el tema en qüestió. Aquesta necessitat d’intercanvi i de teoria
omple de sentit el treball en equip, la formació permanent i la recerca.

Ser un bon mestre o una bona mestra no és un estat sinó una aspiració,
perquè un bon professional de l’educació sap que no sap prou ni d’allò
que ensenya, ni de com ensenyar, ni de com contribuir al benestar dels
seus alumnes, ni de com cal organitzar els centres i formar equips, ni de
com treballar amb els pares, ni de com inserir-se en el context social de
l’escola. Diria, però, que és una ignorància sàvia, perquè els mestres
entenem que cal ensenyar ara i aquí per a un futur incert; sabem que
hem d’assumir aquesta inseguretat i continuar aprenent i reflexionant a
mesura que canvia el coneixement i la societat. En definitiva, pensem
que el millor bagatge que es poden endur els alumnes del seu pas pels
centres escolars és el gust per la recerca de la veracitat, el record d’un
tracte exigent però ple de comprensió i d’afecte, l’experiència gratificant
del treball ben fet tant individual com compartit, la passió per la
participació i la vivència d’uns valors que potser no sempre són els
socialment més freqüentats però sí que són desitjables. En qualsevol cas,
al capdavall, els mestres entenem que els alumnes faran de la seva vida
el que voldran i podran, però també sabem que podem donar molts
elements per enriquir les seves decisions.

Fer de mestre no és fàcil, no ho és ara ni ho ha estat mai; per això, enfront
dels qui es desanimen en considerar les nombroses dificultats que presenta
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educar els alumnes, cal tenir present que la confrontació entre la ignorància
i el saber, la llibertat i el domini, la igualtat i la discriminació, l’esperança i
el derrotisme, la cooperació i la competència han existit sempre, i fins ara
no hem viscut la victòria total de cap de les opcions. Els mestres que volem
un model de societat basada en el saber, la llibertat, la igualtat, l’esperança
i la cooperació no tenim altre camí que col�laborar en un projecte comú i
disposar-nos a treballar i a seguir endavant. Ja s’ha dit: els mestres som
gent de camí perquè, quan pensem en els nostres alumnes, sempre veiem
la saviesa, la bondat i la bellesa al seu horitzó.

Pilar Benejam i Arguimbau
Catedràtica de Didàctica de les ciències socials
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Capítol 1 1. Dret a l’educació
1.1. Drets humans

Definició L’educació és un dret bàsic de tot infant i de tot jove,
l’exercici del qual li ha de permetre gaudir de tots els
drets i tots els deures que té com a persona.

La voluntat de garantir el dret a l’educació és el que ha
articulat el sistema educatiu de cada país i els diversos
tipus d’escola.

Cada sistema educatiu té la seva pròpia història, i, segons
la prioritat i orientació que li han donat els diferents
governs en cada moment, s’ha necessitat més o menys
temps per arribar a tots els infants i joves, als més petits,
als més grans, als nois, a les noies, als rics i als pobres,
als de les ciutats i als del medi rural…, i s’ha fet amb uns
nivells de qualitat o amb uns altres.

Amb tot, calen canvis legislatius, metodològics i didàctics
per adequar-se, en cada moment, a les característiques, a
les necessitats i als interessos de tots els grups i de tots
els infants i joves.

L’article 26 de la Declaració Universal dels Drets Humans,
adoptada i proclamada per les Nacions Unides el 10 de
desembre de 1948, a la qual l’Estat espanyol es va
adherir, diu:

1. Tota persona té dret a l’educació. L’educació serà
gratuïta, si més no, en el grau elemental i fonamental.
L’ensenyament elemental és obligatori. Cal que
l’ensenyament tècnic i professional sigui generalitzat, i que
s’obri a tothom l’accés als estudis superiors amb plena
igualtat per a tothom amb atenció al mèrit de cadascú.

2. L’educació ha de tendir al ple desenvolupament de la
personalitat humana i al reforçament del respecte dels
Drets Humans i de les llibertats fonamentals. Ha d’afavorir
la comprensió, la tolerància i l’amistat entre totes les
nacions i tots els grups socials o religiosos, i la difusió de les
activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la
pau.

3. El pare i la mare tenen, amb prioritat, dret a escollir la
classe d’educació de llurs fills.

Observacions La voluntat de garantir el dret a l’educació i,
consegüentment, a l’escolarització és el que ha articulat el
sistema educatiu de cada país i els diversos tipus d’escola.

La UNESCO promou l’assoliment del dret a l’educació a
nivell internacional.

Referència
normativa

·  Declaració Universal dels Drets Humans, 1948

·  Constitució de la Unesco
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Bibliografia JOSÉ ANTONIO MARINA i MARÍA DE LA VÁLGOMA. La lucha por la
dignidad. Anagrama, 2000

Enllaços ·  http://www.parlament-
cat.cat/portal/page?_pageid=34,36431&_dad=portal&_schem
a=PORTAL

·  http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm

·  http://www.senderi.org/

·  http://www.amnistiacatalunya.org/educadors/cat/

·  http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001255/125590s.pdf
#page=7

·  http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=9019&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Capítol 1 1. Dret a l’educació
1.2. Drets dels infants

Definició L’article 28 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant,
adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides
el 20 de novembre de 1989, reafirma declaracions i
compromisos anteriors, referma el dret a l’educació dels
infants i compromet els estats signants de la manera
següent:

1. Els estats membres reconeixen el dret de l’infant a
l’educació i, amb l’objectiu d’aconseguir aquest dret
progressivament, i basant-se en la igualtat d’oportunitats,
especialment han de:

a) Implantar l’ensenyament primari obligatori i gratuït per
a tothom.

b) Fomentar el desenvolupament de formes diferents de
l’ensenyament secundari, inclòs l’ensenyament general i el
professional, i posar-lo a l’abast de tots els infants prenent
les mesures pertinents, com ara implantant l’ensenyament
gratuït i oferint ajut econòmic en cas de necessitat.
c) Mitjançant qualsevol mitjà adequat, fer que
l’ensenyament superior sigui accessible a tothom, segons
la capacitat de cadascú.

d) Posar a l’abast de tots els infants informació i orientació
sobre les qüestions referents a l’educació i a professionals.
e) Prendre mesures per encoratjar l’assistència regular a
l’escola i reduir les taxes d’abandonament escolar.

2. Els estats membres han de prendre totes les mesures
adequades per assegurar que la disciplina escolar sigui
administrada de manera compatible amb la dignitat
humana de l’infant i de conformitat amb aquesta
Convenció.

3. Els estats membres han de fomentar i encoratjar la
cooperació internacional pel que fa a l’educació,
especialment amb l’objectiu de contribuir a eliminar la
ignorància i l’analfabetisme del món, i facilitar l’accés als
coneixements científics i tècnics i als mètodes
d’ensenyament moderns. En aquest aspecte, s’han de tenir
en compte especialment les necessitats dels països en
desenvolupament.

Observacions Tota la legislació de l’Estat espanyol ha de ser coherent
amb els principis d’aquesta Convenció.

Per aquest motiu, els menors a l’Estat espanyol, sigui
quina sigui la seva situació administrativa, tenen garantit
el dret a l’educació i a la salut.

Referència
normativa

·  Convenció sobre els Drets de l’Infant

·  Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i de protecció dels
infants i els adolescents i de modificació de la Llei 37/1991,
de 30 de desembre, sobre mesures de protecció
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·  Resolució 37/1 del Parlament de Catalunya sobre els Drets de
la Infància, de 10 de desembre de 1981

Bibliografia JOSÉ LUIS POLANCO. Los derechos del niño en la literatura infantil.
Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial de
Cantabria, 1994

Enllaços ·  http://www.amnistiacatalunya.org/educadors/docs/nu-conv-
infants.htm

·  http://www.unicef.org/spanish/crc/
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Capítol 1 1. Dret a l’educació
1.3. Constitució espanyola

Definició L’article 27 de la Constitució declara:
1. Tothom té dret a l’educació. Es reconeix la llibertat
d’ensenyament.
2. L’educació tindrà com a objectiu el ple desenvolupament
de la personalitat humana en el respecte als principis
democràtics de convivència i als drets i a les llibertats
fonamentals.
3. Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els
pares per tal que els fills rebin la formació religiosa i moral
que vagi d’acord amb les seves conviccions.
4. L’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït.
5. Els poders públics garanteixen el dret de tothom a
l’educació, mitjançant una programació general de
l’ensenyament amb la participació col�lectiva de tots els
sectors afectats i la creació de centres educatius.
6. Es reconeix a les persones físiques i jurídiques la llibertat
de creació de centres educatius, dins el respecte als
principis constitucionals.
7. Els professors, els pares i, en el seu cas, els alumnes
intervindran en el control i en la gestió de tots els centres
sostinguts per l’Administració amb fons públics, en la forma
que estableixi la llei.
8. Els poders públics inspeccionaran i homologaran el
sistema educatiu per tal de garantir el compliment de les
lleis.
9. Els poders públics ajudaran aquells centres educatius que
reuneixin els requisits que la llei estableixi.

L’article 149, en el número 30 de l’apartat 1, diu que
l’Estat té competència exclusiva sobre:
Regulació de les condicions d’obtenció, expedició i
homologació de títols acadèmics i professionals, i normes
bàsiques per al desenvolupament de l’article 27 de la
Constitució, a fi de garantir el compliment de les obligacions
dels poders públics en aquesta matèria.

Observacions A partir de 1978, el poder legislatiu, tant estatal com
autonòmic, ha anat aprovant un seguit de normes que
regulen, ordenen i desenvolupen el dret a l’educació.

Referència
normativa

·  Constitució espanyola

Enllaços ·  http://www.constitucion.es/
·  S’hi poden descarregar les versions de la Constitució en les
diverses llengües de l’Estat; també ofereix recursos
educatius.
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Capítol 1 1. Dret a l’educació
1.4. Estatut de Catalunya

Definició L’Estatut d’autonomia de Catalunya aprovat l’any 2006
diu:

Article 6:

1. La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal,
el català és la llengua d'ús normal i preferent de les
administracions públiques i dels mitjans de comunicació
públics de Catalunya, i és també la llengua normalment
emprada com a vehicular i d'aprenentatge en
l'ensenyament.

2. El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho
és el castellà, que és la llengua oficial de l'Estat espanyol.
Totes les persones tenen el dret d'utilitzar les dues
llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret
i el deure de conèixer-les. Els poders públics de Catalunya
han d'establir les mesures necessàries per a facilitar
l'exercici d'aquests drets i el compliment d'aquest deure.
D'acord amb el que disposa l'article 32, no hi pot haver
discriminació per l'ús de qualsevol de les dues llengües.

3. La Generalitat i l'Estat han d'emprendre les accions
necessàries per al reconeixement de l'oficialitat del català
a la Unió Europea i la presència i la utilització del català en
els organismes internacionals i en els tractats
internacionals de contingut cultural o lingüístic.

4. La Generalitat ha de promoure la comunicació i la
cooperació amb les altres comunitats i els altres territoris
que comparteixen patrimoni lingüístic amb Catalunya. A
aquests efectes, la Generalitat i l'Estat, segons que
correspongui, poden subscriure convenis, tractats i altres
mecanismes de col�laboració per a la promoció i la difusió
exterior del català.

5. La llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, és la
llengua pròpia d'aquest territori i és oficial a Catalunya,
d'acord amb el que estableixen aquest Estatut i les lleis de
normalització lingüística.

Article 131:

1. Correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament
no universitari, la competència exclusiva sobre els
ensenyaments postobligatoris que no condueixen a
l'obtenció d'un títol o una certificació acadèmica o
professional amb validesa a tot l'Estat i sobre els centres
docents en què s'imparteixen aquests ensenyaments.

2. Correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament
no universitari, amb relació als ensenyaments obligatoris i
no obligatoris que condueixen a l'obtenció d'un títol
acadèmic o professional amb validesa a tot l'Estat i amb
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relació als ensenyaments d'educació infantil, la
competència exclusiva que inclou:

1. La regulació dels òrgans de participació i consulta
dels sectors afectats en la programació de
l'ensenyament en el seu territori.

2. La determinació dels continguts educatius del primer
cicle de l'educació infantil i la regulació dels centres en
què s'imparteix aquest cicle, i també la definició de les
plantilles del professorat i de les titulacions i les
especialitzacions de la resta del personal.

3. La creació, el desenvolupament organitzatiu i el règim
dels centres públics.

4. La inspecció, l'avaluació interna del sistema educatiu,
la innovació, la recerca i l'experimentació educatives i
també el garantiment de la qualitat del sistema
educatiu.

5. El règim de foment de l'estudi, de beques i d'ajuts
amb fons propis.

6. La formació permanent i el perfeccionament del
personal docent i dels altres professionals de l'educació i
l'aprovació de directrius d'actuació en matèria de
recursos humans.

7. Els serveis educatius i les activitats extraescolars
complementàries amb relació als centres docents públics
i als centres docents privats sostinguts amb fons
públics.

8. Els aspectes organitzatius dels ensenyaments en
règim no presencial adreçats a l'alumnat d'edat superior
a la d'escolarització obligatòria.

3. En allò que no regula l'apartat 2 i amb relació als
ensenyaments a què fa referència el dit apartat,
correspon a la Generalitat, respectant els aspectes
essencials del dret a l'educació i a la llibertat
d'ensenyament en matèria d'ensenyament no universitari
i d'acord amb el que disposa l'article 149.1.30 de la
Constitució, la competència compartida que inclou en tot
cas:

1. La programació de l'ensenyament, la seva definició i
l'avaluació general del sistema educatiu.

2. L'ordenació del sector de l'ensenyament i de
l'activitat docent i educativa.

3. L'establiment dels plans d'estudi corresponents,
incloent-hi l'ordenació curricular.

4. El règim de foment de l'estudi, de beques i d'ajuts
estatals.

5. L'accés a l'educació i l'establiment i la regulació dels
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criteris d'admissió i escolarització de l'alumnat als
centres docents.

6. El règim de sosteniment amb fons públics dels
ensenyaments del sistema educatiu i dels centres que
els imparteixen.

7. Els requisits i les condicions dels centres docents i
educatius.

8. L'organització dels centres públics i dels privats
sostinguts amb fons públics.

9. La participació de la comunitat educativa en el control
i la gestió dels centres docents públics i dels privats
sostinguts amb fons públics.

10. L'adquisició i la pèrdua de la condició de funcionari o
funcionària docent de l'administració educativa, el
desenvolupament dels seus drets i deures bàsics, i
també la política de personal al servei de l'administració
educativa.

4. Correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament
no universitari, la competència executiva sobre l'expedició
i l'homologació dels títols acadèmics i professionals
estatals.

Observacions El català és la llengua pròpia de l’ensenyament. Les
llengües catalana i castellana han de ser ensenyades a
tots els nivells de l’ensenyament no universitari de
Catalunya, de manera que tots els infants han de poder
utilitzar correctament les dues llengües oficials al final de
l’educació obligatòria. A la Val d’Aran, també s’hi ha
d’ensenyar l’aranès.

Des del punt de vista lingüístic, a Catalunya s’ha optat per
un sistema educatiu únic, anomenat de conjunció
lingüística. Aquest sistema comporta la no-separació dels
alumnes per raó de la seva llengua familiar. Així, tots els
nois i noies són escolaritzats en català, llengua en la qual
es fa la major part de l’ensenyament. El català és la
llengua vehicular en totes les matèries, excepte en
l’ensenyament del castellà i dels altres idiomes previstos
en el currículum.

Els pares que ho vulguin, poden demanar atenció
individualitzada en castellà per als seus fills.

L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu
de Catalunya ha de rebre un suport especial i addicional
per a l’aprenentatge del català.

En general, els centres educatius han d’usar la llengua
catalana en totes les seves activitats.

L’Estat es reserva la facultat de regular les condicions
d’obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i
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professionals i normes bàsiques per al desenvolupament
de l’article 27 de la Constitució.

Referència
normativa

·  Estatut d’autonomia de Catalunya, 2006

·  Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

·  Decret 362/1983, de normalització lingüística a Catalunya a
l’àmbit de l’ensenyament no universitari

·  Ordre de 8 de setembre de 1983, que desplega el Decret
362/1983

Enllaços ·  http://www.gencat.net/generalitat/cat/estatut/index.htm

·  http://www6.gencat.net/llengcat/legis/ensenya.htm



Comencem bé! 21

Capítol 1 1. Dret a l’educació
1.5. Lleis d’educació

Deroga

1970
LGE

LLEI GENERAL D’EDUCACIÓ

1985
LODE

LLEI ORGÀNICA REGULADORA DEL DRET A
L’EDUCACIÓ
Dret a l’educació
Participació de la societat en el sistema
educatiu
Finançament de centres públics i privats

 

Modifica

1990
LOGSE

LLEI ORGÀNICA D’ORDENACIÓ GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIU
Estructura del sistema i ordenació dels ensenyaments
Ampliació de l’ensenyament obligatori fins als 16 anys
Establiment de l’FP superior

1995
LOPAGCD

  
  
  
  
  
A
d
a
p
te
n

LLEI ORGÀNICA DE LA PARTICIPACIÓ, L’AVALUACIÓ I
EL GOVERN DELS CENTRES EDUCATIUS
Activitats extraescolars
Autonomia de gestió dels centres educatius
Inspecció per les administracions educatives
Òrgans de govern dels centres educatius

2001
LOU

LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES
Millora de la qualitat
Mecanismes adients per potenciar l’activitat de recerca
de les universitats
Incorporació del nostre sistema universitari a l’espai
universitari europeu
Mobilitat dels estudiants i professorat

2003
LUC

LLEI D’UNIVERSITATS DE CATALUNYA
Regula el sistema universitari català, respectant el
marc estatal definit per la LOU

2002
LOCFP

LLEI ORGÀNICA DE LES QUALIFICACIONS I DE LA
FORMACIÓ PROFESSIONAL
Adequa la formació professional a les noves exigències
del sistema productiu
Fomenta la formació i la readaptació professional

2002
LOCE

LLEI ORGÀNICA DE QUALITAT DE L’EDUCACIÓ
Estableix una prova general de batxillerat
Implanta diferents itineraris formatius a 3r i 4t d’ESO
Determina la gratuïtat de l’educació infantil (3-6 anys)
Incorpora programes d’iniciació professional
Modifica el sistema d’elecció dels directors/es

C
O
N
S
T
IT
U
C
IÓ

 D
E
 1
9
7
8

2006
LOE

LLEI ORGÀNICA D’EDUCACIÓ
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Referència
normativa

·  Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació

·  Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del
sistema educatiu

·  Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació,
l’avaluació i el govern dels centres docents

·  Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la
formació professional

·  Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació

·  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

Sigles ·  LGE: Llei general d’educació

·  LODE: Llei orgànica reguladora del dret a l’educació

·  LOGSE: Llei orgànica d’ordenació general del sistema educatiu

·  LOPAGCD: Llei orgànica de la participació, avaluació i govern
dels centres docents

·  LOU: Llei orgànica d’universitats

·  LOCFP: Llei orgànica de les qualificacions i de la formació
professional

·  LOCE: Llei orgànica de qualitat de l’educació

·  LOE: Llei orgànica d’educació

Enllaços ·  http://www.mec.es/mecd/jsp/plantillaAncho.jsp?id=1&area=legi
slacion

·  http://www.mec.es/mecd/atencion/educacion/hojas/E_SistemaE
duc/e-1-1.htm

·  http://www.mec.es/mecd/atencion/educacion/hojas/E_SistemaE
duc/e-1-3.htm

·  http://www.mec.es/mecd/atencion/educacion/hojas/E_SistemaE
duc/e-1-4.htm

·  http://www.mec.es/mecd/atencion/educacion/hojas/E_SistemaE
duc/e-1-5.htm

·  http://www.mec.es/mecd/atencion/educacion/hojas/E_SistemaE
duc/e-1-2.htm

·  http://www.mec.es/mecd/legislacion/files/ley_LOCFP_BOE.pdf

·  http://www.mec.es/mecd/legislacion/files/ley_CALIDAD_BOE.pdf

·  http://www.mec.es/mecd/legislacion/files/decreto/A19924-
19925.pdf

·  http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-
17207.pdf
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Capítol 1 1. Dret a l’educació
1.6. Esquema del sistema educatiu

Ensenyament Edat Etapa Curs Centre (públic) Professorat Serveis i recursos Inspecci
ó

L1
0-3 Llar

L2

Llars d’infants

P3
P4

Ed. infantil

3-6 Parvulari
P5

Mestre/a
especialista
ed. infantil

1r
6-8 Cicle inicial

2n
3r

8-10 Cicle mitjà
4t
5è

Ed. primària

10-12 Cicle superior
6è

Col�legi d’educació
infantil i primària

CEIP
Mestre/a

12-13 1r
13-14 2n

Mestre/
a

14-15 3rE
ta
p
a 
o
b
lig

at
ò
ri
a

Ed. secundària
obligatòria

15-16 4t

M
en

ja
d
o
r 
i

tr
an

sp
o
rt
 e
sc
o
la
r

Ed. secundària
postobligatòria 16-18

(batxillerats i cicles
formatius)

CF grau superior

Institut d’educació
secundària

IES

Ll
ic
en

ci
at
u
ra
 a
m
b

C
A
P E
A
P
, 
C
R
P
, 
E
LI
C
, 
C
d
A
, 
C
R
E
D
A
…

In
sp
ec
ci
ó
 d
’E
d
u
ca
ci
ó

In
sp
ec
ci
ó
 d
e 
S
er
ve

is

PAUEd. superior 18+

Estudis superiors
Universitat

Enllaços http://www.mec.es/educa/sistema-educativo/logse/siseduc.html
http://www.gencat.net/educacio/estudis/estudis.htm
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2. Administracions
educatives
2.1. Ministeri d’Educació i Ciència

2.2. Departament d’Educació i Universitats

2.3. Serveis territorials

2.4. Administració local
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Capítol 2 2. Administracions educatives
2.1. Ministeri d’Educació i Ciència

Definició Al Ministeri d’Educació i Ciència li correspon proposar i
executar la política del Govern en matèria educativa,
esportiva i d’universitats, així com de la política de foment
i coordinació general de la recerca científica i la innovació
tecnològica.

En les comunitats autònomes l’alta inspecció garantirà el
compliment de les facultats atribuïdes a l’Estat en matèria
d’educació, l’observança dels principis i normes
constitucionals aplicables i de les lleis orgàniques que
desenvolupen l’article 27 de la Constitució.

Observacions El/la ministre/a d’educació, com a titular del seu
Departament, té competència i responsabilitat en l’esfera
específica de la seva actuació, i li correspon l’exercici de
les funcions següents:

·  Desenvolupar l’acció del Govern en l’àmbit del seu
Departament, de conformitat amb els acords adoptats al
Consell de Ministres o amb les directrius del president
del Govern.
·  Ostentar la presidència del Consell d’Universitats i de
les conferències sectorials de consellers titulars
d’Educació i de Cultura dels Consells de Govern de les
comunitats autònomes.

El/la ministre/a d’educació compta amb l’assistència d’un
gabinet i d’una Secretaria d’Estat d’Universitats i
Investigació; una subsecretaria; una Secretaria General
d’Educació amb dues direccions generals Direcció
General d’Educació, Formació Professional i Innovació
Educativa i Direcció General de Cooperació Territorial i
l’Alta Inspecció, i el Consell Superior d’Esports.

Són òrgans consultius d’Educació: el Consell Escolar de
l’Estat, l’Institut Superior de Formació del Professorat,
l’Institut Nacional d’Avaluació i Qualitat del Sistema
Educatiu i l’Institut Nacional de les Qualificacions.

Referència
normativa

·  Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales

·  Art. 4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno

Sigles ·  MEC: Ministerio de Educación y Ciencia

Enllaços ·  http://wwwn.mec.es/mecd/organizacion/organigrama/files/or
ganigrama.pdf
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Capítol 2 2. Administracions educatives
2.2. Departament d’Educació i Universitats

Definició El Departament d’Educació i Universitats és l’òrgan de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya al qual
correspon la proposta i l’execució de les directrius del
Govern en matèria de política educativa en tots els àmbits
de l’ensenyament  i en matèria de política d’universitats i
de recerca.

El/la conseller/a d’Educació i Universitats  coordina i
controla l’activitat del Departament.

Observacions El/la conseller/a d’Educació i Universitats compta amb
l’assistència d’un gabinet i de l’Oficina de Suport a les
Polítiques Educatives i amb l’assessorament dels òrgans
consultius següents:

Consell de Direcció
Consell Escolar de Catalunya
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu
Consell Català de Formació Professional

Organigrama del Departament d’Educació i
Universitats

Gabinet del/la conseller/a d’Educació
Oficina de Suport a les Polítiques Educatives

·  Secretaria General
Subdirecció General de la Inspecció de Serveis
Assessoria Jurídica
Direcció de Serveis
Gerència de Serveis Comuns de l’àmbit
d’Universitats i Recerca

·  Secretaria d’Educació
Subdirecció General de la Inspecció d’Educació
Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa
Direcció General de Personal Docent
Direcció General de Centres Educatius
Direcció General de Formació Professional i
Educació Permanent

·  Secretaria d’Universitats i Recerca
Oficina de Política Lingüística
Direcció General d’Universitats
Direcció General de Recerca
Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació
Tecnològica (CIRIT)
Consell Interuniversitari de Catalunya

Serveis Territorials d’Educació

Referència
normativa

·  Decret 212/2006, de 23 de maig, d’estructuració del
Departament d’Educació i Universitats

·  Decret 132/2005, de 28 de juny, de reestructuració del
Departament d’Educació

·  Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment
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i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

·  Llei 1/2000, de 30 de març, de modificació de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

·  DOGC 35; 71; 799; 838; 1200; 1234; 1720; 2122; 2186;
3242; 3243; 3485; 4035N; 4069; 4076N; 4132

Sigles ·  DEiU: Departament d’Educació i Universitats

Bibliografia Programa 2004-2007. Una educació per a la Catalunya del segle
XXI
Departament d’Educació, 2004

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/

·  http://www.gencat.net/diari/4641/06143015.htm

·  http://www.gencat.net/diari/4416/05174053.htm

·  http://www.gencat.net/educacio/depart/pdf/programa_0407.
pdf
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Capítol 2 2. Administracions educatives
2.3. Serveis territorials

Definició Els serveis territorials, amb rang orgànic assimilat a
subdirecció general, depenen orgànicament de la
conselleria d’Educació i Universitats i funcionalment de la
Secretaria General i de les direccions generals del
Departament en l’àmbit de les competències respectives.

Corresponen als serveis territorials les funcions següents,
referides al seu àmbit territorial:

a) Executar les directrius del Departament en l’àmbit
territorial que correspongui, tant pel que fa a
l’ensenyament en centres educatius de titularitat
pública com en centres educatius privats.
b) Exercir les funcions d’inspecció educativa,
mitjançant la Inspecció d’Educació territorial.
c) Executar les directrius del Departament en matèria
de serveis educatius i formació permanent.
d) Executar les directrius del Departament en matèria
de prevenció de riscos laborals.
e) Executar les directrius del Departament relatives als
programes específics de formació professional i
formació de persones adultes.
f) Supervisar les obres de construcció i de millora i
remodelació en centres educatius de titularitat pública.
g) Gestionar el personal docent i d’administració i
serveis adscrit a llocs de treball en l’àmbit territorial.
h) Executar i supervisar les tasques d’administració
general.
i) Qualsevol altra que li sigui encomanada pel conseller
o consellera, la Secretaria General o les direccions
generals.

