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1. PRINCIPIS GENERALS  

  

El fonament del Pla de transició de Primària a Secundària resideix en la 

necessitat de coordinar el canvi d' etapa de l' alumnat no sols dels centres 

adscrits sinó també dels alumnes provinents d'altres centres.  

  

El Pla de transició suposa implícitament l’ acollida de l’ alumnat però no només 

es centra en els alumnes, sinó també en tota la comunitat eductiva ja que es 

pretén implicar als pares, als equips docents i a les direccions dels quatre 

centres.  

  

El Pla de transició, entre altres finalitats, pretén garantir l' atenció a la diversitat 

i donar continuïtat a aquelles accions iniciades en Primària per tal d' atendre les 

necessitats de cadascun dels alumnes.  

  

  

  

2. ACTUACIONS GENERALS:  

  

Les actuacions que es desenvoluparan es centraran en:  

  

• Aspectes organitzatius i formatius que vinculen els últims cursos de 

Primària i el primer curs de Secundària.  

  

• La continuïtat en aspectes acadèmics relacionats fonamentalment amb 

àrees instrumentals.  

  

• Atenció a la diversitat i, en general, a totes les necessitats específics de l' 

alumnat tant a nivell acadèmic com de la seua evolució personal.  

  

• La prevenció de problemes que pugen sorgir  derivats del canvi que suposa 

el trànsit a un centre diferent amb unes normes específiques i un sistema 

organitzatiu nou.  

  

• La transmissió d’informació rellevant de cadascun dels alumnes per tal 

d’aconseguir detalls que puguen servir per a proporcionar-los el lloc més 

adient segons el seu perfil personal.  

  

• Intercanvi de metodologies i materials emprats en ambdós etapes per tal 

de trobar punts de confluència.  
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• Assessorament als pares al voltant de la nova etapa educativa que 

enfrontaran els seus fills així com dels canvis personals que es produiran 

a l’adolescència.  

  

  

• Coordinació d’ estratègies que aprofiten per a incrementar l’autonomia 

personal dels alumnes.  

  

• Dissenyar un pla d’acollida atractiu per a l’alumnat amb la implicació 

directa de l’alumnat de l’IES.  

  

  

  

  

3. RESPONSABLES. EQUIP DE TRANSICIÓ  

  

• COORDINACIÓ GENERAL: Directora de l’IES  

• COORDINADORES DELS COL·LEGIS ADSCRITS:  

o Directora del CEIP Bisbe Hevàs 

o Directora del CEIP Lluis Vives o 

Cap d’estudis del CEIP Jaume I  

• ALTRES C’ARRECS IMPLICATS  

o Orientadors de l’IES  

o Psicopedagogues del Gabinete escolar municipal o Caps 

d’estudis de l’IES i dels col·legis adscrits o Tutors de 5t i 6é 

de Primària  

o Caps de departament de Castellà, Valencià, Anglés i  

Matemàtiques de l’ IES o 

Coordinadora de Secundària de l’IES.  

o Equip de Convivència de l’IES o Mestres de PT dels quatre 

centres.  

o L’AMPA de l’IES  
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4. PUNT DE PARTIDA:  

Abans d’especificar les actuacions que es desenvoluparan 

conjuntament, cal ressaltar els següents aspectes:  

  

4.1. RELACIÓ AMB L’ENTORN  

  

En quant a la relació amb l’entorn, cal destacar l’acord de col·laboració amb 

l’Ajuntament de Puçol, tant amb la seua Regidoria d'Educació,  Cultura, Joventut 

i Esports com amb la de Serveis Socials i de la Dona.   

  

Aquesta col·laboració es concreta especialment amb la presència diària al Centre 

d’un treballador social i amb la participació de la Secretaria del Consell Escolar 

Municipal, treballadora en l’àrea de Serveis Socials, en les reunions setmanals 

de Convivència juntament amb la Directora, la Cap d’Estudis, l'Orientador de 

l’IES i la Coordinadora de l’ESO. Aquesta dinàmica de treball es troba concretada 

tant en el Pla de Convivència del Centre com el Projecte de Direcció de l’IES 

Puçol, així com amb l'Acord oficial de col·laboració que el nostre Centre té signat 

amb l'Ajuntament de Puçol.  

  

També fem servir el centre de dia de l’ Ajuntament “Martínez Coll” 

d’acompanyament dels alumnes amb dificultats, i altres dos treballadors socials 

que, en hores no lectives a l’IES fan un seguiment de l’absentisme i contacten 

amb les famílies de l’alumnat més conflictiu.  

