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INTRODUCCIÓ. 

 

 El Batxillerat és una etapa post-obligatòria que comprèn dos cursos 

(primer i segon), que pot ser cursada en un màxim de quatre anys i que pot ser 

cursada en diverses modalitats. 

 A l'escola d'Art d'Eivissa s'oferta la modalitat de Batxillerat Artístic 

,essent l'únic centre de l'illa que oferta aquesta modalitat, de manera que els 

alumnes que assisteixen a fer aquests estudis a l'escola provenen de qualsevol 

municipi (no necessàriament de Sant Josep de Sa Talaia), i de qualsevol IES, de 

manera que es creen grups molt heterogenis. 

 L'obtenció del títol de Batxillerat s'obtindrà mitjançant l'examen de 

Revàlida (encara sense definir), permetent en cas de ser aprovat l'accés a la 

Universitat. És per això que tant l'alumnat com el professorat treballa durant 

aquesta etapa tenint molt en compte els objectius, continguts i mètodes 

d'avaluació que facilitaran l'èxit en aquestes proves.  

  Aquest curs 2016-2017 tenim un total de         alumnes,  . Dels    ,  s’han 
matriculat del Projecte d'Obra Final ( POF ). La resta estàn distribuïts en 12 

grups, dividits en 4 de batxillerat, 4 de cicles formatius de grau mitjà i 4 de 

cicles formatius de grau superior. 

 La novetat amb respecte al curs passat és que entra en vigor la nova llei 

educativa (LOMCE) a 2n de Batxillerat(el curs passat ja s'havia implantat a 1r 

de Batxillerat) cosa que comporta modificacions en els currículums, 

l'organització, els objectius, els requisits per a l'obtenció de certificats i títols i 

promoció i avaluació.  

  La plantilla de professorat és de 27 professors, dels quals 3 són a mitja 

jornada, compartim 1 amb l’IES Sa Colomina que imparteix 4 hores d'Educació 
Física. 

 Hem de dir que continuem un curs més sense la figura d'un Coordinador 

TIC, després que ens fora concedit el curs 08-09.  

 Respecte al personal no docent, disposam de 2 persones encarregades 

de la neteja, 2 conserges, i 1 auxiliar administrativa. 

 Cal dir, com a exemple de la nostra situació, que actuacions com ara la 

instal·lació d'un sistema d'aspiració al taller d'ebenisteria, l'hem hagut de 
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realitzar amb els nostres recursos, ja de per sí exigus, i amb la ma d'obra 

desinteressada dels mateixos professors. 

 En relació a les instal·lacions del centre, continuem amb mancances 

encara per resoldre (banys, canonades, adequació d'espais, maquinària als 

tallers...) L'IBISEC  ha començat finalment les següents accions: 

 Reparació tanca perimentral, 

 Pintura exterior de l'edifici, 

 Reparació de les cobertes, 

 

 

OBJECTIUS GENERALS  DE BATXILLERAT. 

 

 Formació general: el batxillerat ha d’afavorir una major maduresa 
personal dels alumnes, una major capacitat general, i una major capacitat 

de  comprensió i elaboració artística.  

 Orientació professional i acadèmica: aquesta etapa formativa ha d’ajudar 
a perfilar i desenvolupar projectes formatius dels alumnes, per a 

concretar-se, més endavant a estudis posteriors o a la vida activa.  

 Preparació per a estudis superiors: ha d’assegurar les bases per als 

possibles estudis que vulguin realitzar posteriorment els alumnes, tant 

universitaris com a de formació professional. En concret, el nostre 

batxillerat artístic haurà de seure els fonaments acadèmics necessaris 

dels alumnes que vulguin realitzar els estudis de grau superior d’arts 
plàstiques i disseny, i de belles arts.  

 Assoliment de les següents capacitats per part dels alumnes:  

1. Dominar la llengua catalana i castellana.  

2. Expressar-se amb fluïdesa a una llengua estrangera (anglès )  

3. Analitzar i valorar críticament la realitat del món contemporani i els 

antecedents i factors que incideixen en ell.  

4. Comprendre els elements fonamentals de la investigació i del 

mètode científic.  

5. Consolidar una maduresa personal, social i moral que desemboqui 

en un comportament responsable i autònom.  
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6. Participar de manera solidària al desenvolupament i millora del seu 

entorn social.  

7. Dominar els coneixements científics, les tecnologies fonamentals i 

les habilitats bàsiques de la modalitat d’arts, recollides a les 
diverses programacions de les matèries pròpies d’aquesta 
modalitat.  

8. Desenvolupar la sensibilitat artística com a font de formació i 

creixement personal.  

9. Fer servir l’educació física i l’esport per afavorir el seu 
desenvolupament personal.  

 

 Segons l'article 2 del Decret 142/2008 

  

El batxillerat ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes i les 

alumnes les capacitats que els permetin: 

 Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i 
adquirir una consciència cívica responsable, inspirada en els valors 

de la Constitució espanyola, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
i en la Declaració Universal dels Drets Humans, que fomenti la 

corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa 
i afavoreixi la sostenibilitat. 

 Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar 

d’una manera responsable i autònoma i desenvolupar el seu 
esperit crític 

 Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i 

socials. 

  Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i 

dones, analitzar i valorar críticament les desigualtats existents i 

impulsar la igualtat real i la no-discriminació de les persones amb 

discapacitat. 

 Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions 

necessàries per a l’aprofitament eficaç de l’aprenentatge i com a 
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mitjà de desenvolupament personal. 

 Dominar, tant en la seva expressió oral com escrita, la llengua 

catalana i la llengua castellana. 

  Comprendre amb eficàcia una o més llengües estrangeres i 

expressar-s’hi amb fluïdesa i correcció. 

 Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la 

informació i la comunicació. 

 Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, 

els seus antecedents històrics i els principals factors de la seva 

evolució. Participar de manera solidària en el desenvolupament i la 

millora del seu entorn social. 

 Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i 

dominar les habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada. 

 Comprendre els elements i procediments fonamentals de la 

investigació i dels mètodes científics. Conèixer i valorar de manera 

crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el canvi de les 

condicions de vida, així com refermar la sensibilitat i el respecte 

vers el medi ambient. 

  Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, 
flexibilitat, iniciativa, treball en equip, confiança en si mateix i 

sentit crític. 

  Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri 

estètic, com a fonts de formació i enriquiment cultural. 

  Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament 
personal i social. 

 Refermar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la 
seguretat viària.

        Segons la LOMQE, els objectius del Batxillerat són: 

El batxillerat ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes les        

capacitats que els permetin:  

 a) Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i 
 adquirir una consciència cívica responsable, inspirada pels valors de la 

 Constitució espanyola i pels drets humans, que fomenti la 
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 coresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa.  
 b) Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar de     

forma responsable i autònoma i desenvolupar l’esperit crític.  
 c) Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i     

socials. 

d) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, 

analitzar i valorar críticament les desigualtats i les discriminacions existents, i 

en particular la violència contra la dona, i impulsar la igualtat real i la no-

discriminació de les persones per qualsevol condició o circumstància personal o 

social, amb una atenció especial a les persones amb discapacitat. 

 e) Consolidar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions 

necessàries per aprofitar eficaçment l’aprenentatge i com a mitjà de 
desenvolupament personal.  

f) Dominar, tant en l’expressió oral com en l’escrita, la llengua catalana i la 
llengua castellana.  

g) Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües estrangeres.  

h) Emprar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la 

comunicació.  

i) Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus 

antecedents històrics i els principals factors de la seva evolució.  

j) Participar de forma solidària en el desenvolupament i la millora de l’entorn 
social.  

k) Conèixer, valorar críticament i respectar la cultura de la qual formen part les 

Illes Balears, així com la seva història i el seu patrimoni artístic i cultural.  

l) Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les 

habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada.  

m) Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i 

dels mètodes científics. Conèixer i valorar de forma crítica la contribució de la 

ciència i la tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com consolidar 

la sensibilitat i el respecte envers el medi ambient.  

n) Consolidar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, 

iniciativa, feina en equip, confiança en un mateix i sentit crític.  

o) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària i el criteri estètic com a fonts 
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de formació i enriquiment cultural. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/73/919863 Núm. 73 16 de maig de 

2015 Sec. I. - Pàg. 25306 http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-

1233 

 p) Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal 

i social.  

 q) Consolidar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat     
viària  
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DECISIONS METODOLÒGIQUES. 

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot 

i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a 

distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals. 

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat: arts (via d'arts plàstiques, 

imatge i disseny i via d'arts escèniques, música i dansa), humanitats i ciències 

socials, i ciències i tecnologia. La modalitat que es tria el primer any es manté, 

en principi, durant els dos cursos del cicle; si es vol canviar en finalitzar el 

primer curs, el centre ha d'assegurar que almenys es cursin tres matèries de la 

nova modalitat a segon curs i que, en acabar l'etapa, s'hagin superat almenys 

quatre matèries de la nova modalitat. 

L'alumnat que ha superat el batxillerat es pot matricular d'altres matèries de 

modalitat si les vol afegir al seu currículum per accedir a estudis superiors. 

 

Al llarg dels dos cursos que dura el Batxillerat, els estudiants reben formació 

comuna a totes les modalitats de Batxillerat així com formació específica en 

alguna de les modalitats escollides. 

Respecte de la part comuna, les assignatures que s’ofereixen s’han de cursar 
per part de tots els estudiants de Batxillerat, siguin de la modalitat que siguin. 

A més hi ha unes matèries optatives ofertes a totes les modalitats de 

Batxillerat, i que els centres de Batxillerat poden oferir, com són: 

 L’estudi d’una segona llengua estrangera  
 Una estada en una empresa  

 Psicologia i sociologia  

 La possibilitat de cursar matèries d’altres modalitats  
 La possibilitat de cursar matèries dissenyades exclusivament pel centre 

educatiu  

Respecte de la part específica, el Batxillerat permet a l’estudiant 
especialitzar-se en alguna de les tres branques que s’ofereixen i que l’estudiant 
pot triar segons les seves preferències i habilitats: 
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 Modalitat d’Arts  

 Modalitat de Ciències i Tecnologia  

 Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials  

Dintre de cadascuna de les modalitats, hi ha unes matèries que són 

obligatòries de la modalitat en qüestió i n’hi ha d’altres que són optatives i que 
l’estudiant podrà escollir segons l’oferta que tingui el centre en el qual 
l’estudiant cursi el Batxillerat. 

