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CURRÍCULUM 

 
Donat el caràcter preceptiu d’aquests estudis per als nois i noies entre dotze i setze anys, 
els coneixements que s’imparteixen en aquesta etapa són de caire bàsic i comú a tota la 
societat. 
L’ESO té també un caràcter preparatori per a nivells educatius superiors, per tant, 
l’organització i la pràctica docent han de ser prou flexibles per permetre que l’alumne/a 
que ho vulgui pugui rebre la formació que l’ajudi a accedir-hi. 
Els conjunts curriculars completen també les demandes de la societat actual, tot 
incorporant aprenentatges que afavoreixin la integració de l’alumne/a en el seu entorn i en 
el món laboral, i reforçant els aspectes d’orientació de l’alumnat i la formació professional 
de base. El següent quadre mostra les hores setmanals que es dediquen a cada matèria:  
 
 

MATÈRIES HORES SETMANALS 
4t d’ESO MAP 

Llengua Catalana 

Activitat teoricopràctica 10 

Llengua Castellana 
Matemàtiques 
Ciències Socials 
Anglès 
Educació Visual i Plàstica 
Tutoria � 1 
Orientació � 1 
Educació Física  3 
Informàtica  2 
Tecnologia Reparacions 1 
 Educació Eticocívica 
(estades a l’empresa)   12 

TOTAL 30 
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CONSIDERACIONS GENERALS 

 
 
Aquest dossier és un recull, tant del nou sistema de treball en aquest grup, com dels 
criteris d’avaluació.  
Altres qüestions d’interès sobre l’organització del centre i el seu funcionament: 
A final de curs la Junta d’Avaluació decidirà sobre la promoció de cada alumne/a. Per 
promocionar cal superar totes les matèries. 

S’establirà un sistema per recuperar les matèries pendents, tant del curs anterior, com 
també del mateix curs. 

Tal com estableix el Reglament de Règim Intern del centre, l’absència a les classes i a les 
pràctiques en empresa s’ha de justificar als tutors.  

Es porta un control exhaustiu de les faltes d’assistència. Els pares i mares poden sol·licitar 
rebre un SMS cada vegada que el seu fill o filla falti a classe. Aquest servei és gratuït. Cal 
tenir present que el termini de justificació és d’una setmana i que l’acumulació de 6 faltes 
d’assistència constitueix una Conducta Contrària a les Normes de Convivència. 

Les faltes de disciplina es comunicaran a la família immediatament mitjançant trucada 
telefònica als pares. El Cap d’Estudis gestiona qualsevol conducta improcedent amb la 
màxima severitat.  

Cal ser puntuals a les classes. 

No es permet sortir de l’aula sense el permís previ del professorat. 

La nostra aula té ordinadors, és la nostra eina de treball i per tant hem de tenir cura d’ells. 
No instal·larem ni desinstal·larem cap programa, tampoc realitzarem cap canvi, ni tan sols 
el fons de pantalla. Els mantindrem nets. Tancarem i obrirem l’ordinador i els programes 
de manera adequada. Tots ells tenen connexió a Internet, farem un ús adequat d’aquest 
mitjà, això vol dir amb la finalitat de realitzar un aprenentatge, mai com a mitjà d’esbarjo. 
En acabar les sessions de treball els apagarem de manera correcta i col·locarem les 
fundes protectores. 

Tant la impressora com la resta de terminals s’utilitzaran en el moment que sigui 
necessari i amb el previ permís del professor/a que en aquell moment estigui a l’aula. 
Imprimir en blanc i negre, no en color. 