Observacions L’estructuració definitiva del Departament d’Educació i
Universitats en serveis territorials haurà de tenir en
compte la divisió territorial de Catalunya. D’acord amb el
Decret 132/2005, de 28 de juny, serà la següent:
a) Serveis Territorials a Barcelona. Àmbit territorial:
comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el
Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Oriental i el
Vallès Occidental
b) Serveis Territorials a Girona. Àmbit territorial:
comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la
Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la
Selva
c) Serveis Territorials a Lleida. Àmbit territorial:
comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell,
la Segarra, el Segrià i l’Urgell
d) Serveis Territorials a Tarragona. Àmbit territorial:
comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix
Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès
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e) Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre. Àmbit
territorial: comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra
Alta i la Ribera d’Ebre
f) Serveis Territorials a la Catalunya Central. Àmbit
territorial: comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà,
Osona i el Solsonès
g) Serveis Territorials a l’Alt Pirineu i Aran. Àmbit
territorial: comarques de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la
Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i Era Val
d’Aran

Durant l'any 2006 s'ha d'aprovar el Decret que adapti
l'estructuració i funcionament dels òrgans territorials del
Departament d'Educació i Universitats a l'estructura
territorial prevista a l'article 183 d'aquest Decret. Aquesta
adaptació es farà sens perjudici de la progressiva
assumpció de competències per part del Consorci
d’Educació de Barcelona i de la necessitat de creació
d’altres unitats orgàniques descentralitzades en àmbits
territorials amb una alta concentració de població escolar.

Mentre no entri en vigor el Decret esmentat, l’estructura
territorial del Departament d’Educació i Universitats és la
següent:
a) Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat). Àmbit
territorial: Barcelona ciutat. Seu: Barcelona
b) Serveis Territorials a Barcelona II (comarques).
Àmbit territorial: el Barcelonès (llevat de Barcelona
ciutat), el Vallès Oriental, el Maresme, l’Alt Penedès, el
Garraf, el Bages, el Berguedà, Osona i el municipi de
Fogars de la Selva. Seu: Barcelona
c) Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia. Àmbit
territorial: el Baix Llobregat, l’Anoia. Seu: Sant Feliu de
Llobregat
d) Serveis Territorials al Vallès Occidental. Àmbit
territorial: el Vallès Occidental. Seu: Sabadell
e) Serveis Territorials a Girona. Àmbit territorial:
comarques de Girona (llevat del municipi de Fogars de
la Selva, de la comarca de la Selva i dels municipis de
Bellver de Cerdanya, Martinet, Prullans, Lles de
Cerdanya i Prats i Sampsor, de la Cerdanya). Seu:
Girona
f) Serveis Territorials a Lleida. Àmbit territorial:
comarques de Lleida (inclou els municipis de Bellver de
Cerdanya, Martinet, Prullans, Lles de Cerdanya i Prats i
Sampsor, de la Cerdanya). Seu: Lleida
g) Serveis Territorials a Tarragona. Àmbit territorial:
comarques de Tarragona (llevat del Montsià, el Baix
Ebre, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta). Seu: Tarragona
h) Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre. Àmbit
territorial: comarques del Montsià, el Baix Ebre, la
Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Seu: Tortosa
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El Consorci d’Educació de Barcelona té el seu àmbit
d’actuació a la ciutat de Barcelona i progressivament
assumirà competències que actualment exerceixen els
Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat), previstos en la
disposició addicional segona, d’acord amb el que preveu el
Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del
Consorci d’Educació de Barcelona.

Referència
normativa

·  Decret 132/2005, de 28 de juny, de reestructuració del
Departament d’Educació

·  Decret 255/2001, de 25 de setembre, d’organització territorial
del Departament d’Ensenyament

Sigles ·  SSTT: Serveis territorials

Enllaços ·  http://www.upf.edu/bib/dret/sintesi/2005/dj132.htm

·  http://www10.gencat.net/pls/sac/p90.lli_org?usu=dp&pas=&
via=1&cap=&RCC=0&amb=02&ORG=serveis+territorials&ddep
=1599
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Capítol 2 2. Administracions educatives
2.4. Administració local

Definició L’administració local, diputacions, consell comarcals i
ajuntaments tenen per llei aquestes competències
educatives.

Les diputacions:
·  Promoure el desenvolupament de polítiques
educatives d’àmbit local i supramunicipal, donant suport
a l’exercici de les competències pròpies, complemen-
tàries i concurrents dels ens locals en l’àmbit de
l’educació.
·  Lluitar contra el risc d’exclusió social, derivat dels
dèficits en el coneixement, afavorint la igualtat
d’oportunitats en la formació i en la seva relació en la
inserció laboral.
·  Gestionar els centres adscrits.

Els consells comarcals assumeixen, per delegació de la
Generalitat a les comarques, les competències següents:

·  Gestió del transport escolar col�lectiu (TEC) i els ajuts
individuals de desplaçament (AID).
·  Gestió del servei de menjador escolar i ajuts
individuals de menjador (AIM).

Els ajuntaments, amb la responsabilitat compartida amb
el Departament d’Educació i Universitats, participen en:

·  Planificació del mapa escolar de la ciutat, el
seguiment i la difusió del procés de preinscripció i
matriculació als centres públics i concertats.
·  Cessió de solars per a l’ampliació i la millora de la
xarxa pública de centres educatius de la ciutat, inversió
per obres d’ampliació i millora de centres públics
d’educació primària, manteniment i vigilància dels
centres públics de l’etapa d’educació primària, cura de
l’ús social dels edificis i les instal�lacions dels col�legis
d’educació infantil i primària fora de l’horari escolar i
durant el període de vacances escolars.
·  Gestió dels instituts municipals d’educació (IME) i dels
centres de recursos pedagògics de la ciutat, si n’hi ha.
·  Intervenció en els òrgans de participació i gestió dels
centres educatius i la participació en la vigilància del
compliment de l’escolaritat obligatòria.
·  Col�laboració en la gestió de totes aquelles altres
competències municipals en educació derivades de
l’aplicació de les lleis d’educació (LODE, LOE) i la Llei de
bases de règim local.

Observacions En la voluntat d’avançar cap a una descentralització de la
gestió en l’educació, el Departament d’Educació i
Universitats i alguns municipis han començat a
experimentar formes de cooperació i gestió conjunta en
determinats camps, com l’escolarització mitjançant les
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oficines municipals, la planificació de llocs escolars per
mitjà de les juntes locals de planificació i les actuacions
educatives coordinades a partir dels plans d’entorn.

D’altra banda, la recent aprovació dels estatuts del
Consorci d’Educació de Barcelona, organisme públic de
titularitat compartida amb la Generalitat de Catalunya,
possibilitarà una major integració en la planificació
educativa de la ciutat de Barcelona i en la gestió conjunta
dels centres educatius públics.

Referència
normativa

·  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local

·  Llei 25/1985, de 10 de desembre, reguladora de les bases
generals d’organització i de funcionament dels consells escolars
municipals

·  RD 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local

·  Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya

·  Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú,
i legislació concordant

·  Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències a
les comarques, a través de convenis, per a la gestió del
transport escolar col�lectiu (TEC) i els ajuts individuals de
desplaçament (AID), i també de delegació de les competències
per a la gestió del servei de menjador escolar i ajuts individuals
de menjador (AIM)

·  Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen
educació infantil i primària

·  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

·  Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya

Sigles ·  IME: Institut municipal d’educació

·  LODE: Llei orgànica reguladora del dret a l’educació

LOE: Llei orgànica d’educació TEC: transport escolar col�lectiu

·  AID: ajuts individuals de desplaçament

·  AIM: ajuts individuals de menjador
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Enllaços ·  http://constitucion.rediris.es/legis/1985/l07-1985.html

·  http://www.diba.cat/iebos/lleis_opos/refos_LMRL.asp

·  http://www.dretpublic.org/regimlocal/dleg2-
2003textrefoslmrlcat.htm

·  http://www.diba.cat/directori/Directori_Detall.asp?Id=26

·  http://w3.bcn.cat/V13/Home/V13HomeLinkPl/0,2750,389431
_514113_1,00.html

·  http://www.gencat.net/sial/nou_puosc/4013.pdf

·  http://www.xtec.cat/formacio/roc_ceip.pdf
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3. Centre educatiu
3.1. Trets d’identitat

3.2. Projecte educatiu de centre

3.3. Organigrama

3.4. Òrgans de gestió i coordinació

3.5. Documents que regeixen la vida del centre

3.6. Atenció a les necessitats educatives de l’alumnat

3.7. Recursos organitzatius i metodològics

3.8. La convivència al centre

3.9. Assistència i seguiment de l’absentisme de l’alumnat

3.10. Avaluació de centre

3.11. El mestre o professor, la mestra o professora
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.1. Trets d’identitat

Definició Aquest tipus de trets són el conjunt de definicions
institucionals que una comunitat educativa assumeix com
a pròpies. Són trets d’identitat d’un centre allò que el
caracteritza i el fa diferent dels altres. Normalment
aquests trets queden recollits en el seu projecte educatiu i
en els seus documents interns, i es constata en l’ambient
del centre i en la seva manera de funcionar.

Observacions Tots els centres, tant els públics com els privats, tenen els
seus propis trets d’identitat marcats pel context, la seva
història i la seva voluntat de ser. Aquests trets han de ser
recollits en els documents del centre, especialment en el
projecte educatiu.

Aquests documents han de ser actualitzats periòdicament.

Referència
normativa

·  Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació

·  Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de
la formació professional

·  Llei orgànica 2/2006, de 3 maig, d’educació

Sigles ·  LODE: Llei orgànica reguladora del dret a l’educació

·  LOCFP: Llei orgànica de les qualificacions i de la formació
professional

·  LOE: Llei orgànica d’educació

Bibliografia J. RUL. El projecte de gestió del centre educatiu. Col�lecció
“Eines de gestió”. Departament d’Ensenyament, 1990

S. ANTÚNEZ i J. GAIRÍN. El projecte educatiu. Col�lecció “Eines de
gestió”. Departament d’Ensenyament, 1990
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.2. Projecte educatiu de centre

Definició El projecte educatiu del centre té per finalitat plasmar de
manera coherent l’acció educativa adoptada després d’una
anàlisi de la pròpia realitat i del context socioeconòmic i
cultural on el centre desenvolupa la seva acció formativa.
Ha de garantir que la intervenció pedagògica sigui
coherent, coordinada, progressiva i assumida pel conjunt
de la comunitat escolar del centre, i s’haurà de fer públic.

El projecte educatiu especifica les finalitats i les opcions
educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de
l’alumnat, tenint en compte la diversitat de condicions
personals, necessitats i interessos. Inclou:

a) Els trets d’identitat del centre.
b) Principis pedagògics, entesos com la inclusió
completa i concreta de les finalitats establertes pels
ensenyaments de l’educació infantil i de l’educació
primària, desenvolupant i prioritzant les més
significatives segons les característiques del centre i
especialment de l’alumnat, adequant-les a la pròpia
realitat.
c) Principis organitzatius, entesos com els criteris
generals que s’estableixin respecte de l’organització i la
gestió dels recursos humans, materials i funcionals,
així com l’optimització de les instal�lacions i l’equip
escolar, les relacions i col�laboracions amb altres
centres i institucions.
d) Projecte lingüístic.

Observacions L’equip directiu elaborarà el projecte educatiu del centre
d’acord amb les directrius establertes pel consell escolar i
tenint en compte les propostes que realitza el claustre de
professors, el qual és avaluat i aprovat pel consell escolar.

El projecte educatiu de centre s’ha d’adequar a allò que
disposa el Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual
s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de
l’educació infantil, l’educació primària i l’educació
secundària obligatòria a Catalunya.

Els projectes educatiu i curricular dels centres han de
contenir les prioritats del Departament d’Educació i
Universitats, i les programacions del centre han d’incloure
les actuacions per a la seva implementació.

Referència
normativa

·  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

·  Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen
educació infantil i primària

·  Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen
educació secundària i formació professional de grau superior
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·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  PEC: Projecte educatiu de centre

Bibliografia J. RUL. El projecte de gestió del centre educatiu. Col�lecció
“Eines de gestió”. Departament d’Ensenyament, 1990

S. ANTÚNEZ i J. GAIRÍN. El projecte educatiu. Col�lecció “Eines de
gestió”. Departament d’Ensenyament, 1990

Enllaços ·  http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-
17207.pdf

·  http://www.xtec.cat/formacio/roc_ceip.pdf

·  http://www.xtec.cat/formacio/roc_ies.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.3. Organigrama
3.3.1. Col�legi d’educació infantil i primària
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E
C
T
IU
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Referència
normativa

·  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

Sigles ·  AMPA: Associació de mares i pares d’alumnes

·  EAP: Equip d’assessorament i orientació psicopedagògica

·  LIC: Llengua, interculturalitat i cohesió social

·  ELIC: Equip de suport i assessorament en llengua,
interculturalitat i cohesió social

·  PAS: Personal d’administració i serveis

Enllaços ·  http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-
17207.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.3. Organigrama
3.3.2. Institut d’educació secundària
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Referència
normativa

·  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

Sigles ·  AMPA: Associació de mares i pares d’alumnes

·  EAP: Equip d’assessorament i orientació psicopedagògica

·  LIC: Llengua, interculturalitat i cohesió social

·  ELIC: Equip de suport i assessorament en llengua,
interculturalitat i cohesió social

·  CAD: Comissió d’atenció a la diversitat

·  PAS: Personal d’administració i serveis

Enllaços ·  http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-
17207.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.4. Òrgans de gestió i coordinació
3.4.1. Consell escolar

Definició És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el
govern dels col�legis d’educació infantil i primària i dels
instituts d’educació secundària, i l’òrgan de programació,
seguiment i avaluació general de les seves activitats.

Observacions Composició del consell escolar:
·  el/la director/a del centre, que el presideix;
·  el/la cap d’estudis;
·  un/a regidor/a o representant de l’ajuntament del
terme municipal en el qual es troba el centre;
·  un nombre determinat de mestres o professors/es
elegits pel claustre;
·  un nombre determinat d’alumnes i mares o pares
d’alumnes elegits entre ells d’entre els pares, un serà
designat per l’associació de mares i pares d’alumnes
més representativa d’acord amb el seu nombre
d’associats;
·  un/a representant del personal d’administració i
serveis del centre;
·  en el cas dels instituts que imparteixen, com a mínim,
dues famílies professionals o en què almenys el 25% de
l’alumnat estigui cursant ensenyaments de formació
professional específica, una persona representant
proposada per les organitzacions empresarials presents
en l’àmbit d’actuació de l’institut, amb veu, però sense
vot;
·  el/la secretari/ària o administrador/a del centre, que
actua de secretari o secretària amb veu però sense vot.

Referència
normativa

·  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

·  Decret 317/2004, de 22 de juny, pel qual es regulen la
constitució i la composició del consell escolar, la selecció del
director o de la directora i el nomenament i el cessament dels
òrgans de govern dels centres educatius públics

·  Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen
educació infantil i primària

·  Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen
educació secundària i formació professional de grau superior

Sigles ·  CE: Consell escolar

·  ROC: Reglament orgànic dels centres

Enllaços ·  http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-
17207.pdf

·  http://www.xtec.cat/formacio/roc_ceip.pdf

·  http://www.xtec.cat/formacio/roc_ies.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.4. Òrgans de gestió i coordinació
3.4.2. Claustre

Definició El claustre del professorat és l’òrgan propi de participació
dels docents en la gestió i planificació educatives del
col�legi d’educació infantil i primària i de l’institut
d’educació secundària. Està integrat per la totalitat dels
mestres i professorat que hi presten serveis i és presidit
pel director/a.

Com a membres del claustre de professorat, els docents
seran electors i elegibles en les eleccions de representants
del professorat en el consell escolar del centre.

El claustre es reuneix preceptivament una vegada cada
dos mesos amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui
el director o directora o ho sol�liciti un terç, almenys, dels
seus membres. És preceptiu que el claustre es reuneixi al
començament i al final de cada curs escolar.

L’assistència al claustre és obligatòria per a cada un dels
seus membres.

Observacions Són membres del claustre tots els docents que
imparteixen docència en el centre.

Referència
normativa

·  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

·  Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen
educació infantil i primària

·  Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen
educació secundària i formació professional de grau superior

Sigles ·  ROC: Reglament orgànic dels centres

Enllaços ·  http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-
17207.pdf

·  http://www.xtec.cat/formacio/roc_ceip.pdf

http://www.xtec.cat/formacio/roc_ies.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.4. Òrgans de gestió i coordinació
3.4.3. Equip directiu

Definició En els col�legis d’educació infantil i primària d’estructura
lineal l’equip directiu el formen el director o directora,
el/la cap d’estudis i el secretari o secretària.

En els col�legis d’educació infantil i primària d’estructura
cíclica, el director o directora i el secretari o secretària.

En els col�legis d’educació infantil i primària d’estructura
unitària, el director o directora.

En els instituts d’educació secundària, el director o
directora, el/la cap d’estudis, la coordinadora o
coordinador pedagògic i el secretari o secretària
constitueixen l’equip directiu. Aquest equip directiu
assessora el director/a en matèries de la seva
competència, elabora la programació general, el projecte
educatiu, el reglament de règim interior i la memòria
anual de l’institut. Afavoreix la participació de la
comunitat educativa, estableix els criteris per a l’avaluació
interna del centre i coordina les actuacions dels òrgans
unipersonals de coordinació.

Són competències del director/a dels col�legis d’educació
infantil i primària i dels instituts d’educació secundària
vetllar per la coordinació de la gestió del centre,
l’adequació del projecte educatiu i la programació general.

Són competències del cap d’estudis dels col�legis
d’educació infantil i primària i dels instituts d’educació
secundària la planificació, el seguiment i l’avaluació
interna de les activitats del centre, i la seva organització i
coordinació.

Són competències del secretari o secretària dels col�legis
d’educació infantil i primària i dels instituts d’educació
secundària dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i
administrativa i exercir la prefectura del personal
d’administració i serveis.

Són competències de la coordinadora o coordinador
pedagògic dels instituts d’educació secundària el
seguiment i l’avaluació de les accions educatives que es
desenvolupen a l’institut.

Observacions La direcció, la prefectura d’estudis, la coordinació
pedagògica i la secretaria són càrrecs unipersonals que
tenen establertes funcions pròpies i separades, segons el
ROC.
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Referència
normativa

·  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

·  Decret 317/2004, de 22 de juny, pel qual es regulen la
constitució i composició del consell escolar, la selecció del
director o de la directora i el nomenament i el cessament dels
òrgans de govern del centres educatius públics

·  Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen
educació infantil i primària

·  Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen
educació secundària i formació professional de grau superior

Sigles ·  ROC: Reglament orgànic dels centres

Bibliografia J. RUL. El projecte de gestió del centre educatiu. Col�lecció
“Eines de gestió”. Departament d’Ensenyament, 1990

S. ANTÚNEZ i J. GAIRÍN. El projecte educatiu. Col�lecció “Eines de
gestió”. Departament d’Ensenyament, 1990

Enllaços ·  http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-
17207.pdf

·  http://www.xtec.cat/formacio/roc_ceip.pdf

·  http://www.xtec.cat/formacio/roc_ies.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.4. Òrgans de gestió i coordinació
3.4.4. Òrgans col�legiats i unipersonals

Definició Són òrgans de coordinació en els col�legis d’educació
infantil i primària d’estructura lineal els següents:

a) Col�legiats: els equips de cicle. Són els òrgans de
coordinació, la funció principal dels quals és organitzar i
desenvolupar els ensenyaments propis del cicle. Poden
formular propostes relatives al projecte educatiu i
curricular del centre i a la programació general. Els
integren tots els mestres que imparteixen docència en el
cicle corresponent. Estan coordinats pel coordinador o
coordinadora de cicle, sota la supervisió del o la cap
d’estudis. Duen a terme les sessions d’avaluació dels seus
alumnes i es constitueixen en comissions d’avaluació,
presidides pel cap d’estudis, per a l’avaluació i promoció
dels alumnes que finalitzen un cicle.

b) Unipersonals: els coordinadors de cicle. En els
col�legis d’educació infantil i primària d’estructura lineal de
més d’una línia, hi ha un coordinador o coordinadora
d’educació infantil i un coordinador o coordinadora de
cadascun dels cicles que integren l’educació primària.
En els col�legis d’educació infantil i primària d’una línia hi
ha dos coordinadors o coordinadores, un dels quals,
almenys, ha de coordinar l’educació infantil.
Els coordinadors vetllen per la coherència i la continuïtat
de les accions educatives al llarg de l’educació infantil i
l’educació primària, segons el que correspongui, sota la
dependència del cap d’estudis.

Són òrgans de coordinació dels instituts d’educació
secundària els següents:

a) Col�legiats: els departaments didàctics, que es
constitueixen en funció de les àrees curriculars de
l’educació secundària obligatòria, en els quals s’integrarà
el professorat d’acord amb les seves especialitats,
agrupades per llur afinitat. En el si de cada departament
es coordinen les activitats docents de les àrees i matèries
corresponents, es concreta el currículum i es vetlla per la
metodologia i la didàctica de la pràctica docent. Al
capdavant de cada departament es nomena un cap del
Departament.

b) Unipersonals: els caps de departament, el
coordinador o coordinadora d’activitats i serveis escolars i,
quan escaigui, el coordinador o coordinadora de
secundària obligatòria, el de batxillerat i el de formació
professional.
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·  El cap de departament
Correspon al cap de departament la coordinació general
de les activitats del departament i la seva programació i
avaluació. Convoca el professorat que imparteix les
àrees o matèries corresponents a les reunions de
departament.
·  El coordinador o coordinadora d’activitats i serveis
escolars
Correspon al coordinador/a d’activitats i serveis escolars
la coordinació general de les activitats escolars
complementàries i de les activitats extraescolars del
centre i, si escau, de la residència, sota la dependència
del o de la cap d’estudis.
·  El coordinador o la coordinadora d’educació
secundària obligatòria i de batxillerat
Els coordinadors/es vetllen per la continuïtat, coherència
i correlació de les accions educatives al llarg de
l’educació secundària obligatòria o del batxillerat,
segons escaigui, sota la dependència de la coordinadora
o coordinador pedagògic.
·  El coordinador o la coordinadora de formació
professional
El coordinador/a de formació professional, sota la
dependència del cap d’estudis, vetlla per l’adequació de
les accions dels tutors i tutores de pràctiques
professionals, coopera en l’apreciació de les necessitats
de formació professional de l’àmbit territorial on està
ubicat l’institut, d’acord amb la planificació, els criteris i
els programes del Departament d’Educació i
Universitats, i es relaciona amb les administracions
locals, les institucions públiques o privades i les
empreses de l’àrea d’influència. Estableix la relació amb
les empreses en el marc dels programes de garantia
social, quan aquests són organitzats a l’institut o
depenen d’aquest.

Observacions Els càrrecs de coordinació solen tenir condicions especials
(complement econòmic, horari especial) per a l’exercici de
les tasques pròpies. De vegades s’especifiquen les seves
funcions en les Instruccions d’inici de curs.

Referència
normativa

·  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

·  Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen
educació infantil i primària

·  Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen
educació secundària i formació professional de grau superior

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007
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·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  ROC: Reglament orgànic dels centres

Bibliografia J. RUL. El projecte de gestió del centre educatiu. Col�lecció
“Eines de gestió”. Departament d’Ensenyament, 1990

Enllaços ·  http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-
17207.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf

·  http://www.xtec.cat/formacio/roc_ceip.pdf

·  http://www.xtec.cat/formacio/roc_ies.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.4. Òrgans de gestió i coordinació
3.4.5. Altres càrrecs

Definició Coordinador o coordinadora d’informàtica
En tots els centres el director o directora nomenarà un
coordinador/a d’informàtica per assessorar el professorat
en la utilització educativa de programes i equipaments
informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-
los sobre la seva formació permanent en aquest tema.

Coordinador o coordinadora de riscos laborals
En tots els centres educatius el director o directora
nomenarà un coordinador/a de prevenció de riscos
laborals per coordinar i promoure les actuacions en
matèria de salut i seguretat en el centre. La designació
recaurà en un dels funcionaris o funcionàries docents en
servei actiu i amb destinació definitiva en el centre.

Coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió
social
A fi de potenciar el Pla per a la Llengua i la Cohesió Social,
el director/a nomenarà, com a referent, un coordinador o
coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social
que desenvoluparà funcions com: promoure en la
comunitat educativa actuacions per a la sensibilització,
foment i consolidació de l’educació intercultural i de la
llengua catalana, com a eix vertebrador d’un projecte
educatiu basat en el plurilingüisme.

Responsable dels projectes d’innovació educativa
La coordinació general dels projectes d’innovació
educativa correspon al o a la cap d’estudis. A cada centre
s’ha de designar un mestre/a o un professor/a
responsable del desenvolupament del projecte.

Observacions Els càrrecs de coordinació solen tenir condicions especials
(complement econòmic, horari especial) per a l’exercici de
les tasques pròpies. De vegades s’especifiquen les seves
funcions en les Instruccions d’inici de curs.

Referència
normativa

·  Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen
educació infantil i primària

·  Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen
educació secundària i formació professional de grau superior

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006
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Sigles ·  TIC: Tecnologies de la informació i la comunicació

·  LIC: Llengua, interculturalitat i cohesió social

·  ROC: Reglament orgànic dels centres

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf

·  http://www.xtec.cat/formacio/roc_ceip.pdf

·  http://www.xtec.cat/formacio/roc_ies.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.5. Documents que regeixen la vida del centre
3.5.1. Programació general del centre

Definició Els centres educatius han d’establir, en el marc dels seus
projectes educatiu i curricular, i com a conseqüència dels
processos d’avaluació que es duguin a terme, les fites que
progressivament esdevenen objecte d’acció prioritària de
la institució escolar. Aquestes fites poden constituir
objectius o projectes a curt o mitjà termini. Les
programacions generals dels centres han d’explicitar les
actuacions que es duran a terme cada curs escolar en
relació amb aquestes prioritats.

Observacions L’equip directiu del centre elabora la programació general
del centre, tenint en compte les propostes que efectuï el
claustre. Aquesta programació és avaluada i aprovada pel
consell escolar.

La programació general del centre inclou els aspectes
següents:
a) La concreció de funcions en l’organització general del
centre.
b) L’horari general de les activitats del centre i de
l’alumnat, optimitzant l’horari del professorat per
atendre convenientment les necessitats i
responsabilitats que es deriven del projecte educatiu.
c) La programació anual de les activitats escolars
complementàries.
d) La programació anual de les activitats extraescolars.
e) Els aspectes organitzatius del calendari de reunions i
entrevistes amb els pares i mares.
f) El calendari d’avaluació i lliurament d’informació als
pares i mares.
g) El calendari de les reunions dels òrgans de govern,
de l’equip directiu i del professorat.
h) Les activitats de formació permanent i de
perfeccionament que afectin el professorat.
i) Les relacions externes al centre previstes amb
referència a col�laboracions, serveis educatius i similars.
j) La programació anual dels serveis escolars, d’acord
amb la normativa d’aplicació.
k) La concreció anual dels diversos projectes i plans del
centre.

Referència
normativa

·  Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen
educació infantil i primària.

·  Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen
educació secundària i formació professional de grau superior.

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
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educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  PGC: Programació general del centre

·  ROC: Reglament orgànic dels centres

Bibliografia J. RUL. El projecte de gestió del centre educatiu. Col�lecció
“Eines de gestió”. Departament d’Ensenyament, 1990

S. ANTÚNEZ i J. GAIRÍN. La programació general del centre: el pla
anual. Col�lecció “Eines de gestió”. Departament
d’Ensenyament, 1990

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_0607
/secundaria_publics.pdf

·  http://www.xtec.cat/formacio/roc_ceip.pdf

·  http://www.xtec.cat/formacio/roc_ies.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.5. Documents que regeixen la vida del centre
3.5.2. Projecte lingüístic

Definició El projecte lingüístic és el document aprovat pel consell
escolar que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a
l’ús de les llengües en el centre i forma part del projecte
educatiu del centre.

En el projecte lingüístic queda definit:
a) El tractament de la llengua catalana (i, si escau, de
l’aranès) com a llengua vehicular i d’aprenentatge.
b) El procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua
castellana.
c) Les diferents opcions amb referència a les llengües
estrangeres.
d) Els criteris generals per a les adequacions del procés
d’ensenyament-aprenentatge de les llengües a la
realitat sociolingüística del centre globalment i
individual.

Observacions El Decret 75/1992, en l’article que estableix l’obligato-
rietat dels centres de formular el propi projecte educatiu,
diu que aquest donarà coherència i continuïtat a l’acció
educativa i inclourà els principis pedagògics i organitzatius
propis del centre i el projecte lingüístic (art. 6.2).

Referència
normativa

·  Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

·  Decret 75/1992, que estableix l’ordenació general dels
ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i
l’educació secundària obligatòria

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

.  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  PL: Projecte lingüístic

·  PEC: Projecte educatiu de centre

·  PCC: Projecte curricular de centre

Bibliografia J. RUL. El projecte de gestió del centre educatiu. Col�lecció
“Eines de gestió”. Departament d’Ensenyament, 1990

Pla per a la Llengua i la Cohesió Social:
http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/Pla_LIC_0405.pdf

Enllaços ·  http://www6.gencat.net/llengcat/legis/docs/lpl_llei.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

.http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_0607
/secundaria_publics.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.5. Documents que regeixen la vida del centre
3.5.3. Pla d’acció tutorial

Definició El pla d’acció tutorial (PAT) és una proposta d’actuacions
concretes que ordena i sistematitza les iniciatives del
professorat d’un centre respecte a:

·  l’orientació personal, escolar, acadèmica i
professional dels alumnes,
·  la dinamització del grup-classe,
·  la coordinació de l’activitat educativa entre els
membres dels equips docents,
·  la coordinació del professorat amb les famílies de
l’alumnat.

Permet, per tant, abordar de manera coordinada l’acció
educativa referida als objectius de desenvolupament de
l’alumne/a com a persona i com a ciutadà o ciutadana.

En el PAT es defineixen les línies mestres de l’acció
tutorial d’un centre, les activitats en què l’acció tutorial es
concreta en la pràctica i els criteris que han de servir
d’indicadors per avaluar i, si escau, revisar les activitats
previstes que s’articulen en el PAT. I, alhora, recull el
procés de construcció de criteris i de consens entre el
professorat del centre, i és, per tant, una peça clau en la
concreció d’una política educativa en el si del centre, que
orienta els recursos a favor de l’aprenentatge de
l’alumnat, en un marc de convivència democràtica i de
consideració envers la diversitat.

Observacions El PAT és un document que implica tota la comunitat
educativa. Tots els docents estan implicats en la
implementació de les actuacions que recull, tinguin o no la
funció de ser tutors/es de grup.

Referència
normativa

·  Decret 96/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació
curricular de l’educació secundària obligatòria a Catalunya,
modificat pel Decret 223/1992, de 25 de setembre i pel Decret
179/2002, de 25 de juny

·  Ordre de 5 de maig de 1989, per la qual s’estableix un
programa d’actuació tutorial que orienta la planificació i
l’organització en els plans d’acció tutorial en els centres
d’ensenyament secundari de Catalunya

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  PAT: Pla d’acció tutorial

·  PEC: Projecte educatiu de centre

Bibliografia Es pot trobar a: http://www.xtec.cat/orienta
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Enllaços ·  http://www.xtec.cat/eap

·  http://www.edu365.com

·  http://www.xtec.cat/orienta

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.5. Documents que regeixen la vida del centre
3.5.4. Pla d’acollida

Definició El pla d’acollida és el conjunt d’actuacions que un centre
educatiu posa en marxa per facilitar l’adaptació de
l’alumnat que s’incorpora de nou al centre. A fi de
sistematitzar aquestes actuacions, és recomanable que
quedin recollides en un document de referència per a tot
l’equip de professors i professores i altres professionals
del centre.

L’arribada d’un nombre important d’alumnat nouvingut,
especialment durant els darrers anys, ha provocat un
canvi important en la vida quotidiana dels centres
educatius i ha significat un repte per a tota la comunitat
educativa.

L’acollida d’aquest alumnat ha de ser un dels primers
objectius del centre educatiu, ha d’estar emmarcada dins
el pla d’acollida i integració que el centre té establert amb
caràcter general per a tot l’alumnat. Per poder garantir
aquest procés, cal preveure un seguit de mesures
específiques que facilitin l’acompanyament de l’alumnat i
les seves famílies en l’arribada a un context social i
cultural completament nou.

Aquestes mesures s’han de concretar en una sèrie
d’actuacions que assegurin una acollida càlida a l’alumnat
i a les seves famílies, l’organització d’un itinerari
d’integració, l’establiment dels suports específics
necessaris i la previsió de les mesures de seguiment i
avaluació.

Observacions Una de les eines que poden contribuir a l’èxit de l’acollida i
la integració de l’alumnat nouvingut és l’aula d’acollida.
Cal entendre l’aula d’acollida com un marc de referència i
un entorn de treball obert dins el centre educatiu que
facilita l’atenció immediata i més adequada de l’alumnat
nouvingut i que ajuda a resoldre les inquietuds del conjunt
del professorat davant la nova realitat.

Aquesta estructura organitzativa permet tenir previstes
una sèrie de mesures curriculars i metodològiques,
materials curriculars, etc., que garanteixen l’aprenentatge
intensiu de la llengua i la progressiva incorporació de
l’alumnat a l’aula ordinària.

Són moments cabdals per a l’acollida el primer curs de
cada etapa (P3, 1r de primària, 1r d’ESO i 1r curs de les
etapes postobligatòries).
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Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  PA: pla d’acollida

Bibliografia Pla d’acollida del centre docent. Generalitat de Catalunya.
Departament d’Educació. Servei de Difusió i Publicacions.
Barcelona, 2001.

Pla per a la Llengua i la Cohesió Social:
http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/Pla_LIC_0405.pdf

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/index.htm

·  http://www.gencat.net/educacio/depart/acollida.htm

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.5. Documents que regeixen la vida del centre
3.5.5. Reglament de règim interior

Definició Cada centre ha de disposar d’un reglament de règim
interior (RRI). El consell escolar del centre aprova, a
proposta de l’equip directiu, el reglament de règim
interior, que recull, en el marc dels projectes educatiu i
curricular, els aspectes relatius al funcionament intern del
centre en allò no específicament previst en l’ordenament
normatiu general.

Ha de contenir la concreció en regles i normes dels drets i
deures dels alumnes i l’organització del funcionament dels
recursos humans, materials i funcionals.

El claustre de professorat aporta a l’equip directiu criteris i
propostes per a l’elaboració del reglament de règim
interior.

El text del reglament de règim interior del centre es
diposita al corresponent servei territorial del Departament
d’Educació i Universitats, el qual vetlla per la seva
adequació a la legalitat vigent.

Referència
normativa

·  Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen
educació infantil i primària

·  Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen
educació secundària i formació professional de grau superior

·  Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de
l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius
no universitaris de Catalunya

Sigles ·  RRI: reglament de règim interior

·  ROC: reglament orgànic dels centres

Bibliografia J. RUL. El projecte de gestió del centre educatiu. Col�lecció
“Eines de gestió”. Departament d’Ensenyament, 1990

J. GAIRÍN, J. M. VERA, A. LAPEÑA. El reglament de règim interior
del centre educatiu. Col�lecció “Eines de gestió”. Departament
d’Ensenyament, 1990

X. CHAVARRIA i E. BORRELL. El Reglament de Règim Interior dels
Centres de Primària. Diputació de Barcelona, 2001:
http://www.xtec.cat/crp-horta-guinardo/rri/rri.pdf

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/formacio/roc_ceip.pdf

·  http://www.xtec.cat/formacio/roc_ies.pdf

·  http://www.gencat.net/diari/4670/06165026.htm
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.5. Documents que regeixen la vida del centre
3.5.6. Projecte curricular del centre

Definició El projecte curricular del centre, sota la supervisió del cap
o la cap d’estudis o de la coordinadora o coordinador
pedagògic als centres d’educació secundària, és elaborat
pel claustre de professorat, el qual l’avalua, l’aprova i
decideix, si escau, la seva modificació.
El projecte curricular de centre s’ha d’adequar als decrets
pels quals s’estableixen l’ordenació general dels
ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i
l’educació secundària obligatòria a Catalunya i l’ordenació
curricular de l’educació infantil, de l’educació primària i
dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.
El projecte curricular garanteix la coherència i la
continuïtat de l’acció pedagògica en els cicles, atenent els
criteris establerts en el marc del projecte educatiu de
centre i les prescripcions i orientacions del currículum.

Observacions El projecte curricular de centre té com a components:
a) La seqüenciació dels continguts amb la seva
distribució per cicles.
b) Els objectius de cicle corresponents a cada àrea en
funció de la seqüenciació dels continguts previstos.
c) La selecció de les metodologies més adequades.
d) La concreció de criteris i la selecció de les formes
d’avaluació adequades a les característiques de
l’alumnat i als propòsits educatius.
e) La concreció de formes organitzatives de l’alumnat,
dels mestres, de l’espai i del temps que afavoreixin el
procés d’ensenyament-aprenentatge.
f) La selecció dels recursos funcionals, materials i d’altra
índole adequats a les metodologies proposades.
g) L’organització i el seguiment de l’acció tutorial dels
alumnes.
h) Els criteris i procediments per a l’atenció a la
diversitat de l’alumnat i per a la realització de les
adaptacions curriculars necessàries per a alumnes amb
necessitats educatives especials.
i) Els criteris i procediments per a l’elaboració de plans
individuals intensius per a l’alumnat nouvingut.
j) Criteris per a l’avaluació del procés d’ensenyament i
d’aprenentatge i de la pràctica docent dels mestres.
k) La incorporació a les diferents àrees dels continguts
de caràcter transversal.
l) Criteris i pautes de seguiment per a l’orientació
educativa.

El consell escolar del centre és informat del projecte
curricular aprovat.
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Referència
normativa

.  Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació
primària i l’educació secundària obligatòria a Catalunya

.  Decret 94/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació
curricular de l’educació infantil

.  Decret 95/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació
curricular de l’educació primària

.  Decret 96/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria

.  Decret 223/1992, de 25 de setembre, de modificació dels
decrets 95/1992 i 96/1992, de 28 d’abril, pels quals s’estableix
l’ordenació curricular de l’educació primària i l’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria

.  Decret 75/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
dels crèdits variables de l’educació secundària obligatòria

.  Decret 179/2002, de 25 de juny, pel qual es modifiquen el
Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació
primària i l’educació secundària obligatòria a Catalunya, el
Decret 96/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria i el Decret
75/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels
crèdits variables de l’educació secundària obligatòria

. Ordre de 3 de juny de 1996, per la qual es desplega
l’organització i l’avaluació dels ensenyaments de l’educació
secundària obligatòria

.  Decret 82/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments de batxillerat

. Decret 22/1999, de 9 de febrer, pel qual s’adequa
l’organització dels ensenyaments de batxillerat al règim nocturn

. Decret 182/2002, de 25 de juny, pel qual es modifiquen el
Decret 82/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments de batxillerat, i el Decret 22/1999, de 9 de
febrer, pel qual s’adequa l’organització dels ensenyaments de
batxillerat al règim nocturn

Sigles ·  PCC: projecte curricular de centre

Bibliografia Ll. del CARMEN i A. ZABALA. Guia per a l’elaboració del projecte
curricular de centre. MIE. Ed. Graó i ICE-UB, 1992

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/estudis/
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.6. Atenció a les necessitats educatives de
l’alumnat
3.6.1. Atenció a la diversitat

Definició Tots els centres educatius han de poder atendre la
diversitat dels seus alumnes. Per tant, el professorat ha
d’organitzar l’activitat docent tenint en compte les
característiques del seu alumnat i la diversitat de
necessitats, estils d’aprenentatge i expectatives que té.

Les estratègies organitzatives per atendre la diversitat
són: grup-classe, agrupacions flexibles, grups reduïts,
atenció individualitzada… Hi ha, a més, altres recursos:
les aules d’acollida, per a l’alumnat nouvingut; les aules
obertes (AO), per a alumnes amb problemes d’adaptació
al medi escolar, i les unitats de suport a l’educació
especial (USEE), per a alumnat amb discapacitats greus o
permanents susceptible d’ésser escolaritzat en centres
específics (centres d’educació especial).

Tots aquests recursos han de tenir en compte les
estratègies didàctiques i metodològiques, que s’han de
reflectir en les programacions (de grup o individuals).

Tots els alumnes poden i deuen participar en les activitats
educatives del centre, però no és imprescindible que tot
l’alumnat ho faci tot igual al mateix temps i de la mateixa
manera. Els objectius de cada alumne/a poden ser
diferents, però relacionats amb la mateixa activitat del
grup.

L’organització de les mesures d’atenció a la diversitat ha
de quedar reflectida en el projecte curricular de centre
(PCC), i la seva planificació s’ha de concretar en la
programació general del centre (PGC).

Observacions Tant en els centres d’educació primària com en els de
secundària, a fi de planificar i fer el seguiment de les
actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat
de l’alumnat es constituirà en cada centre la comissió
d’atenció a la diversitat (CAD).

A més del professorat del centre hi pot haver uns
professionals per atendre de manera més específica la
diversitat del centre.

Els centres de primària poden tenir: el mestre o mestra
especialista d’educació especial (MEE), el/la mestre/a
especialista en audició i llenguatge (MALL), el mestre o
mestra d’aula d’acollida, el mestre o mestra de la unitat
de suport a l’educació especial, l’educador/a d’educació
especial, l’auxiliar d’educació especial.

Els centres de secundària poden comptar amb el
psicopedagog o psicopedagoga de centre i/o el mestre o
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mestra de pedagogia terapèutica (MPT), el professor o
professora de la unitat de suport a l’educació especial,
l’educador/a d’educació especial, l’auxiliar d’educació
especial, el professor o professora de l’aula d’acollida,
el/la professor/a de l’aula oberta.

Cada zona té uns serveis educatius que donen suport als
centres: l’equip d’assessorament i orientació psicopeda-
gògica (EAP) fa l’assessorament en les qüestions d’atenció
a la diversitat; el centre de recursos educatius per a
deficients auditius (CREDA) atén la totalitat de l’alumnat
amb sordeses i col�labora amb els centres d’agrupament
d’alumnat sord; l’equip de suport i assessorament en
llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) assessora
els centres en relació amb l’entorn.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  AO: aula oberta

·  CAD: comissió d’atenció a la diversitat

·  CREDA: centre de recursos educatius per a deficients auditius

·  EAP: equip d’assessorament i orientació psicopedagògica

·  EE: educació especial

·  ELIC: equip de suport i assessorament en llengua,
interculturalitat i cohesió social

·  MALL: mestre/a especialista en audició i llenguatge

·  MEE: mestre/a d’educació especial

·  MPT: mestre/a de pedagogia terapèutica

·  PGC: programació general del centre

·  PCC: projecte curricular del centre

·  PT: pedagogia terapèutica

·  SE: serveis educatius

·  USEE: unitat de suport a l’educació especial

Bibliografia Web de la biblioteca del Departament d’Educació i Universitats:
http://www.gencat.net/educacio/depart/biblioteca.htm

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf

·  http://www.xtec.cat/eap

·  http://www.xtec.cat/creda
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.6. Atenció a les necessitats educatives de
l’alumnat
3.6.2. Atenció a l’alumnat amb necessitats
educatives especials

Definició L’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) és
aquell que requereix, al llarg de la seva escolarització,
determinats suports i atencions educatives específiques
perquè presenta discapacitats físiques, psíquiques o
sensorials, trastorns greus de conducta o perquè està en
situacions socials o culturals desafavorides.

Els professionals de l’equip d’assessorament i orientació
psicopedagògica (EAP) de cada sector elaboren per a
l’alumnat amb necessitats educatives especials un
dictamen d’escolarització, en el qual s’orienta la millor
ubicació escolar ateses les característiques particulars de
cada alumne/a, i es fa una previsió dels recursos i
ajustaments que caldrà dur a terme per a la seva
atenció.

Quan les necessitats educatives són fruit d’una situació
social o cultural desafavorida vénen dictaminades per un
informe.

Així mateix, la normativa reconeix el dret dels alumnes
que cursen ensenyaments obligatoris i que pateixen una
adversitat familiar, un accident o una malaltia
prolongada, a rebre l’ajut educatiu necessari per
assegurar el seu rendiment escolar. El Departament
d’Educació i Universitats col�labora en l’atenció educativa
domiciliària als alumnes que pateixen malalties greus
que no els permeten assistir al centre educatiu, prèvia
sol�licitud d’atenció educativa domiciliària per les famílies
d’aquests alumnes al centre educatiu.

El docent que fa aquesta atenció domiciliària es coordina
amb el tutor/a de l’alumne/a o un altre docent del centre
que assigni el director/a i, si és el cas, amb el docent de
l’hospital, amb l’objectiu de fer el seguiment del procés
d’aprenentatge de l’alumne/a.
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Observacions L’atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat ha
de plantejar-se des de la perspectiva global del centre i
ha de formar part de la seva planificació.

El conjunt de decisions, precisions i canvis que es
realitzen en la programació, per a un alumne/a, per tal
d’ajustar la resposta educativa a les seves necessitats
educatives específiques s’anomena adaptació curricular
individualitzada (ACI) (vegeu l’apartat 6.7.1.).

El psicopedagog o psicopedagoga de l’EAP fa el
seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge
d’aquest alumnat, i dóna suport i orientació als docents i
a les famílies de cada alumne/a.

Quan s’hagin exhaurit les possibilitats d’adaptació que
ofereix el currículum i el procés de desplegament, es
podran sol�licitar modificacions dels seus elements
prescriptius segons el procediment establert (vegeu
l’apartat 6.7.2.).

Referència
normativa

·  Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció
educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  NEE: necessitats educatives especials

·  ACI: adaptació curricular individualitzada

·  EAP: equip d’assessorament i orientació psicopedagògica

Bibliografia Modificacions i adaptacions del currículum. Generalitat de
Catalunya. Departament d’Ensenyament, 1995

Enllaços ·  http://www.xtec.es/estudis/primaria/08_normativa/d299_97
.pdf#search=%22decret%20299%2F1997%22

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_0
607/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_0
607/secundaria_publics.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.6. Atenció a les necessitats educatives de
l’alumnat
3.6.3. Atenció a l’alumnat nouvingut

Definició Es considera alumnat nouvingut aquell que s’ha
incorporat al sistema educatiu de Catalunya en els darrers
vint-i-quatre mesos.

En funció de les condicions concretes de cada alumne/a
(edat, llengua d’origen, escolarització prèvia, context
sociofamiliar…), el centre ha de preveure mesures
específiques a fi que pugui sentir-se ben acollit i percebre
el respecte envers la seva llengua i cultura, i que, com
més aviat millor, pugui seguir amb normalitat el
currículum i adquirir l’autonomia personal dins l’àmbit
escolar i social.

El centre ha de donar, per mitjà dels plans individuals
intensius (PII), una resposta individualitzada per garantir
l’aprenentatge de la llengua, l’accés al currículum comú i
els processos de socialització d’aquest alumnat, i establir
els criteris metodològics i els materials curriculars que
facilitin la integració a les aules ordinàries des del primer
moment.

Observacions Els centres que tenen un nombre significatiu d’alumnes
nouvinguts tenen des del curs 2004-2005 el recurs de
l’aula d’acollida, de la qual es responsabilitza un tutor o
tutora d’aula d’acollida.

El centre ha de posar en marxa un conjunt d’actuacions
de sensibilització i d’introducció de l’educació intercultural,
així com un conjunt d’actuacions sistematitzades que
permetin que l’alumnat nouvingut participi tan aviat com
sigui possible del currículum ordinari, com fa la resta
d’alumnes.

L’aula d’acollida (AA) s’entén com un espai de referència
per a l’alumnat nouvingut, com un marc de treball obert
amb una constant interacció amb la dinàmica del centre.
Per tant, l’alumnat nouvingut ha de participar des de l’inici
del marc del grup-classe ordinari.

L’aula d’acollida té com a prioritats educatives per a
l’alumnat nouvingut, a banda de garantir l’acollida
emocional, l’aprenentatge de la llengua catalana com a
llengua de comunicació i aprenentatge del centre,
l’adquisició del codi escrit en el nostre alfabet i aquells
aprenentatges necessaris per incorporar-se al currículum
ordinari.

En el període de temps que l’alumne/a nouvingut
necessita una atenció específica, s’establirà un pla
individual intensiu, que recollirà les prioritats educatives,
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les responsabilitats dels diferents docents i els moments
de seguiment i d’avaluació del pla.

El tutor o tutora d’AA té el suport d’un/a assessor/a en
llengua, interculturalitat i cohesió social en el planteja-
ment de la seva tasca.

Cal tenir en compte que una part de l’alumnat nouvingut,
per la seva situació social i familiar, requereix recursos de
l’àmbit social més enllà de l’espai escolar (ajuts socials,
activitats de lleure…). S’ha de procurar dur a terme un
treball de zona, de coordinació amb els serveis socials,
per intentar garantir que es posin al seu abast, com en el
cas de la resta d’alumnes, els recursos dels quals es
compten en el barri i la ciutat.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  AA: aula d’acollida

·  AO: aula ordinària

·  PII: pla individual intensiu

·  LIC: llengua, interculturalitat i cohesió social

·  ELIC: equip de suport i assessorament en llengua,
interculturalitat i cohesió social

Bibliografia Pla per a la Llengua i la Cohesió Social:
http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/Pla_LIC_0405.pdf

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/lic/

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.7. Recursos organitzatius i metodològics
3.7.1. Agrupaments

Definició Els recursos organitzatius i metodològics són eines que
tenen els docents davant el repte d’atendre la diversitat.

A l’aula hi ha una realitat rica però complexa, hi ha
alumnat divers que ha de treballar en una àrea de
coneixement sobre uns continguts determinats, i que ha
d’aprendre tant com pugui.

L’atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat ha
de plantejar-se des de la perspectiva global del centre i ha
de formar part de la seva planificació.

L’aprenentatge cooperatiu, la planificació individualitzada
de l’activitat dels alumnes, la resolució col�laborativa de
conflictes, entre altres, pot afavorir la inclusió de tot
l’alumnat a l’aula ordinària.

En força centres dins el marc dels grups-classe, en alguns
moments del dia escolar es porten a terme diferents
organitzacions per al desenvolupament d’algunes àrees:

·  Intervenció de dos mestres o professors a l’aula: si el
centre té recursos, aquesta és una de les millors
maneres d’atendre la diversitat. Hi pot ajudar el
professorat d’educació especial, el d’atenció a la
diversitat, etc.
·  Desdoblaments: aquesta organització permet tenir
grups de ràtio més baixa per treballar aspectes de les
àrees que requereixen una pràctica en grup reduït
(tècniques de laboratori, informàtica, laboratori
d’idiomes…). A l’ensenyament secundari es regula per
normativa la possibilitat de desdoblar alguna sessió
d’àrees com la llengua estrangera, les ciències
experimentals o la tecnologia.
·  Grups flexibles: es porten a terme quan es vol
treballar en alguna àrea determinada, sobretot les àrees
instrumentals (matemàtiques i llengua), amb alumnat el
més homogeni possible. Quant a l’horari, s’ha de fer
coincidir en una mateixa franja horària la realització
d’una àrea determinada en diferents grups-classe.
Aquesta organització permet atendre l’alumnat amb més
dificultats en un grup amb la ràtio més baixa. Atès que
són agrupaments flexibles, l’alumnat pot canviar de
grup en funció de la seva evolució. Cal fixar el nivell de
referència de cada grup i avaluar el progrés de cada
alumne/a.

Observacions L’alumnat s’organitza en grups-classe. La proposta és
establir grups heterogenis, tot i que alguns centres de
secundària estan dissenyant grups que busquen
l’homogeneïtat.
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El fet de treballar en grups homogenis pot semblar que té
l’avantatge de facilitar l’adequació al ritme i capacitats del
grup d’alumnes. Tot i aquest fet, l’homogeneïtat
empobreix la realitat d’alguns grups, que es queden sense
alumnes que puguin funcionar com a model positiu per a
altres.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Bibliografia Publicacions del Departament d’Ensenyament sobre el
currículum de les diferents etapes i nivells educatius.

Departament d’Ensenyament. Criteris psicopedagògics per a
l’atenció a la diversitat. Barcelona, 1998. 1a ed. ISBN: 84-393-
4448-1 92 pàg. Ref. 4744X

A. ZABALA. La práctica educativa. Cómo enseñar. Ed. Graó,
Barcelona 72000

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/depart/cataleg.htm#orienta

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.7. Recursos organitzatius i metodològics
3.7.2. Treball per racons

Definició Treballar per racons comporta organitzar la classe en
petits grups que realitzen simultàniament activitats
diferents de manera individual, cosa que permet respectar
els diferents ritmes d’aprenentatge.

L’objectiu del treball per racons és potenciar la consciència
d’aprenentatge, la motivació i l’autonomia dels alumnes.
Alhora, permet que el docent, durant aquesta estona,
atengui l’alumnat individualment o en grup reduït.

Facilita treballar amb diferents persones adultes al mateix
temps dins l’aula.

Poden organitzar-se racons de treball i de joc.

El treball per racons permet que cada alumne/a esculli
l’activitat que vol realitzar en un moment determinat, però
li exigeix responsabilitat i organització, atès que ha
d’haver passat per tots els racons després d’un temps
acordat.

Observacions És un tipus d’organització molt utilitzada en les primeres
etapes, però que pot generalitzar-se a tot l’ensenyament
obligatori.

Exigeix una preparació important d’organització de l’aula i
de les activitats al professorat implicat. Aquest treball,
però, es rendibilitza al llarg dels diferents cursos.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Bibliografia J. CELA i altres. El tractament de la diversitat en les etapes
infantil i primària. Associació de Mestres Rosa Sensat,
Barcelona, 1997

ALDÁMIZ-ECHEVARRÍA i altres. Com ens ho fem? Propostes per
educar en la diversitat. Ed. Graó, Barcelona, 2000

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.7. Recursos organitzatius i metodològics
3.7.3. Tallers

Definició El taller és un tipus d’organització de l’alumnat que
permet treballar prioritàriament els aspectes
procedimentals del currículum i facilita el lligam entre
l’activitat directa (construcció d’un producte), els
conceptes i les actituds.

Els tallers permeten a l’alumnat amb més dificultats
assolir funcionalment conceptes curriculars i fer més
significatius els aprenentatges de les matèries.

Normalment es desdoblen els grups-classe. El professorat
responsable de cada taller pot treballar d’una manera més
personalitzada amb cada alumne/a. Els tallers poden ser
rotatius, de manera que tots els alumnes del nivell o cicle
hi puguin passar al llarg del curs, la qual cosa permet
optimitzar la feina d’organització i preparació.

Observacions L’organització i la gestió dels materials, fungibles o no,
dels tallers és un element important.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Bibliografia J. CELA i altres. El tractament de la diversitat en les etapes
infantil i primària. Associació de Mestres Rosa Sensat,
Barcelona, 1997

ALDÁMIZ-ECHEVARRÍA i altres. Com ens ho fem? Propostes per
educar en la diversitat. Ed. Graó, Barcelona, 2000

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.7. Recursos organitzatius i metodològics
3.7.4. Treball per projectes

Definició El treball per projectes és una metodologia que comporta
treballar els continguts curriculars d’una manera flexible i
globalitzadora tot potenciant estratègies d’organització de
la informació, de planificació i de síntesi. A partir dels
interessos dels alumnes, es desenvolupa un pla de treball
per assolir la resolució, o bé d’un seguit de qüestions de
diferents nivells de complexitat sobre un tema, o bé d’un
problema que cal investigar: Com viuen les abelles, El
temps dels romans, Per què hi ha terratrèmols, per
exemple. L’alumnat ha de dissenyar amb el suport del
docent un índex que sigui la guia per a la recerca de la
informació sobre el tema consensuat. Els alumnes s’han
de distribuir les tasques entre tots, s’especialitzen en
aspectes i comparteixen la informació. A mesura que
avança la recerca i es van contrastant conjuntament les
informacions, es va construint un dossier. Per tant, el
paper del professorat és de guia i de reconductor i,
sobretot, de promotor del debat “científic” entre l’alumnat.

