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PLA DE TRANSICIÓ DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA 

(segons Orde 46/2011, de 8 de juny) 

 

1. Composició i procés de constitució dels equips 
de transició 

1.1. Equip de transició: composició 

L’equip de transició el formen els següents membres: 

• Direccions d’Estudis (primària – secundària) 

• Coordinadora d’ESO (secundària) 

• Cap del departament d’Orientació (secundària) 

• Especialista en orientació educativa (primària) 

• Tutors de 6è curs (primària) 

• Tutors de 1r ESO (secundària) 

• Mestres PT (primària – secundària) 

• Representant AMPA (primària – secundària) 

1.2. Comissions de treball formades 

Per portar a cap el Pla de Transició, es va decidir organitzar l'Equip de Transició en 4 comissions 

de treball, cadascuna d'elles s'encarregarà d'abordar un dels apartats de l'orde que regula la transició 

(Orde 46/2011, de 8 de juny) i pot estar composada per les persones més especialitzades en la temàtica 

de cada comissió. 
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Es proposen les següents comissions: 

1.3. Planificació general d'actuacions 

1.3.1. Identificació de necessitats 

El fet de disposar de diferent organització tant dels espais com de l'organització dels horaris, 

classes i grups, així com d'una dinàmica i currículums diferents, provoca que els alumnes que fan la 

transició de les etapes de primària a secundària facin un sobresforç per adaptar-se a tot un entorn nou. 

 Aquest fet provoca nombrosos problemes d'adaptació que poden derivar en desorientació, 

confusió i desmotivació afectant negativament a l'adaptació i posterior rendiment acadèmic dels 

alumnes quan fan la transició cap als estudis d'ESO. 

Les famílies dels alumnes també han d'afrontar una situació diferent, no només en quant als 

aspectes educatius, sino també, pel que fa a nous horaris, transport escolar, .... Aquestes circumstàncies 

fan que les famílies requereixin d'informació que els permeta reorganitzar-se i adaptar-se a una nova 

dinàmica escolar de la millor forma possible. 

Nº 
Tema de la comissió Composició de la comissió 

1 
Programa de desenvolupament competencial 

• Orientadora de primària 

• Orientadores de secundària 

2 
Convivència i gestió de conflictes 

• Cap d'Estudis de primària 

• Cap d'Estudis de secundària 

• Caps del Departament de Mediació 

3 
Programes informatius per a Mares i Pares 

• Representants AMPA 
primària/secundària  

• Orientadora de primària  

• Direcció centres primària/secundària  

Mesures organitzatives i concreció del 
currículum 

• Coordinador/a de cicle de primària o 
tutor de 6è curs de 
primària/Coordinadora d’ESO  

• Cap d’estudis primària/secundària 

• Mestres de pedagogia terapèutica 
primària/secundària  
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Al mateix temps, el centre educatiu de recepció, també necessita rebre informació específica i 

preparar-se i poder atendre, de la millor forma possible, les necessitats educatives dels que seran els seus 

nous alumnes. 

Per evitar els problemes derivats de la improvisació i la falta de graduació i progressivitat en el 

canvi de primària a secundària, es fa necessari portar a cap una  transició de primària a secundària el 

més progressiva, organitzada i coordinada possible, evitant, en la mesura de les possibilitats, acumular 

excessius canvis i/o que aquestos siguen excessivament grans en un curt espai de temps, informant i 

intercanviant la informació necessària a les parts afectades (centres de primària i secundària, famílies i 

alumnes). D'aquesta forma, permetria dirigir-se cap a una adaptació òptima dels alumnes nouvinguts al 

nou entorn que suposa l'ESO. 

Per l'experiència acumulada en aquestos últims anys, les principals dificultats i, aleshores, 

necessitats dels diferents agents involucrats en la transició de 1ª a 2ª són: 

▪ Per part dels alumnes: 

◦ Un coneixement previ de l'entorn físic del centre (ubicació d'espais, tipologia del 

centre, ...) 

◦ Conèixer els aspectes generals de funcionament (horaris, aula-matèria, normes 

essencials, accessos, franges horàries, ...) 

◦ Disposar d'un professor/a de secundària que actue com a persona de referència al 

que hagin tingut l'oportunitat de conèixer prèviament i els hi doni confiança. 

▪ Per part de les famílies: 

◦ Informació sobre els nous estudis (ESO) 

◦ Informació sobre l'organització general del centre (estructura organitzativa, 

horaris, transport, normes bàsiques, ...) 

◦ Informació sobre les vies de comunicació centre-família 

▪ Per part dels centres d'origen (CEIPs) 

◦ Atendre les necessitats informatives prèvies de les famílies. 

◦ Informació i orientació adequadada als alumnes de 6è sobre la nova etapa 

educativa de l'ESO. 

◦ Coneixement de l'organització acadèmica i curricular del centre per afavorir la 



 8 

continuïtat dels continguts i de les NEE. 

• Per part del centre de secundària: 

▪ Conèixer les particularitats generals de cada grup d'alumnes. 

▪ Conèixer les particularitats individuals dels alumnes, sobre tot dels alumnes amb 

algun tipus d'atenció educativa específica. 

▪ Conèixer les particularitats dels entorns socio-familiars dels alumnes amb algun 

tipus de problemes educatius. 

▪ Conèixer les particularitats de l'organització curricular i metodològica utilitzada 

als centres d'origen. 

▪ Conèixer les NEE dels alumnes de 6è de primària i altres dificultats que 

necessiten d'una atenció acadèmica específica. 

1.4. Objectius específics 

Queden establerts a cada comissió. 

1.5. Activitats específiques 

Queden establertes a cada comissió. 

1.6. Mecanismes de seguiment i avaluació del Pla de  Transició 

Es preveu que per fer el seguiment adequat d'aquest projecte de transició, l'equip de Transició 

format per les direccions dels centres involucrats, o les persones en qui deleguen, puguen reunir-se, 

preferentment la segona quinzena de setembre o la primera d'octubre de cada curs (així està recent la 

transició i les millores a incloure) i portar a cap les modificacions oportunes cap a una millora contínua 

d'aquest Pla. 

En eixa reunió s’especificarà (d’acord amb l’Orde 46/2011) els següents apartats que, 

posteriorment, cladrà incloure a la memòria que ha de fer l’equip de transició cada curs: 

• Actuacions destacables pel seu bon funcionament 

• Actuacions destacables pel seu funcioonament deficitari 

• Justificació dels resultats i propostes de millora. 
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2. Propostes derivades del treball de cada 
comissió 

2.1. Comissió 1: Pla de desenvolupament competencia l 

2.1.1. Membres 

Coordinador/a: Cristina Garcia Usero (Cap del Depatament d'orientació de l'IES Pere 

d'Esplugues) 

2.2. Desenvolupament competencial 

L’ORDE 46/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d’Educació, regula la transició des de l’etapa 

d’Educació Primària a l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. 

Les direccions d’estudis dels centres d’Educació Primària i  Educació Secundària Obligatòria, 

junt amb el professorat i els professionals d’Orientació Educativa que formen part de l’equip de 

transició, en el marc del pla d’acció tutorial dels centres de les dos etapes, efectuaran una proposta de 

programa de desenrotllament competencial per a l’alumnat, en què s’inclouran, a més, activitats 

d’informació i assessorament, així com un programa d’acollida al centre d’Educació Secundaria. 