Cal cursar sis assignatures obligatòries – tres a cada curs de Batxillerat – i dues 

assignatures optatives – una a cada curs – pròpies de la modalitat escollida. 

Assignatures comunes per a tots els estudiants de 

Batxillerat Artístic 

1r curs de Batxillerat 2on curs de Batxillerat 

Llengua catalana i literatura (I) 

(Assignatura de lliure configuració 

autonòmica) 

Llengua catalana i literatura 

(II)(Assignatura de lliure 

configuració autonòmica) 

Llengua castellana i literatura 

(I)(Assignatura troncal) 

Llengua castellana i literatura 

(II)(Assignatura troncal) 

Llengua estrangera (I) Anglès 

(Assignatura troncal) 

Llengua estrangera (II) Anglès 

(Assignatura troncal) 

Filosofia  

(Assignatura troncal) 

Història d’Espanya 

(Assignatura troncal obligatòria) 
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Fonaments de l'Art 

(Assignatura troncal obligatòria) 

Fonaments de l'Art II 

(Assignatura troncal obligatòria) 

Educació Física  

(Assignatura específica) 

 

Tutoria 

 

Tutoria 

 

Cultura Audiovisual 

(Assignatura  de la modalitat 

d'Arts/ Troncal d'opció) 

Cultura Audiovisual II 

(Assignatura  de la modalitat 

d'Arts/Troncal d'opció) 

Història del món contemporani 

(Assignatura  de la modalitat 

d'Arts/Troncal d'opció )  

 

                Disseny 

  (Assignatura  de la modalitat    

d'Arts/Troncal d'opció) 

Assignatures específiques I:  

(triar 1): 

 Dibuix Artístic 

 T.I.C. 

 Cultura científica 

 Religió 

 Assignatures específiques II:  

(triar 1):  

 Dibuix Tècnic 

 2ª Llengua estrangera 

(francès) 

 Volum 

 

Assignatures específiques I:  

(triar 1): 

 Dibuix ArtísticII  

 Dibuix TècnicII 

 Història de la Filosofia 

 Assignatures específiques II:  

(triar 1): 

 2ª Llengua estrangera 

(francès) 

 Tècniques d'expressió 

graficoplàstiques 

 T.I.C.II 

El total d'hores lectives tant a primer com a segon de Batxillerat és de 32 hores 

setmanals. 
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AGRUPAMENTS: 

 

Dins les possibilitats horàries s'intenta fer els grups (A i B) tenint en compte el 

municipi de domicili per poder facilitar la coordinació en el transport, ja que, en 

ser l'etapa de Batxillerat un ensenyament post-obligatori la Conselleria no ens 

facilita servei de transport escolar.  

 

A segon curs de Batxillerat es fan dos grups (A i B), tenint en compte a part 

d'això  les matèries troncals d'opció per tal de que als horaris no quedin buits. 

 

Es tenen en compte en tot cas les instruccions per a l'organització i 

funcionament de les  Escoles d'Art amb unitats de Batxillerat qu'emet la 

Conselleria cada curs escolar. 

 

TEMPS: 

 

Les classes comencen a les 8.10h i acaben a les 15.10, amb dos esplais (de 

10h a 10.20h i de 12.10h a 12.25h). 

Les classes duren 55 minuts, però en el cas de les optatives i d'algunes 

matèries pràctiques es fan  sessions de dos hores seguides per poder tenir 

temps de fer exercicis més pràctics. 

S'intenta posar les assignatures pràctiques a darreres hores de manera que els 

alumnes tenguin les instrumentals a primeres hores; els darrers cursos ja s'ha 

estat fent i hem vist que això funciona prou bé. 

La matèria d'Educació física ens condiciona una mica a l'hora de confeccionar 

l'horari, ja que, en ser un professor compartit amb un altre centre de 

secundària( ja que només té 4 hores lectives al nostre centre) , té assignades 

unes hores determinades per a què pugui venir  i això no es pot modificar. 
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ESPAIS: 

 

Les matèries pràctiques tenen les seves aules específiques (Dibuix Artístic, 

Dibuix Tècnic, Volum) i s'intenta, sempre que sigui possible, que a les matèries 

de llengües hi hagi o un projector o una pissarra digital per poder fer  activitats 

interactives.  

L'escola no té gimnàs, de manera que l'aula d'educació física és el pati, de 

manera que quan plou, s'ha de buscar una alternativa (o l'Aula Polivalent o 

qualsevol aula i s'aprofita per veure aspectes teòrics de la matèria). 