El treball per projectes és motivador i se centra en
l’aprenentatge de l’alumne/a. És una de les estratègies
que més permet ajudar al fet d’aprendre a aprendre. Cal,
però, estar atents al desenvolupament del currículum del
grup d’alumnes.

Normalment el treball per projectes respon a un
plantejament de globalització i facilita un tractament
coherent de diferents tipus de continguts.

L’esquema general d’aquesta forma de treball és:
determinació d’una intenció (aquesta intenció hauria de
sorgir d’una qüestió que interessi al propi alumnat),
preparació del projecte, execució i avaluació.

Observacions Les TIC han posat a l’abast de les escoles moltíssimes i
variades fonts d’informació que faciliten la recerca a
l’alumnat. Alhora, se li han de facilitar criteris per a la tria
d’aquesta informació.

Un dels recursos didàctics més interessants per treballar
amb internet són les webquests.

Les webquests són activitats orientades a la investigació
en les quals una part o la totalitat de la informació amb
què l’alumnat interactua prové de recursos d’internet.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007



Comencem bé! 72

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  TIC: tecnologies de la informació i la comunicació

·  XTEC: xarxa telemàtica educativa de Catalunya

Bibliografia J. CELA i altres. El tractament de la diversitat en les etapes
infantil i primària. Associació de Mestres Rosa Sensat,
Barcelona, 1997

ALDÁMIZ-ECHEVARRÍA i altres. Com ens ho fem? Propostes per
educar en la diversitat. Ed. Graó, Barcelona, 2000

HERNÁNDEZ i VENTURA. La organización del currículum por
proyectos de trabajo. Ed. Graó, Barcelona

Enllaços ·  http://www.webquestcat.org/

·  whttp://www.xtec.cat/recursos/webquests

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.7. Recursos organitzatius i metodològics
3.7.5. Grups cooperatius

Definició El treball en grups cooperatius és una manera de treballar
amb grups heterogenis. Implica prendre part amb altres
persones en la tasca de realitzar un treball comú.

En aquestes propostes de treball l’èxit individual de cada
alumne/a requereix l’èxit de tots els membres del grup.
L’objectiu no és que hi hagi una distribució de tasques
entre els membres del grup, sinó que tots han de treballar
junts per aprendre-ho tot.

Els alumnes treballen plegats, s’ajuden a assolir aquells
aprenentatges que s’han planificat per al grup.
S’estableixen relacions de reciprocitat.

És cert que per tenir èxit amb aquestes propostes cal que
l’alumnat tingui un cert interès per aprendre i un mínim
d’habilitats de relació amb els altres (habilitats de
negociació i discussió).

Un altre element molt important és la confecció dels
grups; l’alumnat ha de ser heterogeni però no hi ha
d’haver enfrontaments o malentesos entre els diferents
membres.

Observacions L’aplicació del treball cooperatiu va més enllà de l’aplicació
d’una metodologia; és una manera d’entendre l’ensenya-
ment i l’educació.

Implica treballar a fi d’obtenir una convivència harmònica i
potenciar la tendència sociable de l’alumnat.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Bibliografia J. RUÉ. El treball cooperatiu. Barcelona, Universitat Autònoma
de Barcelona, 1996

P. PUJOLÀS. Aprendre junts alumnes diferents. EUMO

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.7. Recursos organitzatius i metodològics
3.7.6. Aules obertes

Definició Les aules obertes (AO) s’ofereixen als alumnes que
presenten mancances significatives en els seus
aprenentatges, baix nivell d’autoestima i desmotivació per
l’activitat escolar. En el segon cicle d’ESO es podran
organitzar entorns escolars en què prevalguin
plantejaments més globals i activitats més funcionals que
despertin la motivació de l’alumnat per a l’assoliment de
les competències bàsiques. Per a això es requereixen
estratègies metodològiques i organitzatives diferenciades
de les que s’empren a l’aula ordinària.

Aquestes unitats s’han d’organitzar prioritzant els
aspectes següents:

·  compartir activitats a l’aula específica amb activitats
amb el grup classe ordinari,
·  organitzar de manera globalitzada els aprenentatges
bàsics i fonamentals de diverses àrees amb una
metodologia més pràctica i activitats més funcionals i
manipuladores,
·  reduir el nombre de professors o professores de ma-
nera que un mateix professor/a, interdisciplinàriament,
imparteixi continguts de més d’una àrea,
·  utilitzar les TIC com a eina d’aprenentatge en totes
les àrees,
·  fomentar el treball cooperatiu,
·  reforçar l’atenció personalitzada per potenciar
l’autoestima i proporcionar orientació escolar i laboral.

Observacions Els objectius que cal assolir amb aquesta organització
són, fonamentalment: desenvolupar les competències
bàsiques: comprensió i expressió orals i escrites, agilitat
en el càlcul i en la resolució de problemes,
coneixements essencials dels àmbits social i científic i
autonomia en el treball escolar; establir relacions
personals positives procurant incrementar el nivell
d’autoestima, la motivació pels aprenentatges i les
expectatives de futur de l’alumnat; sentir el centre com
un espai propi i acollidor en el qual tenen un lloc, poden
fer aportacions i demostrar les pròpies habilitats de
maneres diverses; desenvolupar habilitats per a la
inserció escolar, social i laboral; assolir els
aprenentatges necessaris per obtenir el graduat en
educació secundària.

Les activitats més manipulatives es poden dur a terme
dins o fora del centre educatiu.

Les aules obertes han suplert les antigues unitats
d’adaptació curricular (UAC).
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Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  AO: aula oberta

·  UAC: unitat d’adaptació curricular

Bibliografia Ramon COMA DOSRIUS i altres. Projectes singulars a l’educació
secundària obligatòria. L’atenció als adolescents amb especials
dificultats d’aprenentatge i d’adaptació a l’entorn escolar.
Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Centres
de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental. Granollers.

M. Teresa FERRER FÀBREGAS. Experiències educatives
compartides entre els centres de secundària i altres institucions
per donar resposta a les necessitats educatives d’alumnes amb
risc d’exclusió en el tram final de la seva escolarització
obligatòria. Llicència d’estudis retribuïda pel Departament
d’Educació. Curs 2004-2005

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/depart/cb.htm

·  http://www.gencat.net/educacio/csda/actuacions/comp_bas.h
tm

·  http://www.xtec.cat/formacio/

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.7. Recursos organitzatius i metodològics
3.7.7. Unitats d’escolarització compartida

Definició Les unitats d’escolarització compartida (UEC) ofereixen la
possibilitat de seguir els últims cursos de l’etapa de l’ESO
en un grup reduït d’acord amb les corresponents
adaptacions curriculars individualitzades que impliquen
compartir l’horari acadèmic en el centre escolar i una part
en altres centres educatius específics i especialitzats.

L’atenció educativa de l’alumnat en les unitats
d’escolarització compartida té un caràcter excepcional i
s’ha de donar només quan el centre hagi exhaurit totes
les possibilitats d’adaptació i atenció personalitzada
d’acord amb els recursos humans i materials disponibles.

Les activitats que s’imparteixin en les unitats
d’escolarització compartida han de tenir com a referent
últim els objectius generals d’etapa i s’han d’ajustar a les
característiques i coneixements de l’alumnat; han de tenir
un caràcter globalitzador i d’aplicació pràctica i han de
tenir en compte la promoció d’habilitats que facilitin la
inserció social i laboral de l’alumnat.

Observacions L’escolarització en aquestes unitats ha de tenir sempre un
caràcter temporal, s’ha de revisar al llarg del curs escolar i
s’ha de procurar que comporti, a l’alumne/a, la realització
d’algunes activitats en el centre educatiu al qual pertany.
En tot cas, la tutoria, el seguiment i l’avaluació d’aquests
alumnes és responsabilitat del centre.

Referència
normativa

·  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  UEC: unitat d’escolarització compartida

Enllaços ·  http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-
17207.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf

·  http://www.xtec.cat/~ecastejo/uec.htm

·  http://www.xtec.cat/~jcruz/recursos/c_uee.html
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.8. La convivència al centre
3.8.1. Drets i deures de l’alumnat

Definició Tot l’alumnat té els mateixos drets i deures, sense més
distincions que aquelles que es derivin de la seva edat i
dels ensenyaments que cursin.

L’exercici dels seus drets per part de l’alumnat implica el
deure correlatiu de coneixement i respecte dels drets de
tots els membres de la comunitat escolar.

L’objectiu educatiu del règim disciplinari dels centres
educatius no és el de fer un catàleg de les conductes
incorrectes o faltes i de les corresponent correccions o
càstigs, sinó introduir prou elements perquè, dins el
necessari marc d’objectivació de la correcta relació entre
els membres de la comunitat educativa, es faciliti, en el
cas de comportaments incorrectes dels alumnes, la presa
de consciència de la incorrecció i es potenciï l’actitud de
responsabilització en les actuacions futures. Els centres
poden resoldre, mitjançant processos de mediació, els
conflictes generats per conductes de l’alumnat contràries
a les normes de convivència.

L’aplicació de mesures correctores per conductes
contràries a les normes de convivència del centre ha de
seguir el procediment establert en el decret 279/2006. No
podran imposar-se sancions per conductes greument
perjudicials per a la convivència del centre sense la
instrucció prèvia d’un expedient de la forma indicada en
els decrets esmentats, amb el benentès que la resolució
final de l’expedient correspon a la direcció del centre.

Referència
normativa

·  Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de
l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius
no universitaris de Catalunya

Enllaços ·  http://www.gencat.net/diari/4670/06165026.htm

·  http://www.gencat.net/ense/depart/convivencia.htm
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.8. La convivència al centre
3.8.2. Prevenció i gestió de conflictes

Definició La convivència als centres educatius és una de les
qüestions que més preocupen els docents. Tot i ser
conscients que l’escola, com a reflex de la societat on es
troba, recull tensions, pràctiques discriminatòries, manca
de comunicació…, cal garantir un clima d’aula i de centre
que signifiqui una actitud de respecte i un benestar per a
totes les persones que conviuen en l’espai escolar.

Aprendre a conèixer, a fer, a viure junts i a ser persona es
converteix en les finalitats prioritàries de l’educació (J.
Delors, 1996).

Cal aprendre a viure amb el conflicte, inevitable en la
convivència humana. Però, sobretot, cal aprendre a
gestionar-lo de manera positiva, talment que permeti el
creixement individual i com a grup.

Des dels centres escolars es pot i es deuen treballar
aquests valors i actituds mitjançant un seguit d’accions
que, per tal que siguin eficaces, s’han de consensuar i
recollir en els diferents documents de centre (PEC, PAT,
PCC, RRI):

·  la tutoria compartida,
·  la dinàmica de grups per treballar la cohesió grupal,
·  l’assemblea de classe,
·  el treball cooperatiu,
·  l’educació en valors, el raonament moral,
·  els programes d’habilitats socials,
·  l’educació emocional,
·  la gestió de conflictes i el programa de convivència i
mediació escolar,
·  altres.

Observacions Algunes d’aquestes accions són:

1. Els programes d’habilitats socials

Tot i que les habilitats socials són continguts
actitudinals que cal treballar de manera transversal en
els diferents moments del treball escolar (l’assemblea,
el treball cooperatiu de les diferents àrees…), hi ha
programes específics per treballar aquestes habilitats.

Aquests programes posen l’alumnat en situacions en
què han de posar en joc conductes socials davant de
conflictes o problemes morals. S’intenta treballar la
conducta assertiva, la cooperació i totes aquelles
conductes que faciliten la integració social.
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2. El programa de convivència i mediació escolar

La mediació és una manera de gestionar els conflictes
que es basa en el diàleg, la cooperació i la
responsabilitat.

Comporta l’opció d’un centre escolar, de la seva
comunitat educativa, de formar-se per a la gestió dels
conflictes i aprendre a resoldre’ls mitjançant la
mediació escolar.

L’equip de mediadors i mediadores ajuda els mateixos
protagonistes dels conflictes a decidir per si mateixos
la manera de resoldre el conflicte i restablir la
convivència.

Aquests mediadors i mediadores han d’aprendre a
escoltar per comprendre, a pensar reflexivament i
creativament, a participar en la millora del propi
entorn, a comprendre i expressar emocions…

El Departament d’Ensenyament va iniciar, de manera
experimental el curs 2000-2001, el programa de
convivència i mediació escolar en un nombre reduït de
centres. En el curs 2005-2006 participen en el
programa 220 centres.

El programa de convivència i mediació escolar s’adreça
tant a centres de primària com de secundària. Els seus
eixos són l’educació emocional, l’educació en valors i
per a la pau, aprendre a pensar, la competència social
i la cultura de la mediació.

Referència
normativa

. Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de
l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius
no universitaris de Catalunya

Sigles ·  PEC: projecte educatiu de centre

·  PAT: pla d’acció tutorial

·  PCC: projecte curricular de centre

·  RRI: reglament de règim interior

Bibliografia M. SEGURA i altres. Programa de competència social. Decideix.
Primària. Departament d’Educació

M. SEGURA i altres. Programa de competència social. ESO.
Departament d’Educació

Departament d’Ensenyament. La convivència en els centres
docents d’ensenyament secundari. Barcelona, 2003

J. DELORS. Educació: hi ha un tresor amagat a dins. Centre
Unesco de Catalunya, Barcelona, 1996

Monogràfic: «Habilitats socials», Guix 246-247, juliol-agost
1998
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M.C. BOQUÉ. Guia de mediació escolar. Programa comprensiu
d’activitats, etapes primària i secundària. Associació de Mestres
Rosa Sensat, Barcelona, 2002

J. M. PUIG i altres. Com fomentar la participació a l’escola. Ed.
Graó, Barcelona, 1997

Enllaços ·  http://www.gencat.net/ense/depart/convivencia.htm

·  http://www.gencat.net/diari/4670/06165026.htm

·  http://www.gernikagogoratuz.org

·  http://www.solomediacion.com
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.9. Assistència i seguiment de l’absentisme de
l’alumnat

Definició L’assistència de l’alumnat al centre és obligatòria. S’entén
per absentisme la falta injustificada d’assistència al
centre. L’absentisme pot ser un indicador d’una situació
de risc.

Observacions El tutor o tutora comunicarà les absències no justificades
als pares, mares o representants legals dels alumnes. En
el cas d’absències repetides, dins el marc d’actuacions
previst per a aquests casos en el centre, es procurarà en
primer lloc la solució del problema amb l’alumne/a i el
pare, mare o representant legal, i, si cal, se sol�licitarà la
col�laboració de l’EAP i dels serveis d’assistència social del
municipi.

En alguns centres, el Departament d’Educació i
Universitats assigna un tècnic en integració social (TIS),
adscrit a l’EAP del sector, perquè faci el seguiment
d’alumnes en situació de risc social.

Referència
normativa

·  Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de
l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius
no universitaris de Catalunya

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  EAP: equip d’assessorament i orientació psicopedagògica

·  TIS: tècnic en integració social

Enllaços ·  http://www.gencat.net/diari/4670/06165026.htm

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.10. Avaluació de centre

Definició L’avaluació és una eina constant de reflexió per al
coneixement i millora del servei educatiu que ofereix el
centre.

El Pla d’Avaluació estableix un disseny de l’avaluació que
parteix d’una perspectiva global, integral, sistèmica,
cíclica, coherent i cultural, participativa i democràtica.

Les accions avaluatives previstes en el Pla es basen en
l’ús d’una metodologia tant quantitativa com qualitativa
que informa sobre indicadors de recursos, context,
processos i resultats. Integra la perspectiva interna i
externa d’avaluació i proporciona un enfocament tant
global com focal dins d’un mateix cicle avaluatiu.

En l’avaluació de centres, un cicle avaluatiu és el procés
que comença amb una avaluació global diagnòstica que
dóna lloc a un pla de millora, que es desenvolupa durant
tres cursos i finalitza amb l’avaluació dels objectius de
millora. La Inspecció d’Educació té una major iniciativa en
l’avaluació global diagnòstica.

L’avaluació focalitzada pot ser conseqüència i continuïtat
de l’avaluació global diagnòstica per aprofundir en la
comprensió i millora d’algun aspecte detectat, o pot
iniciar-se per donar resposta a una necessitat concreta.
Els centres són els qui tenen més protagonisme en
l’avaluació focalitzada.

Els centres inclouran en la seva programació general la
planificació d’avaluacions focalitzades. Tindran una
consideració preferent les activitats d’avaluació derivades
del projecte de direcció, d’altres projectes de centre i de la
informació aportada per l’avaluació global diagnòstica que
realitzaran amb el suport de la Inspecció Educativa.

Observacions Les proves d’avaluació externa, tant les internacionals
(informe PISA), com les estatals (proves INCE), les
autonòmiques, les del Consell Superior d’Avaluació o les
de les competències bàsiques de la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educatives, són eines molt vàlides
per a la reflexió i l’avaluació dels centres.

Referència
normativa

·  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

·  Ordre de 20 d’octubre de 1997, per la qual es regula
l’avaluació dels centres docents sostinguts amb fons públics

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007
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·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  PISA: Programme for International Student Assessment

·  IE: Instituto de Evaluación

Bibliografia El Departament d’Ensenyament va editar i distribuir els
materials per facilitar les tasques d’avaluació interna als centres
d’ensenyament infantil i primari. Disponibles en pdf en aquesta
adreça: http://www.xtec.cat/estudis/primaria/avaluacio_pri.htm

Pla d’Avaluació. Projecte del Departament d’Educació. Abril de
2005

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/estudis/primaria/08_normativa/o20_97.
pdf

·  http://www.xtec.cat/estudis/primaria/avaluacio_pri.htm

·  http://www.xtec.cat/estudis/eso/avaluacio_eso.htm

·  http://www.gencat.net/educacio/

·  http://www.gencat.net/educacio/csda/consell/presenta.htm

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.11. El mestre o professor, la mestra o
professora
3.11.1. Funció docent

Definició El conjunt de professors i professores que imparteixen
docència a un grup d’alumnes constitueix l’equip docent
del grup per tal d’actuar coordinadament en l’establiment
de criteris per garantir la correcta convivència del grup
d’alumnes, la resolució de conflictes quan escaigui i la
informació als pares o tutors.

A secundària, aquest equip docent es constitueix en junta
d’avaluació per fer el seguiment dels aprenentatges i
adoptar les decisions resultants d’aquest seguiment.

Observacions Els mestres i les mestres tenen l’horari laboral setmanal
establert amb caràcter general per als funcionaris de la
Generalitat, horari que actualment és de 37 hores i mitja.

La distribució setmanal d’aquestes hores és la següent:
·  Docència: 25 hores (primària) o 18 hores
(secundària), que inclouen activitats docents amb
grups-classe, activitats de suport, atenció a la
diversitat, activitats de tutoria individual i de grup,
esbarjo, substitució d’absències de curta durada
(inferiors a 4 dies). Es comptabilitzen, dins d’aquestes
hores, les previstes per als òrgans unipersonals de
govern i les que l’equip directiu, d’acord amb les
disponibilitats del centre, assigni als càrrecs de
coordinació.
·  Activitats d’horari fix: 5 hores (primària) o 6 hores
(secundària). A primària, aquestes hores són per a
reunions del claustre, del consell escolar i de les seves
comissions; activitats relacionades amb la tutoria,
activitats relacionades amb la col�laboració amb altres
professionals que intervenen en l’atenció a l’alumnat
nouvingut i amb necessitats educatives especials,
activitats incloses en el pla de formació permanent del
professorat, col�laboració en la realització d’activitats
complementàries i extraescolars, encàrrecs o respon-
sabilitats específiques, coordinació amb altres centres. A
secundària es dediquen a guàrdies i altres vigilàncies,
reunions setmanals de departament o seminaris,
comissió d’atenció a la diversitat, coordinacions de nivell
i amb professionals que intervenen en l’atenció a
l’alumnat nouvingut i amb necessitats educatives
especials, entrevistes amb mares i pares, manteniment
del laboratori i aules específiques, activitats de
formació, etc.
·  Activitats no sotmeses a horari fix: 6 hores
(secundària) per a reunions d’avaluació, de claustre i de
consell escolar, reunions amb pares i mares, reunions
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de coordinació amb altres centres, reunions amb
professionals i entitats externes i altres encàrrecs que
en el marc de les seves funcions li faci la direcció del
centre.
·  7 hores i mitja de preparació de classes, correcció
d’activitats, assistència a cursos i activitats de
formació…, que no hauran de fer-se necessàriament al
centre.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Bibliografia Importància i funció social del professorat. Conferència Nacional
d’Educació, 2002

Enllaços ·  http://www.gencat.net/cne/p8.html

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.11. El mestre o professor, la mestra o
professora
3.11.2. Funció tutorial

Definició La tutoria i l’orientació de l’alumnat formen part de la
funció docent. Tots el professors/es que integren el
claustre d’un centre poden exercir les funcions de
professora o professor tutor, quan correspongui.

Cada unitat o grup d’alumnes té un professor/a tutor/a,
amb les funcions següents:
a) Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i
d’evolució personal de l’alumnat.
b) Tenir cura de la coherència de les activitats
d’ensenyament-aprenentatge i de les activitats
d’avaluació de tots els docents que intervenen en el
procés d’ensenyament del seu grup d’alumnes.
c) Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup
d’alumnes en les sessions d’avaluació.
d) Tenir cura, juntament amb el secretari/ària o
administrador/a, quan correspongui, de vetllar per
l’elaboració dels documents acreditatius dels resultats
de l’avaluació i de la comunicació d’aquests als pares i
mares o representants legals dels alumnes.
e) Dur a terme les tasques d’informació i orientació
acadèmica dels alumnes.
f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els
pares i mares dels alumnes o representants legals per
informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la seva
assistència a les activitats escolars, d’acord amb els
criteris establerts per la direcció del centre.
g) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva
participació en les activitats del centre.
h) Aquelles altres que li encomani el director/a o li
atribueixi el Departament d’Educació i Universitats.

Observacions L’assignació dels mestres i professors o professores als
diferents cicles, cursos i àrees es farà segons allò que
disposa el reglament orgànic dels centres educatius
públics (ROC) i el reglament de règim interior (RRI) del
centre.

Referència
normativa

·  Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen
educació infantil i primària

·  Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen
educació secundària i formació professional de grau superior

Sigles ·  ROC: reglament orgànic dels centres

·  RRI: reglament de règim interior
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Enllaços ·  http://www.xtec.cat/formacio/roc_ceip.pdf

·  http://www.xtec.cat/formacio/roc_ies.pdf
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.11. El mestre o professor, la mestra o
professora
3.11.3. Relació amb les famílies

Definició La col�laboració i la participació de les famílies dels
alumnes és imprescindible per assolir els millors resultats
educatius en un centre i contribuir a la millor integració
escolar i social de l’alumnat.

Una primera dimensió de col�laboració i participació és la
que es dóna normalment per mitjà del tutor o tutora i que
es refereix al seguiment continuat dels progressos
educatius de cada noi i noia durant tot el temps de
permanència al centre.

Una segona dimensió és la de caràcter col�lectiu: la
participació de pares i mares com a sector de la comunitat
educativa en la gestió del centre educatiu.

Així mateix, el consell escolar del centre ha de ser
efectivament un organisme de participació de les famílies.

Els pares i les mares dels alumnes poden col�laborar
també en el desenvolupament d’activitats generals i
ordinàries que es duen a terme al centre i en les activitats
organitzades dins el pla educatiu d’entorn.

Observacions La programació horària del centre tindrà en compte les
possibilitats dels pares i mares per facilitar-los les
entrevistes amb els tutors de llurs fills i filles.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  AMPA: associació de mares i pares d’alumnes

Bibliografia La participació dels pares i mares en els consells escolars de
centre. Consell Escolar de Catalunya. Documents informatius.
Desembre de 1999

Documentació sobre Escola i Família. Centre de Recursos
Pedagògics del Vallès Occidental II. 1999

ROSSET, A. i TERRICABRAS, J.M. La família i el seu paper en la
comunitat educativa. 35è congrés de fapaes. FAPAES.
Barcelona, 2002

PÉREZ, R. M. Les relacions entre família i escola. Una anàlisi
psicosocial. Pagès Editors. Barcelona, 2004
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Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_0607
/secundaria_publics.pdf

·  http://www.fapac.cat/

·  http://www.fapaes.cat/
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Capítol 3 3. Centre educatiu
3.11. El mestre o professor, la mestra o
professora
3.11.4. Formació permanent

Definició La formació permanent constitueix un dret i una obligació
de tot el professorat i és responsabilitat de les
administracions educatives i dels centres. Periòdicament,
el professorat haurà de realitzar activitats d’actualització
científica, didàctica i professional als centres educatius, en
institucions formatives específiques, a les universitats i,
en el cas del professorat de formació professional, també
a les empreses.
Les administracions educatives han de planificar les
activitats necessàries de formació permanent del
professorat garantint una oferta diversificada i gratuïta
d’aquestes activitats. S’han d’establir les mesures
oportunes per afavorir la participació del professorat.
La finalitat de l’oferta formativa és donar resposta a
necessitats i prioritats de formació tant des del vessant de
l’actualització i la millora individual com del col�lectiu.

Observacions D’acord amb el Pla Marc de Formació Permanent 2005-
2010, el Departament d’Educació i Universitats desenvo-
luparà programes de formació en els àmbits següents:

·  Escola inclusiva
·  Currículum i innovació
·  Tecnologies de la informació i de la comunicació
·  Millora personal i desenvolupament professional
·  Gestió de centres

Les activitats de formació per a la millora de la pràctica
docent i l’adquisició de nous coneixements, normalment
incloses en els plans de formació de zona (PFZ) i
coordinades des dels centres de recursos pedagògics
(CRP) del respectiu àmbit territorial, es faran en horari
laboral no lectiu del professorat.

Les activitats de formació són organitzades per les
diferents unitats del Departament d’Educació i Universitats
i per les institucions col�laboradores, especialment els
instituts de ciències de l’educació (ICE) de les universitats
catalanes.

Els plans de formació de zona són un recurs de formació
al servei de la millora dels centres i del professorat d’una
zona educativa.

Es preveu la concessió d’ajuts individuals per participar en
activitats de formació, d’acord amb els criteris de la
convocatòria corresponent. Es preveu, també, la
concessió de llicències d’estudi retribuïdes (per a un curs
escolar o per a mig curs) d’acord amb els criteris de la
convocatòria corresponent.
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Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  PFZ: pla de formació de zona

·  ICE: institut de ciències de l’educació

·  CRP: centre de recursos pedagògics

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/formacio/index.htm

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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4. Serveis i recursos
educatius
4.1. Inspecció educativa

4.2. Equips d’assessorament i orientació psicopedagògica

4.3. Centres de recursos pedagògics

4.4. Recursos específics

4.5. Equips de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i
cohesió social

4.6. Serveis educatius integrats

4.7. Camps d’aprenentatge

4.8. Plans educatius d’entorn

4.9. Servei de menjador i servei de transport
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Capítol 4 4. Serveis i recursos educatius
4.1. Inspecció educativa

Definició El Departament d’Educació i Universitats exerceix la
inspecció dels centres educatius i dels serveis, programes i
activitats que integren el sistema educatiu a Catalunya,
tant de titularitat pública com privada, per assegurar la
qualitat de l’ensenyament, la millora permanent del
sistema educatiu i el compliment de la normativa que el
regula, i garantir els drets i l’observança dels deures dels
membres de la comunitat escolar.

A aquests efectes s’encomana la supervisió, l’assesso-
rament, l’avaluació i el control d’aquests centres, serveis,
programes i activitats a la Inspecció d’Educació.

La Inspecció d’Educació s’organitza amb els criteris
territorials, d’acord amb l’estructura territorial del
Departament d’Educació i Universitats, i amb criteris
d’especialització, d’acord amb l’ordenació curricular i altres
aspectes fonamentals del sistema educatiu.

L’activitat dels inspectors d’educació té un doble vessant: el
general comú a tots, i l’especialitzat, vinculat amb les
especialitats que es tinguin reconegudes:

·  relacionades amb àrees de coneixement: ciències de la
naturalesa, ciències socials, educació artística, educació
física, llengua, llengües estrangeres, matemàtiques i
tecnologia;
·  vinculades a etapes educatives de singularitat
específica: educació infantil i formació professional
específica;
·  relatives a dos aspectes especialment significatius de
la gestió educativa dels centres educatius: atenció a la
diversitat i orientació i organització de centres.

En l’exercici de les seves funcions els inspectors i
inspectores d’Educació tenen la consideració d’autoritat
pública i, com a tal, estan facultats per aixecar actes amb
naturalesa de document públic i rebran dels diferents
membres de la comunitat educativa, així com de les altres
autoritats i funcionaris, l’ajut i la col�laboració necessaris
per al desenvolupament de la seva activitat.

Referència
normativa

·  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

·  Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la
Inspecció d’Ensenyament

·  Decret 148/2002, de 28 de maig, de modificació del Decret
266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció
d’Ensenyament

Sigles ·  IE: inspecció educativa
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Enllaços ·  http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-
17207.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/dogc/20000801/00.202.063.h
tm
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Capítol 4 4. Serveis i recursos educatius
4.2. Equips d’assessorament i orientació
psicopedagògica

Definició Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica
(EAP) són serveis educatius de composició multidisciplinària
que, en un àmbit territorial definit (comarcal, subcomarcal,
local o de districte), donen suport psicopedagògic als
centres educatius en l’avaluació, el seguiment i l’orientació
de l’alumnat, sobretot per a aquell amb necessitats
educatives especials (NEE) i en l’assessorament al
professorat dels centres educatius. La seva intervenció, que
requereix actuació directa en els centres, s’adreça als
òrgans directius i de coordinació dels centres, al
professorat, a l’alumnat i a les famílies, per col�laborar a
oferir la resposta educativa més adequada, especialment
per als alumnes amb disminucions i per als que presenten
més dificultats d’aprenentatge.

Els EAP estan formats per professionals de la psicologia, la
pedagogia, la psicopedagogia i per treballadors i
treballadores socials.

Observacions Quan un docent o una junta d’avaluació valora que cal
demanar la intervenció de l’EAP per avaluar la situació d’un
alumne/a, aquesta demanda ha de seguir un circuit amb
uns procediments que fixa cada centre. Sempre, però, és el
tutor/a de l’alumne/a qui ha de canalitzar la demanda. Hi
ha centres que disposen d’un model de full de demanda a
l’EAP per a l’avaluació i el seguiment d’un alumne/a.

Els EAP de sector compten, per a la valoració i atenció
d’alumnat amb dificultats específiques, amb el suport de
serveis específics especialitzats: CREDA, CREC Joan
Amades, UTAC, fisioterapeuta…

Darrerament s’han incorporat a alguns EAP tècnics en
integració social (TIS).

Referència
normativa

·  Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció
educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials

·  Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis
educatius del Departament d’Ensenyament

·  Resolució de 7 de juliol de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels serveis
educatius (EAP, CREDA, CRP, ELIC i CdA) i del Programa de
mestres itinerants per a deficients visuals per al curs 2006-2007

Sigles ·  EAP: equip d’assessorament i orientació psicopedagògica

·  CREC Joan Amades: centre de recursos educatius per a
deficients visuals Joan Amades

·  CREDA: centre de recursos educatius per a deficients auditius
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·  NEE: necessitats educatives especials

·  TIS: tècnic/a en integració social

·  UTAC: Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació,
Habilitació i Accés a l’Ordinador

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/eap/index.htm

·  http://www.xtec.cat/sgfp/crp/decret.htm

·  http://www.xtec.cat/~esoro/index.htm

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_0607
/serveis_educatius.pdf
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Capítol 4 4. Serveis i recursos educatius
4.3. Centres de recursos pedagògics

Definició Els centres de recursos pedagògics (CRP) són serveis
educatius creats pel Departament d’Educació i Universitats
de la Generalitat de Catalunya per donar suport a
l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del
professorat.

Els centres de recursos pedagògics actuen territorialment;
el seu àmbit d’actuació és local, subcomarcal, comarcal o
de districte.

Actualment hi ha 74 CRP i 5 extensions de CRP que
cobreixen tot l’àmbit territorial propi del Departament
d’Educació i Universitats.

Les seves funcions estan regulades pel Decret 155/1994,
de 28 de juny i són:

·  Oferta de recursos, d’infraestructura i de serveis als
centres educatius, als mestres i al professorat a fi que
disposin de materials específics de les diferents àrees
curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa
i de publicacions especialitzades, amb assessorament o
instruccions d’utilització.
·  Catalogació dels recursos educatius del medi local i
comarcal i elaboració de pautes i informacions
complementàries per facilitar-ne l’ús al professorat.
·  Suport a les activitats docents i a l’intercanvi
d’experiències educatives, per fomentar la reflexió del
professorat sobre la pràctica docent.
·  Coordinació i organització de l’execució i del
seguiment de les activitats de formació permanent i
col�laboració en la detecció de les necessitats de
formació i en l’elaboració de propostes per satisfer-les.
·  Altres funcions que els atribueixi el Departament
d’Educació i Universitats.

Observacions Els centres de recursos pedagògics de la ciutat de
Barcelona són fruit d’un conveni entre el Departament
d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona. Hi ha un CRP a cada un dels
deu districtes municipals que esdevenen el seu àmbit
natural d’actuació.

Referència
normativa

·  Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els
serveis educatius del Departament d’Ensenyament

·  Resolució de 7 de juliol de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels serveis
educatius (EAP, CREDA, CRP, ELIC i CdA) i del Programa de
mestres itinerants per a deficients visuals per al curs 2006-2007

Sigles ·  CRP: centre de recursos pedagògics
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Enllaços ·  http://www.xtec.cat/sgfp/crp/index.htm

·  http://www.xtec.cat/sgfp/crp/infocrp/normat2.htm

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/serveis_educatius.pdf
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Capítol 4 4. Serveis i recursos educatius
4.4. Centres de recursos específics
4.4.1. Centres de recursos educatius per a deficients
auditius

Definició Els centres de recursos educatius per a deficients auditius
(CREDA) són serveis educatius que proporcionen suport a
l’activitat dels professionals de l’ensenyament per
contribuir a l’adequació de la seva tasca a les necessitats
educatives especials dels alumnes amb disminucions
auditives greus i permanents i dels alumnes amb trastorns
del llenguatge. Tenen una composició multidisciplinària i
estan integrats per diferents professionals funcionaris
docents amb titulacions o capacitacions específiques:
logopedes itinerants (mestres amb titulació o diploma
d’especialista en audició i llenguatge), psicopedagogs i
audioprotetistes.

Actualment hi ha deu CREDA que ofereixen atenció a tot
l’àmbit territorial propi del Departament d’Educació i
Universitats. Els CREDA tenen una seu central on hi ha la
direcció del servei, centre on es duen a terme les
valoracions i seguiments psicopedagògics, lingüístics,
audiològics i audioprotètics i on es pot trobar el fons
documental del CREDA.

L’atenció logopèdica directa als alumnes es realitza en els
centres educatius on són escolaritzats.

Observacions Pel que fa a l’atenció a l’alumnat amb deficiències
auditives o amb trastorns del llenguatge i el suport al seu
professorat, la intervenció del CREDA s’articula mitjançant
la demanda que fa el professional de l’EAP que assessora
el centre al qual pertany l’alumne/a.

Referència
normativa

·  Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció
educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials

·  Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els
serveis educatius del Departament d’Ensenyament

·  Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad

·  Resolució de 7 de juliol de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels serveis
educatius (EAP, CREDA, CRP, ELIC i CdA) i del Programa de
mestres itinerants per a deficients visuals per al curs 2006-2007

Sigles ·  CREDA: centre de recursos educatius per a deficients auditius

·  EAP: equip d’assessorament i orientació psicopedagògica

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/creda/index.htm

·  http://www.boe.es/boe/dias/2003-12-03/pdfs/A43187-
43195.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/serveis_educatius.pdf
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Capítol 4 4. Serveis i recursos educatius
4.4. Centres de recursos específics
4.4.2. Centres de recursos educatius per a deficients
visuals

Definició L’atenció específica a l’alumnat amb dèficit visual
s’organitza des del Centre de recursos educatius per a
deficients visuals Joan Amades (CREC Joan Amades) a
l’empara del conveni de col�laboració establert entre el
Departament d’Educació i Universitats i la Organización
Nacional de Ciegos de España (ONCE). Formen part del
centre de recursos educatius per a deficients visuals l’EAP
de deficients visuals i el Programa de mestres itinerants
per a alumnes amb dèficit visual.

L’EAP per a deficients visuals i el Programa de mestres
itinerants per a alumnes amb dèficit visual han de
desenvolupar les seves actuacions en col�laboració amb el
professorat dels centres educatius.

Observacions El treball dels professionals d’aquest centre s’articula
també amb el de l’EAP.

Referència
normativa

·  Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció
educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials

·  Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els
serveis educatius del Departament d’Ensenyament

·  Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.

·  Resolució de 7 de juliol de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels serveis
educatius (EAP, CREDA, CRP, ELIC i CdA) i del Programa de
mestres itinerants per a deficients visuals per al curs 2006-2007

Sigles ·  CREC Joan Amades: centre de recursos educatius per a
deficients visuals Joan amades

·  EAP: equip d’assessorament i orientació psicopedagògica

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/serveis/eap/a8900246/

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/serveis_educatius.pdf

·  http://www.boe.es/boe/dias/2003-12-03/pdfs/A43187-
43195.pdf
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Capítol 4 4. Serveis i recursos educatius
4.4. Centres de recursos específics
4.4.3. Unitat de Tècniques Augmentatives de
Comunicació, Habilitació i Accés a l’Ordinador

Definició La Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació,
Habilitació i Accés a l’Ordinador (UTAC) s’adreça a les
persones amb discapacitat motriu que requereixen formes
augmentatives i alternatives de comunicació i d’accés a
l’ordinador, joc adaptat i mobilitat assistida. La UTAC-UB
(Departament d’Educació i Universitats i Universitat de
Barcelona) s’adreça a l’alumnat en edat escolar. Les
funcions de la UTAC són l’avaluació, la intervenció i el
seguiment dels usuaris; la cooperació amb els familiars,
els professionals i les institucions; el suport a la integració
escolar i l’accés al currículum educatiu; la divulgació, la
formació i la recerca.

A més a més del suport de la UTAC, alguns alumnes amb
discapacitat motriu reben el suport d’un/a fisioterapeuta
adscrit/a a algun EAP.

La intervenció del fisioterapeuta té per objectiu millorar la
qualitat de vida de l’alumnat amb disminució motriu
(l’habilitació del seu entorn, el control postural…).

Observacions La UTAC col�labora estretament amb els EAP i amb les
escoles per adequar l’organització dels espais i les
activitats educatives, els sistemes de comunicació, control
postural i desplaçament, els materials curriculars, i les
estratègies d’ensenyament i d’interacció acadèmica i
social a les necessitats especials d’aquests alumnes.

Referència
normativa

·  Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció
educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials

·  Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.

·  Resolució de 7 de juliol de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels serveis
educatius (EAP, CREDA, CRP, ELIC i CdA) i del Programa de
mestres itinerants per a deficients visuals per al curs 2006-2007

Sigles ·  UTAC: Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació,
Habilitació i Accés a l’Ordinador

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/~esoro/index.htm

·  http://www.boe.es/boe/dias/2003-12-03/pdfs/A43187-
43195.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/serveis_educatius.pdf
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Capítol 4 4. Serveis i recursos educatius
4.5. Equips de suport i assessorament en
llengua, interculturalitat i cohesió social

Definició El Pla per a la Llengua i la Cohesió Social sorgeix davant el
repte de construir des de l’escola una Catalunya
cohesionada, acollidora i oberta.

L’objectiu general d’aquest pla és potenciar i consolidar la
cohesió social, l’educació intercultural i la llengua catalana
en un marc plurilingüe.

Els equips de suport i assessorament en llengua,
interculturalitat i cohesió social (ELIC) s’encarreguen de
desenvolupar funcions de col�laboració, assessorament i
suport escolar en relació amb aspectes lingüístics,
interculturals i de cohesió social, d’una manera
sistemàtica i coordinada amb els territoris.

Des d’aquesta perspectiva, els ELIC tenen com a objectiu
fonamental ajudar el professorat a adaptar-se a la nova
realitat i facilitar-li recursos perquè pugui atendre
l’alumnat de manera integradora, inclusiva i persona-
litzada d’acord amb les seves necessitats emocionals,
lingüístiques, socials i culturals.

Observacions Els assessors i assessores en llengua, interculturalitat i
cohesió social (LIC) són docents d’educació primària i
d’educació secundària que s’organitzen en equips
coordinats per un coordinador o coordinadora territorial.
El coordinador o la coordinadora de l’equip de suport i
assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social
té una dependència orgànica dels serveis territorials en
el cas de Barcelona, de l’òrgan corresponent del Consorci
d’Educació i una dependència funcional de la Subdirecció
General de Llengua i Cohesió Social.

Referència
normativa

·  Resolució de 7 de juliol de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels serveis
educatius (EAP, CREDA, CRP, ELIC i CdA) i del Programa de
mestres itinerants per a deficients visuals per al curs 2006-2007

Sigles ·  ELIC: equip de suport i assessorament en llengua,
interculturalitat i cohesió social

Bibliografia Pla per a la Llengua i la Cohesió Social:
http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/Pla_LIC_0405.pdf

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/lic/

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/serveis_educatius.pdf
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Capítol 4 4. Serveis i recursos educatius
4.6. Serveis educatius integrats

Definició El servei educatiu integrat (SEI) és el conjunt de serveis
educatius del Departament d’Educació i Universitats d’una
comarca, municipi o districte que, a fi d’atendre les
prioritats establertes pel Departament d’Educació i
Universitats i afavorir una acció coordinada, integra en un
plantejament comú el pla d’actuació i els recursos humans
i materials disponibles. La finalitat d’aquesta integració és
oferir un servei més bo als centres i al professorat de la
zona, de manera que compartint les informacions i les
visions de les característiques globals de la zona i les
específiques de cada centre, la tasca de cada servei i de
tots en conjunt sigui més eficient i coordinada per a la
millora del procés educatiu.

Observacions El curs 2004-2005 es creà, de manera experimental, el
servei educatiu integrat en una sola unitat administrativa
que es compon dels serveis educatius següents: CRP, EAP
i LIC. En alguns casos també es coordinen amb els
logopedes del CREDA i els professionals del camp
d’aprenentatge. El curs 2006-2007 tots els serveis
educatius ja són serveis educatius integrats.

Referència
normativa

·  Resolució de 7 de juliol de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels serveis
educatius (EAP, CREDA, CRP, ELIC i CdA) i del Programa de
mestres itinerants per a deficients visuals per al curs 2006-2007

Sigles ·  SEI: servei educatiu integrat

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/serveis_educatius.pdf
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Capítol 4 4. Serveis i recursos educatius
4.7. Camps d’aprenentatge

Definició Els camps d’aprenentatge (CdA) són serveis educatius del
Departament d’Educació i Universitats que ofereixen al
professorat i als centres educatius la possibilitat de
desenvolupar projectes de treball per a l’estudi i
l’experimentació en un medi singular de Catalunya.

Observacions Actualment hi ha tretze camps d’aprenentatge: Alt
Berguedà (el Berguedà), Bages (el Bages), Can Santoi (el
Baix Llobregat), Garrotxa (la Garrotxa), Granja escola de
Juneda (les Garrigues), Vall de Boí (l’Alta Ribagorça), Valls
d’Àneu (el Pallars Sobirà), Ciutat de Tarragona (el
Tarragonès), Delta de l’Ebre (el Montsià), Monestirs del
Cister (la Conca de Barberà), Empúries (l’Alt Empordà), El
Vendrell (el Baix Penedès) i la Noguera (la Noguera).

L’estada de dos a cinc dies en un CdA facilita la
descoberta del medi natural, social i històric de la comarca
on està situat i incideix especialment en els continguts de
l’educació ambiental i de patrimoni, alhora que estableix
un marc nou per a la convivència i la relació entre el
professorat i l’alumnat.

Els CdA també ofereixen als centres educatius la
possibilitat de desenvolupar projectes específics d’un dia
de durada (sortides d’un dia). Aquestes faciliten la
participació dels centres educatius pròxims als CdA.

Els CdA s’adrecen principalment a alumnes d’educació
primària i secundària, de cicles formatius i de batxillerat
dels centres educatius de Catalunya. En casos
excepcionals, i sempre segons projectes de treball
concrets i segons la disponibilitat del CdA, es podran
atendre centres educatius públics de fora de Catalunya.

Referència
normativa

·  Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els
serveis educatius del Departament d’Ensenyament

·  Resolució de 7 de juliol de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels serveis
educatius (EAP, CREDA, CRP, ELIC i CdA) i del Programa de
mestres itinerants per a deficients visuals per al curs 2006-2007

Sigles ·  CdA: camp d’aprenentatge

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/sgfp/cda/index.htm

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/serveis_educatius.pdf
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Capítol 4 4. Serveis i recursos educatius
4.8. Plans educatius d’entorn

Definició Els plans educatius d’entorn són una proposta educativa
innovadora que vol donar resposta a les múltiples
necessitats de la nostra societat. Fan incidència en l’àmbit
extraescolar i en les relacions entre l’escola i el món del
lleure.

Són instruments per donar una resposta integrada i
comunitària a les necessitats educatives dels membres
més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant
l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels
infants i els joves.

S’adrecen a tot l’alumnat i a tota la comunitat educativa,
però amb una especial sensibilitat als sectors socials més
desafavorits.

És necessari teixir entre tots una xarxa educativa molt
ben cohesionada i això requereix un treball ben articulat,
coordinat i coherent de tots els organismes que treballen
en l’atenció i l’educació dels membres més joves de la
societat catalana.

Observacions Durant l’any 2005 s’han iniciat, amb caràcter
experimental, plans educatius d’entorn en 25 poblacions
catalanes.
Es preveu un increment progressiu del nombre de plans
educatius d’entorn, en funció, sobretot, de les necessitats
i de la maduresa del treball en xarxa existent a cada zona,
fins que s’arribin a generalitzar a totes les poblacions
catalanes.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Bibliografia Pla per a la Llengua i la Cohesió Social:
http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/Pla_LIC_0405.pdf

Pla per a la Llengua i la Cohesió Social. Annex 3: Pla educatiu
d’entorn:
http://www.xtec.cat/lic/entorn/documenta/Document%20marc
%20provisional.pdf

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/lic/entorn/index.htm

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 4 4. Serveis i recursos educatius
4.9. Servei de menjador i servei de transport

Definició En aquelles zones rurals en què les circumstàncies ho
facin necessari s’escolaritzarà l’alumnat d’educació
primària i d’educació secundària obligatòria en un municipi
pròxim a la seva residència. En aquest cas les
administracions educatives prestaran de manera gratuïta
els serveis escolars de transport i menjador i, si cal,
internat.

Les administracions educatives es responsabilitzen de
prestar gratuïtament aquests serveis als alumnes que
s’han de traslladar, per inexistència d’oferta educativa de
primària o ESO al seu propi municipi, des del seu municipi
de residència fins al municipi pròxim.

Les administracions educatives es responsabilitzen,
també, de garantir gratuïtament els serveis de menjador i
transport, en qualsevol cas, als alumnes dels centres
d’educació especial.

A Catalunya el Departament d’Educació i Universitats
finança la totalitat dels costos de transport i menjador
escolar als alumnes que s’han de desplaçar fora del seu
municipi de residència, sempre que ho facin d’acord amb
el mapa escolar.

Observacions L’execució concreta d’aquest servei ha estat transferida
als consells comarcals en molts casos, a causa d’una
major proximitat als usuaris.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Bibliografia Alimentació saludable a l’etapa escolar:
http://www.gencat.net/educacio/depart/pdf/aimentacio.pdf

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_05
06/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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5. Organització del curs
5.1. Calendari escolar i vacances

5.2. Horari setmanal

5.3. Atribució de tasques al professorat

5.4. Coordinació primària-secundària

5.5. Plans que singularitzen el centre
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Capítol 5 5. Organització del curs
5.1. Calendari escolar i vacances

Definició El Departament d’Educació i Universitats estableix el
calendari de l’activitat escolar.

El professorat dels centres educatius públics i privats no
universitaris ha iniciat en el seu centre les activitats
d’organització del curs i també les tasques específiques de
programació, avaluació i recuperació el dia 1 de setembre
de 2006. Les activitats del professorat programades al
centre no acabaran abans del dia 29 de juny de 2007.

Observacions Els centres educatius públics i privats de parvulari,
d’educació primària, d’educació especial, d’ensenyaments
secundaris, professionals i de règim especial van
començar les classes el dia 12 de setembre de 2006, a
excepció dels cicles formatius de grau superior i dels
centres i aules de formació de persones adultes, que les
van començar el dia 18 de setembre. Tots les acabaran el
dia 20 de juny de 2007.Durant el curs escolar 2006-2007
tenen la consideració de període de vacances escolars:

. Nadal: del 22 de desembre de 2006 al 7 de gener de
2007, ambdós inclosos.
. Setmana Santa: del 31 de març al 9 d’abril  de 2007,
ambdós inclosos.

Així mateix, tenen la consideració de dies festius els que
figuren com a tals en l’Ordre TRI/234/2005, d'11 de maig
(DOGC núm. 4394, de 30.5.2005), a més dels dos de
festa local i dels inclosos en períodes de vacances.

Cada centre podrà establir tres dies festius no consecutius
de lliure disposició, que s’hauran de preveure en la
programació general del centre.

Referència
normativa

·  Ordre EDC/207/2006, de 24 d'abril, per la qual s'estableix el
calendari escolar del curs 2006-2007 per als centres educatius
no universitaris

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 5 5. Organització del curs
5.2. Horari setmanal
5.2.1. Horari lectiu

Definició El Departament d’Educació i Universitats estableix l’horari
de l’activitat escolar.

S’entén per horari escolar el període temporal que
comprèn l’horari lectiu i l’interlectiu del migdia, així com el
període anterior o posterior a l’horari lectiu en què es
desenvolupen activitats extraescolars o complementàries
aprovades pel consell escolar del centre i previstes en la
seva programació anual.

Es defineix com a horari de classes de l’alumnat (lectiu) el
corresponent a l’horari propi del procés d’ensenyament-
aprenentatge del currículum establert, que inclou el temps
d’esbarjo, considerat part integrant de l’esmentat procés.
El temps d’esbarjo ha de ser tutelat per mestres o
professors.

Els centres educatius, en elaborar els projectes
curriculars, han d’organitzar l’horari escolar respectant el
que estableix el Departament d’Educació i Universitats i
les assignacions temporals establertes per a cada una de
les àrees.

L’activitat d’aprenentatge, en el sentit d’assoliment dels
objectius i exercitació en els coneixements i les activitats
bàsiques, s’ha de realitzar dins l’horari lectiu.

Per a l’alumnat dels ensenyaments reglats de parvulari i
d’educació primària, inclòs el d’educació especial, l’horari
lectiu s’ha de desenvolupar entre les 8.30 i les 18 hores.
En qualsevol cas s’han de fer un total de 5 hores lectives,
de les quals 3 o 3,5 han de ser al matí i 1,5 o 2 a la tarda.

Als centres d’ensenyament secundari, les classes  s’han
d’organitzar en sessions de matí i tarda. En l’educació
secundària obligatòria la concreció de l’horari individual i
la programació d’activitats generals de centre (reunions
de professorat, esports, etc.) no podran comportar més
de dues tardes lliures setmanals per a cada alumne o
alumna. El batxillerat  podrà organitzar-se en jornada
intensiva. La formació professional específica s’ha
d’organitzar en sessions de matí o tarda, per tal de faciliar
la formació de l’alumnat en centres de treball i l’accés a
les persones treballadores.

Observacions El Departament d’Educació i Universitats ha formulat la
proposta de la sisena hora per als alumnes d’educació
infantil i primària, a fi d’equiparar l’horari de centres
públics i centres privats.
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Referència
normativa

·  Ordre EDC/207/2006, de 24 d'abril, per la qual s'estableix el
calendari escolar del curs 2006-2007 per als centres educatius
no universitaris

·  Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús social
dels edificis dels centres docents públics

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 5 5. Organització del curs
5.2. Horari setmanal
5.2.2. Horari d’utilització del centre: activitats
complementàries i extraescolars

Definició S’entén per horari escolar no lectiu aquell en què es
desenvolupen activitats extraescolars o complementàries.
Fora de l’horari lectiu destinat a l’ensenyament reglat, és
a dir, durant el període temporal que comprèn el temps
del migdia, així com el període anterior o posterior a
l’horari lectiu, el centre podrà programar activitats
complementàries i extraescolars. La realització d’aquestes
activitats, que han de ser de caràcter voluntari i
aprovades pel consell escolar del centre i previstes en la
seva programació anual, no podrà comportar, a l’alumnat
que no hi participi, discriminació o modificació de l’horari
lectiu o del calendari escolar.

Observacions Aquestes activitats voluntàries poden tenir un cost per a
les famílies dels alumnes que hi participin.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 5 5. Organització del curs
5.3. Atribució de tasques al professorat

Definició Col�legis d’educació infantil i primària (CEIP)

L’assignació dels mestres d’educació infantil i primària als
diferents cicles, cursos i àrees s’ha de fer segons allò que
disposa el reglament orgànic dels centres educatius
públics que imparteixen educació infantil i primària
(Decret 198/1996) i el reglament de règim interior del
centre.

El centre ha d’organitzar l’horari optimant les hores dels
especialistes per impartir les àrees de l’especialitat, en
particular les dels especialistes en llengua estrangera, per
potenciar les llengües estrangeres.

Quan la presència de professorat especialista permeti als
mestres disposar de més hores lectives de les que hi ha
assignades al desenvolupament del currículum, aquestes
es dedicaran, en el marc de la planificació del centre, a
l’atenció a la diversitat de l’alumnat i a altres activitats de
suport o de reforç.

Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les
tasques docents pròpies de la seva especialitat, i després
la docència en altres àrees, les de tutor o tutora i les
pròpies de la condició de mestre/a que hom els hagi pogut
encomanar.

Instituts d’educació secundària (IES)

Per a l’assignació d’àrees, matèries, crèdits i grups al
professorat d’educació secundària s’ha de tenir en compte
que el professorat té l’obligació d’impartir les matèries
d’educació secundària obligatòria (ESO) i batxillerat,
mòduls i crèdits de cicles formatius associats a
l’especialitat de la qual és titular o de la qual té
reconeguda l’habilitació especial, en la mesura en què
ocupi un lloc de treball que tingui assignats els continguts
curriculars corresponents i d’acord amb allò que
estableixen els Reials decrets 1701/1991, 1635/1995,
777/1998, 1284/2002 i els Decrets 200/2000 i 214/2001.