Els equips de transició elaboraran  

1. un programa de desenrotllament competencial per a l’alumnat del tercer cicle d’Educació Primària, i 

de primer i segon d’Educació Secundària Obligatòria, focalitzat en l’impuls de l’autonomia i la 

iniciativa personal, i l’autoregulació cognitiva, emocional, conductual i l’escolar específicament 

2. un programa d’acollida al centre de secundaria. 

El desenrotllament competencial del programa se basarà en dos àmbits: 

• Autonomia e iniciativa personal. Capacitats que entren en joc: Valors i actituds como la 

responsabilitat, la perseverança, el concepte de si mateix, la autoestima, la creativitat, la 

autocrítica, el control emocional, afrontament de problemes. 

• Aprendre a aprendre: capacitats que entren en joc La competència para aprendre a 

aprendre, capacitats que entren en jocs en l’aprenentatge  Atenció, concentració, 
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memòria, comprensió, expressió lingüística, motivació intrínseca, treball cooperatiu 

Activitats d’informació i assessorament 

El programa d’acollida inclourà: 

• La participació de l’alumnat de 1r d’ESO en les jornades d’acollida 

• La participació de les famílies d’alumnes amb necessitats educatives especials en la 

transmissió d’informació. 

• La participació del professorat de les dues etapes. 

• La concreció del material curricular a utilitzar  

• L’actualització dels informes psicopedagògics.  

• La informació i l’assessorament a l’alumnat 

• L’elaboració d’un tríptic informatiu per a famílies i alumnat 

Dins de les actuacions de coordinació municipals es farà una escola de pares en quasi tots  els 

municipis integrats duta a terme per “La unitat de prevenció comunitària en conductes adictives” 

depenent de la Conselleria de Sanitat 

2.3. PROGRAMA DE DESARROLLO COMPETENCIAL 

2.3.1. AUTOMIA I INICIATIVA PERSONAL 

a) Competència intrapersonal : 

a.1. Identificació i anàlisis de les pròpies conductes, habilitats, emocions, afectes, 

percepcions, expectatives i atribucions; delimitació i valoració de les seues 

conseqüències; determinació d’alternatives i reflexió sobre els seus pros i contres; presa 

de decisions, supervisió i avaluació. 

a.2. Autoestima. Autoreforçament i motivació, concepció de d’intel·ligència de 

l’esforç i de l’error. 

a.3. Habilitats de resolució de problemes. 
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b) Propostes de material a utilitzar : 

b.1.El programa de Manuel Segura sobre Competència Social. A primària és 

treballa el “Decideix” i  en ESO “Habilitats cognitives, Creixement moral i Habilitats 

socials”. La fonamentació teòrica del programa es basa en  l’entrenament en Pensament 

causal, Pensament conseqüencial, pensament alternatiu, pensament de perspectiva i 

Pensament de mitjans-fins. 

b.2. El BANC DE FERRAMENTES (UPCA) 

b.3. CINE i EDUCACIÓ EN VALORS 

b.4. Material elaborat pels propis centres. 

c) Actuacions 

Coordinar activitats de sisè i 1r d’ESO 

Selecció d’activitats.  

IES Pere d’Esplugues : Competència  intrapersonal. 

Pel·lícules:  “Matilda” “El niño con el pijama de rayas” 

Dins del pla d’acció tutorial practicar l’entrenament en comunicació. L’objectiu serà 

transmetre valors des de la comunicació dels adults. 

Explicar els mecanismes de la convivència al centre, transmetre seguretat l’ 

alumnat  nouvingut. 

Activitats de tutoria: “Solució a problemes”, “Y tú que harias? 

Programa de tutories individualitzades del centre. L’objectiu es modelar la 

conducta , ajudar al reconeixement de les pròpies emocions i sentiments i millorar els 

resultats acadèmics.      

Col·legi Santa Ana 

Intel·ligència emocional 

Reconèixer els tipus d’emocions. 
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Reconéixer les expressions gestuals en cada emoció en u mateix i en els altres. 

Millorar l´autoestima aprenent l´autoreforç i la motivació. 

Habilitats Socials 

Expressar sentiments. 

Activitats 

Identificar emocions en una foto. 

Dramatitzar emocions. 

Treballar la cançó “SALTA” 

Material 

Juego de las cares (Nathan) 

Lliçó 6 i 7 de Decideix. 

Tema 1. HHSS 3er cicló. Vallés Arándiga 

UPCA: Cançó “SALTA” 

CEIP Sanchis Guarner 

Objectius que es volen aconseguir treballant activi tats d’autoestima i 

resolució de problemes: 

1.   Millorar l’autoestima  

1. Afavorir l’expressió de les emocions i els sentiments   

2. Enriquir les habilitats socials dels alumnes. 

3. Ser capaços de reconèixer les diferents i possibles situacions conflictives. 

4. Identificar les pròpies emocions i sentiments. 

5. Adquirir eines per fer front a aquestes situacions. 

Activitats per a treballar l’autoestima  
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1. SALTA: a partir de la cançò de tequila 

2. SERGI 

3. ANA, PEDRO Y JUAN 

4. MANOLITO GAFOTAS 

Activitats per a treballar la resolució de probleme s 

1. DECÍDETE: Anunci 

2. PELÍCULA “ EL DIARIO DE GREG” 

ASSAMBLEA DE CLASSE: Cada tutor/a dues vegades al més fa assemblea amb 

tots els seus alumnes on es tracten temes com la convivència, o inclús el plantejament 

d’un tema d’actualitat, per exemple, el tema de les xarxes socials i les seues 

repercussions si no es fa un bon ús d’elles. Per a que els alumnes opinen, resolguen 

dubtes, i prenguen consciència tant dels avantatges com dels inconvenients, i al mateix 

temps siguen capaços d’afrontar les situacions. 

Manuel, Sant Joanet, Rafelguaraf i  Ènova 

1r. Objectiu a treballar:  Alfabetisme emocional 

-Reconèixer les característiques de cada emoció. 

-Discriminar distintes emocions en un mateix. 

-Reconèixer els símptomes de començament d’una emoció negativa. 

-Reconèixer distints nivells d’activació emocional. 

-Reconèixer els estats emocionales dels altres. 

-Aprendre a canviar pensaments per a canviar emocions. 

-Aprendre a canviar accions per a canviar emocions. 

Activitats 

-Identificar correctament emocions en una foto o dibuix. 
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-Començar a relacionar emocions amb situacions. 

Material 

-Bingo de las emociones. 

-“Relacionarnos bien” de Manuel Segura.  

  2n.Objectiu: Estimular el desenvolupament afectiu i social 

-Ajudar als escolars a reconèixer, classificar i aceptar sentiments. 

-Comprende la relació entre alguns fets interpersonals i els sentiments. 

-Desenvolupar procés de pensaments que ajuden a elegir conductes personals 

satisfactòries i socialment constructives. 