 

ESTRATÈGIES I PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ: 

Segons Ordre de la conselleria d’Educació i Cultura de 2 de febrer de 
2009 

 1. L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat és contínua i 
diferenciada segons les diverses matèries del currículum, i es du a terme en 

cadascun dels cursos de l’etapa tenint en compte els diferents elements del 
currículum. 

 2. El professorat de cada matèria decideix, en finalitzar el curs, si l’alumne o 
alumna n’ha superat els objectius, prenent com a referent fonamental els 
criteris d’avaluació de cada matèria reflectits a les programacions didàctiques. 

 3. L’equip docent de cada grup, constituït pel conjunt de professors del grup, 

coordinat pel professor o professora tutor, actua de manera col·legiada al llarg 

del procés d’avaluació, ha de valorar l’evolució de l’alumne o alumna en el 
conjunt de les matèries i la seva maduresa acadèmica en relació amb els 

objectius del batxillerat així com, al final de l’etapa, la possibilitat de progrés 
en estudis posteriors.
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Criteris de promoció

1.Els alumnes i les alumnes passen al segon curs quan han superat totes les 

assignatures de primer curs o tenen avaluació negativa en un màxim de dues. 

Si en suspenen tres o quatre podran optar per repetir el curs complet o bé per 

repetir aquelles matèries que no han superat i millorar les notes de les 

matèries ja aprovades.  

2.L’alumnat que passi al segon curs sense haver superat totes les matèries, 
s’ha de matricular de les matèries pendents del curs anterior i recuperar-les.  

3.Els alumnes de 2n curs de batxillerat que no promocionin només hauran de 

repetir les assignatures que estan pendents d’avaluació positiva.
Permanència d’un any més en el mateix curs 

1.Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs han de romandre un 

any més en el primer curs, que han de tornar a cursar complet si el nombre de 

matèries amb avaluació negativa és superior a quatre.  

2.Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs i tinguin avaluació 

negativa en tres o quatre matèries poden optar per repetir el curs complet o bé 

per repetir aquelles matèries que no han superat i millorar les notes de les 

matèries ja aprovades.  

3.L’alumnat que en finalitzar el segon curs tingui avaluació negativa en 

algunes matèries es pot matricular d’aquestes matèries sense necessitat de 
tornar a cursar les ja superades.  

4.Els alumnes i les alumnes que hagin de repetir curs i tinguin superat el treball 

de recerca o que tinguin superada o hagin obtingut l’exempció de l’estada a 
l’empresa, no els han de repetir. 
Títol de Batxiller 

Els alumnes i les alumnes que cursin satisfactòriament el Batxillerat en 

qualsevol de les seves modalitats reben el títol de Batxiller, que tindrà efectes 

laborals i acadèmics. Per a obtenir el títol de Batxiller és necessària l’avaluació 
positiva en totes les matèries. 
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La LOMCE introdueix els estàndards d'aprenentatge avaluables junt als criteris 

d'avaluació, que són els referents per  comprovar el grau d’adquisició de les 

competències i l’assoliment dels objectius de l’etapa en l’avaluació de les 
matèries  

1.  L’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes ha de ser contínua i 
diferenciada segons les distintes matèries, ha de tenir un caràcter 

formatiu i ha de ser un instrument per millorar tant els processos 

d’ensenyament com els processos d’aprenentatge. 
2.  S’han d’establir les mesures més adequades perquè les condicions de 

realització de les avaluacions, inclosa l’avaluació final individualitzada de 
l’etapa, s’adaptin a les necessitats dels alumnes amb necessitats 

específiques de suport educatiu. Aquestes adaptacions no s’han de tenir 
en compte en cap cas per minorar les qualificacions obtingudes.  

3.  Els professors han d’avaluar tant els aprenentatges dels alumnes com 
els processos d’ensenyament i la seva pròpia pràctica docent, per a la 
qual cosa han d’establir indicadors d’assoliment en les programacions 
didàctiques.  

4. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha de garantir el dret 
dels alumnes a una avaluació objectiva i en la qual la dedicació, l’esforç i 
el rendiment siguin valorats i reconeguts amb objectivitat, per a la qual 

cosa ha d’establir els procediments oportuns.  
5. El professor de cada matèria ha de decidir, en finalitzar el curs, si 

l’alumne ha aconseguit els objectius i ha assolit un grau d’adquisició de 
les competències corresponents adequat.  

6. L’equip docent, constituït pels professors de l’alumne i coordinat pel 
tutor, ha de valorar la seva evolució en el conjunt de les matèries i la 

seva maduresa acadèmica en relació amb els objectius del batxillerat i 

les competències corresponents.  
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Al Decret 30/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 35/2015, de 15 

de maig, pel qual s'estableix el currículum de batxillerat a les Illes Balears: 

 S'estableix l'obligatorietat dels centres d'oferir les matèries de Cultura 

Científica i Religió a primer curs i una segona llengua estrangera. També 

s'estableix l'obligatorietat de cursar la matèria d'Història de la Filosofia en 

les modalitats d'humanitats i ciències socials i, finalment, s'afavoreix la feina 

conjunta entre els departaments de les matèries de les dues llengües 

oficials. 