Sobre la base de les necessitats del servei i de les
disponibilitats de la plantilla de professorat, la direcció del
centre pot assignar al professorat àrees, matèries, mòduls
o crèdits diferents dels associats a la seva especialitat,
sempre que comprovi que el professor o la professora
disposa de prou titulació, formació o experiència docent
per prestar la docència que se li vol assignar.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007
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·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  CEIP: col�legi d’educació infantil i primària

·  IES: institut d’educació secundària

·  ESO: educació secundària obligatòria

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 5 5. Organització del curs
5.4. Coordinació primària-secundària

Definició Els centres d’educació infantil i primària han de planificar,
amb el centre d’educació secundària a què estan
vinculats, la realització, durant el curs escolar, de sessions
de coordinació que contribueixin a la coherència del
procés educatiu i a la millora dels aprenentatges de
l’alumnat.

La coordinació entre centres vinculats ha d’incloure tant
aspectes relatius al coneixement de l’alumnat que passa
de l’educació primària a l’educació secundària com
aspectes relatius al desenvolupament del currículum
(priorització d’objectius i continguts, estratègies didàcti-
ques i metodològiques i criteris d’avaluació de l’alumnat),
i aspectes de l’organització del centre i de l’alumnat.

Observacions D’aquesta coordinació depèn en bona mesura la qualitat
del servei educatiu als centres públics. La Inspecció
educativa coordina i impulsa en moltes zones el treball
concret de coordinació entre centres.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 5 5. Organització del curs
5.5. Plans que singularitzen el centre

Definició El Departament d’Educació i Universitats promou
l’autonomia dels centres educatius públics, mitjançant
convocatòria pública de projectes. Dos dels més
importants són els següents:

a) El pla estratègic d’un centre és la concreció dels seus
objectius dins d’un període de quatre cursos escolars
consecutius, en el marc del seu projecte educatiu i
curricular i dels procediments d’avaluació previstos en el
pla d’avaluació interna.

Té per finalitat l’augment de la qualitat global del centre,
especialment pel que fa als processos d’ensenyament-
aprenentatge i, més en particular, en allò que afecta
l’assoliment de les competències bàsiques derivades dels
objectius generals de l’etapa per part de l’alumnat i la
participació dels pares i mares o tutors.

La planificació estratègica és un bon instrument de gestió
al servei de l’autonomia en la mesura que confereix al
centre la possibilitat de definir les finalitats educatives
pròpies i les estratègies que en funció del context i dels
objectius del sistema educatiu considera més adequades.
Facilita la participació de la comunitat educativa, orienta
l’activitat de tot el centre cap als objectius fixats,
integrant la gestió de les diferents parts en un model
global de centre, ordena la informació necessària per al
seguiment dels objectius i afavoreix la presa de decisions i
la rendició de comptes a la comunitat educativa.

Els centres educatius poden adoptar mesures singulars
que convinguin a l’assoliment dels objectius concretats en
el seu pla.

b) Els programes d’innovació educativa es proposen
impulsar el desenvolupament d’accions transversals
vinculades a algun dels reptes de la societat actual:

·  la necessitat de gestionar el coneixement sabent
buscar i interpretar la informació i potenciant el plaer
pel saber i per la lectura;
·  la necessitat d’educar per a un desenvolupament
sostenible, de promoure una educació per a la salut que
ajudi a prevenir conductes de risc i desenvolupar
conductes saludables;
·  el foment de les relacions positives i la resolució
pacífica de conflictes, així com la promoció de la igualtat
real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de
discriminacions per raó de sexe;
·  la necessitat de ser autònoms respecte als missatges
que ens arriben pels mitjans de comunicació;
·  la necessitat de fomentar el desenvolupament dels
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valors democràtics i la participació ciutadana.
Entre els programes d’innovació educativa destaquen els
següents:

Programa de biblioteques escolars “puntedu”:
respon a la necessitat de consolidar i impulsar el
funcionament de la biblioteca com a eina bàsica
d’aprenentatge en el desenvolupament de totes les àrees i
per fomentar l’hàbit lector.

Les biblioteques escolars “puntedu” són un element clau
per promoure la utilització dels diferents recursos
educatius i contribuir-hi, així com facilitar l’adquisició dels
coneixements i de les tècniques necessàries perquè els
nens, les nenes i els joves aconsegueixin de manera
gradual una autonomia en l’aprenentatge.

Pla experimental de llengües estrangeres: té per
objectiu incrementar el contacte de l’alumnat amb la
llengua estrangera i ampliar l’àmbit d’ús de la llengua
estrangera al llarg de l’educació obligatòria.

La participació dels centres en un programa d’innovació
comporta el compromís del centres d’implementar el
projecte durant un mínim de tres cursos escolars. Els
centres seleccionats han d’explicitar en la programació
general anual les actuacions del projecte que es portaran
a terme durant el curs escolar.

Observacions La convocatòria per a centres que volen desenvolupar un
projecte d’autonomia comporta un treball de definició del
projecte durant un curs.

Els centres que volen participar en programes d’innovació
poden fer-ho amb un sol projecte per a cada curs escolar.

Referència
normativa

·  Ordre EDC/102/2006, de 9 de març, de convocatòria de
concurs públic per a la selecció de projectes d'innovació
educativa duts a terme per centres educatius públics i privats
concertats.

·  Resolució EDC/889/2006, de 5 d'abril, de convocatòria pública
per a l'autorització de plans estratègics per a la promoció de
l'autonomia dels centres docents públics per al període 2006-
2010

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/innovacio/

·  http://www.gencat.net/ense/conthome/instruc.htm
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·  http://www.gencat.net/diari/4609/06086190.htm

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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6. Currículum
6.1. Nivells de concreció

6.2. Àrees de coneixement o matèries de cada curs i etapa educativa

6.3. Tipus de crèdits (ESO)

6.4. Treball de recerca (batxillerat)

6.5. Estada ¡ pràctiques a l’empresa

6.6. Competències bàsiques

6.7. Adaptacions i modificacions del currículum

6.8. Llibres de text, materials curriculars, recursos TIC i sortides

pedagògiques

6.9. Avaluació de l’alumnat

6.10. Informe a la família
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Capítol 6 6. Currículum
6.1. Nivells de concreció

Definició Entenem per currículum el conjunt de matèries que
l’alumnat cursa al llarg de tot el procés d’aprenentatge.

En l’ordenació del sistema educatiu, el currículum designa
el conjunt d’objectius, continguts, mètodes pedagògics i
criteris d’avaluació de cada una de les etapes educatives.

El currículum proporciona informació concreta de què,
com i quan ensenyar i avaluar. Hi ha un primer nivell de
definició del currículum que correspon a l’Administració
educativa: decidir què s’ha d’ensenyar en cada etapa. Un
segon pas correspon als centres educatius: concretar en
el temps el desplegament dels continguts de les diferents
àrees o matèries. El tercer nivell és la programació.

Observacions Correspon als equips de cicle, en el marc del projecte
curricular del centre, i tenint en compte les caracterís-
tiques de l’alumnat, elaborar i actualitzar, abans de l’inici
del curs, les unitats de programació de les diferents àrees
i les possibles adaptacions curriculars.

Les unitats de programació han d’especificar:
a) Els objectius a assolir.
b) Els continguts a desenvolupar.
c) Les situacions de treball que es duran a terme
(individuals i en grup).
d) El procediment d’avaluació de l’alumnat (activitats,
pautes de correcció, documents d’observació
sistemàtica…).

Les unitats de programació s’han d’incloure en el projecte
curricular. El professorat ha de disposar de les unitats de
programació de les àrees que imparteix.

Referència
normativa

·  Reials decrets 1330/1991, 1006/1991 i 1007/1991, que
estableixen, respectivament, els aspectes bàsics del currículum
de l’educació infantil i els ensenyaments mínims de l’educació
primària i de l’educació secundària obligatòria

·  Decret 75/1992 de 9 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació
primària i l’educació secundària obligatòria a Catalunya

·  Decret 82/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments del batxillerat

·  Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s’estableix
l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional
específica a Catalunya
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Sigles ·  PCC: projecte curricular de centre

Bibliografia Publicacions del Departament d’Ensenyament sobre el
currículum de les diferents etapes i nivells educatius:
http://www.gencat.net/educacio/depart/cataleg.htm#orienta

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/estudis/primaria/08_normativa/d75_92.
pdf

·  http://www.mec.es/educa/sistema-
educativo/ei/files/RealDecreto1330.pdf

·  http://www.mec.es/educa/sistema-
educativo/ep/files/RealDecreto1006.pdf
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Capítol 6 6. Currículum
6.2. Àrees de coneixement o matèries de cada
curs i etapa educativa
6.2.1. Educació infantil

Definició Els centres d’educació infantil organitzen totes les
activitats tenint en compte que, en aquesta etapa, tant les
àrees com els continguts han de tenir un tractament
global i interdependent.

Àrees:
·  Descoberta d’un mateix
·  Descoberta de l’entorn natural i social
·  Intercomunicació i llenguatge
·  Religió (voluntària) al parvulari

Observacions A les instruccions d’inici de curs s’expliciten orientacions
per treballar hàbits i normes, la llengua oral i
l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.

Referència
normativa

·  Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació
primària i l’educació secundària obligatòria a Catalunya

·  Decret 94/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació
curricular de l’educació infantil

Sigles ·  PCC: projecte curricular de centre

Bibliografia Currículum Educació Infantil. Departament d’Ensenyament.
Barcelona, 1992:
http://www.gencat.net/educacio/depart/cataleg.htm#orienta

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/profe/pdf/decret_941992.pdf

·  http://www.xtec.cat/estudis/primaria/08_normativa/d94_92.
pdf
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Capítol 6 6. Currículum
6.2. Àrees de coneixement o matèries de cada
curs i etapa educativa
6.2.2. Educació primària

Definició Les finalitats de l’educació primària són proporcionar a tots
els alumnes una formació comuna que faci possible el
desenvolupament de les capacitats individuals motrius,
d’equilibri personal, de relació i d’actuació social amb
l’adquisició dels elements bàsics culturals, els aprenen-
tatges relatius a l’expressió oral, a la lectura, a l’escriptura i
al càlcul aritmètic.

L’organització i l’enfocament de les àrees d’aquesta etapa
tenen un caràcter global i integrador.

 Hores
Àrees Cicle

inicial
Cicle
mitjà

Cicle
superior

Total

Llengua catalana i literatura, i llengua
aranesa (a la Val d’Aran)

Llengua castellana i literatura

Continguts i estructures lingüístiques
comunes

Llengües estrangeres

Coneixement del medi: social i cultural

Coneixement del medi: natural

Educació artística: música

Educació artística: visual i plàstica

Educació física

Matemàtiques

Religió (voluntària)

Esbarjo

140

140

105

—

140

140

105

105

175

210

105

175

140

140

70

175

140

140

70

70

175

210

105

175

140

140

70

175

140

140

70

70

175

210

105

175

420

420

245

350

420

420

245

245

525

630

315

525

Pel que fa a l’àrea de llengües estrangeres, tots els
alumnes cursen una llengua estrangera a partir del cicle
inicial i poden optar a la introducció d’una segona llengua
estrangera en el cicle superior.

D’acord amb el que estableix la normativa vigent, l’àrea
de religió és d’oferta obligatòria per part dels centres i
opcional per als alumnes.

També cal destacar que l’esbarjo es considera una
activitat educativa integrada en l’horari lectiu dels
alumnes. Els centres educatius organitzen, en funció del
nombre d’alumnes, d’espais i de recursos les mesures
pertinents per al seu funcionament.
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Observacions A les instruccions d’inici de curs s’expliciten orientacions
per treballar la llengua oral, la lectura, l’escriptura, les
matemàtiques i les llengües estrangeres.

Referència
normativa

·  Decret 95/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació
curricular de l’educació primària

·  Decret 223/1992, de 25 de setembre, de modificació dels
decrets 95/1992 i 96/1992, de 28 d’abril, pels quals s’estableix
l’ordenació curricular de l’educació primària i l’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria

Sigles ·  PCC: projecte curricular de centre

Bibliografia Currículum Educació Primària. Departament d’Ensenyament.
Barcelona, 1994

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/estudis/frame2.htm

·  http://www.xtec.cat/estudis/primaria/index.htm

·  http://www.gencat.net/educacio/depart/cataleg.htm#orienta
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Capítol 6 6. Currículum
6.2. Àrees de coneixement o matèries de cada
curs i etapa educativa
6.2.3. Educació secundària obligatòria

Definició Totes les àrees del currículum s’organitzen en crèdits, és a
dir, unitats de programació d’una durada de 35 hores,
que, si es cursen a un ritme de 3 hores setmanals, duren
un trimestre. D’entre aquests crèdits, n’hi ha un 65% de
comuns (obligatoris per a tot l’alumnat) i un 35% de
variables (d’opció optativa per a l’alumnat). Aquests
darrers possibiliten que cada jove construeixi el propi
currículum.

L’oferta de crèdits variables ha de ser suficient per
garantir l’optativitat de l’alumnat i es distribueix entre les
diferents àrees o àmbits globals de coneixement.

En aquesta etapa, l’alumne/a ha de cursar cada any
d’aquest període també el crèdit de síntesi, que està
format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-
aprenentatge concebudes per comprovar si s’han
aconseguit, i fins a quin punt, les capacitats formulades
en els objectius generals establerts en les diferents àrees
curriculars.

Perquè l’alumne/a pugui accedir al curs següent, cal que
les qualificacions de totes les àrees siguin positives, amb
un màxim de dues excepcions. L’alumne/a que en
finalitzar el curs no compleixi els requisits per passar al
següent, haurà de repetir-lo. Cada curs es podrà repetir
un sol cop.

L’obtenció del títol de graduat en educació secundària
requereix la superació de totes les àrees. Excepcional-
ment, la junta d’avaluació, considerant la maduresa en
relació amb els objectius de l’etapa i les possibilitats de
progrés, pot decidir que l’alumnat que tingui una o dues
àrees no superades pugui obtenir el títol de graduat en
educació secundària, sempre que aquestes dues àrees no
siguin simultàniament d’entre les tres següents: llengua
catalana i literatura, llengua castellana i literatura, i
matemàtiques.
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Crèdits comuns
Àrees

1r cicle 2n cicle Total

Llengua catalana i literatura, i
llenguaaranesa (a la Val d’Aran)

Llengua castellana i literatura

Llengües estrangeres

Matemàtiques

Ciències de la naturalesa

Ciències socials

Educació física

Tecnologia

Educació visual i plàstica

Música

Religió o activitats alternatives

6

6

6

6

6

6

4

4

2

2

3

6

6

6

6

6

6

4

4

2

2

3

12

12

12

12

12

12

8

8

4

4

6

Crèdits variables

Tutoria

Crèdits de síntesi

6

2

(2)

10

2

(2)

16

4

(4)

Observacions En finalitzar aquesta etapa, els alumnes reben una
acreditació d’escolarització i, a més, si han assolit els
objectius establerts, obtenen el títol de graduat en
educació secundària.

Referència
normativa

·  Decret 179/2002, de 25 de juny, pel qual es modifiquen el
Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació
primària i l’educació secundària obligatòria a Catalunya, el
Decret 96/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria, i el Decret
75/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels
crèdits variables de l’educació secundària obligatòria

Sigles ·  PCC: projecte curricular de centre

·  ESO: educació secundària obligatòria

·  CV: crèdit variable

·  GES: graduat en educació secundària

Bibliografia El currículum de cadascuna de les matèries d’educació
secundària es pot trobar a:
http://www.xtec.cat/estudis/eso/curriculum_eso.htm

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/estudis/eso/index.htm
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Capítol 6 6. Currículum
6.2. Àrees de coneixement o matèries de cada
curs i etapa educativa
6.2.4. Batxillerat

Definició D’acord amb allò que s’estableix en l’article 32 de la Llei
orgànica d’educació (LOE), el batxillerat consta de dos
cursos acadèmics.

Aquests estudis són polivalents, integradors, flexibles i
orientadors. A més, pretenen que, en una societat
culturalment i tècnicament canviant, es garanteixi la
formació integral de l’alumnat, és a dir, la seva maduració
intel�lectual i humana, l’adquisició i la integració de nous
sabers i habilitats, el contacte amb components
fonamentals de la civilització actual llengua, història,
pensament, ciència, tecnologia i art, l’adquisició d’una
metodologia adient i una visió del món des de bases
sòlides, a més de preparar per a estudis posteriors, tant
professionals com universitaris, homologables amb
l’entorn europeu i per a la vida laboral.

Incorporació d’alumnes al batxillerat

Primer curs

Podrà accedir al batxillerat l’alumnat que estigui en
possessió del títol de graduat en educació secundària.
També s’hi podrà incorporar l’alumnat que es trobi en
alguna d’aquestes situacions:

·  Tenir superats els estudis del primer cicle
experimental (14-16) d’ensenyament secundari,
establerts en l’Ordre de 4 de maig de 1987 (DOGC núm.
854).
·  Haver superat un mòdul professional experimental de
nivell 2.
·  Haver obtingut el títol de tècnic/a auxiliar de la
formació professional de primer grau (FP-1).
·  Haver superat els tres cursos comuns d’arts aplicades
i oficis artístics del pla de 1963.
·  Haver aprovat el segon curs de batxillerat unificat
polivalent (BUP), amb dues matèries pendents com a
màxim. S’hi inclouen els alumnes que, tot i haver cursat
tercer de BUP, no n’han superat totes les assignatures.
·  Haver obtingut el títol de tècnic/a per haver superat
un cicle formatiu de grau mitjà al qual s’havia accedit
mitjançant una prova d’accés.
·  Haver obtingut el títol de tècnic/a superior per haver
superat un cicle formatiu de grau superior al qual
s’havia accedit mitjançant una prova d’accés.

Segon curs

L’alumnat que s’incorpori al segon curs de batxillerat, a
més de cursar les matèries comunes que el centre tingui
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assignades a segon curs, s’adscriurà a una modalitat, de
la qual haurà de cursar un mínim de quatre matèries.
També haurà de realitzar el treball de recerca i cursar les
matèries optatives que corresponguin al segon curs.

Podrà accedir al segon curs de batxillerat, a més del que
procedeixi del primer curs en les condicions establertes,
l’alumnat que es trobi en alguna d’aquestes situacions:

·  Haver accedit al segon curs de batxillerat LOGSE
procedent d’una altra comunitat autònoma.
·  Haver superat el primer curs de batxillerat
experimental.
·  Haver obtingut el títol de batxiller (BUP).
·  Haver obtingut el títol de tècnic/a especialista de la
formació professional de segon grau (FP-2).
·  Haver superat l’últim curs d’especialitat d’arts
aplicades i oficis artístics.

Observacions Àrees de la part comuna
·  Educació física: 2 crèdits a 1r
·  Llengua catalana i literatura, i llengua aranesa a la
Val d’Aran: 3 crèdits a 1r i 3 crèdits a 2n
·  Llengua castellana i literatura: 3 crèdits a 1r i 3
crèdits a 2n
·  Llengües estrangeres: 3 crèdits a 1r i 3 crèdits a 2n
·  Filosofia: 3 crèdits a 1r i 3 crèdits a 2n
·  Història: 4 crèdits a 2n
·  Religió (voluntària): 2 crèdits a 1r

Àrees de la part diversificada
·  Modalitat: 3 crèdits a 1r i 3 crèdits a 2n
·  Modalitat: 3 crèdits a 1r i 3 crèdits a 2n
·  Modalitat: 3 crèdits a 1r i 3 crèdits a 2n
·  Optatives: 10 crèdits
·  Treball de recerca: 2 crèdits
·  Tutoria: 1 crèdit a 1r i 1 crèdit a 2n

Modalitat d’arts
·  Dibuix artístic: 3 crèdits a 1r i 3 crèdits a 2n
·  Dibuix tècnic: 3 crèdits a 1r i 3 crèdits a 2n
·  Història de l’art: 3 crèdits a 2n

Les matèries següents es podran desenvolupar en
qualsevol dels dos cursos

·  Fonaments del disseny: 3 crèdits
·  Imatge: 3 crèdits
·  Tècniques d’expressió graficoplàstica: 3 crèdits
·  Volum: 3 crèdits

Modalitat de ciències de la naturalesa i la salut
·  Matemàtiques: 3 crèdits a 1r i 3 crèdits a 2n
·  Biologia: 3 crèdits a 1r i 3 crèdits a 2n
·  Física: 3 crèdits a 1r i 3 crèdits a 2n
·  Química: 3 crèdits a 1r i 3 crèdits a 2n
·  Ciències de la terra i del medi ambient: 3 crèdits a 1r
i 3 crèdits a 2n
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·  Dibuix tècnic: 3 crèdits a 1r i 3 crèdits a 2n

Modalitat d’humanitats i ciències socials
·  Llatí: 3 crèdits a 1r i 3 crèdits a 2n
·  Grec: 3 crèdits a 1r i 3 crèdits a 2n
·  Matemàtiques aplicades a les ciències socials: 3
crèdits a 1r i 3 crèdits a 2n
·  Economia i organització d’empreses: 3 crèdits a 1r i 3
crèdits a 2n
·  Economia: 3 crèdits a 1r
·  Geografia: 3 crèdits a 2n
·  Història de l’art: 3 crèdits a 2n
·  Història del món contemporani: 3 crèdits a 1r

Les matèries següents es podran desenvolupar en
qualsevol dels dos cursos

·  Literatura castellana: 3 crèdits
·  Literatura catalana: 3 crèdits
·  Història de la música: 3 crèdits

Modalitat de tecnologia
·  Física: 3 crèdits a 1r i 3 crèdits a 2n
·  Matemàtiques: 3 crèdits a 1r i 3 crèdits a 2n
·  Tecnologia industrial: 3 crèdits a 1r i 3 crèdits a 2n
·  Dibuix tècnic: 3 crèdits a 1r i 3 crèdits a 2n
·  Química: 3 crèdits a 1r i 3 crèdits a 2n

Les matèries següents es podran desenvolupar en
qualsevol dels dos cursos

·  Electrotècnia: 3 crèdits
·  Mecànica: 3 crèdits

Referència
normativa

·  Decret 182/2002, de 25 de juny, pel qual es modifiquen el
Decret 82/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments de batxillerat, i Decret 22/1999, de 9 de
febrer, pel qual s’adequa l’organització dels ensenyaments de
batxillerat al règim nocturn

Sigles ·  FP-1: formació professional de primer grau

·  FP-2: formació professional de segon grau

·  BUP: batxillerat unificat polivalent

Bibliografia El currículum de cadascuna de les matèries de batxillerat es pot
trobar a:
http://www.xtec.cat/estudis/batxillerat/curriculum_bat.htm

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/dogc/20020701/02.164.104.
htm

·  http://www.xtec.cat/estudis/batxillerat/index.htm
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Capítol 6 6. Currículum
6.2. Àrees de coneixement o matèries de cada
curs i etapa educativa
6.2.5. Formació professional

Definició La formació professional comprèn un conjunt d’ensenya-
ments que capaciten per a l’exercici qualificat de diverses
professions i proporcionen a l’alumne/a la formació neces-
sària per adquirir la competència professional caracterís-
tica de cada títol, a més de comprendre l’organització i les
característiques del sector corresponent.

La formació professional específica s’ordena en cicles
formatius que donen la qualificació necessària per
executar les tasques pròpies de la professió.

La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives
destinades a la formació en un centre educatiu i les hores
destinades a la formació pràctica en centres de treball. En
total, oscil�la entre 1.300 i 2.000 hores, cosa que
representa un o dos cursos acadèmics.

Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals
que s’estructuren en crèdits de caràcter teoricopràctic de
durada variable i propis de cada cicle formatiu. A més,
inclouen ordinàriament un crèdit de síntesi que ha de
permetre culminar la integració dels continguts impartits
al llarg del cicle.

D’altra banda, els centres educatius disposen d’un
determinat nombre d’hores lectives per completar el
currículum, les quals, juntament amb els crèdits de
formació pràctica en centres de treball i de síntesi, han de
permetre, especialment, l’adaptació del currículum del
cicle a l’entorn socioeconòmic de cada centre educatiu.

El crèdit de formació pràctica en centres de treball és
matèria obligatòria i avaluable, i es porta a terme en
empreses o entitats mitjançant els convenis que el
Departament d’Educació i Universitats hi ha establert.

Accés als cicles formatius de grau mitjà

Amb titulació

·  Graduat en educació secundària
·  La superació del primer cicle d’ensenyament secun-
dari experimental (14-16)
·  Tècnic/a auxiliar d’FP-1 o equivalent
·  La superació d’un mòdul professional 2 experimental
·  La superació íntegra dels dos primers cursos del
batxillerat unificat polivalent o equivalent

Sense titulació

Mitjançant una prova, que es convoca anualment. Podran
accedir-hi les persones que, a més d’acreditar haver cur-
sat o estar cursant amb aprofitament un programa de
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garantia social, un curs de formació ocupacional o un curs
de preparació de la prova, experiència laboral o experièn-
cies assimilades, tinguin complerts disset anys d’edat o bé
els compleixin durant l’any natural.

Estan exempts de la prova d’accés i, per tant, poden
accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà, els
alumnes que, amb anterioritat, hagin superat un cicle
formatiu de grau mitjà a què haguessin accedit per la
prova d’accés.

Accés a altres estudis

Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà,
havent-hi accedit per mitjà de la prova d’accés o mit-
jançant titulació, tenen diverses possibilitats de conti-
nuació d’estudis:

·  Incorporar-se a qualsevol modalitat del batxillerat,
amb la qual cosa estan exempts de cursar les matèries
optatives.
·  Si tenen 18 anys, poden presentar-se a les proves
d’accés a cicles formatius de grau superior del mateix
grup d’itineraris.
·  Cursar altres cicles formatius de grau mitjà.

Accés als cicles formatius de grau superior

Amb titulació

Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Són equivalents, a
efectes d’accés:

·  La superació del batxillerat experimental.
·  La superació del COU.
·  Haver superat un mòdul professional 3 experimental.
·  Títol d’FP-2 o equivalent.
·  També podran accedir-hi els alumnes que tinguin el
títol de tècnic/a superior per haver superat un altre cicle
formatiu de grau superior.
·  Determinades modalitats de batxillerat donen prio-
ritat a l’accés als diferents cicles formatius de grau
superior.

Sense titulació

Mitjançant una prova, que es convoca anualment. Podran
accedir-hi les persones que, malgrat no complir les
condicions de l’apartat anterior, tinguin més de 20 anys o
bé els compleixin durant l’any natural en què vulguin
iniciar el cicle formatiu i, a més, acreditin un mínim
d’experiència laboral en qualsevol activitat.

La prova d’accés té una part comuna i una part específica,
d’acord amb el cicle formatiu.

Les persones que acreditin, com a mínim, un any
d’experiència laboral que es correspongui amb els estudis
que volen cursar, estaran exemptes de la part específica
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de la prova d’accés.

Les persones que hagin superat totalment les proves
d’accés a la universitat per a majors de 25 anys estaran
totalment o parcialment exemptes de la prova d’accés, i
s’hauran d’adreçar a la Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent a fi de sol�licitar
l’exempció amb el model de sol�licitud previst.

Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà,
si tenen 18 anys, poden presentar-se a les proves d’accés
a cicles formatius de grau superior del mateix grup
d’itineraris. Aquests alumnes, cal que es preparin per
superar la prova.

Accés a altres estudis

·  Incorporar-se als estudis universitaris que es
determinen per a cada cicle formatiu.
·  Cursar altres cicles formatius de grau superior.
·  Per als alumnes que hagin superat determinats cicles
formatius, algunes universitats reconeixeran com a
crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis
universitaris de primer cicle. Per conèixer les
correspondències que s’han establert, es pot consultar
l’adreça: http://www.xtec.cat/fp
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Observacions Per accedir als ensenyaments de formació professional
específica a Catalunya, cal estar en possessió de la
titulació corresponent o superar una prova de caràcter
general que, un cop l’any, convoca el Departament
d’Educació.
La superació de les proves d’accés als cicles formatius té
validesa permanent en la totalitat de l’Estat espanyol i
permet de matricular-se per cursar un cicle formatiu, però
no equival a la possessió de cap titulació acadèmica, ni a
la superació de cap àrea de l’ESO ni de cap matèria del
batxillerat.
La superació de la prova d’accés a cicles formatius de
grau mitjà permet l’accés a qualsevol cicle de grau mitjà
de formació professional específica.
La superació de la prova d’accés a cicles formatius de
grau superior permet l’accés a qualsevol cicle de grau
mitjà. La superació de la prova d’accés a un determinat
cicle formatiu de grau superior permet l’accés a aquest
cicle i també, si fa al cas, als cicles formatius que tenen la
part específica coincident o inclosa en la d’aquest cicle.
Per preparar l’accés als cicles formatius, les persones
interessades es poden adreçar als centres i a les aules de
formació de persones adultes.

Referència
normativa

·  Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s’estableix
l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional
específica a Catalunya

·  Decret 214/1998, de 30 de juliol, pel qual es modifica l’article
11.1 del Decret 332/94, de 4 de novembre, pel qual s’estableix
l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional
específica a Catalunya

·  Ordre ECI/2527/2005, 4 de juliol, pel qual s’actualitza i
s’amplia l’accés a estudis universitaris des dels cicles formatius
de grau superior (modifica els establerts en el RD 777/1998, de
30 d’abril)

·  Resolució EDC/3355/2005, de 21 de novembre, per la qual es
convoca la realització de les proves per a l’obtenció dels títols
de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de
formació professional específica

·  Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen
diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments
de formació professional específica
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Sigles ·  FP: formació professional

·  FP-1: formació professional de primer grau

·  FP-2: formació professional de segon grau

·  COU: curs d’orientació universitària

·  ESO: educació secundària obligatòria

Bibliografia El currículum de cadascun dels cicles de formació professional
es pot trobar a:
http://www.xtec.cat/fp/index.htm

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/fp/

·  http://www.gencat.net/educacio/estudis/frame5.htm
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Capítol 6 6. Currículum
6.3. Tipus de crèdits (ESO)
6.3.1. Crèdits comuns

Definició Els crèdits comuns (CC) concreten el primer nivell del
currículum de les àrees comunes. Constitueixen un pla
estructurat per a tota l’etapa.

El currículum comú està constituït per totes les àrees que,
amb caràcter obligatori, ha de cursar l’alumne, i que
abracen el conjunt de coneixements i habilitats que tot
ciutadà o ciutadana ha d’haver adquirit en finalitzar
l’etapa d’ensenyament secundari obligatori.

El nombre de crèdits comuns d’una àrea és determinat per
l’assignació horària que li correspon al llarg de l’etapa. La
ràtio serà de 30 alumnes per aula com a màxim.

Els crèdits comuns, atenent la seva relació amb les àrees,
es poden dividir en:
·  Crèdits comuns d’àrea, que són aquells que despleguen
el primer nivell del currículum d’un àrea concreta.
·  Crèdits comuns integrats, que agrupen continguts de
més d’una àrea formant un sol bloc de programació.

Observacions L’estructura del currículum en crèdits permet la variabilitat
i cal entendre-la com un recurs organitzatiu per a l’atenció
a la diversitat.

Referència
normativa

·  Decrets 96/1992 i 223/1992, pels quals s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments de l’ESO

·  Decret 75/1996, pel qual s’estableix l’ordenació dels crèdits
variables de l’ESO, parcialment modificats pel Decret 179/2002,
de 25 de juny

·  Ordre de 3 de juny de 1996, pel que fa a l’organització dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria

·  Decret 82/1996, de 5 de març de 1996, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat

·  Decret 22/1999, de 9 de febrer, pel qual s’adequa
l’organització dels ensenyaments de batxillerat al règim nocturn

·  Decret 182/2002, de 25 de juny, pel qual es modifiquen el
Decret 82/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments de batxillerat, i el Decret 22/1999, de 9 de
febrer, pel qual s’adequa l’organització dels ensenyaments de
batxillerat al règim nocturn

Sigles ·  CC: crèdit comú

·  ESO: educació secundària obligatòria

Bibliografia Orientacions per a l’elaboració d’un crèdit. Departament
d’Ensenyament. Barcelona, 1993

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/estudis/eso/index.htm
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Capítol 6 6. Currículum
6.3. Tipus de crèdits (ESO)
6.3.2. Crèdits variables

Definició Els crèdits variables constitueixen el currículum
diversificat dels alumnes. Ofereixen elements que amplien
el currículum comú, i fan possible que els alumnes
consolidin les seves capacitats i coneixements, atenent la
seva diversitat. L’oferta de crèdits variables es farà
trimestralment, i serà l’alumne mateix, amb l’ajuda del
tutor o tutora, qui els triarà. Cada crèdit variable és una
unitat tancada i independent de la resta.

El centre organitza l’assignació de crèdits variables a
l’alumnat des d’una visió global, no fragmentada per
trimestres.

El centre oferirà un nombre de crèdits variable de manera
que la ràtio mitjana d’alumnes per grup en el conjunt de
crèdits variables sigui de 20.

Crèdits variables de reforç

Els crèdits variables de reforç es dissenyaran de manera
que facilitin a l’alumnat l’assoliment de les competències
bàsiques de l’ensenyament obligatori mitjançant diferents
estratègies metodològiques que complementin i diver-
sifiquin les activitats dels crèdits comuns de l’àrea
corresponent.

Crèdits variables de segona llengua estrangera

Els crèdits variables tipificats de segona llengua
estrangera constitueixen un pla per a tota l’etapa i l’opció
de l’alumne/a es pot fer per al conjunt de l’oferta. Atès
aquest caràcter de continuïtat, el centre, d’acord amb
l’avaluació inicial de l’alumnat, establirà les condicions
mínimes que els alumnes han de complir per poder cursar
aquests crèdits.

Els centres podran oferir la possibilitat de cursar els sis
crèdits de llengua estrangera en el 2n cicle de l’etapa.

El centre podrà oferir, a més dels sis crèdits de segona
llengua estrangera, crèdits variables d’ampliació
d’aquesta.

Crèdits variables de cultura clàssica

Tots els centres han d’oferir obligatòriament, en el segon
cicle, un mínim de dos crèdits variables tipificats de
cultura clàssica.

Crèdits variables de filosofia i ètica

Aquests crèdits són d’oferta obligatòria en el segon cicle.
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Observacions L’estructura del currículum en crèdits permet la variabilitat
i cal entendre-la com un recurs organitzatiu per a l’atenció
a la diversitat. Els crèdits variables, a més, permeten que
l’alumne/a vagi definint la seva futura orientació
professional.

Referència
normativa

·  Decrets 96/1992 i 223/1992, pels quals s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments de l’ESO

·  Decret 75/1996, pel qual s’estableix l’ordenació dels crèdits
variables de l’ESO

·  Ordre de 3 de juny de 1996, pel que fa a l’organització dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria

·  Decret 179/2002, de 25 de juny, pel qual es modifiquen el
Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació
primària i l’educació secundària obligatòria a Catalunya, el
Decret 96/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria i el Decret
75/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels
crèdits variables de l’educació secundària obligatòria

Sigles ·  CV: crèdit variable

·  ESO: educació secundària obligatòria

Bibliografia Orientacions per a l’elaboració d’un crèdit. Departament
d’Ensenyament. Barcelona, 1993

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/estudis/eso/index.htm
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Capítol 6 6. Currículum
6.3. Tipus de crèdits (ESO)
6.3.3. Crèdits de síntesi

Definició El crèdit de síntesi està format per un conjunt d’activitats
d’ensenyament–aprenentatge que comporten un treball
interdisciplinari que afavoreix la integració de coneixe-
ments i de la feina en equip, tant de l’alumnat com del
professorat. Aquestes activitats estan concebudes per
avaluar si s’han assolit els objectius establerts en les
diverses àrees curriculars. Durant el crèdit de síntesi,
l’alumnat haurà de demostrar prou capacitat d’autonomia
en l’organització del seu treball individual i, també, de
cooperació i col�laboració en el treball en equip.

L’equip de professors ha de programar un seguit d’acti-
vitats interdisciplinàries relacionades amb les diferents
àrees del currículum comú de l’alumnat. No és necessari
que en cada crèdit de síntesi hi hagi activitats associades
a totes i cadascuna de les àrees.

És essencial que les diferents activitats siguin signifi-
catives per al tema que es treballa i que no constitueixin
un seguit de propostes deslligades, sinó un tot coherent.
Amb aquestes situacions es pretén provocar una sèrie de
situacions en què l’alumnat aplicarà, de manera pràctica,
habilitats i coneixements adquirits durant un llarg període
d’aprenentatge, a fi de trobar solucions als problemes
plantejats.

L’alumnat ha de fer un crèdit de síntesi cada curs.

Es farà una avaluació integrada de l’assoliment dels
objectius de les diferents activitats desenvolupades en el
crèdit de síntesi, tant les de treball individual com les de
treball en equip.

Observacions El crèdit de síntesi és molt útil per a l’equip de
professors/es per planificar el procés d’ensenyament i
aprenentatge i tenir una visió de l’alumne/a més ajustada
a les seves possibilitats.

Referència
normativa

·  Decrets 96/1992 i 223/1992, pels quals s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments de l’ESO

·  Decret 75/1996, pel qual s’estableix l’ordenació dels crèdits
variables de l’ESO

·  Ordre de 3 de juny de 1996, pel que fa a l’organització dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria

·  Decret 179/2002, de 25 de juny, pel qual es modifiquen el
Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació
primària i l’educació secundària obligatòria a Catalunya, el
Decret 96/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria i el Decret
75/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels



Comencem bé! 138

crèdits variables de l’educació secundària obligatòria

Sigles ·  CS: crèdit de síntesi

·  ESO: educació secundària obligatòria

Bibliografia Orientacions per a l’elaboració d’un crèdit. Departament
d’Ensenyament. Barcelona, 1993

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/estudis/eso/index.htm



Comencem bé! 139

Capítol 6 6. Currículum
6.4. Treball de recerca (batxillerat)

Definició El treball de recerca té caràcter individual. En els casos
que el treball que s’ha de realitzar prevegi una part de
tipus experimental (treball de camp, laboratori o taller),
aquesta investigació es podrà realitzar en grups reduïts.

El treball de recerca de batxillerat té l’assignació curricular
de dos crèdits; a l’hora d’assignar les hores totals del
professorat per impartir el batxillerat es considera com
una matèria més i se li assigna una ràtio de vint alumnes.

Observacions El treball de recerca pretén iniciar l’alumnat en la
metodologia d’investigació com a preparació per a la
universitat.

Referència
normativa

·  Decret 82/1996, de 5 de març de 1996, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat

·  Decret 22/1999, de 9 de febrer, pel qual s’adequa
l’organització dels ensenyaments de batxillerat al règim
nocturn, parcialment modificats pel Decret 182/2002, de 25 de
juny

·  Decret 182/2002, de 25 de juny, pel qual es modifiquen el
Decret 82/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments de batxillerat, i el Decret 22/1999, de 9 de
febrer, pel qual s’adequa l’organització dels ensenyaments de
batxillerat al règim nocturn

Bibliografia Treball de recerca/2005. Departament d’Educació

El Batxillerat. Departament d’Ensenyament. Barcelona, 1999

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/sgfp/matform/matrecerca/index.htm

·  http://www.edu365.com/batxillerat/comfer/recerca/
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Capítol 6 6. Currículum
6.5. Estada i pràctiques a l’empresa

Definició Estada a l’empresa (batxillerat): entre les matèries
optatives del centre s’haurà d’oferir una estada a
l’empresa. Aquesta estada tindrà una durada de 70 hores.
A efectes d’avaluació i còmput de crèdits, l’estada a
l’empresa equivaldrà a dos crèdits.

Els alumnes que acreditin una experiència laboral igual o
superior a 140 hores podran sol�licitar a la direcció del
centre de batxillerat l’exempció de dos crèdits, que es
consideraran corresponents a la matèria optativa estada a
l’empresa.

Pràctiques a l’empresa (formació professional),
formació en centres de treball: tots els alumnes de
formació professional han de desenvolupar una bona part
del seu currículum fent pràctiques en un centre de treball.
Els objectius generals d’aquesta formació són:

·  orientar l’alumne/a perquè pugui tenir un coneixe-
ment més clar de les pròpies capacitats i interessos;
·  facilitar la inserció i la qualificació professional dins el
món laboral.

Aquest segon objectiu comporta fer un aprenentatge
significatiu dels coneixements i les tecnologies actuals en
un ambient real de treball en una empresa o institució i
adquirir nous coneixements professionals aplicant en el
context laboral els coneixements curriculars apresos.
També es pretén que l’alumnat comprengui el procés
productiu o les tasques de serveis d’una empresa i que hi
participi, així com que adquireixi hàbits de relacions
humanes i laborals dins l’empresa.

Observacions El seguiment de la formació en centres de treball de
l’alumnat de formació professional el farà el tutor de
pràctiques i l’equip docent responsable del cicle formatiu,
el qual, a proposta de la persona tutora, decidirà l’avalua-
ció positiva o negativa de la formació pràctica en centres
de treball.

Referència
normativa

·  Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la
formació pràctica a centres de treball i els convenis de
col�laboració amb empreses i entitats

·  Decret 82/1996, de 5 de març de 1996, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat

·  Decret 22/1999, de 9 de febrer, pel qual s’adequa
l’organització dels ensenyaments de batxillerat al règim
nocturn, parcialment modificats pel Decret 182/2002, de 25 de
juny

·  Decret 182/2002, de 25 de juny, pel qual es modifiquen el
Decret 82/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments de batxillerat, i el Decret 22/1999, de 9 de
febrer, pel qual s’adequa l’organització dels ensenyaments de
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batxillerat al règim nocturn

·  Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s’estableix
l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional
específica a Catalunya

·  Decret 214/1998, de 30 de juliol, pel qual es modifica l’article
11.1 del Decret 332/94, de 4 de novembre, pel qual s’estableix
l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional
específica a Catalunya

Sigles ·  FP: formació professional

Bibliografia El Batxillerat. Departament d’Ensenyament. Barcelona, 1999

Normativa de les pràctiques i estades a les empreses.
Instruccions d’aplicació. Curs 2005-2006. Departament
d’Educació:
http://www.gencat.net/educacio/estudis/practiques.htm

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/estudis/batxillerat/index.htm

·  http://www.xtec.cat/fp/

·  http://www.gencat.net/educacio/estudis/formacio.htm



Comencem bé! 142

Capítol 6 6. Currículum
6.6. Competències bàsiques

Definició S’entén per competència bàsica la capacitat de l’alumnat
per posar en pràctica d’una manera integrada coneixe-
ments, habilitats i actituds de caràcter transversal, és a
dir, que integren sabers i aprenentatges de diferents
àrees, que sovint s’aprenen no sols a l’escola i que
serveixen per resoldre problemes diversos de la vida real.

L’objectiu en finalitzar l’ensenyament obligatori és que tot
l’alumnat arribi a assolir les competències bàsiques amb
un nivell alt de consolidació. A l’etapa d’ensenyament
obligatori cal prioritzar que tot l’alumnat assoleixi les
competències que afavoreixen l’autonomia necessària per
a l’aprenentatge i per al desenvolupament personal i
social.

Observacions Tots els centres educatius de Catalunya que imparteixen
les etapes obligatòries de l’ensenyament administren les
proves estandarditzades que els tramet el Departament
d’Educació i Universitats per avaluar l’adquisició de com-
petències bàsiques al llarg de l’educació primària i al final
del primer cicle de l’educació secundària obligatòria.

Els resultats de les proves hauran de servir per donar
elements que permetin la reflexió i discussió al claustre i
facilitin la presa de decisions sobre aspectes de gestió del
currículum i resultats d’aprenentatge en aquestes etapes.
Aquestes proves, i les reflexions i mesures que
emprenguin els centres, s’emmarquen en el procés
d’avaluació dels centres i de les actuacions per a la millora
de la qualitat de l’ensenyament.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  Cb: competències bàsiques

Bibliografia Consell Superior d’Avaluació. Relació de competències bàsiques.
Departament d’Ensenyament, 2003

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/csda/actuacions/est_fin/docs
/relacio_cb.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/ense_noti/annexos_ddtt/ENP
REM/Compe.10%20anys.pdf
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·  http://www.gencat.net/educacio/csda/publis/pub_rec/docs/si
ntesicb.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 6 6. Currículum
6.7. Adaptacions i modificacions del currículum
6.7.1. Adaptacions del currículum

Definició Per als alumnes que presentin dificultats per cursar el
currículum ordinari d’una o més àrees es faran
adaptacions curriculars individualitzades (ACI).

Les adaptacions curriculars individualitzades són un
conjunt de decisions, precisions i canvis en el projecte
curricular i en la programació de cicle, que es fan per
donar resposta a les necessitats educatives d’un alumne.

L’elaboració de les adaptacions curriculars individua-
litzades s’ha de fonamentar en l’anàlisi de les necessitats
de l’alumne per a l’assoliment dels objectius del
currículum i dels processos d’avaluació dels seus
progressos.

Les adaptacions curriculars individualitzades han d’expli-
citar: les característiques i/o la situació de l’alumne/a; les
seves prioritats educatives a escala personal, social i
d’aprenentatge; les propostes curriculars, els emplaça-
ments on es duran a terme i els suports per al seu
desenvolupament, i els criteris per al seguiment i
l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumne/a.

Observacions Atès que les ACI no han de comportar modificació dels
elements prescriptius del currículum, les elabora i aplica el
mateix centre en relació amb el seu projecte curricular i la
programació didàctica de cada departament.

L’elaboració d’una adaptació curricular individualitzada
serà responsabilitat del tutor o tutora, amb la col�labo-
ració d’altres mestres i especialistes. En el procés d’ela-
boració, cada professional especificarà la seva intervenció
concretant els continguts d’aprenentatge en els quals se
centraran les activitats d’ensenyament-aprenentatge que
considera convenient proporcionar a l’alumne o alumna, i
també les característiques de les situacions i activitats
d’avaluació, les quals hauran de ser coordinades pel
mestre/a tutor/a.

Referència
normativa

·  Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació
primària i l’educació secundària obligatòria a Catalunya

·  Decret 94/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació
curricular de l’educació infantil

·  Decret 95/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació
curricular de l’educació primària

·  Decret 179/2002, de 25 de juny, pel qual es modifiquen el
Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació
primària i l’educació secundària obligatòria a Catalunya, el
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Decret 96/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria i el Decret
75/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels
crèdits variables de l’educació secundària obligatòria

·  Decret 223/1992, de 25 de setembre de modificació dels
Decrets 95/1992 i 96/1992, de 28 d’abril, pels quals s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària
obligatòria

·  Ordre de 12 de novembre de 1993, per la qual es determinen
els documents i requisits formals del procés d’avaluació a
l’educació primària

·  Ordre de 13 d’octubre de 1994, per la qual es determinen els
documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació
infantil

·  Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen
educació infantil i primària

·  Decret 117/1984, de 17 d’abril, d’ordenació de l’educació
especial per a la seva integració en el sistema educatiu

·  Ordre del 25 d’agost de 1994, per la qual s’estableix el
procediment per a l’autorització de modificacions d’elements
prescriptius del currículum de l’etapa d’educació infantil i de
l’etapa d’educació primària

·  Orden de 24 de abril de 1996, por la que se regulan las
condiciones y el procedimiento para flexibilizar, con carácter
excepcional, la duración del período de escolarización
obligatoria de los alumnos con necesidades especiales asociados
a condiciones personales de sobredotación intelectual

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  ACI: adaptació curricular individualitzada

·  EAP: equip d’assessorament i orientació psicopedagògica

Bibliografia Modificacions i adaptacions del currículum. Departament
d’Ensenyament. Barcelona, 1995

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/sgfp/adapcurr/index.htm

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 6 6. Currículum
6.7. Adaptacions i modificacions del currículum
6.7.2. Modificacions curriculars

Definició S’entén per modificacions del currículum, el conjunt de
canvis introduïts en els elements prescrits per a una etapa
educativa.

Les modificacions del currículum podran tenir caràcter
individual o global del centre.

Les modificacions del currículum de caràcter individual o
global de centre podran introduir canvis en les àrees,
objectius o continguts d’una etapa educativa.

Les modificacions de caràcter individual podran consistir
també en la reducció o l’ampliació de la durada dels cicles
d’ambdues etapes educatives.

Els alumnes poden ser subjectes de modificacions
d’elements prescriptius del currículum de caràcter
individual quan:
a) Mostren retards en el seu desenvolupament,
presenten desavantatges i mancances o presenten
malalties greus, transitòries o permanents, que
interfereixen en el seu procés d’aprenentatge.

b) Presenten avantatges significatius i continuats en els
processos d’aprenentatge.

A l’educació primària, l’alumnat que cursi estudis de dansa
en un centre oficial, autoritzat o reconegut pel Departa-
ment d’Educació i Universitats, amb una dedicació horària
d’almenys 7 hores setmanals, podrà sol�licitar modificació
de l’àrea d’educació física.

Observacions Cal entendre les modificacions del currículum com a me-
sures facilitadores de l’aprenentatge escolar i, en general,
del creixement personal de l’alumne o alumna, siguin
quines siguin les seves característiques personals i
d’interacció amb el medi, les seves dificultats,
discapacitats, capacitats excepcionals, etc.

El professional de l’EAP és qui realitza la valoració de
l’alumne/a susceptible d’una modificació del currículum i
elabora un informe psicopedagògic que, juntament amb la
sol�licitud de la direcció del centre, es fa arribar al director
o directora dels serveis territorials. Cal rebre l’autorització
de l’Administració per poder dur a terme la modificació
sol�licitada.

En els procediments d’autorització s’haurà de tenir en
compte l’opinió dels pares o tutors i dels alumnes, si
escau.
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Referència
normativa

·  Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació
primària i l’educació secundària obligatòria a Catalunya

·  Decret 94/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació
curricular de l’educació infantil

·  Decret 95/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació
curricular de l’educació primària

·  Decret 223/1992, de 25 de setembre, de modificació dels
Decrets 95/1992 i 96/1992 de 28 d’abril, pels quals s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària
obligatòria

·  Decret 179/2002, de 25 de juny, pel qual es modifiquen el
Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació
primària i l’educació secundària obligatòria a Catalunya, el
Decret 96/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria i el Decret
75/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels
crèdits variables de l’educació secundària obligatòria

·  Ordre de 12 de novembre de 1993, per la qual es determinen
els documents i requisits formals del procés d’avaluació a
l’educació primària

·  Ordre de 13 d’octubre de 1994, per la qual es determinen els
documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació
infantil

·  Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen
educació infantil i primària

·  Decret 117/1984, de 17 d’abril d’ordenació de l’educació
especial per a la seva integració en el sistema educatiu

·  Ordre de 25 d’agost de 1994, per la qual s’estableix el
procediment per a l’autorització de modificacions d’elements
prescriptius del currículum de l’etapa d’educació infantil i de
l’etapa d’educació primària

·  Ordre de 24 de novembre de 1998, per la qual s’estableix el
procediment per a l’autorització de modificacions d’elements
prescriptius del currículum de l’etapa d’educació secundària
obligatòria

·  Orden 24 de abril de 1996, por la que se regulan las
condiciones y el procedimiento para flexibilizar, con carácter
excepcional, la duración del período de escolarización
obligatoria de los alumnos con necesidades especiales asociados
a condiciones personales de sobredotación intelectual

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007
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·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  ACI: adaptació curricular individualitzada

·  EAP: equip d’assessorament i orientació psicopedagògica

·  LIC: llengua, interculturalitat i cohesió social

Bibliografia Modificacions i adaptacions del currículum. Generalitat de
Catalunya. Departament d’Ensenyament, 1995

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/sgfp/adapcurr/index.htm

·  http://www.gencat.net/ense/dogc/19990103/98.261.054.htm

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf

·  http://www.xtec.cat/lic/
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Capítol 6 6. Currículum
6.7. Adaptacions i modificacions del currículum
6.7.3. Convalidacions

Definició Als alumnes d’educació secundària obligatòria que pel fet
de cursar estudis de música o dansa sol�licitin de no
cursar les àrees d’educació física o música se’ls podrà
concedir la convalidació d’aquestes àrees.

Els alumnes que han cursat determinats cicles formatius
de grau mitjà tenen dret a la convalidació de les matèries
de batxillerat que s’especifiquen en la Resolució d’inici de
curs.

Observacions Els alumnes estrangers que vénen a estudiar al nostre
país o els alumnes espanyols que han realitzat estudis a
l’estranger han de tramitar les convalidacions d’estudis o
les homologacions de títols directament al Ministeri
d’Educació i Ciència o per mitjà de les oficines d’Alta
Inspecció.

Els estudis inferiors a 4t d’ESO no necessiten convalidació.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  ESO: educació secundària obligatòria

·  CFGM: cicle formatiu de grau mitjà

·  MEC: Ministeri d’Educació i Ciència

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 6 6. Currículum
6.8. Llibres de text, materials curriculars,
recursos TIC i sortides pedagògiques
6.8.1. Llibres de text i materials curriculars

Definició S’entén per llibre de text el material imprès i de caràcter
durador, editat amb la finalitat que l’alumnat el faci servir
i que desenvolupi, atenent les orientacions metodològi-
ques i criteris d’avaluació corresponents, els continguts,
establerts pels diferents currículums vigents, de les àrees,
matèries o assignatures i els cicles o cursos de què es
tracti.

S’entén per material curricular aquell altre material
didàctic complementari que contribueix a desenvolupar els
continguts establerts en els currículums, fins i tot aquell
material d’elaboració pròpia dels centres educatius, sem-
pre que sigui per a ús de l’alumnat.

El centres educatius seleccionaran els llibres de text i el
material curricular que hagi de ser utilitzat per l’alumnat
d’acord amb el seu projecte curricular.

L’adopció dels llibres de text constitueix un element de
programació de les activitats del centre i, en conse-
qüència, haurà de tenir l’aprovació del consell escolar.

Els llibres de text escollits pels centres, excepte els de
llengua castellana i els de llengües estrangeres, han
d’ésser en català, llengua vehicular de l’ensenyament a
Catalunya. A la Val d’Aran seran en aranès els que
estableixin les disposicions específiques.

Els llibres de text no poden ésser substituïts abans de
transcórrer un període mínim de quatre anys. Només en
casos excepcionals, i per raons plenament justificades, el
director o directora dels serveis territorials, amb informe
previ de la Inspecció d’Educació, podrà autoritzar-ne la
substitució.

D’acord amb la normativa vigent, els centres educatius
han d’exposar en el tauler d’anuncis la relació de llibres de
text seleccionats per al curs següent, per cursos i cicles,
indicant-ne el títol, l’autoria i l’editorial, abans del 30 de
juny.

Observacions Un dels objectius del Departament d’Educació i Universi-
tats és impulsar la cohesió social mitjançant polítiques
d’equitat que garanteixin la igualtat d’oportunitats en el
marc d’un sistema educatiu de qualitat. Sens dubte, les
actuacions dels centres educatius adreçades a impulsar
l’ús compartit i la reutilització dels llibres de text
contribueixen al foment de l’equitat i fan vius, entre
l’alumnat i les seves famílies, valors com ara la
coresponsabilitat i la solidaritat. A més, la cura dels llibres
i del material didàctic d’ús comú i la seva conservació per
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a una reutilització posterior implica un estalvi econòmic
per a les famílies i aprofundeix en la idea de societat
sostenible.