  

Finalment, mantenim reunions sistemàtiques amb els centres de Primària que 

tenim adscrits pel que respecta a arreplegar informacions dels seus alumnes que 

s’incorporen al curs següent al nostre centre, amb el Gabinet Psicopedagògic 

municipal, que ens envia els informes psicopedagògics dels nostres futurs 

alumnes, i amb el centre Verge al Peu de la Creu pel que respecta a la FPB i 

Cicles Formatius de Grau Mitjà i al nostre Batxillerat.  
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4.2. ATENCIÓ DIRECTA I RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNAT.  

  

Donat el bon rendiment, tant acadèmic com d’inserció social que hem 

aconseguit, sembla més que raonable continuar amb aquests programes, fins i 

tot ampliant els Grups d’Especial Concreció Curricular, continuant amb el 

projecte de l’Aula Verda i de l'Aula d'Esforç Personal i Rendiment 

Acadèmic (ESPIRAL).  

  

  

  

 És per la qual cosa que, per tal d’aconseguir els recursos humans necessaris i 

impedir el cansament del professorat del Centre que participa voluntàriament en 

els Programes com per millorar els nostres resultats i potenciar la formació 

d’equips docents estables en tots els grups, Projectes i Programes, amb personal 

amb destinació definitiva del centre per a millorar la continuïtat, la programació 

i la coordinació d’aquestes, ens calen recursos adients que es plantejaran amb 

el PAM.  

  

  

4.3. RELACIÓ I COL·LABORACIÓ AMB LES FAMÍLIES.  

  

Com es descriu en el nostre Pla de Convivència volem plantejar i impulsar unes 

Jornades de Convivència, una Escola de pares,... en les que els pares i 

l’Associació de Pares i Mares, han de jugar un paper fonamental. Aquest seria 

l’esquema de les accions que considerem necessàries per a millorar la nostra 

pràctica docent en l’apartat que ens ocupa.  

  

  Integració dels pares, en la mesura del possible, en la vida quotidiana 

de l’Institut i potenciació de la implicació d’aquest col·lectiu en 

l’educació dels seus fills.  

  

  Celebració d’unes Jornades específiques de Convivència.  

  

  Escola de pares patrocinada per l’AMPA, una sessió per trimestre.  

  

• Com podem ajudar els pares a estudiar als nostres fills.  

• L’angoixa davant de l’estudi.  

• L’autoestima i el fracàs escolar.  

• La resolució de conflictes.  
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- Cal elaborar un temari i organitzar el desenvolupament d’acord 

amb l’AMPA.  

- També seria interessant, constituir un Taller o Escola de Mediació 

Escolar amb els pares, en dos aspectes: Prevenció i Intervenció. 

Caldria, doncs, programar els objectius i els continguts i organitzar 

el taller.  

  

  

 

  

5. LINIES D’ACTUACIÓ.  

  

  

 5.1.  EL CONCEPTE DE TRANSICIÓ   

  

  

El canvi d’Etapa de Primària a Secundària dels alumnes comporta dificultats en 

sí mateix pel procés d’adaptació al qual s’enfronta l’alumne.  

Per aquest motiu proposem una sèrie de mesures de col·laboració, entre els 

Directors dels Centres, els Tutors de sisè, els Professors de les matèries 

instrumentals de l'Institut, els Departaments d'Orientació i Coordinació i el 

Gabinet Psicopedagògic Municipal. D’aquesta manera podem també afavorir un 

millor clima educatiu al nostre Centre.  

  

 Les mesures afecten a tot el professorat -a través dels equips docents, dels 

departaments, de les famílies i de l’acció individual- perquè l’atenció dels 

alumnes que s’incorporen a 1er curs d’ESO ens afecta a tots en major o menor 

mesura.  

 Aquest Programa pretén augmentar, de manera progressiva i consensuada, la 

coordinació amb els centres de Primària i el nostre de Secundària, mitjançant 

un Protocol d'Actuació que volem concretar com s'indica a continuació.  

 

Aquest protocol d'actuació l'oferirem als Centres de Primària per tal de dur-lo a 

terme, tal i com s'indica i/o amb les modificacions proposades i consensuades 

pels centres de Primària.   
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5.2. CONCRECIÓ DEL PLA. FASES.  