Material: 

-Programa de desarrollo socio-afectivo DSA. MªV. De la Cruz i MªC. Mazaira 

 

b) Competència interpersonal 

b.1 Capacitat de comunicar-se amb eficàcia, establir i mantindre relacions. 

b.2.Desenrotllament de l’assertivitat i l’empatia. 

b.3. Capacitat d’afrontament i resolució de conflictes. 

c) Propostes de material a utilitzar . 

c.1.El programa de Manuel Segura sobre Competència Social. A Primària és 

treballa el “Decideix” i  en ESO “Habilitats cognitives, Creixement moral i Habilitats 

socials”. La fonamentació teòrica del programa es basa en  l’entrenament en Pensament 

causal, Pensament conseqüencial, pensament alternatiu, pensament de perspectiva i 

Pensament de mitjans-fins. 

c.2. El BANC DE FERRAMENTES (UPCA) 

c.3. CINE i EDUCACIÓ EN VALORS 
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c.4. Material elaborat pels propis centres. 

d) Actuacions. 

Coordinar activitats de sisè i 1r d’ESO. 

Selecció d’activitats 

IES Pere d’Esplugues . 

Promoure la comunicació i explicació oral dels problemes. 

Tècnica START (començar), una estratègia per a resoldre problemes.  

Fases del procés de resolució de problemes 

Definir adequadament el conflicte 

Establir els objectius i ordenar-los segons al seua importància 

Dissenyar les possibles solucions al conflicte i valorar cada una d'elles 

Triar la solució que es considere millor i elaborar un pla per a portar-la a cap 

Portar a la pràctica la solució triada 

Valorar els resultats obtinguts i, si no són els desitjats tornar a l’inici del procés 

Programa de l’alumne ajudant 

Practicar en tutories els diferents pensament de M. Segura. 

Col·legi Santa Ana 

Capacitat de comunicar-se amb eficàcia, establir i mantindre relacions. 

Aprendre habilitats de la conversa. 

Desenrotllament de l’assertivitat i l’empatia. 

Saber dir no a tot allò que ens pot ser perjudicial. 

Queixar-se de manera adequada 
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Demanar i fer favors. 

Saber com elogiar i rebre elogis. 

Aprendre a defendre els meus drets. 

Identificar que sent l’altre per comprendre el seu comportament. 

Capacitat d’afrontament i resolució de conflictes. 

Identificar les causes d´un problema o conflicte. 

Endevinar les conseqüències d´un problema o conflicte. 

Saber buscar solucions a un problema o conflicte. 

Activitats 

Plantejament de situacions per a resoldre. 

Dramatitzacions. 

Activitat UPCA “Ana, Pedro y Juan” 

Activitat UPCA “Sergi” 

Material 

Temes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 HHSS 3er cicle de Vallés Arándiga 

Lliçons 8, 9, 10, 11, 12,13. Decideix 

 

CEIP Sanchis Guarner 

Objectius que es volen aconseguir treballant activi tats d’assertivitat i 

d’empatia: 

1. Comprendre’s a un mateix i aprendre a ser empàtic. 

2. Desenvolupar el sentit de l’humor. 

3. Disminuir la timidesa i el retraïment. 
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4. Millorar la capacitat d’actuar de forma reflexiva. 

5. Conèixer les possibilitats de canvi i saber canviar. 

6. Desenvolupar la resistència a la frustració. 

7. Millorar les habilitats comunicatives i les relacions interpersonals. 

8. Augmentar la confiança i seguretat en el tracte amb els altres. 

9. Aprendre a ser assertiu i a evitar les conductes agressives i passives. 

11. Adoptar, de forma voluntària i conscient, una actitud positiva davant la vida 

Activitats a treballar en l’àrea de l’asertivitat i  l’empatia  

ASERTIVITAT: 

• PA’TI NO ESTOY: Treballem a través de la cançò. 

• DI NO 

AUTOESTIMA 

1. SI YO FUERA TU 

2. PATINES 

3. PLANTA 4ª 

 

Manuel, Sant Joanet, Rafelguaraf, Ènova 

-Aprenentatge  d’habilitats socials, fomentant valors i actituts p ositives cap a 

la salut. 

Material: 

-Guia de lectura. “Jim Botón y Lucas el maquinista” (a partir de 11 anys) 

-Fomentar la capacitat per a relacionar-se amb asser tivitat (habilitats 

socials). 
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-Ser  conscients de l’existència de diferents perspectives per analitzar la realitat i 

comprendre altres punts de vista. 

-Manejar les habilitats socials (donar les gracies, saber elogiar, demanar un favor, 

escoltar, disculpar-se, negociar i saber resoldre els conflictes de manera constructiva 

Participació activa, constructiva, solidaria i comp romesa en projectes 

comuns. 

-Ser capaç d’actuar amb interdependència positiva. 

-Escoltar activament i compartir opinions. 

-Assumir la responsabilitat individual en el treball amb la resta. 

-Ser capaç d’avaluar el procés grupal. 

Cine i educació  en valors 

-UP 

-Diario de Greg 

 

2.3.2. APRENDRE A APRENDRE 

a) estratègies d’aprenentatge:  Coneixement i control metacognitiu 

a.1.Procesos reflexius dirigits a la identificació de la dimensió i l’abast de les 

demandes escolars i docents. 

a.2.Autoconeiximent: recursos disponibles, coneixements assumits, coneixements 

pendents, necessitats.... 

a.3.Coneiximent declaratiu, procedimental i condicional de tècniques 

d’aprenentatge específiques. Selecció, organització i elaboració de la informació. Control 

y regulació del seu ús. 

a.4.Planificació, supervisió, avaluació del propi esforç i desenrotllament en funció 

del processos anteriors. 
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b) Materials a utilitzar. Els propis de l’aula 

c) Actuacions. Entrenament en treball cooperatiu a l’aula , entrenament en 

comunicació oral, preparació de la preavaluació i l’autoavaluació amb l’alumnat. 

IES Pere d’Esplugues 

Ús de l’agenda com a mitjà de comunicació amb les famílies i amb la resta de 

professorat. 

Qüestionari d’hàbits d’estudi. 

Anàlisi dels  propis  hàbits i orientacions per l’estudi. 

Planificació del temps d’estudi 

Comunicació amb les famílies. 

Valoració del propi esforç en sessió de tutoria de preavaluació 

Promoure el treball cooperatiu a l’aula. 

Treballar en parelles. Ajuda mútua.  

Alumne ajudant.  

Col·legi Santa Ana 

Entrenament en treball cooperatiu a l´aula. 

1. Aprendre a fer treballs en grup. 

2. Aprendre a valorar l’esforç col·lectiu. 

Activitats. 

3. Treball cooperatiu: cadascú fa una part del treball, tots els companys del grup han 

de saber el treball complet i exposar-lo a la classe. La nota és col·lectiva. 

4. Estudi cooperatiu: cada membre del grup estudia una part i la explica als 

companys del grup. 

5. Projecte cooperatiu: a partir d’un problema de l’àrea de matemàtiques elaboren 
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un projecte per a resoldre el problema. 

6. Investigació cooperativa: elaboren en grups un tema o part d´un tema de les 

àrees de C. Medi o Música i després l’exposen a classe. Les directrius del treball 

les marca la professora. 

CEIP Sanchis Guarner 

Activitats: 

1. Ús de l’agenda. 

2. Rutines tant d’entrada, durant l’estància i a l’eixida de l’aula. 

3. Aprenentatge de tècniques d’estudi tant de forma explícita com implícita. 

4. Treball en xicotet grup, sobretot en les àrees de coneixement del medi i educació 

física. 

5. Comunicació amb les famílies. 

6. Autoavaluació al principi i fi de cada trimestre del propi esforç. 

Manuel, Sant Joanet, Rafelguaraf, Ènova 

Control i gestió del propi aprenentatge: 

-Tindre consciència de les capacitats d’aprenentatge: atenció, concentració, 

memòria, comprensió i expressió, motivació de logro... 