 Als centres públics i privats concertats, en l'etapa de batxillerat en règim 

ordinari o nocturn, si, un cop iniciades les activitats lectives, s'acredita que 

un alumne no s'hi ha incorporat o ha faltat injustificadament, segons el 

reglament d'organització i funcionament del centre, i de manera contínua a 

tots els períodes lectius durant deu dies lectius, o de forma discontínua 

durant vint períodes lectius, l'equip directiu s'ha d'adreçar als pares o tutors 

de l'alumne (o a l'alumne si té 18 anys o més o està emancipat legalment) 

per saber les raons d'aquest absentisme. Quan no hi hagi una causa 

justificada, el centre li ha d'oferir un termini perquè s'incorpori 

immediatament a les activitats lectives i l'ha d'advertir que, si no 

s'incorpora, se'l donarà de baixa d'ofici. En aquest cas, la plaça quedarà a 

disposició d'un altre alumne. La direcció del centre ha de comunicar per 

escrit i per un mitjà fefaent, a la persona interessada, la baixa d'ofici de la 

matrícula. En l'expedient de l'alumne s'hi ha de guardar una còpia d'aquesta 

comunicació. Amb caràcter general, aquest procediment s'ha de 

desenvolupar fins a l'1 de desembre. Durant la resta del curs acadèmic, 

s'aplicarà de la mateixa manera si l'alumne falta injustificadament de forma 

contínua durant un període superior a vint dies, o de forma discontínua 

durant un període superior a trenta-cinc dies lectius. Contra la resolució 

adoptada es pot presentar un recurs d'alçada davant el director general de 

Planificació, Ordenació i Centres en el termini d'un mes comptador des de 

l'endemà d'haver-la notificada. El curs en què es doni de baixa l'alumne en 

règim ordinari computa com un dels quatre anys en què pot romandre en 

aquest règim. De tot aquest procediment, s'ha d'informar els alumnes en el 

moment de la matrícula. 



 Escola d’Art d’Eivissa   CIF: Q0768246A 
http://www.escoladarteivissa.com/  e-mail: escoladart.eivissa@educacio.caib.es 
Apartat de correus, 132, 07800-EIVISSA Tel: 971301228   Fax: 971391653  
C/ Riu Duero, 5, Can Sifre  (Sant Jordi- 07817) Sant Josep 

 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT AL BATXILLERAT 

 MESURES GENERALS 

 Programa de suport al pla d’acció tutorial 

Entenem l'acció tutorial, com una tasca pedagògica encaminada a la tutela, 

l'acompanyament i el seguiment de l'alumnat, amb la intenció que el procés 

educatiu de cada alumne/a es desenvolupi en les condicions més favorables 

possibles. L'acció tutorial forma part de l'acció educativa i és inseparable del 

procés d'E-A. 

Àmbits d'actuació 

Els diferents àmbits sobre els que es treballa des de la tutoria grupal, seran 

els següents: 

- Dinàmica grupal i competència social 

- Suport als processos d’aprenentatge 

- Orientació acadèmica i professional 

Activitat generals: 

a- Activitats dels tutors referides a alumnes: 

Individualment 

- Recollir informació sobre els alumnes a partir de qüestionaris 

diversos, observació, entrevistes... 

- Mantenir entrevistes individuals amb els alumnes.  

- Seguiment alumnes NEE/NESE així com de les seves adapatacions 

curriculars si les necessiten. 
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- Fer un seguiment periòdic d’assessorament d'aquells alumnes que 
ho requereixin. 

Col·lectivament 

- Conèixer i incidir en la dinàmica del grup-classe, de cara a fomentar 

la integració de tots els alumnes en el grup. 

- Organitzar l'elecció de delegats i la participació dels alumnes dins la 

classe i l'escola. 

- Fer un seguiment dels aprenentatges, tractar de millorar els hàbits i 

tècniques d'estudi, presidir les sessions d'avaluació i fer un 

seguiment dels acords. 

- Participar en les activitats d'orientació acadèmica i professional 

(xerrades, guies, documents informatius...) 

- Tractar temes que ajudin als alumnes a formar-se una opinió pròpia 

sobre fenòmens personals i socials, facilitant el seu equilibri 

personal i inserció social. 

 

b-Activitats dels tutors referides al professorat: 

Individualment 

- Rebre i transmetre informació sobre alumnes o el grup en conjunt 

- Arbitrar solucions davant possibles conflictes fent de mediadors.  

Col·lectivament 

- Traspàs de dades entre tutors i quan es produeix un canvi de 

professors tutors d’un curs a l’altre  
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- Coordinar l'equip educatiu del curs, mitjançant les reunions 

d’equips docents, per tal de prendre acords entre tots els 
professors. 

- Fer el seguiment d’aquests acords 

- Mantenir informat l’equip docent de les incidències del grup i el 
seguiment de conflictes de convivència i coordinacions amb altres 

serveis (ONCE, serv. Socials...) 

c- Activitats dels tutors referides a pares/mares: 

Individualment 

- Entrevistes amb pares i/o mares dels alumnes, sigui a demanda 

d’ells mateixos, del tutor/a o de l’alumne/a. 