En acabar les classes del dia, deixarem l’aula neta i recollida, pujarem les cadires damunt 
la taula, baixarem les persianes i finalment tancarem els llums i la porta. 
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HORARI DEL GRUP 

 
 DILLUNS DIMECRES DIVENDRES 
8’10 - 9’10  

Comunicació  
Lucas P 

 
 

 
Comunicació  

Lucas P 
 

Pla de 
treball/Producte 

Soler L 
 

9’10 – 10’10 TIC 
Lucas P 

TIC 
Lucas P 

Pla de 
treball/Producte 

Soler L 
 

10,10-10,30 PAUSA 
10’30- 11’30 Tutoria  

Lucas P 
EF 

Martí D 
IA  

Lucas P 

11’30-12’30 Mates/Recerca 
Vejiga H 

Mates/Recerca 
Vejiga H 

Reparacions/ 
Producte 
Lucas P 

12,30-12,45 PAUSA 
12’45- 13’45 Mates/Recerca 

Vejiga H 
Pla de 

treball/Producte 
Vejiga H+ Lucas P 

 
 

Piscina  
Martí D 

13’45-14’45 Pla de 
treball/Producte 

Soler L 
 
 

Pla de 
treball/Producte 

Vejiga H 

�

�

PROFESSORAT 
 

Comunicació Pepi Lucas  
Activitat teoricopràctica Helena Vejiga, Lourdes Soler, Pepi Lucas  
Educació Física David Martí 
Taller TIC 
Tecnologia i reparacions 
Tutors de grup 
Tutora de pràctiques 
 

 
 
Pepi Lucas 

Anglès 
Orientació  
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METODOLOGIA: L’APRENENTATGE PRODUCTIU 

 
DEFINICIÓ: És un model d’educació basat en el concepte pedagògic del currículum 
individual, que ha de conduir al desenvolupament personal en el si de la societat i a la 
transformació de la mateixa societat. 
A partir de la dinàmica formativa, es pretén fomentar una major participació social del 
ciutadà per tal de facilitar l’accés al mercat de treball i a nous nivells de producció 
intel·lectual i cultural.  
�

�

SISTEMA DE TREBALL 
 
En el nostre grup no repartim la jornada escolar en hores-àrees, ni en àrea-professor/a. 
Ens ofereixen unes propostes de treball quinzenal, cadascuna d’elles engloba vàries 
àrees. En acabar la quinzena es valoren els treballs realitzats i es posen les qualificacions 
obtingudes en les àrees corresponents. En acabar el trimestre obtenim una nota que és la 
mitjana de totes les notes obtingudes en cada àrea. És important que tinguem els treballs 
en el temps acordat. 

Dediquem dos matins al treball de pràctiques en l’empresa. Has triat l’àmbit professional 
que t’interessa. L’objectiu de les pràctiques és tenir experiències i adquirir coneixements 
pràctics sobre una professió concreta. Recorda que és important no faltar a l’empresa, 
complir amb l’horari i mostrar interès. Cada trimestre es pot canviar d’àmbit professional, 
en cas de decidir no realitzar el canvi, sí es canviarà d’empresa. 

En finalitzar el trimestre cadascú de nosaltres ha de presentar un treball teòric i un treball 
pràctic sobre l’àmbit professional propi. Aquesta presentació tindrà una nota, es valoraran 
tant els treballs com l’exposició oral dels mateixos. 

Cadascú de nosaltres planificarà de manera setmanal les propostes de treball quinzenal. 
Cal realitzar aquesta planificació de manera raonada, tenint en compte les nostres 
característiques personals (preferències, dificultats, gustos, habilitats...). 

Cada dia, en acabar la jornada escolar, dedicarem una estona a escriure el diari. 
L’objectiu d’aquesta activitat és reflexionar sobre què hem fet, com ho hem fet i què hem 
après. En resum, on estem, on anem i quins camins triem per arribar-hi.  

L’avaluació serà contínua, no es faran controls o exàmens, tal com hem fet altres anys. Es 
valoraran diferents aspectes, cadascun d’ells amb un percentatge concret, i el conjunt de 
tots ells configuraran la nota trimestral per a cada àrea. 

Les recuperacions són constants dintre del mateix trimestre, per superar el curs cal 
superar es realitza la mitja entre els tres trimestres. 