-Adquirir responsabilitats i compromisos personals siguentt perseverants en 

l’aprenentatge. 

-Obtindre un rendiment màxim de les capacitats d’aprenentatge amb l’ajuda 

d’estratègies i tècniques d’estudi. 

-Adquirir confiança en sí mateix i gust per aprendre. 

Habilitat de gestionar el temps de manera efectiva: 

-Plantejar-se metes alcançables a curt, mig i llarg plaç. 

-Planificar i organitzar activitats i temps. 
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-Administrar esforç, autoevaluar-se i autorregular-se 

Pensament crític i creatiu i metacognició: 

-Pensar sobre la estratègia de pensament utilitzada i ser capaç d’aplicar-la en 

situacions diferents. 

-Afrontar la presa de decisions sobre el propi aprenentatge racional i críticament.  

 

2.3.3. Activitats d'informació i assessorament 

PRIMARIA SECUNDARIA 

Al professorat 

El que demanen des de l’equip 

docent com a propostes a tindre en 

compte en la transició de la primària a la 

secundaria son: 

1.Reunió dels especialistes de 

primària amb els diferents departaments de 

l'IES (mestre d’educació física, anglès, 

música), per a poder dur una continuïtat en 

les matèries (amb relació als continguts, 

objectius, i activitats). 

2.Informació a final de cada curs, 

del alumnat que a cursat per primera 

vegada 1r d’ESO, i que l’any anterior feia 

6é de primària, per veure com li ha anat, i 

com s’ha anat adaptant al canvi d’etapa. 

 

Al professorat 

Informació a la fi del curs de 

l’alumnat provinent de primària. 

Formació de grups. (juliol) 

Formació de grups (setembre) 

Informació sobre alumnat amb nee 

(setembre) 

Famílies 

Coordinació primària i ESO 

Famílies 

Coordinació en juny amb famílies 
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xerrada per part de la Direcció del 

centre. 

d’alumnes amb necessitats educatives 

especials. 

Recepció de pares i mares en 

setembre 

Alumnat 

Informació des de les tutories: 

Eliminar pors i bulos en relació a 

l’IES. 

Informar i tranquil·litzar. 

Alumnat: 

La informació a l’alumnat es farà: 

En les jornades d’acollida. 

En el tríptic informatiu. 

En el sobre de matricula 

 

2.3.4. PROGRAMA D’ACOLLIDA  AL CENTRE D’EDUCACIÓ 

SECUNDARIAOBLIGATORIA. 

ACTUACIÓ PROFESSORAT QUE LA 

REALITZA 

TEMPORALITZACIÓ 

Intercanvi d’informació 
d’alumnat anees de forma 
administrativa o telefònica 

Orientadoras primària/ESO/inspecció 
educativa 

Febrer 

Intercanvi d’informació 
presencial amb els informes 
pertinents 

Orientadoras primària/ESO Abril/maig 

Recepció d’alumnat de sisè de  
primària en el centre de 
secundaria. 

Equip directiu 

Alumnat de 1r d’ESO 

Professorat de primària acompanyant. 

Maig/juny 

Visita del professorat de ESO 
als CP de primària 

Infomació sobre l'organització 
de l'IES 

Equip Directiu maig 

Actualització d’informes Orientadoras primària Maig 
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psicopedagògics final etapa de 
primària 

Entrevista amb les famílies i 
acords sobre el material a 
utilitzar per l’alumnat amb 
n.e.e.s que s’incorpora. 

Orientadoras primària/ESO 

/famílies 

Juny 

Intercanvi d’informació de 
l’alumnat de sisè: grups, 
característiques, adequacions..... 

Coordinadora d’ESO 

Membre equip directiu 

Mestre de sisè 

Tutors /res sisè 

Juny 

Proposta optatives de taller 

 

Coordinadora 

Orientadora 

Mestres de sisé 

Tutors/res 

Juny 

Informació famílies del material 
a utilitzar en ESO 

(llibres i altres) 

Secretaria/Direcció 

Departaments 

Juliol 

Explicació administrativa de 
funcionament en el sobre de 
matrícula 

Secretaria/Direcció 

A concretar i explicar terminis 

Maig 

Recepció de les famílies de 
l’alumnat que s’incorpora a 1r 
d’ESO. 

Equip Directiu 

Coordinadora de ESO 

Setembre 

Jornades d’acollida al centre de 
l’alumnat 

Equip directiu/Coordinadora 
ESO/Orientadora/tutors i tutores. 

15 de setembre 
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3. Comissió nº 2: Convivència i gestió de 
conflictes 

3.1. Membres 

Coordinador/a: Josep Gorrita Daviu (Cap d’Estudis de l’IES Pere d’Esplugues) 

3.2. El pla de convivència i gestió de conflicte 

El pla que es proposa es posarà en pràctica a finals d’aquest curs escolar 2.011 – 2.012 i ha estat 

realitzat per la comissió nº 2, formada pels caps d’estudis dels col·legues de primària i el cap d’estudis 

de l’IES. Es tracta d’una primera proposta que anirà millorant-se cada curs a partir de les successives 

avaluacions. 

Amb la finalitat d’obtindre dades sobre la situació dels alumnes vinguts de primària, es va 

demanar als alumnes de primer d’ESO que anotaren en un full els problemes amb els quals s’havien 

trobat, ells mateixa o altres companys, des de que van entrar al centre. El resultat reflectia dos 

problemes que destacaven sobre la resta : 

1. Alguns alumnes pateixen burles o agressions i la majoria dels companys les veuen però 

no s’atrevixen a denunciar-les.  

Els alumnes són conscients que si l’agressió no es coneix, el problema va en 

augment, els agressors cada dia són més forts i l’alume agredit cada dia ho patix més. 

Alguns alumnes han pogut comprovar que quan el problema es destapa, es pot actuar i 

resoldre’l, però és necessari gent conscienciada que denunciï. Conegut el problema, els 

grups de mediadors poden resoldre molts conflictes o derivar-se per la via disciplinària.   

2. La mala conducta d’uns pocs dins de l’aula perjudica, molt seriosament, a la majoria.  

Per a un bon rendiment acadèmic, és necessari un ambient adequant, una bona 

convivència a l’aula i al centre i respectar als professors. És necessari doncs complir les 

normes i respectar tant als companys com als professors, d’eixa forma s’avança molt més 

i no es corre el perill de ser sancionat. 
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3.3. Informació per als tutors 

L’ordre 46/2011 de 8 de juny, regula el pla per a fer la transició de 1ª a 2ª. Per a dur a termini el 

pla, s’ha treballat mitjançant comissions. La comissió 2 la formen els caps d’estudis de 1ª i 2ª i ha estat 

treballant la convivència i la gestió de conflictes  dels alumnes que passen de 1ª a 2ª. 

La comissió creu que els tutor de 6é de primària sou una peça clau per a transmetre la 

informació que, humilment, pensem necessiten conèixer els vostres alumnes per a incorporar-se a l’IES 

el proper curs i poder resoldre i/o gestionar millor els problemes de convivència i els conflictes que 

puguen sorgir-los. 