- Seguiment de casos (especialment d’alumnes NEE/NESE). 

 

- Anàlisi dels resultats de les avaluacions, si així ho acorda la Junta 

d’Avaluació. 

 

Col·lectivament: 

- Reunió d’orientació acadèmica i professional a final de 2n de 
batxillerat en col.laboració amb l’orientadora. 

- Altres reunions durant el curs a demanda dels tutors o del Cap 

d’Estudis. 
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d- Activitats generals de l'acció tutorial de l’Orientadora 

A nivell individual: 

- Recollida d'informació sobre els alumnes 

- Mantenir entrevistes individuals amb els alumnes.  

- Seguiment alumnes NEE/NESE així com de les seves adapatacions 

curriculars si les necessiten. 

- Fer un seguiment periòdic d’assessorament d'aquells alumnes que 
ho requereixin. 

A nivell col.lectiu: 

- Elaborar una proposta de programació tutorial. 

- Fer un seguiment dels aprenentatges, tractar de millorar els hàbits i 

tècniques d'estudi, estar present a les sessions d'avaluació i fer un 

seguiment dels acords. 

- Organitzar i participar en les activitats d'orientació acadèmica i 

professional (xerrades, guies, documents informatius...) 
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Pla d’orientació acadèmico-professional (POAP) 

L'orientació acadèmica i professional va adreçat a ajudar l'alumne/a a valorar i 

reconèixer les seves possibilitats i preferències acadèmiques i professionals, 

per a poder realitzar una elecció lliure, realista i assenyada sobre el seu futur 

immediat en relació amb els itineraris formatius i professionals que te a l'abast.  

El POAP ha de ser elaborat pel departament d'Orientació amb la responsabilitat 

de la coordinació de la Prefectura d’estudis, els departaments didàctics i l'equip 
de tutors. 

L’orientadora assessorarà personalment a aquells alumnes que puguin 

presentar dificultats a l'hora de decidir sobre el seu futur a curt termini. 

Activitats: 

 

NUCLIS 

D'ACTIVITATS 

ACTIVITATS 

 

BATX 

1- 

Coneixement 

de si mateix 

Ajudar al coneixement de les pròpies 

habilitats, motivacions, interesso.... per 

facilitar la presa de decisions. (Tutors i 

orientadora) 

Ajudar a formar-se una imatge ajustada de 

si mateix/a desenvolupant un nivell 

acceptable d'autoconeixement i autoestima. 

(Tutors i orientadora) 

Instruments: qüestionaris, estudi dels 

informes escolars, informes personals, 

entrevistes personals, .... 

X 

 

 

 

X 

X 
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2- 

Coneixement 

de 

l'estructura 

dels sistema 

educatiu. 

Conèixer els diferents cicles formatius d' FP i 

d'Arts Plàstiques i Disseny així com els 

diferents estudis de Disseny fets a les 

Escoles d'Art Superiors. (Tutors i 

orientadora) 

Informar de les carreres universitàries 

lligades a cada modalitat de batxillerat, CF 

de grau superior i àmbits professionals als 

quals s'accedeix al seu termini. (Tutors i 

orientadora) 

Informar dels requisits/proves d'accés a la 

universitat. (tutors i orientadora) 

Informar dels centres on es poden cursar els 

diferents estudis.(Tutors i orientadora) 

Informar sobre BAD, UNED... (tutors i 

orientadora) 

Informar sobre les beques i ajudes a l'estudi. 

(Tutors i orientadora) 

Instruments: estudi de fulls informatius, 

guies, publicacions.... 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

3- 

Coneixement 

del sistema 

productiu i 

laboral. 

Informar dels organismes relacionats amb la 

inserció laboral: INEM, Sindicats, 

administració.... (orientadora) 

Instruments: demanda de xerrades 

informatives, guies.... 

 X 

 

 

X 
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4- Presa de 

decisions 

Desenvolupament d'actituds i habilitats que 

serveixin a l'alumnat per analitzar de 

manera crítica la seva situació: cercar 

diferents alternatives a la seva situació 

valorant avantatges i inconvenients per 

arribar a escollir aquella que es presti com 

més adient. (Tutors i orientadora) 

Lluitar contra els estereotips sexuals. (Tutors 

i orientadora) 

Instruments: entrevistes, activitats 

grupals, ... 

X 

 

 

X 

5- Elaboració 

d'un projecte 

personal 

professional. 

A partir del balanç personal i la informació 

rebuda, elaborar un projecte. (Tutors i 

orientadora) 

X 

 

 Assessorament psicopedagògic del  DO: 

Les intervencions prioritàries per atendre amb assessorament personalitzat 

son: 

- Proposar, assessorar i col·laborar en l'elaboració de les adaptacions 

curriculars (mirar annex 1). 

- Proposar, assessorar i/o organitzar activitats de reforç o suport. 

- Fer el seguiment i orientar les intervencions amb alumnes que presentin 

dificultats d'aprenentatge. 