Referència
normativa

·  Resolució de 18 de juny de 1998, per la qual s’aproven
instruccions per als centres d’ensenyament no universitari
relatives als llibres de text i material curricular

·  Decret 69/1993, de 23 de febrer, que regula el procediment i
règim d’homologació dels llibres de text i altres materials
curriculars

·  Resolució EDC/1434/2005, de 9 de maig, per la qual es regula
el Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de
llibres de text i material didàctic complementari, als centres
docents sostinguts amb fons públics que imparteixen
ensenyaments obligatoris durant el curs escolar 2005-2006

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  TIC: tecnologies de la informació i la comunicació

Bibliografia Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres
de text i material didàctic complementari:
http://www.gencat.net/educacio/beques/beq11.htm

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 6 6. Currículum
6.8. Llibres de text, materials curriculars,
recursos TIC i sortides pedagògiques
6.8.2. Recursos TIC

Definició Les tecnologies de la informació i de la comunicació
ofereixen múltiples recursos per a l’acció didàctica i per a
l’aprenentatge de l’alumnat. Aquests recursos, de tipolo-
gies diverses, com ara webquests, unitats didàctiques,
programes d’exercitació i de simulació, programes ludico-
educatius, entorns per a projectes cooperatius, aplicacions
ofimàtiques, continguts informatius i cercadors, tenen un
elevat potencial per estimular i centrar la feina de
l’alumnat i, alhora, reforcen la tasca del professorat.

L’alumnat ha d’adquirir procediments de tractament de la
informació amb eines tecnològiques mitjançant la utilit-
zació de programes de suport a l’escriptura (processa-
ment de textos), al càlcul (activitats de càlcul mental,
calculadora…), a l’expressió artística (dibuix, expressió
plàstica i música), recerca d’informació, etc.

Observacions Els recursos educatius en format digital del Departament
d’Educació i Universitats es poden trobar als dos portals
següents:
·  http://www.xtec.cat: web de la Xarxa Telemàtica
Educativa de Catalunya adreçada al professorat. S’hi
poden trobar notícies d’interès, informació sobre formació
permanent i sobre serveis i recursos educatius, correu
web, atenció a l’usuari… Tot el professorat de Catalunya
pot demanar l’alta d’usuari.
·  http://www.edu365.com: portal adreçat a l’alumnat, el
professorat i les famílies. Ofereix materials curriculars
interactius en línia per a totes les àrees de l’educació
primària i de l’ESO i eines per a l’estudi (diccionaris,
enciclopèdies, etc.).

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  TIC: tecnologies de la informació i la comunicació

·  XTEC: Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

Bibliografia AMIGUET, Epi. XTEC: Perfils d’innovació educativa. Infonomia.
Barcelona, 2005 (El contingut d’aquest llibre es pot trobar a
l’adreça: http://www.xtec.cat/perfils)
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Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio

·  http://www.xtec.cat/formacio/index.htm

·  http://www.xtec.cat/formaciotic/curstele/index.htm

·  http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/alumnat_mat.htm

·  http://www.xtec.cat/escola/index.htm

·  http://www.edu365.com

·  http://www.xtec.cat/butlletic/butlletik5.htm

·  http://webquestcat.org

·  http://www.educalia.org

·  http://astrolabi.edulab.net/home.html
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Capítol 6 6. Currículum
6.8. Llibres de text, materials curriculars,
recursos TIC i sortides pedagògiques
6.8.3. Sortides pedagògiques

Definició Les sortides pedagògiques són activitats complementàries
amb els alumnes, adreçades a completar matèries
curriculars que, per les seves característiques, s’han de
dur a terme fora dels centres.

La programació de les activitats que hagin de ser
realitzades fora del recinte escolar o que pel seu caràcter
general impliquin l’alteració de l’horari lectiu habitual,
s’haurà d’incloure en la programació general del centre o
preveure amb prou antelació i ser aprovada pel consell
escolar.

Observacions L’horari de les activitats programades i aprovades pel
consell escolar respectarà l’horari setmanal dels mestres i
tindrà, per a ells, la mateixa obligatorietat que l’horari
habitual de feina.

Als alumnes menors d’edat que participin en activitats
fora del centre, els caldrà l’autorització escrita dels seus
pares, mares o tutors legals.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  TIC: tecnologies de la informació i la comunicació

Bibliografia TOMÀS, J. [direcció] Repàs a les sortides. Rosa Sensat.
Barcelona, 1996

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 6 6. Currículum
6.9. Avaluació de l’alumnat
6.9.1. Educació primària

Definició A l’educació primària l’avaluació de l’alumnat ha d’ésser
contínua, amb observació sistemàtica i visió global del
progrés dels aprenentatges de l’alumnat i ha d’integrar les
aportacions i observacions efectuades en cada una de les
àrees d’aprenentatge, i no pas la suma o combinació
numèrica dels resultats obtinguts en les diverses àrees.

L’avaluació s’ha de dur a terme amb referència als
objectius i continguts fixats en el currículum i els criteris
d’avaluació establerts pel centre en el projecte curricular i
les unitats de programació, i ha de posar èmfasi en
l’assoliment de les competències bàsiques. En l’avaluació
s’ha de tenir en compte la diversitat de ritmes d’aprenen-
tatge i, si escau, les adaptacions curriculars que s’hi facin.

Atès que els ritmes personals de creixement físic i
intel�lectual dels alumnes poden tenir diferències impor-
tants respecte als valors mitjans corresponents a la seva
edat natural, en el moment de decidir el pas de curs o de
promoció de cicle, convé analitzar acuradament la situació
real de desenvolupament del nen o la nena i valorar la
conveniència de passar al curs següent o la possibilitat de
continuar un any més en qualsevol dels cicles o cursos de
l’etapa a fi de garantir l’assoliment o afermament de les
competències bàsiques. Aquesta anàlisi s’ha de fer
especialment al final de l’etapa per  garantir que els alum-
nes tinguin assolides les competències necessàries per a
l’inici de l’educació secundària obligatòria.

L’avaluació de l’alumne al final del cicle la durà a terme el
conjunt de mestres del cicle constituïts en comissió
d’avaluació.

Referència
normativa

·  Ordre de 13 d’octubre de 1994, per la qual es determinen els
documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació
infantil

·  Ordre de 12 de novembre de 1993, per la qual es determinen
els documents i requisits formals del procés d’avaluació a
l’educació primària

·  Ordre de 23 de febrer de 1994, de modificació de l’ordre de
12 de novembre de 1993, per la qual es determinen els
documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació
primària

Sigles ·  EI: educació infantil

·  EP: educació primària

·  ESO: educació secundària obligatòria

·  Cb: competències bàsiques
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Bibliografia L’avaluació a l’Educació Primària. Departament d’Ensenyament.
Barcelona, 1994

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/estudis/primaria/normativa_pri.html

·  http://www.xtec.cat/estudis/primaria/08_normativa/d95_92.
pdf

·  http://www.xtec.cat/estudis/primaria/08_normativa/o12_93.
pdf

·  http://phobos.xtec.cat/xarxacb
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Capítol 6 6. Currículum
6.9. Avaluació de l’alumnat
6.9.2. Educació secundària

Definició A l’ESO i al batxillerat l’avaluació dels processos d’apre-
nentatge dels alumnes serà contínua, amb avaluació
sistemàtica del procés d’aprenentatge de l’alumnat en
cadascuna de les àrees i l’anàlisi global del progrés de
cada alumne en cada curs i al llarg de l’etapa.

L’avaluació es durà a terme en relació amb els objectius
terminals de cada àrea i l’assoliment global de les compe-
tències bàsiques, tenint en compte que els objectius
s’assoleixen mitjançant diferents tipus de continguts: fets,
conceptes i sistemes conceptuals; procediments, i valors,
normes i actituds.

Les avaluacions finals a l’ESO s’han de fer en cadascun
dels quatre cursos de l’etapa. L’avaluació final de cada
curs comporta dos tipus de decisions: decisions sobre les
qualificacions dels alumnes i decisions sobre la seva pro-
moció al curs següent.

Les decisions sobre la promoció de l’alumnat les pren de
manera col�legiada la junta d’avaluació un cop realitzades
les proves extraordinàries.

A batxillerat les avaluacions extraordinàries de matèries
no superades es realitzen el curs següent de la convo-
catòria ordinària.

L’alumne/a de segon curs de batxillerat en règim presen-
cial diürn que en l’avaluació ordinària del mes de juny de
primer hagi quedat amb una o dues matèries pendents,
tindrà una avaluació d’aquestes matèries a l’inici de
segon. Aquesta avaluació no és d’aplicació als alumnes
inscrits de matèries soltes: alumnes de règim diürn al qual
resten tres o menys matèries per completar l’etapa,
alumnes de règim nocturn i alumnes d’estudis a distància

Per a l’alumnat que no superi les matèries pendents, cada
centre establirà les estratègies que consideri idònies per a
la seva recuperació, i programarà les sessions d’avaluació
que consideri oportunes i que, en qualsevol cas, tindran
lloc abans de l’avaluació final de batxillerat.

L’alumnat que en acabar el segon curs tingui pendents
d’avaluació positiva tres o menys matèries de batxillerat,
prenent el treball de recerca com una matèria, el següent
curs acadèmic s’inscriurà per tornar a cursar només
aquestes matèries.

Un cop s’hagin superat les matèries corresponents, es
calcularà una nota mitjana que s’obtindrà per mitjana
aritmètica ponderada de les qualificacions obtingudes en
les matèries.
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Referència
normativa

·  Ordre de 3 de juny de 1996, per la qual es desplega
l’organització i avaluació dels ensenyaments de l’educació
secundària obligatòria

·  Ordre de 31 de juliol de 1998, de desplegament de
l’organització i l’avaluació dels ensenyaments de batxillerat

·  Decret 22/1999, de 9 de febrer, pel qual s’adequa
l’organització dels ensenyaments de batxillerat al règim nocturn

·  Resolució de la Direcció General d’Ordenació Educativa, de 7
d’abril de 1999, per la qual es donen instruccions per al càlcul
de la qualificació final de batxillerat i de la nota d’expedient dels
alumnes de batxillerat

·  Ordre 1923/2003, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen els
elements bàsics dels documents d’avaluació i els requisits
formals derivats del procés d’avaluació que són necessaris per
garantir la mobilitat de l’alumnat

Sigles ·  ESO: educació secundària obligatòria

·  Cb: competències bàsiques

Bibliografia L’avaluació a l’ESO. Departament d’Ensenyament. Barcelona,
1996

Enllaços ·  http://phobos.xtec.cat/xarxacb
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Capítol 6 6. Currículum
6.10. Informe a la família

Definició La col�laboració i la participació de les famílies dels
alumnes és imprescindible per assolir els millors resultats
educatius en un centre.

Una dimensió de col�laboració i participació és la que es
dóna normalment per mitjà del tutor o tutora i que es
refereix al seguiment continuat dels progressos educatius
de cada noi i noia durant tot el seu temps de permanència
a l’escola.

Al final de cada trimestre es lliura a la família un informe
qualitatiu i acadèmic.

Al final de l’ESO, juntament amb l’informe, s’emet un
consell orientador.

Observacions Els pares i les mares dels alumnes poden col�laborar en el
desenvolupament d’activitats generals ordinàries que es
duen a terme al centre.

Referència
normativa

·  Ordre de 13 d’octubre de 1994, per la qual es determinen els
documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació
infantil

·  Ordre de 12 de novembre de 1993, per la qual es determinen
els documents i requisits formals del procés d’avaluació a
l’educació primària

·  Ordre de 23 de febrer de 1994, de modificació de l’ordre de
12 de novembre de 1993, per la qual es determinen els
documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació
primària

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  ESO: educació secundària obligatòria

·  AMPA: associació de mares i pares d’alumnes

Enllaços ·  http://www.fapac.cat/

·  http://www.fapaes.cat/

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf



Comencem bé! 160

7. Escola i territori

7.1. Plans educatius d’entorn

7.2. Ús social del centre

7.3. Altres iniciatives escola-territori
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Capítol 7 7. Escola i territori
7.1. Plans educatius d’entorn

Definició Les característiques de la societat del segle XXI plantegen
noves demandes al sistema educatiu i refermen el paper
central de la institució escolar com el principal instrument
educatiu. Paradoxalment, l’escola ha anat perdent el
monopoli en la transmissió dels sabers. Família i escola
han deixat, també, de ser les úniques institucions que
eduquen i formen les noves generacions. Totes dues,
sotmeses a fortes pressions i a canvis profunds, es
mostren desbordades pels objectius que la societat els
exigeix respecte a l’educació integral de la infància i a la
formació de la ciutadania de la nova societat catalana,
cada cop més complexa i més plural.
Així mateix, l’arribada de nous ciutadans i noves
ciutadanes al nostre país planteja nous reptes que
requereixen una sèrie d’accions innovadores i coordinades
de tots els organismes que treballen en l’atenció i
l’educació dels membres més joves de la societat.
Els plans educatius d’entorn neixen amb la voluntat de
donar suport institucional i sumar els esforços de les
diverses actuacions que s’estan portant a terme als
municipis o als barris, i d’optimitzar els recursos i les
polítiques destinades a la formació dels infants i joves.
Volen establir una continuïtat educativa al llarg de tot el
dia, que vagi des de l’horari escolar fins a l’extraescolar i
el no escolar. Es tracta de construir una xarxa estable de
suport a la comunitat educativa, amb la participació dels
diversos departaments de la Generalitat, els ajuntaments,
els centres educatius i tots els agents i col�lectius
educadors que envolten l’alumnat: famílies, centres
escolars, centres culturals, esportius, lúdics, entitats i
associacions, etc.
Un pla educatiu d’entorn és una iniciativa de cooperació
educativa que vol:

·  Promoure la cohesió social mitjançant l’educació
intercultural i l’ús de la llengua catalana en un marc
multilingüe.
·  Crear un sistema de cooperació interdepartamental i
amb l’administració local, obert al món associatiu.
·  Donar una resposta integrada a partir de la
coresponsabilització i la implicació del conjunt d’agents i
serveis d’un territori.
·  Aconseguir l’educació integral de l’alumnat.
·  Actuar en un àmbit territorial concret d’una manera
ordenada i estable.
·  Dinamitzar i potenciar actuacions coordinades entre
els centres educatius i el seu entorn.

Aquesta iniciativa forma part del Pla per a la Llengua i la
Cohesió Social.
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Observacions El 24 de gener de 2005, el Departament d’Educació va
presentar aquesta nova proposta educativa, que durant el
curs 2004-2005 es va iniciar en 25 poblacions catalanes:
Barcelona, Badalona, Manlleu, Mataró, Sant Adrià de
Besòs, Sant Pere de Ribes, Vic, Cornellà de Llobregat, el
Prat de Llobregat, Viladecans, Badia del Vallès, Barberà
del Vallès, Cerdanyola, Ripollet, Terrassa, Banyoles,
Girona, Salt, Cervera, Lleida, Reus, Tarragona, el
Vendrell, Amposta i Tortosa. El curs 2005- 2006 es va
iniciar en 27 poblacions més: Mollet del Vallès,
Canovelles, Roda de Ter, Granollers, Sant Celoni, Santa
Coloma de Gramenet, L’Hospitalet de Llobregat, Gelida,
Igualada, Castelldefels, Sant Feliu de Llobregat,
Capellades, Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Rubí, Olot,
Roses, Blanes, Palafrugell, Lloret de mar, Figueres,
Guissona, Tàrrega, Santa Oliva, Alcanar, L’Ametlla de Mar
i Deltebre. Està previst incrementar progressivament el
nombre de plans educatius d’entorn amb l’objectiu de
generalitzar aquesta proposta arreu de Catalunya.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  LIC: llengua, interculturalitat i cohesió social

·  PEE: pla educatiu d’entorn

Bibliografia Pla per a la Llengua i la Cohesió Social. Annex 3: Pla educatiu
d’entorn:
http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/Document%20marc%
20Pla_entorn.pdf

ELBOJ i altres (2002). Comunidades de aprendizaje.
Transformar la educación. Ed. Graó, núm. 177

FLECHA, PADRÓS i PUIGDELLÍVOL (2004). “Comunidades de
aprendizaje: transformar la organización escolar al servicio de la
comunidad”. Conferència al CRP del Vallès Occidental III

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/lic/

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 7 7. Escola i territori
7.2. Ús social del centre

Definició Les instal�lacions escolars dels centres educatius públics
són presents en la pràctica totalitat del territori i
constitueixen un patrimoni de primer ordre dels ciutadans
de Catalunya. Aquests espais docents inclouen sovint
pistes esportives, gimnasos, biblioteques i altres equipa-
ments que, més enllà del seu ús escolar, poden ser
objecte d’un ús social, sense interferir en l’activitat
docent, que cal fomentar i regular.

S’entén per ús social aquell que satisfà necessitats de
diferents col�lectius socials sense ànim de lucre.

Observacions Les activitats socials que es desenvolupin en els centres
educatius no han d’interferir, impedir o dificultar les
activitats ordinàries dels centres ni les aprovades pel
consell escolar incorporades a la seva programació anual.

Referència
normativa

·  Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús social
dels edificis dels centres docents públics

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  AMPA: associació de mares i pares d’alumnes

Enllaços ·  http://www.gencat.net/ense/dogc/20010801/01.190.003.htm

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 7 7. Escola i territori
7.3. Altres iniciatives escola-territori

Definició Hi ha diverses experiències que pretenen vincular els
centres educatius amb el seu entorn, basades en la feina
coordinada dels diversos agents educatius (educació,
salut, lleure…) d’un territori: projectes educatius de ciutat,
treball en xarxa de zona, comunitats d’aprenentatge…

Projectes educatius de ciutat: són dinamitzats per
ajuntaments i diputacions amb l’objectiu de redefinir la
relació entre ciutat i educació, oferir fòrums de
participació i projectar línies d’actuació en matèria
educativa.

Treball en xarxa: és la relació entre agents educatius i
serveis adreçats a la infància d’un territori que es
coordinen per definir criteris de col�laboració i de
coordinació d’actuacions. Les comissions socials en poden
ser un exemple.

Comunitats d’aprenentatge: són una visió diferent de la
institució escolar que potencia la participació de la
comunitat i de les famílies en el procés educatiu de
l’escola, inserint el centre en el seu entorn. Es plantegen
la transformació social i cultural d’un centre educatiu i del
seu entorn, mitjançant una educació participativa de la
comunitat que es concreta en tots els seus espais, fins i
tot l’aula.

Observacions Existeix una xarxa de ciutats educadores, que han
elaborat projectes educatius de ciutat mitjançant
processos participatius de bona part de la ciutadania.

Referència
normativa

·  Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús social
dels edificis dels centres docents públics

Sigles ·  PEC: projecte educatiu de ciutat

Bibliografia ELBOJ i altres (2002): Comunidades de aprendizaje.
Transformar la educación. Ed. Graó, núm. 177

FLECHA, PADRÓS i PUIGDELLÍVOL (2004): “Comunidades de
aprendizaje: transformar la organización escolar al servicio de la
comunidad”, conferència al CRP del Vallès Occidental III

Enllaços ·  http://www.xtec.cat/crp-rubi/text/flecha.doc

·  http://www.comunidadesdeaprendizaje.cat/proyecto1.htm

·  http://www.bcn.cat/edcities/aice/estatiques/catala/sec_charte
r.html

·  http://w3.bcn.cat/V13/Home/V13HomeLinkPl/0,2750,389431
_470300_1,00.html
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8. Informació i recursos
8.1. Aspectes laborals i referents normatius
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Capítol 8 8. Informació i recursos
8.1. Aspectes laborals i referents normatius
8.1.1. Salut i seguretat a l’educació infantil,
l’educació primària i l’ESO
8.1.1.1. Farmaciola

Definició En cada centre hi ha d’haver una farmaciola en lloc
visible, a l’abast i conegut per tothom. A prop d’aquesta hi
ha d’haver les instruccions bàsiques de primers auxilis i
del contingut de la farmaciola. El contingut de les farma-
cioles es revisarà periòdicament per reposar el material i
tenir cura de les dates de caducitat.

Observacions El material No badis, difós entre tots els centres
d’educació infantil i primària, vol ajudar a prevenir
accidents a l’escola i a la llar.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  ESO: educació secundària obligatòria

Bibliografia Manual d’emergències i primeres cures. Programa d’Educació
per a la Salut a l’Escola. Departament d’Ensenyament, 1992

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf

·  http://www.xtec.cat/innovacio/#t6
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Capítol 8 8. Informació i recursos
8.1. Aspectes laborals i referents normatius
8.1.1. Salut i seguretat a l’educació infantil,
l’educació primària i l’ESO
8.1.1.2. Prevenció del tabaquisme i de l’alcoholisme

Definició No es poden vendre productes derivats del tabac ni fumar
en els centres d’ensenyament de qualsevol nivell.

Aquesta normativa afecta el professorat, l’alumnat, el
personal d’administració i serveis i qualsevol persona que
estigui dins el recinte escolar.

En atenció a la promoció i defensa de la salut individual i
col�lectiva, el dret a la salut dels no fumadors, en les
circumstàncies en què pugui resultar afectada, preval
sobre al dret a consumir productes de tabac.

Tampoc no és permesa la venda ni el consum de begudes
alcohòliques en els centres d’ensenyament. Són alcohòli-
ques totes les begudes amb més de 0,5 graus d’alcohol.
La cervesa és considerada beguda alcohòlica.

Observacions El Departament d’Educació i Universitats i el Departament
de Salut duen a terme el Programa d’educació per a la
salut a l’escola amb l’objectiu de prevenir conductes de
risc entre els adolescents.

Referència
normativa

·  Llei 20/1985, de 25 de juliol de prevenció i assistència en
matèria de substàncies que poden generar dependència

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  ESO: educació secundària obligatòria

Bibliografia Manual d’emergències i primeres cures. Programa d’educació
per a la salut a l’escola. Departament d’Ensenyament, 1992

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf

·  http://www.upc.edu/web/prevencio/tabac/2085modificada.pd
f

·  http://www.xtec.cat/innovacio/#t6
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Capítol 8 8. Informació i recursos
8.1. Aspectes laborals i referents normatius
8.1.1. Salut i seguretat a l’educació infantil,
l’educació primària i l’ESO
8.1.1.3. Plans d’emergència

Definició El pla d’emergència és un document que recull les
actuacions que s’han de seguir davant d’una emergència,
a fi de reduir la improvisació en cas que es produeixi
qualsevol accident.

L’aplicació d’aquest pla persegueix una triple finalitat.
D’una banda, garantir al màxim possible la seguretat dels
usuaris del centre educatiu; d’una altra, potenciar la
coordinació amb els diferents plans d’emergència territo-
rials i especials; i, finalment, fomentar una educació que
permeti als nostres infants i joves l’adquisició d’uns hàbits
preventius i d’autoprotecció per incorporar-los al seu ha-
ver personal. Sens dubte, això revertirà, en un avenç
col�lectiu, cap a una societat civil més preparada.

Observacions Cada centre elabora i actualitza periòdicament el pla
d’emergència del centre i la realització d’un simulacre a
l’any com a mínim durant el primer trimestre. Als centres
hi ha un responsable de la seguretat i prevenció de riscos
laborals.

Referència
normativa

·  Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el
Reglament dels serveis de prevenció

·  Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil a Catalunya

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  ESO: educació secundària obligatòria

Bibliografia Pla d’emergència del centre docent. Departament
d’Ensenyament, 1998:
http://www.gencat.net/educacio/centres/pla.htm

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pla.htm

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 8 8. Informació i recursos
8.1. Aspectes laborals i referents normatius
8.1.1. Salut i seguretat a l’educació infantil,
l’educació primària i l’ESO
8.1.1.4. Control de plagues

Definició Per minimitzar l’exposició a pesticides i prevenir els seus
efectes nocius sobre la salut de les persones, les mesures
de control de plagues s’aplicaran quan siguin estrictament
necessàries, i s’evitaran, sempre que es pugui, les
actuacions de caràcter merament preventiu. Si s’han de
dur a terme, caldrà atenir-se a les recomanacions que a
aquest efecte ha dictat la Direcció General de Salut
Pública del Departament de Salut.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Sigles ·  ESO: educació secundària obligatòria

Bibliografia Instruccions relatives a l’actuació als centres docents en un
tractament de plagues

Nota tècnica número 2 del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals del Departament d’Educació i Universitats

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/a
mbiental/index.html
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Capítol 8 8. Informació i recursos
8.1. Aspectes laborals i referents normatius
8.1.2. Seguretat i riscos laborals

Definició Els directors o directores dels centres nomenaran un co-
ordinador o coordinadora de prevenció de riscos laborals i
ho comunicaran als serveis territorials corresponents.

El nomenament recaurà, sempre que sigui possible, en
funcionaris o funcionàries docents en servei actiu i amb
destinació definitiva al centre.

Correspon als coordinadors i coordinadores de prevenció
de riscos laborals promoure i coordinar les actuacions en
matèria de salut i seguretat en el centre.

Observacions A cada centre educatiu hi ha un coordinador/a de
prevenció de riscos laborals. Aquests coordinadors i
coordinadores tenen al seu abast cursos i activitats de
formació que els ajudaran a desenvolupar millor la seva
tasca.

Referència
normativa

·  Decret 312/1998, d’1 de novembre, pel qual es creen els
serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al Servei
de l’Administració de la Generalitat

·  Decret 183/2000, de 29 de maig, de regulació del Servei de
Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Ensenyament

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Bibliografia GAY, E. I., MILLAN, M., NOGUERA, M., EMBUENA, E.
(coordinadors). Condicions de Seguretat i Salut en el Treball.
Associació de Mestres Rosa Sensat. Barcelona, 2003

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf

·  http://www.xtec.cat/formacio
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Capítol 8 8. Informació i recursos
8.1. Aspectes laborals i referents normatius
8.1.3. Actuacions, tràmits i gestions en determinats
casos d’accidents o incidents
8.1.3.1. Accidents

Definició El mestre/a o professor/a que estigui dirigint o vigilant
una activitat escolar, extraescolar o complementària en la
qual tingui lloc un accident, haurà d’atendre la situació
produïda amb els mitjans de què pugui disposar, actuant
en tot moment amb diligència, conforme a allò que
estableix la normativa vigent.

Observacions Cal que els centres educatius tinguin previst què cal fer en
cas d’accident: on cal acudir, a qui cal avisar, etc. i
n’informin els docents nous en el centre.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf
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Capítol 8 8. Informació i recursos
8.1. Aspectes laborals i referents normatius
8.1.3. Actuacions, tràmits i gestions en determinats
casos d’accidents o incidents
8.1.3.2. Responsabilitat civil

Definició L’Administració educativa respondrà, d’acord amb allò que
estableixen les lleis, de les possibles responsabilitats civils
indemnitzables que es puguin derivar de procediments
judicials seguits contra els funcionaris docents i de la
prestació de les fiances corresponents. L’Administració
educativa vetllarà en tot moment perquè els professors
disposin d’una defensa adient quan, arran d’una denúncia,
demanda o querella per actuacions i omissions de l’exer-
cici de les seves funcions, necessitin assistència lletrada.

Observacions Entre les funcions que s’assignen al gabinet jurídic del
Departament d’Educació i Universitats hi ha la defensa
dels funcionaris de la Generalitat per actes o omissions
comesos en l’exercici del seu càrrec, dels quals puguin
derivar-se responsabilitats per a la institució o per al
funcionari o funcionària.

Referència
normativa

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació
especial per al curs 2006-2007

·  Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per al curs 2006-2007

Enllaços ·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/primaria_publics.pdf

·  http://www.gencat.net/educacio/centres/pdf/instruccions_06
07/secundaria_publics.pdf