El que ara vos presentem és una primera proposta per a treballar el proper curs. Després de dur-

la a la pràctica, s’avaluarà per part de totes les parts implicades i s’intentarà millorar. 

Des del punt de vista de la convivència i els conflictes, la comissió 2 creu que, quan els alumnes 

de primària venen al centre, es troben amb dos problemes bàsics : 

1.- Alguns alumnes pateixen agressions i la majoria dels companys les veuen. 

Si l’agressió no es coneix, el problema va en augment, els agressors cada dia són més forts i 

l’alumne agredit cada dia ho patix més. Quan es destapa, es pot actuar i resoldre el problema, però és 

necessari gent conscienciada que denuncie. Conegut el problema, els grups de mediadors poden resoldre 

molts conflictes o derivar-se per la via disciplinària. 

2.- La mala conducta d’uns pocs dins de l’aula perjudica, molt seriosament, a la majoria. 

Després de les últimes retallades i amb les noves que estan per vindre, les aules estan cada 

vegada més massificades. Per a un bon rendiment acadèmic, és necessari un ambient adequant i una 

bona convivència a l’aula i al centre, és necessari doncs complir les normes i respectar tant als 

companys com als professors. Si hi ha alumnes disruptius, els recursos del centre es malbaraten i tant els 

alumnes, els pares com els professors ixen perjudicats. 

Vos proposem que transmeteu als vostres alumnes, a través de les assemblees o durant les hores 

de tutoria, una sèrie d’idees bàsiques en forma de normes de conducta per a que els alumnes les 

interioritzen. Després de treballar-les a classe, quan vinguen a l’IES en la visita que es fa en Juny, eixes 

mateixes normes de conducta es donaran als alumnes impreses en un paper i immediatament es farà una 

representació de teatre en la qual s’escenificaran dos conflictes i la seua resolució mitjançant la via de la 

mediació i la via disciplinària. Amb la representació s’intentarà que els alumnes vegen que aplicant les 

normes que han deprés, es poden resoldre els conflictes. 
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Idees a transmetre per a que els alumnes les interioritzen: 

Models de conducta davant de les agressions. 

a) Davant d’una agressió, s’ha d’INFORMAR. Tant l’alumne agredit com la resta del grup. 

b) L’alumne agredit ha de ser VALENT i informar. Els testics que no informen han de pensar que 

els pròxims agredits poden ser ells. 

c) L’alumne agressor és un COVARD al qual no s’ha de fer costat. Cal AJUDAR a l’agredit. 

d) L’alumne que informa NO ÉS UN XIVATO, és un valent per atrevir-se a fer-ho i un exemple 

perquè està ajudant a un company. 

e) Es garantirà l’ANONIMAT d’aquells alumnes que s’atrevisquen a denunciar les agressions. 

f) Hi ha tres vies de resoldre un conflicte: MEDIACIÓ, DISCIPLINÀRIA I JUDICIAL. 

g) Al centre ha hagut conflictes que s’han comunicat i que s’han resolt: ANIMA’T A DESTAPAR 

LES AGRESSIONS PER A ATURAR-LES. 

Models de conducta per a previndre conductes disruptives. 

a) L’IES és un lloc on estudiaràs, treballaràs, faràs moltes amistats i t’ho passaràs molt bé ... però 

mai a acosta dels demés ni fent malifetes. 

b) Si et centres en els estudis i no estàs pendent del que fan els que molesten, trauràs bones 

notes, no et posaran parts i no t’expulsaran. 

c) Els professors tenen una bona comunicació entre ells, tot es sap i s’informa a casa. Els pares 

estan informats de tot el que fan els seus fills, de les coses bones i de les coses roïns. 

d) Tria bé les amistats, d’això pot dependre els resultats que obtingues. 

ANNEX 1 : GRUP DE MEDIACIÓ. 

Una de les conclusions a les quals han aplegat els membres de la comissió, és publicitar la tasca 

que porta a terme el grup de mediació de l’IES Pere d’Esplugues. Per a poder mostrar les coses que es 

poden aconseguir treballant amb les tècniques de la mediació, s’adjunta la informació necessària per a 

que els alumnes la coneguen. 

ANNEX 2 : PROCÉS DISCIPLINARI. 
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A més, també és convenient que els nous alumnes que s’incorporen al centre coneguen el procés 

disciplinari. D’eixa forma coneixeran les conseqüències de no complir les normes 



3.4. ANNEX 1 : GRUP DE MEDIACIÓ. 

La creació d'unes bones relacions és molt important per al bon funcionament d'un centre escolar.  

En este sentit l'IES Pere d'Esplugues conta, des de ja fa uns anys, amb un equip d'alumnes que 

s'han format, primer com a alumnes ajudants i després com a mediadors, per facilitar les bones relacions 

entre tots els membres de la comunitat escolar. 

Quan l'alumne de primària arriba a l'institut se li ofereix participar en els grups d'alumnes 

ajudants. Estos grups col·laboren en: 

a) La preparació de diferents activitats que es desenvolupen en el centre. (setmana 

cultural, dia de les cultures, dia del llibre, etc.) 

b) Facilitar el diàleg entre els companys per tal d'evitar conflictes 

c) Ajudar a altres companys en tasques escolars o en activitats que es desenvolupen 

a l'aula o fora d'ella. 

Per a ser alumne ajudant l'alumne de primer cicle (1r o 2n d'ESO) farà un curset on aprendrà 

les destreses necessàries per facilitar la comunicació entre tots els companys, així com recursos bàsics 

per ajudar a solucionar conflictes. La via per a participar en els cursets és: comunicar-li-ho al tutor/a o a 

qualsevol membre de l'equip de mediació. 

En segon cicle (3r i 4t ESO) i batxillerat els alumnes participaran en unes jornades de formació 

com a alumnes mediadors. Aquests intervenen directament en la resolució de problemes entre alumne 

mitjançant el diàleg, ajudant a aquells companys que tenen problemes de relació i estan disposats a 

solucionar-los, però necessiten que algú els guie perquè tot es solucione correctament. 

Una vegada ja coneixes els objectius i el funcionament de l'equip de convivència del IES Pere 

d'Esplugues, cal que sàpigues que si et trobes amb problemes de relació amb altres companys i vols  

ajuda de l'equip de mediació, només cal que ho comuniques a qualsevol membre de l'esmentat equip. 

Ells t'indicaran què has de fer per solucionar-lo. 

Des de l'IES Pere d'Esplugues t'animem a que t'apuntes als grups d'alumnes ajudants. Amb la 

teua col·laboració farem un institut millor, on tu participaràs directament. 



 29 

 

3.5. ANNEX 2 : PROCÉS DISCIPLINARI 

3.5.1. TIPIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS PARTS. 

Quan un alumne fa qualsevol cosa que vaja en contra de les normes de convivència reflectides en 

el RRI, els professor anoten un PART DE DISCIPLINA i ho COMUNIQUEN  als pares.  

Tot part va acompanyat d’una sanció : quedar-se sense esplai, quedar-se fora d’horari lectiu, 

netejar el centre, demanar disculpes, fer treballs de reflexió. Els cassos més greus poden suposar la 

suspensió del drets d’assistència a determinades classes i fins i tot l’expulsió del centre per un període 

de entre 6 i 30 dies lectius. 

La informació de la falta als pares de l’alumne és preceptiva, la qual cosa sol fer-se mitjançant 

una trucada telefònica. D’eixa forma, els pares queden assabentats del que ha fet el seu fill abans que 

aquest arribe a casa. 