Els ítems per valorar les actituds valors i normes són els següents: 
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ALUMNE/A: 
 0 1 2 3 4 5 
Puntualitat i assistència       
Responsabilitat en els quinzenals       
Responsabilitat en el producte       
Responsabilitat en les reparacions       
Responsabilitat en l’empresa       
Responsabilitat amb els materials propis, d’altres i de l’aula       
Comunicació (escoltar, parlar, intervencions)       
Autonomia i iniciativa personal       
Pensament crític       
Relació amb els i les companys/es       
Relació amb el professorat       
Presència       

TOTALS       
%  

RESULTAT  
 
Actituds, valors i normes. Treballs quinzenals. Treball teòric de l’àmbit professional. 

Treball pràctic de l’àmbit professional. Exposició oral dels treballs teòrics i pràctics. 

Pràctiques en l’empresa. 
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CALENDARI ESCOLAR 

 

Primer trimestre: del 14 de setembre a l’1 de desembre. 

Segon trimestre: del 4 de desembre al 28 de febrer. 

Tercer trimestre: de l’2 de març al 2 de juny 

Lliurament de qualificacions (9 -11h): e 

 

Primer trimestre: l 22 de desembre 

Segon trimestre: setmana del 12 al 16 de març 

Tercer trimestre: 28 de juny  

 

Dies de lliure disposició: 13 d’octubre, 7 de desembre,12 i 13 de febrer, 30 d’abril. 

Dies festius: 12 d’octubre, 6 de desembre,  8 de desembre, 1 de maig. 

 

Festes de Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener. 

Festes de Setmana Santa: del 24 de març al 2 d’abril. 

Fi del curs escolar: el 28 de juny. 
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MATERIAL DEL CURS 

 
 

� Bolígrafs de cada color (blau, negre, vermell). 

� Llapis. 

� Gomes. 

� Maquinetes. 

� Retoladors florescents. 

� 1 capsa de colors. 

� 1 capsa de retoladors. 

� 1 paquet de 500 folis. 

� 1 carpeta amb separadors. 

� 1 port folis amb sobres transparents a dintre (uns 30). 

� 1 llibreta petita (1/2 DIN-A6). 

� Un llapis per emmagatzemar memòria extraïble (unitat USB). 

� Una calculadora. 

� Regles mil·limetrats. 

 

Els materials que necessitis per realitzar els treballs pràctics de cada trimestre. 

30€ en concepte de fotocòpies i tinta d’impressora. 

40€ en concepte de piscina, als alumnes que participen en aquesta activitat es tornarà la 
meitat de l’import. 

�
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ALTRES 
 
Els alumnes que no compleixen les normes, o bé no aprofiten el recurs, deixaran el grup 
MAP i passaran a formar part d’un altre grup-classe, i el seu lloc serà ocupat per un altre 
alumne/a. 
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EDUCACIÓ FÍSICA 

 
MATERIAL: 
 Roba esportiva per realitzar la sessió. 

-    Banyador, xancles i tovallola. 
 

CONTINGUTS: 
 � Activitats aquàtiques. 

Esports individuals. 
Esports col·lectius. 
Activitats d'orientació i creació. 
Esports i jocs populars. 

CÀLCUL DE LA NOTA: 
 � Es valoraran les activitats d'ensenyament aprenentatge proposades a les unitats didàctiques, ja que 

aquestes estan plantejades de forma que permetin avaluar les competències (resolució de problemes 
reals que impliquen coneixements, habilitats i actituds).   

Recuperació de la matèria: 
� Mitjançant un treball escrit que reculli els coneixements, habilitats i actituds desenvolupats a classe.   

TREBALLS: 
 �            

 
ACTITUD: 
 � Higiene personal. 

Bon ús del material. 
Cooperació amb el/la professor/a en la manipulació del material. 
Actitud positiva envers l’assignatura. 

 
OBSERVACIONS IMPORTANTS: 
 �            

 
�


