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1.- OBJECTIUS PEDAGÒGICS 

 

L’escola té com a objectius que l’alumne desenvolupi en equilibri i harmonia tots els seus 

valors personals i les seves habilitats.  

 

Què fem per aconseguir aquests objectius? 

 A partir de les Competències Bàsiques que decreta el Departament d’Ensenyament 

a l’actual llei d’Educació Catalana i al Currículum d’Educació Primària i Secundària.  

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual: És la capacitat d'usar 

correctament una llengua per expressar i entendre missatges.  

 Competència artística i cultural: Consisteix a conèixer els codis, referents, 

models i tècniques de les diferents arts al llarg de la història i el present, 

desenvolupar el gust estètic i el judici crític, fomentar la creativitat dels alumnes i la 

seva imaginació perquè i dominar els elements més importants del cànon i les 

normes socials de la pròpia comunitat. 

 Tractament de la informació i competència digital: Consisteix a disposar 

d'habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informació, i per transformar-

la en coneixement. 

 Competència matemàtica: Es caracteritza per dominar el llenguatge de les 

matemàtiques i la seva aplicació a la resolució de problemes de la vida quotidiana. 

 Competència d’aprendre a aprendre: Implica la consciència, gestió i control de 

les pròpies capacitats i coneixements des d'un sentiment de competència o eficàcia 

personal, i inclou tant el pensament estratègic com la capacitat de cooperar, 

d'autoavaluar-se, i el maneig eficient d'un conjunt de recursos i tècniques de treball 

intel·lectual per transformar la informació en coneixement propi.  

 Competència d’autonomia i iniciativa personal: Suposa l'adquisició de la 

consciència i aplicació d'un conjunt de valors i actituds personals i interrelacionades 

(responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, 

autocrítica), el control emocional, de calcular riscos i afrontar problemes, així com 

la capacitat de demorar la satisfacció immediata, d'aprendre de les errades i 

d'assumir riscos. 
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 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Suposa la 

capacitat d'entendre l'entorn immediat, orientar-se en ell, reconèixer les seves 

característiques i possibilitats d'anàlisi i com es pot relacionar cada subjecte amb 

aquest entorn. 

 Competència social i ciutadana: Capacitat per comprendre la realitat social en 

què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els 

valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, 

contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud 

constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions 

cívics.  

 

1.1.- Objectius pedagògics:  

Ens basem fonamentalment en quatre pilars: 

 Aprendre a ser i actuar de manera autònoma per tal de que cadascú construeixi 

la seva pròpia manera de ser i utilitzi aquesta manera de ser per desenvolupar-se 

en les situacions que l’àmbit escolar i la mateixa vida li plantegen. Treballar 

l’autoconeixement, la construcció i l’acceptació de la pròpia identitat, la regulació de 

les emocions, l’autoexigència i el desenvolupament d’estratègies  d’aprenentatge, 

del pensament crític i d’hàbits responsables és essencial per aprendre a ser i 

actuar de manera autònoma.  

 Aprendre a pensar i comunicar per tal d’afavorir la comprensió significativa de les 

informacions i la construcció de coneixement cada vegada més complexos. Cercar 

i gestionar informació provinent de diferents fons i suports; utilitzar diferents tipus 

de llenguatges (verbal, escrit, visual, corporal, digital...) en la comunicació 

d’informacions, sentiments i coneixements, i treballar de manera cooperativa i ser 

conscient dels propis aprenentatges, afavoreixen la construcció del coneixement i 

el desenvolupament del pensament propis.  

 Aprendre a descobrir i tenir iniciativa per tal de potenciar la utilització dels 

coneixements de què es disposa per interpretar la realitat i establir diàlegs 

interactius sobre fets i situacions afavoreixen la construcció de coneixements més 

significatius i cada vegada més complexos i el compromís per implicar-se en 
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processos de millora. Explorar, experimentar, formular preguntes i verificar 

hipòtesis, planificar i desenvolupar projectes i cercar alternatives esdevenen 

elements claus en els processos de formació de l’alumnat.  

 Aprendre a conviure i habitar el món per tal que els nois i les noies esdevinguin 

ciutadans i ciutadanes actius en una societat democràtica i participativa. La 

conscienciació per la pertinença social i comunitària, el respecte per la diversitat, el 

desenvolupament d’habilitats socials, el funcionament participatiu de la institució 

escolar, el treball en equip, la gestió positiva dels conflictes i el desenvolupament 

de projectes en comú afavoreixen la cohesió social i la formació de persones 

compromeses i solidàries. 1  

 

1.2.- Objectius per etapes: 

 

1.2.1.- Educació infantil 

El currículum d’educació infantil és presidit per unes capacitats comunes a tota l’etapa que 

s’han de desenvolupar al llarg dels dos cicles (llar d’Infants i parvulari). Aquestes 

capacitats són de diferents tipus: motrius, cognitives, emocionals o d’equilibri personal, 

relacionals, i d’inserció i actuació social; i s’organitzen al voltant de quatre eixos 

competencials que retornen a la idea d’educar per viure i conviure al nostre món actual.  

 

El desenvolupament de les capacitats i la seva interrelació ha de permetre als nens i a les 

nenes créixer integralment com a persones en el món actual, amb uns aprenentatges 

continuats i progressius, que seguiran a l'etapa d'educació primària amb el 

desenvolupament de les competències bàsiques.  

 

 

 

 

Les nou capacitats es desenvoluparan entorn als eixos següents:   

 

 
1  Desenvolupament de les competències bàsiques, pàg: 29. Currículum Educació Primària. Generalitat de 
Catalunya. Departament d’Educació.  
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Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma  

1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot 

adonant-se de les seves possibilitats.  

2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge 

positiva d'ell mateix i dels altres.  

3. Adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes, per actuar 

amb seguretat i eficàcia.   

Aprendre a pensar i a comunicar  

4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.  

5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions 

de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. Aprendre a descobrir i tenir 

iniciativa  

6. Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i 

respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.  

7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i 

aprendre a actuar-hi en conseqüència.   

Aprendre a conviure i habitar el món  

8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica 

de conflictes.  

9. Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una 

autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.  

 

Pel desenvolupament d’aquestes capacitats i la consecució progressiva dels objectius, 

s’entén que la intervenció de les persones educadores ha d’actuar en els tres àmbits 

d’experiència que tenen sentit per a l’infant de 0 a 6 anys i que necessita per a 

desenvolupar-se: un mateix, l’entorn i els llenguatges. Tenint en compte aquesta 

naturalesa d’infant, i sense oblidar la gran finalitat d’educar per a viure i conviure, la 

proposta curricular s’estructura en tres àrees curriculars. 

 

TRACTAMENT GLOBALITZAT DE LES ÀREES  

Estructurar la intervenció educativa i els aprenentatges dels infants en diferents àrees 

d’experiència i desenvolupament és una tasca complexa i sempre discutible.  
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A l’educació infantil es presenten tres àrees de coneixement i experiència: l'àrea de 

descoberta d'un mateix i dels altres, l'àrea de descoberta de l'entorn i l'àrea de 

comunicació i llenguatges. Aquesta estructura pot ajudar a sistematitzar i planificar 

l'activitat docent, però en cap cas ha de suposar presentar la realitat parcel·lada, sinó que 

caldrà crear uns espais d'aprenentatge globalitzats, establint relacions entre els continguts 

de les diferents àrees, a fi que es contribueixi al desenvolupament de les nenes i els nens, 

acostant-los a la interpretació del món, donant-hi significat i facilitant-los la participació 

activa. 

 

Àrea de descoberta d'un mateix i dels altres  

La descoberta d’un mateix va estretament relacionada amb la descoberta de l’altre. Tot i 

que “l’altre” forma part de l’entorn, es vol subratllar la importància que té en la construcció 

d’un mateix, en la seva doble dimensió personal i comunitària, la necessària interiorització 

de l’altre per a construir-se un mateix, i la qualitat del desenvolupament emocional i 

relacional quan aquest altre se sent com a part d’un mateix. Se subratlla així el valor de 

l’alteritat, que fonamenta la veritable construcció de valors democràtics necessaris per a la 

convivència. En un principi, l’altre es refereix a la persona adulta de referència, però a poc 

a poc, aquest altre es va eixamplant amb altres infants i altres adults.  

 

Els elements que se subratllen en aquesta àrea són la descoberta del propi cos i de les 

seves possibilitats (motrius, perceptives, expressives i relacionals); la descoberta de les 

pròpies necessitats i l’adquisició d’eines per a la seva resolució; l’expressió i la 

progressiva regulació de les emocions; l’establiment de relacions afectives i segures amb 

les altres persones, així com la progressiva construcció d’una identitat positiva que integra 

l’autoconeixement i l’autoestima.  

 

Els continguts d’aquesta àrea apareixen agrupats en els blocs següents:  

• autoconeixement i gestió de les emocions  

• joc i moviment; relacions afectives i comunicatives  

• autonomia personal i relacional  
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Descoberta de l’entorn  

Aquesta àrea posa el pes en la descoberta de l’entorn a través de l’exploració dels seus 

elements naturals i socials, de la curiositat i la iniciativa; i que implica sensibilització, 

observació, manipulació, transformació, raonament i anàlisi progressiu, representació i 

evocació, gaudi i satisfacció, amb una concreció cada vegada més gran dels elements a 

descobrir i dels processos a realitzar d’acord amb les seves possibilitats exploratòries 

cognitives, motrius i comunicatives.  

 

Aquest currículum considera les matemàtiques com a una eina per conèixer l’entorn. Per 

conèixer cal comparar, classificar, ordenar, definir, mesurar, comptar, fer transformacions, 

descriure, fer estimacions i comprovacions, representar, cercar estratègies, compartir-les 

amb els altres, trobar explicacions, justificar els raonaments, etc. I les matemàtiques 

aporten recursos per fer-ho.  

 

En el redactat dels continguts, sovint s’enllacen entorn, matemàtiques i llenguatge per fer 

evident que en aquesta etapa és bàsic considerar el coneixement de manera global.  

 

Els continguts d’aquesta àrea apareixen agrupats en els blocs següents:  

• exploració de l’entorn  

• experimentació i interpretació  

• raonament i representació. 

 

Comunicació i llenguatges  

L’infant va explorant, utilitzant i interioritzant els diferents llenguatges amb els que es pot 

comunicar. Aquest avenç és possible quan el seu entorn més proper i significatiu l’atén, el 

reconeix, l’escolta, li respon i li ofereix eines per explorar i avançar en aquests 

llenguatges.  

 

L’àrea de comunicació i llenguatges precisa aquestes eines per mitjà dels continguts que 

integren procediments i habilitats, coneixements i actituds, i que acompleixen una triple 

funció comunicativa, lúdico-creativa i representativa.  
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Així, s’entén que la intervenció del professorat ha de tenir present tots aquests continguts 

per ajudar l’infant, sempre partint de les seves possibilitats, a integrar els llenguatges 

corporal, verbal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual en el seu desenvolupament.  

 

La interiorització i l’ús dels diferents llenguatges ha de permetre a l’infant anar esdevenint 

una persona capaç de comunicar-se i expressar-se de forma ajustada als diferents 

contextos i situacions de comunicació habituals, augmentant la seva creativitat, 

autonomia, seguretat i habilitats relacionals intrapersonals i interpersonals.  

 

La llengua oral serà la base i el mitjà dels seus aprenentatges, de la representació, de la 

comunicació i del gaudi, en els llenguatges plàstics, musical i corporal, en l’escolta activa, 

en l’exploració i en la interpretació i la creació.  

 

Els diferents usos i funcions dels diferents llenguatges es treballaran en un ambient amb 

condicions favorables i on es desenvolupi la comunicació tant verbal com no verbal. Per 

això serà imprescindible establir una relació afectiva positiva entre l’infant i la persona 

adulta, i entre els mateixos infants.  

 

En aquesta àrea els diferents llenguatges es presenten interrelacionats, en uns mateixos 

blocs de coneixements adreçats a desenvolupar capacitats i on els recursos lingüístics i 

comunicatius també són claus per al seu desenvolupament personal i per a l’adquisició de 

nous coneixements.  

 

Els continguts d’aquesta àrea apareixen agrupats en els blocs següents:  

• observar, escoltar i experimentar  

• parlar, expressar i comunicar   

• interpretar, representar i crear 

El projecte educatiu que s’imparteix des dels tres anys a Educació Infantil té com a base 

essencial: 
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 El desenvolupament del llenguatge: El llenguatge s’utilitza i es treballa a diari a 

partir de diferents activitats com centres d’interès, habilitats socials... 

Desenvolupem amb aquestes activitats l’augment de vocabulari, expressió i 

comprensió oral i escrita, observació... 

 

Durant el curs 2019-2020, i pel nivell de P3, es potenciarà el desenvolupament  de la 

llengua oral i el seu ús a l’escola, com a base indispensable per  a l’aprenentatge de la 

llengua escrita. Aquest procés anirà avançant fins arribar al primer cicle de 

l’educació primària. Entendrem l’entorn escolar i, concretament, l’aula com un entorn 

privilegiat pel desenvolupament i creixement del llenguatge. 

 

Objectius didàctics: 

1. Es treballarà la consciència fonològica com a procés indispensable en 

l’adquisició del codi alfabètic.  

2. Es desenvoluparan habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes 

d’expressió. Escoltar i comprendre, parlar i conversar, llegir i comprendre, escriure. 

 

Què és la consciència fonològica?  

Per entendre el concepte de consciència fonològica cal que primer 

coneguem que és un fonema. Un fonema és la unitat de so més petita en 

llenguatge que pot produir diferències en el significat. Les paraules en català (de fet 

en totes les llengües) estan compostes de cadenes de fonemes que permeten als 

parlants de català crear totes les paraules que puguin necessitar utilitzant les 

combinacions de només uns 35 diferents sons de la parla.  

 

El cervell humà està específicament adaptat per processar diferents classes 

d’informació lingüística i una part d’aquesta dotació biològica permet als humans 

processar la complexa informació fonològica en la parla sense que sigui necessari 

ser conscient de cadascun dels fonemes individuals. Aquesta habilitat humana és 

la que permet que la parla pugui ser adquirida com un procés natural de manera 

que les persones de tot el món poden aprendre a parlar la seva llengua amb molt 
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poques instruccions directes. No obstant, el fet que els fonemes estan representats 

per lletres en les llengües escrites alfabètiques, aprendre a llegir requereix que els 

nens i les nenes siguin conscients dels fonemes com a segments individuals en les 

paraules. De fet, la consciència fonològica es defineix comunament com la 

sensibilitat o la consciència explícita de l’estructura fonològica de les paraules en 

una llengua. Concretament, implica l’habilitat per notar, pensar o manipular els 

sons individuals en les paraules. 

 

Adquirir consciència fonològica actualment suposa adquirir dos tipus de 

coneixements sobre el llenguatge: el primer, implica aprendre que les paraules es 

poden dividir en segments més petits que les síl·labes. El segon, implica aprendre 

sobre els mateixos fonemes individuals. Quan l’infant adquireix més i més 

coneixements sobre els trets distintius dels fonemes (com “sonen” dins de les 

paraules o com se “senten” quan són pronunciats) és més capaç d’identificar-los 

aïlladament i saber la posició que ocupen dins de la paraula. 

 

Hi ha almenys tres raons per les quals la consciència fonològica és important per 

adquirir de forma precisa les habilitats per llegir paraules:  

 

1. La consciència fonològica ajuda els infants a entendre el principi alfabètic. Sense 

una iniciació a la consciència fonològica, els nens i nenes no tenen manera 

d’entendre com les paraules de la seva parla es representen per escrit. Tampoc 

estan preparats per entendre la lògica d’aprendre el so de les lletres individuals i, 

per tant, la estratègia habitual de fer articular separadament el so de les paraules 

quan inicien l’aprenentatge de la lectura, no té cap sentit per a ells.  

2. La consciència fonològica ajuda a percebre els mecanismes pels quals les lletres 

representen els sons de les paraules. 

3. La consciència fonològica fa possible generar diferents possibilitats per trobar 

paraules de les que només coneixes parcialment alguns sons pel context.  

 

Objectiu generals (pel primer nivell d’educació infantil): 
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1. Utilitzar la llengua com a instrument de comunicació, de representació, d’aprenentatge 

i gaudi, d’expressió d’idees i sentiments, i valorar la llengua oral com un mitjà de 

relació amb els altres i de regulació de la  convivència. 

 

2. Expressar emocions, sentiments, desitjos i idees mitjançant la llengua oral i a través 

d’altres llenguatges, escollint el que s’ajusti millor a la intenció i a la situació. 

 

3. Comprendre les intencions i els missatges d’altres nens i adults i adoptar una actitud 

positiva cap a la llengua. 

 

4. Comprendre, reproduir i recrear alguns textos literaris mostrant actituds de valoració, 

gaudi i interés cap aquests textos. 

 

5. Iniciar-se en els usos socials de la lectura i l’escriptura explorant el seu funcionament i 

valorant-les com a instrument de comunicació, informació i gaudi. 

 

 

 El desenvolupament lògic-matemàtic: Aquesta àrea es treballa a diari a partir 

d’activitats lògiques, nombres i quantitats, resolució de problemes, càlcul mental... 

Amb aquestes activitats desenvolupem l’agilitat mental, l’anàlisi i la concentració.  

 Expressió oral i teatre: A partir de la dramatització de contes i rimes es 

desenvolupa l’expressió oral, la memòria, augmenta el seu vocabulari, la creativitat 

i els ajuda a tenir una bona expressió corporal.  

 Psychomotricity: Consisteix en un àmplia varietat d’activitats realitzades tant a 

dins com a fora de l’aula, amb l’objectiu de contribuir un desenvolupament de la 

motricitat fina, augmentant el vocabulari en llengua anglesa, l’atenció, el 

desenvolupament sensorial, l’estructuració espai-temps… 

 TIC: Diverses activitats i jocs tant dins l’aula amb la pissarra digital com a l’aula 

d’informàtica desenvolupen la intuïció visual, la coordinació manual i l’observació. 
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Aquestes activitats són un bon mitjà per que adquireixin una memòria visual i 

auditiva entre d’altres coses.  

 English: Quatre hores a la setmana es desenvolupen en llengua anglesa a través 

de l’assignatura de English i Psychomotricity.  

 Música:L’ús de diversos instruments musicals i d’audicions de diferents estils de 

música, a més de les cançons, ajuden a adquirir concentració i ritme. També, 

desperta en l’alumnat l’interès per la música i desenvolupen la seva sensibilitat.  

 Els càrrecs: Són un mitjà de formació que desenvolupen la responsabilitat de cada 

alumne i a la vegada serveixen per fer que cada alumne/a senti l’escola seva al fer-

se càrrec d’alguna tasca. Des de P-3 cada nen/a té el seu propi càrrec, adequat a 

la seva edat i capacitat. Els encàrrecs són rotatius amb una duració acord a l’edat 

de l’alumnat.  

 Els reptes: Cada mes es proposa al nostre alumnat un o dos reptes a nivell de 

valor (respecte, ...) que el tutor/a concretarà. Això serà un estímul de millora 

personal que es veurà reflectit a les valoracions de tutoria cada trimestre.  

 

 

1.2.2.- Educació Primària 

L’Educació Primària és l’etapa que comprèn des dels 6 als 12 anys. En aquesta etapa  

s’estableixen les principals bases del procés d’aprenentatge de l’alumnat i on es posa 

sobre la base la seva formació moral i intel·lectual, fonament indispensable per al 

creixement integral de cada persona.  

 

L’Educació Primària es composa de tres cicles, en els quals, i de manera progressiva, es 

van desenvolupant i establint-se les bases de la formació intel·lectual. Aquesta etapa 

haurà de contribuir al desenvolupament de les següents competències bàsiques: 

 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

 Competència artística i cultural 

 Tractament de la informació i competència digital 

 Competència matemàtica 
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 Competència d’aprendre a aprendre  

 Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

 Competència social i ciutadana  

 

El projecte educatiu de Primària té com a objectius: 2 

1. Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un 

ciutadà o ciutadana lliure capaç de prendre compromisos individuals i 

col·lectius, respectar els drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una 

societat democràtica. 

2. Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar 

hàbits d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, amb 

iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, 

interès i creativitat en l’aprenentatge. 

3. Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per 

prevenir i resoldre conflictes de manera pacífica tant en l’àmbit familiar com 

en els àmbits escolar i social. 

4. Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre 

les persones, facilitar que les nenes i els nens elaborin una imatge de si 

mateixos positiva i equilibrada i adquireixin autonomia personal, la igualtat 

de drets i oportunitats entre homes i dones i la no-discriminació de persones 

amb discapacitat; defensar l’aplicació dels drets humans en tots els àmbits 

de la vida personal i social, sense cap tipus de discriminació. 

5. Conèixer i utilitzar de manera apropiada tant la llengua catalana com la 

llengua castellana i, si s’escau, l’aranès, així com una llengua estrangera, i 

desenvolupar hàbits de lectura. 

6. Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la 

resolució de problemes que requereixin la realització d’operacions 

elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç 

d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana.  

 
2  Objectius de l’educació primària. Pàgina 13. Currículum d’Educació Primària.  
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7. Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, 

reforçant així el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat 

d’extrapolar aquests coneixements al món en general; comprendre, a partir 

de l’observació de fets i fenòmens senzills, els principals mecanismes que 

regeixen aquest entorn per tal de ser capaç de prendre compromisos 

responsables per mantenir-lo o introduir-hi elements de millora.  

8. Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la 

construcció de propostes visuals. 

9. Iniciar-se en la utilització per a l’aprenentatge de les tecnologies de la 

informació i la comunicació, seleccionar i valorar la informació rebuda o 

aconseguida per mitjà de les tecnologies de la informació i de la 

comunicació. 

10. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i 

en la manera de relacionar-se amb els altres, així com una actitud contrària 

a la violència, als prejudicis de qualsevol mena i als estereotips sexistes. 

11. Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els 

recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes, situacions 

personals i necessitats de la vida quotidiana. 

12. Valorar la importància de la higiene i la salut, acceptar el propi cos i el dels 

altres, respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per 

afavorir el desenvolupament personal i social. 

13. Adquirir els elements bàsics d’una correcta educació vial i les actituds de 

respecte que afavoreixin la prevenció d’accidents de trànsit. 

14. Conèixer i valorar el medi natural, així com els animals més propers de 

l’ésser humà i adoptar comportaments que afavoreixin la seva protecció.  

 

 

La distribució de matèries per curs és la següent: 

CURSOS/ASSIGNATURES 1r 2n  3r 4t 5è 6è 

Llengua catalana i literatura 3 3 3 3 3 3 

Llengua castellana i literatura 3 3 3 3 3 3 

Llengua estrangera: anglès 3 3 3 3 3 3 
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Matemàtiques 4 4 4 4 4 4 

Medi Social i Natural 4 4 4 4 4 4 

Educació Física 2 2 2 2 2 2 

Visual i Plàstica 1 1 1 1 1 1 

Música 1 1 1 1 1 1 

Religió 1 1 1 1 1 1 

Tutoria 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 

Projecte interdisciplinari (3) (3) (3) (3) (3)  (3) 

Tallers 5 5 5 5 5 5 

Esbarjo 2h 30 min. 2h 30 min. 2h 30 min. 2h 30 min. 2h 30 min. 2h 30 min. 

Total 30 30 30 30 30 30 

 

Els tallers varien cada any segons les necessitats de curs. Actualment s’ofereixen 

els següents tallers: 

 Taller de Science  (2 hores a 1r de Primària) 

 Taller de Medi en català (1 hora de 2n a 5è de Primària) 

 Taller d’expressió escrita i comprensió lectora (1 hora a tots els cursos) 

 Taller de càlcul mental (1 hora de 1r a 4t) 

 TIC (1 hora a tots els cursos) 

 Taller de cal·ligrafia (1 hora a 1r i 2n) 

 Taller de francès (1 hora a 5è i 2 hores a 6è) 

 Taller d’anglès (1 hora a 5è i 2 hores a 6è) 

 Taller de Cantània (1 hora a 5è)  

 

Projecte Interdisciplinari: A mitjans del curs 2015-2016 i per ordre d’Inspecció s’acorda 

realitzar un projecte cada trimestre. A la taula queda reflexat amb: (3). L’aprenentatge 

basat en problemes és un mètode basat en la interdisciplinarietat i la integració de les 

intel·ligències múltiples, trencant les barreres de l’aprenentatge separat per assignatures.  

 

A partir del treball per projectes, l’alumnat serà capaç d’incrementar el seu nivell de 

comprensió, anàlisi i resolució de problemes. Amb aquesta metodologia, es potencia el 

treball en equip amb tot el que això comporta per l’alumnat.  
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El fet de treballar de manera conjunta fa que es desenvolupin aspectes d’unió, lideratge, 

compromís i creativitat, tot això seguint els paràmetres que marca la Llei d’Educació 

Catalana.  

 

D’aquesta manera, treballar a partir d’aquesta metodologia fa que la motivació del nostre 

alumnat augmenti significativament, ja que són ells i elles els protagonistes veritables del 

seu aprenentatge, ells decideixen què volen aprendre i com ho volen fer, amb l’equip 

docent adoptant un paper de guia, d’acompanyament en la descoberta dels nous 

coneixements. Al treballar d’aquesta manera, també potencien el processament de la 

informació: planifiquen, prioritzen, organitzen, analitzen i executen.  

 

Els càrrecs: Són uns mitjans de formació que desenvolupen la responsabilitat de cada 

alumne i a la vegada serveixen per fer que cada alumne/a senti l’escola seva al fer-se 

responsable d’alguna tasca. Des de P-3 cada nen/a té el seu propi càrrec, adequat a la 

seva edat i capacitat.  

 

Els reptes: Cada mes es proposa al nostre alumnat un o dos reptes a nivell de valor 

(respecte, ...) que el tutor/a concretarà. Això serà un estímul de millora personal que es 

veurà reflectit a les valoracions de tutoria cada trimestre.  

1.2.3.- Educació Secundària 

Aquesta etapa comprèn les edats dels 12 als 16 anys distribuïts entre els cursos de 1r, 2n, 

3r i 4t d'ESO. 

 

La distribució de matèries per curs és la següent: 

CURSOS 1r 2n  3r 4t 

 Llengua catalana i literatura 3 3 3 3          

 Llengua castellana i literatura 3 3 3 3          

 Llengua estrangera: anglès 3 4 3 3          

 Matemàtiques 3 4 4 4          

 Ciències de la naturalesa:Biologia i Geologia 3 - 2 -          

 Ciències de la naturalesa: Física  i Química - 3 2 -          

 Ciències socials, geografia i història 3 3 3 3          

 Educació física 2 2 2 2          

 Tecnologies 2 2 2 -          

 Educació visual i plàstica 2 2 - -          
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 Música 2 - 2 -          

 Educació èticocívica - - - -          

 Cultura religiosa 1 1 1 1          

 Matèries optatives 2 2 2 9          

 Tutoria 1 1 1 1          

 Treball de síntesi (1) (1) (1) -          

 Projecte de recerca  - - - (1)          

 TOTAL  30 30 30 30          

 

Les matèries optatives són: 

1r ESO: Interferències lingüístiques i Europa Avui. 

2n ESO: Laboratori i Francès. 

3r ESO: Emprenedoria i Francès. 

 

En aquests tres cursos les optatives són cursades per mig grup durant un quadrimestre i 

per l'altre mig durant el segon quadrimestre. 

 

4t ESO: Física i Química/Francès. 

 Biologia i Geologia/Llatí. 

 

A tercer d’ ESO l'assignatura de Naturals es divideix en Física i Química per un costat i en 

Biologia i Geologia per una altre. Tots els alumnes han de cursar les dues parts, que 

tindran apartats diferents en el butlletí de notes. 

 

En aquest últim curs de la ESO, els alumnes que es decanten per la branca de les 

Ciències cursaran Física i Química juntament amb Biologia i Geologia. Els alumnes que 

optin per la branca de Lletres faran les assignatures de Francès i Llatí. 

Tenim una optativa comuna, informàtica, que ens serveis per treballar el projecte de 

recerca. 

 

Treball de síntesi de 1r, 2n i 3r d'ESO 

El treball de síntesi està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge 

que impliquen un treball interdisciplinari que afavoreix la integració de coneixements i del 

treball en equip, tant per part dels alumnes com dels professors. Aquestes activitats estan 
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concebudes per avaluar si s'han assolit, i fins a quin punt, els objectius de les diverses 

matèries del currículum i les competències bàsiques. L'alumne ha de fer un treball de 

síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l'etapa. L'equip de professors ha de 

programar un seguit d'activitats interdisciplinàries relacionades amb diferents matèries del 

currículum comú de l'alumne. No cal que en cada treball de síntesi hi hagi activitats 

associades a cadascuna de les matèries. En canvi, sí que és essencial que les diferents 

activitats siguin significatives i coherents. 

 

El treball de síntesi admet diverses formes organitzatives: de manera intensiva, centrant 

totes les activitats en un període que pot oscil·lar entre els tres i els cinc dies, o bé de 

manera extensiva. En aquest segon cas, es pot dur a terme al llarg d'una part del curs o 

de tot el curs dins l'horari de les matèries. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Projecte de recerca de 4t 

En el 4t curs tots els alumnes han de fer un projecte de recerca, preferentment en equip. 

L'objectiu del projecte de recerca és contribuir al desenvolupament de les competències 

bàsiques de l'ESO. 

 

Els càrrecs: Són un mitjà de formació que desenvolupen la responsabilitat de cada 

alumne i a la vegada serveixen per fer que cada alumne/a senti l’escola seva al fer-se 

càrrec d’alguna tasca. Des de P-3 cada nen/a té el seu propi càrrec, adequat a la seva 

edat i capacitat. Els encàrrecs són rotatius amb una duració acord a l’edat de l’alumnat.  

 

Els reptes: Cada mes es proposa al nostre alumnat un o dos reptes a nivell de valor 

(respecte, ...) que el tutor/a concretarà. Això serà un estímul de millora personal que es 

veurà reflectit a les valoracions de tutoria cada trimestre.  
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Característiques generals del projecte de recerca 

El projecte està constituït per un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades 

per l'alumne, entorn d'un tema escollit i acotat, en part, per l'alumne mateix i sota el 

guiatge dels professors. Al llarg del projecte, l'alumne ha de demostrar capacitat 

d'autonomia i iniciativa en l'organització del treball individual, i també de responsabilitat, 

cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en comú. El projecte de 

recerca consta d'una sèrie de tasques que es poden construir a partir de situacions, 

problemes o preguntes inicials, sobre les quals els alumnes, en grups reduïts, han de 

plantejar una hipòtesi o objectiu, planificar el mètode de resolució, integrar informació 

procedent de diverses fonts i, finalment, arribar a unes conclusions argumentades per 

mitjà d'un informe escrit i una breu exposició oral. Aquestes situacions inicials que es 

proposen als alumnes poden tenir un caràcter transversal, però també es poden 

emmarcar dins un àmbit de coneixement determinat.  

En l'elaboració del projecte, es posen en acció les competències comunicativa lingüística i 

audiovisual (amb la presentació escrita del treball i l'exposició oral), la competència en el 

tractament de la informació i la competència digital (amb la cerca i gestió d'informacions 

en diversos formats) i la competència social i ciutadana (participació, responsabilitat, 

presa de decisions i capacitat dialògica en el treball en equip). 

Un possible enfocament de les activitats o tasques que es proposin com a projectes de 

recerca consisteix a seleccionar preguntes o problemes socials rellevants, ja siguin de 

l'entorn proper o llunyà, relacionats amb alguna disciplina o bé interdisciplinaris, preguntes 

o problemes que posin l'alumne en situació de fer-se noves preguntes, analitzar i valorar 

evidències, reflexionar críticament i avaluar les possibles solucions. 

 

Organització del projecte de recerca 

L'elaboració del projecte de recerca té una durada aproximada de 35 hores lectives i es 

pot distribuir temporalment de manera flexible al llarg del curs o bé concentrada en un 

període determinat com, per exemple, en sis dies. 

Nosaltres optem per programar el projecte de recerca de manera extensiva al llarg del 

curs, aquest s'ha de dur a terme dins l'horari de les matèries. En el nostre cas, s’inclou 

dins de l'assignatura d'informàtica. En tot cas, ha de ser una matèria on es dugui a terme 

un treball específic de recerca. 
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Avaluació del projecte de recerca 

Cada centre ha de dissenyar els criteris d'avaluació en funció dels tipus de tasques i dels 

objectius de la recerca, tenint en compte que es valorarà principalment el procés global 

del treball realitzat i la perseverança en la consecució de les fites proposades, i no 

únicament els resultats obtinguts. La qualificació final és individual. 

Des d’el curs 2018-2019 no cal assignar una qualificació específica a la matèria del 

projecte de recerca. Simplement haurà de constar si el projecte de recerca s’ha fet o no, i 

si s’ha fet amb aprofitament o no. 

 

Competències bàsiques 

 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

 Competència artística i cultural 

 Tractament de la informació i competència digital 

 Competència matemàtica 

 Competència d’aprendre a aprendre  

 Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

 Competència social i ciutadana  

 

Prioritats: 

 Cada any, a final de curs i un cop feta la valoració, s’ha d’introduir a la memòria 

anual els objectius del Pla Anual del curs vinent. En el Pla Anual s’inclouran 

aquests objectius amb els indicadors, les actuacions, la temporització, els 

responsables i recursos i l’atenció a la diversitat.  

 

 L’educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar les habilitats i 

les competències que permetin als nois i a les noies: 
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a. Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres, 

entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets 

humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica. 

 

b. Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de 

disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir un 

desenvolupament personal equilibrat. 

 

c. Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. 

Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones. 

 

d. Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació amb 

els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments 

sexistes i resoldre els conflictes pacíficament. 

 

e. Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit 

crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre 

decisions i assumir responsabilitats. 

 

f. Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i 

d’altres cultures,i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural. 

 

g. Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i 

socials de la societat catalana i progressar en el sentiment de pertinença al país. 

 

h. Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges 

complexos en llengua catalana, en llengua castellana i, si escau, en aranès i consolidar 

hàbits de lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi 

de la literatura. 

 

i. Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres. 
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j. Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, especialment en 

el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació 

amb sentit crític. 

 

k. Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en 

diverses disciplines,i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els 

problemes propis de cada àmbit per ala seva resolució i presa de decisions. 

 

l. Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats professionals i 

alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral. 

 

m. Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents 

manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació. 

 

n. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi 

ambient, i contribuir-ne a la conservació i millora. 

 

o. Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les 

diferències, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i l’esport 

a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la 

dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat. 

 

1.2.4.- Què fem per aconseguir aquests objectius? 

Els continguts curriculars per si mateixos no constitueixen la finalitat de l’acció educativa, 

sinó que són el mitjà per assolir els objectius i possibilitar que l’alumnat sigui competent.  

 

Ens basem en les Competències Bàsiques que decreta el Departament d’Ensenyament a 

l’actual llei d’Educació Catalana i al Currículum d’Educació Primària i Secundària. Són les 

definides anteriorment en l’apartat 4. 

 

Les competències bàsiques són l’enllaç entre els objectius educatius, els continguts i els 

criteris d’avaluació. Ens han d’ajudar a definir els objectius que es persegueixen, a 
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seleccionar els continguts i les metodologies didàctiques i a concretar els grau 

d’assoliment dels objectius proposats. 

 

Algunes d’aquestes competències tenen un suport disciplinari més evident, com poden 

ser la competència matemàtica. Altres competències s’assoleixen amb un treball 

interdisciplinari, és a dir, amb el suport de diverses disciplines alhora com, per exemple, la 

competència artística i cultural. Finalment, hi ha competències que no tenen un suport en 

cap disciplina concreta com, per exemple, la competència d’autonomia i iniciativa personal 

o la d’aprendre a aprendre. 

 