L’anotació es fa utilitzant una aplicació WEB que permet al professor fer l’anotació des de 

qualsevol ordinador amb connexió a internet, fins i tot des de casa. L’avantatge de l’aplicació és que 

qualsevol altre professor pot consultar les anotacions de qualsevol alumne. Normalment són els tutors i 

el cap d’estudis els que consulten aquestes dades. 

La informació que han d’emplenar els professors per a cada incidència són els següents : 

1. Nom del professor que posa el part. 

2. Nom de l’alumne sancionat  

3. Curs de l’alumne. 

4. Data del dia en el qual es produeix l’incident. 

5. Hora a la qual es produeix el part. 

6. Descripció, el més detallada possible, del part. 

7. Aspectes més significatius de la comunicació a la familia.  

8. Sanció imposada. 
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El cap d’estudis TIPIFICA cadascun dels parts, és a dir, basant-se en la descripció dels fets i en 

el contingut dels articles 35 i 42 del DECRET 39/2008, determina quins articles s’han infringit i dona un 

valor a cadascun del parts. Exemple : 
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A continuació es mostren exemples de la tipificació i valoració realitzada sobre alguns parts del 

curs 2011/2012 : 

El valor dels apartats 35 i 42 es suma per a traure un valor total del part.( en els exemples 

d’abans, els parts tindrien un valor de 15, 15, 20 i 10 Punts respectivament ). 

El que s’aconsegueix és:  

1. Un desmembrament de cada part atenent a cadascuna de les conductes tipificades en els 

articles 35 i 42.  

2. Com que cada part es valorat per separat i després es fa la suma dels valors parcials, el 

valor de cada part és molt objectiu i expresa, de forma numèrica, la valoració de la 

conducta de l'alumne en un moment determinat.  
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3. Al conèixer la data dels parts, es pot fer un seguiment detallat de la conducta de l’alumne 

al sumar el valor dels parts dins dels períodes que determinem. 

4. Valorar el comportament de l’alumne al sumar tots els parts. 

5. Valorar la disciplina de cada curs. 

6. Altres. 

3.5.2. INCOACIÓ D’EXPEDIENTS PER ACUMULACIÓ DE FALT ES 

LLEUS. 

Un dels problemes que apareixen a l’hora de valorar la disciplina dels alumnes, és determinar el 

moment a partir del qual s’ha d’incoar un expedient a un alumne que, de forma reiterada, està 

distorsionant el normal desenvolupament de les classes. Per a sistematitzar el procés d’incoació 

d’expedients, ser el més objectius possible i tractar a tots els alumnes per igual, s’ha establert un sistema 

de punts : 

• 1 ESO :  175 Punts. 

• 2 ESO :  150 Punts. 

• 3 ESO :  125 Punts. 

• 4 ESO :  100 Punts. 

• 1 PQPI : 125 Punts. 

• 2 PQPI : 100 Punts. 

• 1 BATX:  75 Punts. 

• 2 BATX:  75 Punts. 

Aquest sistema permet una major acumulació de punts en els alumnes de 1 ESO per considerar-

los els més immadurs. A mesura que l’alumne madura se li exigeix un millor comportament. 

3.5.3. COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES. 

Per a mantindre informada a la família de la conducta de l’alumne i buscar la seua implicació i 

col·laboració es faran comunicats periòdics : 

• Es farà una primera comunicació quan l’alumne acumule el 50% dels punts permitits, 

serà per escrit, adreçada a la família i l’alumne la tornarà signada. 

• Hi haurà una segona comunicació quan s’aplegue al 75% dels punts. Serà també per 

escrit i es parlarà amb la família per a explicar la gravetat de la situació de l’alumne. 
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• Quan l’alumne haja acumulat el 100% de punts s’incoarà l’expedient. El professor 

instructor de l’expedient informa a la família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després de la segona comunicació es proposarà a l’alumne que recupere punts. Si al llarg de  tota 

una setmana no té cap part, aleshores es restaran entre 5 i 10 punts. 

Els comunicats a les famílies famílies es faran seguint el següent format : 
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3.5.4. RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DISCIPLINARIS. 

Quan un alumne aplega al total de punts permés, el cap d’estudis incoa un expedient disciplinari 

que s’adjudica a un professor instructor segons un ordre establert prèviament. 

El professor instructor es reuneix amb l’alumne i la família, informa del motiu de la incoació de 

l’expedient, llegeix els càrrecs i anota les declaracions. Finalment elabora un informe i proposa les 

mesures disciplinàries que creu que han d’aplicar-se. 

A continuació es reuneix la comissió de convivència i disciplina del consell escolar, que està 

formada pel director, dos professors, dos representants dels pares del consell escolar i un representat 

dels alumnes. El cap d’estudis exposa els fets i la comissió, basant-se en l’informe del professor 

instructor i tenint en consideració la seua proposta, resolen l’expedient imposant les mesures educatives 

disciplinàries corresponents. 

Si la decissió de la comissió de convivència i disciplina és expulsar a l’alumne per un període de 

temps, s’informa als serveis socials municipals que controlen que l’alumne estiga a casa durant les hores 

en les quals hi ha classe. Durant el període d’expulsió els alumnes han de fer la mateixa feina que fan 

els seus companys de classe. En tornar a les classes, els professors demanaran a l’alumne eixa feina. 
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4. Comissió nº 3: Programes informatius, 
d'orientació i assessorament per a Mares i 
Pares 

4.1. Membres 

Coordinador/a: Rafael Pastor Fuster (Director IES Pere d'Esplugues) 

4.2. Programa d'assessorament i formació per a pare s i mares. 

La participació de les famílies en la vida escolar general dels seus fills i les seues filles és 

essencial; encara més quan s’ubica en una situació de trànsit entre etapes que redunda en demandes i 

exigències noves, sobre les quals se solen generar importants dubtes i inquietuds. 

Des d’esta perspectiva, l’optimització de la col·laboració en este procés dels pares i mares del 

tercer cicle d’Educació Primària i primer i segon curs d’Educació Secundària Obligatòria amb els 

centres docents, es presenta com una exigència prioritària. Esta exigència adquireix més rellevància en 

el cas de les famílies desfavorides o en situació de desavantatge sociocultural i/o econòmic.  

En tot cas, en la participació de les famílies és clau el paper que poden dur a terme les 

associacions de mares i pares com a organitzacions representatives d’estes famílies en el si dels equips 

de transició. 

Per això es fa necessària la programació d’activitats d’informació, assessorament i formació 

que es duran a terme al llarg del curs escolar, i que s’han de concretar i realitzar, en el marc dels 

equips de transició, pels departaments d’Orientació, els servicis psicopedagògics escolars i/o els 

gabinets psicopedagògics autoritzats, junt amb les direccions d’estudis dels centres i els 

representants de les associacions de mares i pares. En estes activitats s’hauran d’articular 

mecanismes de sensibilització de les famílies amb més dificultats. 

4.3. Informació 

En el terreny informatiu, sense detriment de la distribució temporal que a l’efecte els centres 

determinen, almenys al llarg de l’últim trimestre del curs, s’organitzaran xarrades, taules 

redones..., en les quals podran participar conjuntament docents i especialistes de les dos etapes, i 

en les quals s’hauran de tractar, entre altres, les qüestions següents: 
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a) L’estructura del sistema educatiu en general i les característiques de l’etapa d’Educació 

Secundària Obligatòria en particular. 

b) El funcionament del centre d’Educació Secundària Obligatòria, els seus recursos i servicis, les 

seues línies d’actuació i projectes, les seues ajudes, la seua oferta formativa general i d’optativitat. 

c) Les mesures d’atenció a la diversitat. 

d) Els procediments de comunicació amb el centre, interlocutors més significatius, possibilitats i 

vies de participació, òrgans en què es poden integrar. 

e) La informació específica relativa als terminis i al procediment de matriculació, a la 

convalidació de matèries, a les exempcions i als documents més significatius que s’hi vinculen. 

f) Unes altres qüestions administratives. 

• Per portar a cap aquestes qüestions, la Comissió va acordar establir una sèrie de reunions 

informatives per a les famílies dels alumnes de 6è de primària als diferents centres 

d'abast de l'IES Pere d'Esplugues. Per la qual cosa es va acordar a la mateixa comissió 

eun índex sobre els temes a tractar a cada sessió 

• Igualment es va acordar un calendari per portar a cap les sessions a cada centre de 

primària. 

Tant l'índex com el calendari de les sessions acordats s'especifiquen seguidament:
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4.4. PROPOSTA ÍNDEX DE LES SESSIONS INFORMATIVES A LES 

FAMÍLIES 

(Pla de Transició de 1ª a 2ª) 

1. Presentació del IES Pere d’Esplugues 

a. Ubicació i accessos. 

b. Estudis impartits i unitats. 

c. Visita virtual 

2. Organització del centre 

a. Òrgans de gestió i representació del centre: Conselll Escolar, Claustre de 

professors/es, CCP, Departament d’Orientació, departaments didàctics. 

b. Els departaments didàctics: estructura organitzativa, matèries impartides a 1r 

d’ESO, el professorat, el currículum i les activitats extraescolars. 

(seria bo mostrar un horari real d’un grup de 1r ESO i explicar-lo) 

c. L’aula matèria: avantatges, inconvenients, les guàrdies dels professors/es. 

d. La tutoria: agrupaments, criteris pedagògics (conseqüències – de les retallades) 

e. Les mesures d’atenció a la diversitat: desdoblaments, reforços, ACI, ACIs, PQPI i 

PDC (a partir de 3r ESO) ((conseqüències – de les retallades) 

f. Els materials per a 1r d’ESO. 

3. Els projectes del centre 

a. Projecte Fardatxos 

b. Projecte mediació i convivència 

c. Projecte tutories individualitzades 
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d. Projecte Revista Pomejorat 

e. Projecte RadioEsplugues 

f. Projecte Comenius-Intercanvi 

g. Projecte Dimamització de la Biblioteca 

4. Les víes de comunicació família/centre: les TIC al centre 

a. La web del centre: link “informació famílies” 

b. ITACA 

c. Atenció directa: presencial, telefònica 

d. La dotació TIC del centre. 
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4.5. CALENDARI DE REUNIONS PREVIST PER AL CURS 2011 /2012 

4.6. Assessorament i formació 

Pel que fa a l’assessorament i la formació, la comprensió de les característiques evolutives, 

cognitives, emocionals i afectives de les seues filles i els seus fills, així com la delimitació de pautes 

d’actuació, derivades d’aquella, que contribuïsquen a desenrotllar-la, haurà de vertebrar la seua 

planificació i implementació. 

Des d’esta perspectiva, s’hi podran incloure, a més, unes altres temàtiques formatives relatives a: 

a) Estils educatius. 

b) Tècniques i estratègies d’afrontament i resolució de conflictes. 

c) Àmbits, condicionants i procediments de col·laboració amb els centres: contribució 

coordinada al progrés competencial de les seues filles i els seus fills; gestió de la convivència i 

processos de mediació; participació en assemblees de classe, tutories, consells de pares; 

constitución i impuls de grups de treball mixtos (família-professorat; famílies primària-

secundària). 

d) Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de la interacció 
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família-professorat. 

e) Qualssevol altres que els equips de transició puguen considerar. 

Referent a aquestes actuacions, des de la comissió es va acordar implementar una sèrie de 

xerrades sobre l'adolescència i les seus repercussions personals, familiars i educatives així com els 

enfocaments amb que cal afrontar aquesta etapa des de l'àmbit familiar. Aquestes accions no es 

varen concretar, s'intentaran anar desenvolupant segons les possibilitats dels diferents centres a 

cada curs. 

Des del punt de vista de la formació, es va incidir sobre la necessitat de portar a cap cursets 

de formació en les TIC que el centre utilitza, sobre tot aquelles que faciliten la comunicació entre 

el centre i la família com l'ITACA. En exie sentit, el secretari de l'IES Pere d'Esplugues portarà a 

cap una sèrie de cursets a les diferents poblacions per infromar i formar en tot el relatiu a l'accés 

de l'ITACA famílies. El calendari establert per portar a cap aquests cursets durant el curs 

2011/2012 s'especifica tot seguit: 

L'accés a la documentació del curset es troba en aquesta adreça web: 

https://docs.google.com/presentation/d/1eW8zTW6P8yqzEP-4imT87roBWcHd-QCfOEV1-

2lliKo/edit#slide=id.p
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5. Comissió nº 4: Mesures organitzatives i 
concreció del currículum  

5.1. Membres 

Coordinador/a: Empar Cortell Cuenca (Coordinadora d'ESO de l'IES Pere d'Esplugues) 

5.2. Mesures organitzatives i concreció del currículum  

1. Respecte del calendari de reunions entre els tutors de 6é i l’ IES Pere d’Esplugues, s’acorda 

realitzar-les en la setmana del 25 al 28 de juny. L’11 de juny, la coordinadora de secundària cridarà 

els col·legis per confirmar data i hora per a les entrevistes. Si abans d’aquesta data els col·legis 

poden concretar dia i hora de reunió, la comunicaran per correu electrònic o per telèfon. Objectiu 

general relacionat: La planificació i el desplegament de processos de coordinació entre els centres 

d’Educació Primària i els centres d’Educació Secundària Obligatòria als quals estiguen adscrits, 

on s’incloguen actuacions sistemàtiques distribuïdes al llarg de cada curs escolar. 

2. Respecte del guió de recollida d’informació sobre l’alumnat de 6é, s’acorda seguir usant  el 

document de base que s’adjunta al final dels apartats. Objectiu general relacionat: Intercanvi i 

utilització col·legiada d’informació relativa a necessitats educatives de l’alumnat en trànsit de 

l’etapa d’Educació Primària a l’Educació Secundària Obligatòria. 

3. La coordinadora de secundària transmetrà als departaments d’assignatures instrumentals les 

respostes a les qüestions que aquests van plantejar per tal que puguen reflexionar-hi i aplicar-les o 

revisar-les al llarg del proper curs. Objectiu general relacionat: Convergència metodològica entre les 

àrees de tercer cicle d’Educació Primària i les matèries dels dos primers cursos de 

l’Educació Secundària Obligatòria, amb les quals guarden continuïtat. 

4. Es considera prioritari en totes les matèries el treball de la comprensió escrita, pel que fa a la lectura; 

de la selecció de la informació i el seu desenvolupament, pel que fa a l’expressió escrita, i, en 

general, dels continguts procedimentals. Respecte d’aquestos elements, s’acorda: 

• Treballar en Primària i en Secundària el significat exacte de les ordres pròpies dels 

enunciats (defineix, compara, explica, descriu...) i el tipus de resposta que cadascuna 

d’elles requereix.  

• Insistir en el fet que un enunciat pot contenir més d’una ordre i treballar amb aquestos 
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enunciats per aconseguir que els alumnes reparen en elles i no deixen les respostes 

incompletes. 

• Reforçar la idea que la llibreta  és una eina de treball, un material d’estudi que requereix 

un ordre per tal de ser útil. La coordinadora de secundària enviarà als col·legis el full de 

control de la llibreta (annex 3) usat en Valencià i Castellà, que els col·legis consideren 

útil i que adaptaran a les seues necessitats.  

• Insistir que els títols s’escriuran, a la llibreta o a qualsevol treball, centrats i amb 

majúscules. No hi ha necessitat de realitzar-los amb grafies complicades que requereixen 

una gran inversió de temps. 

• Intercanviar tots aquells documents, materials (en paper o en suport digital)... que 

considerem interessants per al desenvolupament d’aquestos acords o de qualsevol altre 

aspecte que puga millorar la tasca docent. 

Objectiu general relacionat: Convergència metodològica entre les àrees de tercer cicle 

d’Educació Primària i les matèries dels dos primers cursos de l’Educació Secundària Obligatòria, amb 

les quals guarden continuïtat. 
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5.3.  ANNEX I: Document per recollir informació de prim ària.  

Col·legi :  

Professor que informa: 

Professor que rep la informació: 

1. Propostes d’agrupació d’alumnes.  

- Alumnes que seria convenient mantindre junts. 

- Alumnes que seria convenient separar. 

2. Alumnes autònoms i amb bon rendiment acadèmic (interés, capacitat, suport 

familiar). 

3. Alumnes proposats per a cursar les optatives de reforç (convenient aportar dues 

propostes per si una no fóra possible). Optatives de reforç: Matemàtiques, 

Valencià, Castellà. 

4. Alumnes amb ACIS (la informació exhaustiva és recollida per l’orientadora) 

5. Alumnes amb dificultats 

- Dificultats de comprensió 

- Problemes actitudinals  

- Falta de seguiment per part de la família 

 

6. Suggeriments de l’escola 
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5.4. ANNEX II- Qüestions plantejades pels departame nt. 

5.4.1. Departament de matemàtiques. 

Les qüestions que es plantegen tenen a veure amb les tècniques i algoritmes 

emprats per a calcular certes coses (1-2) i amb la metodologia (3). Són les següents: 

1. Per a calcular el mcm de dos nombres:  

• feu la descomposició factorial o el feu escrivint la llista de múltiples? 

•  en tot cas, utilitzeu en alguna ocasió, encara que siga per a la descomposició en si,  
la descomposició factorial d'un nombre? 

2. Per a canviar d'unitats en el sistema mètric decimal: 

• ho feu mitjançant una taula o utilitzant factors de conversió? 

3. En el moment d'enfrontar-se a la resolució d'un problema amb enunciat: 

• quin procés seguiu? Per exemple: llegir enunciat, extraure dades, plantejar, 
resoldre i comprovar.  

• en tot cas, li doneu importància a la lectura prèvia de l'enunciat? Seguiu algun 
procediment específic per destacar i/o fomentar la  importància de la lectura de 
l’enunciat? 

5.4.2. Departament de castellà 

Les qüestions que es plantegen fan referència a aspectes diversos: composició 

escrita, ortografia, cal·ligrafia, presentació de textos, materials i metodologia. Són les 

següents: 

1. Composición escrita: 

• ¿Planifican el texto? Cómo se hace. 

• ¿Revisan lo que escriben en referencia a los siguientes aspectos? Cómo se hace. 

a) ¿Organización de las ideas? 

b) ¿Uso de vocabulario? 
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c) ¿Aspectos formales? 

d) ¿Tipografía? 

2. Ortografía: 

• ¿De qué manera trabajan la ortografía y, en especial, la acentuación? 

3. Presentación: 

• ¿Cómo se trabajan la caligrafía y la presentación del texto escrito?   

• ¿Cuándo se usa el bolígrafo: en el enunciado, en las respuestas, …? 

4. Metodología: 

• ¿Cómo se explican conceptos, procedimientos y actitudes? 

5.4.3. Departament de valencià 

1. Composició escrita 

• Amb quina periodicitat es realitzen treballs de producció de textos escrits? 

• Quin tipus de treballs són: treballs monogràfics, narracions, descripcions...? 

• Els textos es lligen públicament a classe?  

• Com s’avaluen? En quins aspectes es fa incidència en la correcció de textos: 
gramàtica i ortografia, estructura, lèxic, presentació...?  

2. Comprensió escrita 

• Quin tipus d’activitats es realitzen per afavorir la comprensió escrita? 

• Com es treballen les lectures? S’acompanya l’alumnat o se li demana una lectura 
per a una data determinada? 

• Com s’avalua la comprensió de la lectura: amb un examen, amb un treball...? 

• Quantes lectures es fan al llarg del curs? Amb quina periodicitat? De quin gènere: 
narrativa, poesia, teatre? Hi hauria possibilitat de conéixer a través dels tutors 
quines lectures han fet els xiquets en 6é? 

3. Correcció ortogràfica i gramatical 
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• Com es treballa la correcció de les faltes ortogràfiques i gramaticals: s’assenyalen 
perquè l’alumnat les corregisca? S’assenyalen i es dóna la solució? Depén del tipus 
i de la dificultat de l’error? 

4. Conceptes i tècniques d’estudi 

• Quan s’expliquen uns conceptes, es pregunten en la classe següent? 

• Es realitzen exàmens d’una unitat o de més d’una unitat a la vegada? Hi ha un 
examen final de curs que reculla els aspectes bàsics del currículum? 

• S’utilitza l’esquema com a part de l’explicació? L’alumnat aprén a esquematitzar 
continguts? 

• Es redacten resums dels temes? S’incideix en la tècnica del resum? 

5. Altres: criteris de qualificació 

En la qualificació de l’alumnat, quin percentatge s’atribueix a conceptes, 

procediments i actituds o bé a les diferents competències?  
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ANNEX III. Criteris de correcció del quadern 1r cic le. 

Nom i cognoms _______________________________________________________ 

No posa títol centrat i amb majúscules 

No hi ha marges (superior, inferior, 

laterals) 

No posa data de realització 

No hi ha divisió en temes 

No hi ha divisió en apartats 

No copia l’enunciat de l’activitat 

No especifica la pàgina de les activitats 

No especifica el número de  cada exercici 

No deixa una línia en blanc entre activitats 

Fa faltes d’ortografia als textos copiats 

La cal.ligrafia ha de millorar 

Hi ha taques, brutícia, forats, etc. 

Utilitza corrector líquid 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ 

ESTRUCTURA 

 

Utilitza colors no autoritzats per als textos 

ACTIVITATS Falten exercicis 

Falten esquemes/resums ESQUEMES I 

APUNTS  
Falten apunts 

No fa autocorreccions, o no estan clares, 

dels exercicis 

AUTOCORRECCI

ONS 

 
No fa autocorreccions, o no estan clares, 

de les faltes d’ortografia 

NOTA 

OBSERVACIONS: 