- Col·laborar en la determinació de l’alumnat que necessita repetir curs i 
orientar l'organització de les respostes educatives. 
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- Assessorar el professorat sobre l'atenció a l’alumnat i/o famílies. 

- Assessorar personalment els alumnes sobre aspectes problemàtics de caire 

acadèmic, personal i familiar. 

- Assessorament a les famílies per a l’establiment de pautes de col·laboració 

adients amb el procés educatiu. 

El protocol a seguir del DO en la intervenció personalitzada d'estudi de 

casos te 

dues vessants:  

a) com acció tutorial;  

b) com intervenció en el suport al procés d'EA; segons la naturalesa del cas. 

Les passes als estudis de casos: 

1- Aproximació diagnòstica al problema 

2- Estratègies d’intervenció. 
3- Seguiment. 

4- Avaluació dels resultats 

 MESURES ORDINÀRIES 

 Programa d'avaluació psicopedagògica  

L'avaluació psicopedagogica consisteix en una serie d'activitats d'exploració, 

mesura i anàlisi de comportament i fenòmens psicològics i pedagògics 

mitjançant un procés d'indagació i presa de decisions. L'objectiu de l'AP és la 

mesura d'una serie d'atributs de l'alumne-a referents a la capacitat 

intel·lectual, estructura cognitiva, patrons conductuals i relacionals, 

organització de la personalitat... per poder analitzar i predir les seves respostes 
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d'aprenentatge en contextos i situacions educatives. 

La realització de l’avaluació psicopedagògica es fa sovint abans de prendre 
decisions per a desenvolupar les mesures d’atenció a la diversitat necessàries, 
ja tinguin aquestes un caràcter ordinari o extraordinari. Aquestes mesures 

poden desplegar-se directament amb l’alumnat o tenir un caràcter indirecte i 
dirigir-se a orientar el professorat, la família o a intervenir des del grup 

d’alumnes, bàsicament des de l’acció tutorial compartida per l’Equip Docent i/o 
especifica del tutor/a de grup o individual. 

 

Fases : 

1- Detecció 

2- Avaluació 

3- Determinació de la resposta educativa 

Procediment: 

1. Realització de l'Avaluació psicopedagògica, segons model normatiu. 

2. Elaboració de l'Informe psicopedagògic o full de resposta, com a síntesi 

de l'avaluació precedent. 

3. Redacció del Dictamen d'escolarització si és adient. 

Aplicació i seguiment 

Fer els ajustament necessaris i reorientar, si cal, la intervenció.  
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Programa de necessitats específiques de suport educatiu -NESE. 

El programa NESE incloem els alumnes que: 

• Presenten Necessitats Educatives Especials. 

• Presenten dificultats especifiques d’aprenentatge. 
• Presenten altes capacitats. 

• Presenten incorporació tardana al sistema educatiu. 

• Requereixen atenció educativa especifiques per condicions personals o 

d'història escolar, derivades de factors socials, econòmics, culturals, 

geogràfics, ètnics o de salut. I tenen in desfasament curricular d’almenys dos 
anys. 

Amb tots aquests alumnes treballem:  

1. Aconseguir la integració i compensació educativa. 

2. Afavorir el procés de socialització de tots els alumnes que presenten NESE. 

3.Assegurar als alumnes amb NESE, les bases del seu progrés formatiu i 

personal. 

Les Adaptacions Curriculars (ACI) 

L’ACI és un document que ha de reflectir tots els aspectes personals, escolars, 

familiars, etc. de l’alumne/a amb NESE. La finalitat de l’ACI es que sigui un 
instrument practic i eficaç, per tant, serà un instrument viu que s’elaborarà, 
aplicarà i adaptarà a les NESE de l’alumne/a al llarg de tot el curs escolar 

(veure annex nº1). 

L’adaptació curricular és l’adequació del currículum a les necessitats de 
l’alumne/a, amb la finalitat que pugui assolir, en la major mesura possible, les 
capacitats establertes en els objectius generals del curs o etapa i participar 

dels entorns generals i comuns, escolars i extraescolars. 

Al batxillerat només es poden fer ACI no significatives  en les quals les 

modificacions permetin a l’alumne assolir les capacitats establertes en els 
objectius de l’etapa. 
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L'elaboració i aplicació de l’ACI serà una responsabilitat compartida de tot 
l’equip educatiu de l’alumne amb NESE. El Departament d'Orientació donara 
suport i col·laborarà en tot moment amb l’equip educatiu per tal d’elaborar 
l’ACI mes adient. 

 

El document individual d'adaptació curricular -DIAC (veure annex nº1) 

El DIAC inclourà els següents aspectes: 

- La identificació de l’alumne i del professorat que participa en l'elaboració. 

- Les necessitats educatives especials detectades i els elements facilitadors 

que li permeti participar de l’entorn general i comú. 

- El nivell de competència curricular (relació entre les capacitats indicades en 

els objectius generals de la programació d’aula i el que sap fer l’alumne 
d’aquestes capacitats). Aquesta relació s’ha de fer per a cada una de les àrees 

que ho requeresquin. 

- La proposta d'adaptació, proposada per desenvolupar el nivell de 

competència. Aquesta proposta s’ha de fer per a cada una de les àrees que ho 
requeresquin. 

- L'organització del professorat (tutor o tutora, professorat d'àrea, altres 

professionals...) i els recursos materials adequats a la resposta de l’alumne. 

- La planificació temporal del seguiment i l'avaluació de l’ACI, amb els 
indicadors i els instruments. 

- Els criteris de promoció amb els indicadors que s’han de tenir presents, per 

decidir en quin moment s'ha de deixar d’oferir aquesta personalització de 
l’ensenyament i/o en quines circumstancies ha de canviar de nivell i/ o etapa 
educativa. 
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Mesures de reforç 

Com mesures de reforç al Batxillerat, i depenent de l'assignació de professorat 

segons el número d'hores lectives, sempre que es pot, es fa un desdoblament 

d'una hora setmanal de la matèria danglès a cada un dels grups de batxillerat 

per tal de reforçar els coneixements dels alumnes que van més endarrerits o, si 

és el cas, aprofondir en la pràctica oral, que no sempre és possible dins l'aula 

amb un nombre tan elevat d'alumnes com és  a Batxillerat. 

 

Quan hi ha alumnes que comencen el Batxillerat Artístic a segon, però havent 

cursat el primer a una altra modalitat, ja que al final de l'etapa han d'haver 

cursat 5 assignatures de modalitat, se'ls dona l'opció de cursar Dibuix Artístic II 

i Volum, que com els continguts són de continuitat, els alumnes que assoleixen 

els objectius de segon i presenten una sèrie de feines acordades amb el 

professor, recuperen al mateix temps les matèries de primer de Dibuix Artístic I 

i taller de Volum, de tal manera que no han de perdre un curs més cursant el 

total de matèries de modalitat. 
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ANNEX 1 

 

DIAC 

DOCUMENT INDIVIDUAL 

D'ADAPTACIÓ CURRICULAR 
 

 

1- DADES DE L'ALUMNE/A: 

 

NOM I LLINATGES: 

 

CURS:                                                                                       

EDAT: 

 

DATA NAIXEMENT: 

LLOC: 

 

ADREÇA:                                                                                   

POBLE: 

 

TELÈFON: 

 

NOMS DEL PARE I DE LA MARE: 
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2- DADES DEL DOCUMENT 

 

ELABORAT PER 

DATA D'ELABORACIÓ: 

 

DURADA PREVISTA: 
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3- ORGANITZACIÓ DE L'ATENCIÓ DE L'ALUMNE/A 

1. PROFESSORAT IMPLICAT 

ÀREA PROFESSOR/A 
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2.DISTRIBUCIÓ HORÀRIA 

HORARI DILLUNS 

 

DIMARTS DIMECRE

S 

DIJOUS DIVENDRE

S 

08'10-

09'05h 

 

 

    

09'05-

10'00h 

 

 

    

10'20-

11'15h 

 

 

    

11'15-

12'10h 

 

 

    

12'25-

13'20h 

 

 

    

13'20-

14'15h 

 

 

    

14'15-

15'10h 

 

 

    

RECURSOS MATERIALS I DIDÀCTICS DISPONIBLES 
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4- DADES SIGNIFICATIVES DE L'ALUMNE/A 

4.1- ASPECTES DESTACABLES DEL SEU HISTORIAL EDUCATIU 

 

Educació Primària: 

Centre/s:  

Ha repetit algun curs? Quins? 

ESO: 

Centre/s: 

Ha repetit algun curs? Quins? 

 

Dificultats que presenta en la seva escolarització relacionades amb les 

característiques pròpies de l'alumne/a o el seu context familiar: 
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4.2-NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
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5- ESTIL D'APRENENTATGE 

MOTIVACIÓ: 

 

HÀBITS DE FEINA: 

 

ATENCIÓ: 

 

PARTICIPACIÓ: 

 

ACTITUD: 

 

INTERACCIÓ PROFESSORAT: 

 

INTERACCIÓ ALUMNAT: 

 

INTERESSOS: 

 

ALTRES: 
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6- DOCUMENT INDIVIDUAL D'ADAPTACIÓ CURRICULAR 

 

ALUMNE/A: MATÈRIA: DATA: CURS:  

TUTOR/A: PROFESSOR/A ÀREA:  

 

Referent 

curricular 

(Unitats 

didàctiques) 

Nivell de 

competència 

curricular 

Proposta 

d'adaptació 

Av 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Avaluació. Grau d'assoliment: 1. No assolit, 2. Poc assolit, 3. Assolit, 4. Ben 

assolit. En blanc, no treballat 
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Orientacions metodològiques: 

 

 

Materials: 

 

 

El/la professor/a de matèria 
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7- SEGUIMENT DE L'ACI 

 

MOMENTS DE REUNIÓ ASSOLIMENTS ACORDS ADOPTATS 
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8- CRITERIS DE PROMOCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- RELACIÓ FAMÍLIA/CENTRE EDUCATIU 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Jordi, ___de ___20____ 