   

5.2.1. REUNIÓ DE DIRECTORS. COORDINACIÓ GENERAL.  

Durant el mes de setembre de cada curs escolar, els directors dels quatre 

centres es reuniran a l’ IES per tal de coordinar y concretar les actuacions del 

curs, plantejar les necessitats concretes a partir de la experiència del curs 

anterior i fixar un calendari d’ actuacions. 

 

5.2.2. ACOLLIDA ALS NOUS ALUMNES. JORNADA “GERMÀ GRAN”  

Rebuda dels alumnes de primer d'ESO, el primer dia de classe a l'IES.  

Responsables.- L'Equip directiu, l'Orientador, el Coordinador de Secundària, i 

els Tutors.  

Temporització.- El primer dia de classe de setembre.  

Horari.- A l'hora que s'ha d'incorporar cada grup, segons l'horari per a cada 

grup.  

Descripció.- Els alumnes de primària són rebuts per membres de l'Equip 

Directiu, l'Orientador,  Coordinador de Secundària i Tutors, al Saló d'Actes, per:  

• Donar-los la benvinguda al nostre IES i presentar-los els 

tutors que va a tenir.  

• Animar-los a treballar bé cada dia del curs, i a què 

comuniquen als tutors qualsevol problema que puguen tenir.  

• Torn de preguntes dels alumnes sobre el tema que encara 

puga preocupar a cadascú.  

A continuació cada grup va amb el seu tutor a l'aula que el grup té 

assignada, perquè puguen tenir una xicoteta sessió de tutoria (amb 

l'entrega de l'horari del grup,...), i a l'acabar visita turística -de nou- 

al centre per refrescar-los la memòria.  
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Jornada GERMÀ GRAN   

La primera setmana del curs es durà a terme una jornada d’ acollida als alumnes 

de primer d’ ESO coordinada per l’ equip de convivència i amb la participació 

dels alumnes de 3r i 4t d’ ESO.   

 Aquesta jornada es planificarà amb una sèrie de jocs per tal d`afavorir la 

convivència i amb la pretensió de facilitar la integració dels nous alumnes. Els 

jocs seran organitzats pels alumnes de Cicle Superior.  

 A cada alumne de primer li serà assignat un germà gran de 3r o 4t d`ESO qui 

serà l´encarregat de guiar al petit durant les primeres setmanes del curs.  

  

5.2.3. TRASVASAMENT D’INFORMACIÓ DESPRÉS DE LA REALITZACIÓ 

DE LA PROVA INICIAL  

La prova inicial tindrà una doble finalitat:  

• Detectar les necessitats específiques de cada alumne.  

• Coordinar les metodologies i continguts de cada matèria 

donat que dita prova aura sigut consensuada pels 

responsables dels departaments implicats i dels tutors de 6é.  

Per tant, després de la realització de la prova, en la primera setmana del curs, 

es transvasarà la informació resultant als col·legis d’ origen per a la seua 

consulta.  

  

5.2.4. COORDINACIÓ ACADÈMICA  

Reunió amb els Directors dels Centres de Primària   

1) Responsables.- L'Equip directiu, l'Orientador, el 

Coordinador de Secundària i els Caps de Departament 

(matèries instrumentals només).  

2) Temporització.- Al mes de gener.  

3) Horari.- A l'hora convinguda amb els Directors de 

primària i els Caps de Departament.  
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4)Descripció.- La reunió té dos objectius:  

• Tornar-los la informació a cada Director de l'evolució que ha 

tingut cada alumne que arribà del seu centre (en els aspectes 

acadèmics, conductuals,...) perquè la facen arribar als professors 

que varen ser tutors d'aquests alumnes, ja que ens consta que 

els agrada fer un seguiment dels seus alumnes. És una forma de 

tornar-los la informació. Al mes de maig del curs anterior, els 

tutors ens van donar a nostres informació dels seus alumnes i ara 

nostres li la tornem.  

• Posar en contacte els Directors de Primària amb els Caps del 

Departaments de matèries instrumentals, perquè puguen 

concertar una sèrie de reunions amb els professors de sisè de 

primària per tal de coordinar -dins del possible, i respectant 

sempre l'autonomia de cada centre-, aspectes com continguts, 

metodologies, activitats, proves de nivell,... puguen tenir una 

reunió amb el tutor i a l'acabar visita turística al centre perquè 

coneguen les nostres instal·lacions i dependències.  

  

Reunió dels professors de l'IES de les matèries instrumentals 

amb els professors de primària (especialment els Tutors).  

  

1) Responsables.- L'Equip directiu, l'Orientador, el Coordinador de 

Secundària i els Caps de Departament (matèries instrumentals 

només) i els Directors de Primària i els professors de primària 

(especialment els Tutors).  

2) Temporització.- Durant el segon trimestre.  

3) Horari.- A l'hora convinguda pels Directors de primària i el de 

secundària.  

4) Descripció.- La reunió té l'objectiu de posar en contacte els 

Professors de Primària amb els Professors de Secundària de 

matèries instrumentals, perquè puguen coordinar -dins del 

possible, i respectant sempre l'autonomia de cada centre-,  

aspectes com continguts, metodologies, activitats, proves de 

nivell,... puguen tenir una reunió amb el tutor i a l'acabar visita 

turística al centre perquè coneguen les nostres instal·lacions i 

dependències.  
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5.2.5. TRANSVASSAMENT D’ INFORMACIÓ PARTICULAR  

Amb la finalitat d’ obtindré informació individualitzada dels alumnes i  

detectar les necessitats educatives de cadascun, s’ establiran una sèrie 

d`entrevistes entre els responsables de cada centre tal com s’ especifica a 

continuació:  

Reunió amb els tutors/es de sisè de cada col·legi de primària dels que rebem 

alumnes.  

  

1) Responsables.- Ho fan l'Orientador i el Coordinador de Secundària.  

2)Temporització.- Ho fem al mes de maig.  

3)Horari.- Ho fem a l'hora que cada col·legi determina.  

4)Descripció.- L'Orientador i el Coordinador de Secundària es 

desplacen als centres de Primària dels quals rebem al mes de maig, per 

entrevistar-se amb els tutors de sisè, per tal de rebre informació de cada 

alumne que el curs següent s'incorporarà a l'IES. Aquesta informació 

fonamentalment consisteix en:  

• Nivell acadèmic de cada alumne (excel·lent, notable, bé, suficient 

i/o insuficient).  

• Perfil conductual de cada alumne (molt bé, bé, regular, mal i/o 

molt mal)  

• Necessitats Educatives Especials de cada alumne (ACIS, eixida a 

PT, Logopèdia, recolzament,...)  

• Relacions amb les famílies de cada alumne (si col·laboren amb el 

centre o no, amb efectivitat o no, si presenten dificultats 

econòmiques que puguen dificultar l'adquisició del material 

escolar (l'IES disposa d'un programa per oferir llibres de text 

usats a les famílies que els necessiten), problemes específics que 

presenten algunes famílies i que deuen conèixer els professor 

dels seus fills,......)  

  

• Relacions amb el Centre de Dia de Puçol, dels casos més 

disruptius i/o greus.  
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• Recomanacions per adjudicar a cada alumne, una Optativa  

Instrumental (Taller de castellà, de Valencià o de Matemàtiques)  

• Recomanació perquè un alumne puga estar en un grup d'Especial 

Concreció Curricular, per la qual cosa cada tutor parla amb la 

família que al mes de juny passa per l'IES a parlar amb nosaltres, 

per conèixer el perfil del grup,... i firmar la seua autorització).  

• Recomanació perquè alguns alumnes estiguen separats en grup 

diferents per evitar conflictivitat o que estiguen al mateix grup, 

perquè es complementen bé.  

• Suggeriment de famílies possiblement interessades en 

col·laborar amb l'AMPA de l'IES (aquesta informació la fem 

arribar a l'AMPA del centre perquè contacten amb eixes famílies)  

  

5) Utilitat.- Aquesta informació és la que l'IES utilitza per:  

1. Assignar el grup a cada alumne.  

2. Oferir aquesta informació als tutors, al mes de setembre, en les 

Jornades per a Tutors i Professors Nouvinguts, abans de què 

comencen les classes, perquè el primer dia de classe els tutors 

ja disposen d'informació de cada alumne.  

3. Contrastar-la amb la que tenen els Equips docents a l'Avaluació 

Zero, de la primera quinzena d'octubre.  

  

5.2.6. REUNIÓ COL·LECTIVA AMB ELS PARES I MARES DELS ALUMNES 

DE PRIMÀRIA.  

  

1. Responsables.- Ho fan la Directora de l'IES, l'Orientador i el 

Coordinador de Secundària.  

2. Temporització.- Ho fem al final del mes de maig o 

començament del mes de juny.  

3. Horari.- Ho fem a l'hora que cada col·legi de primària determina 

(a mig dia i/o per la vesprada)  
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4. Descripció.- La Directora de l'IES i el Coordinador de Secundària 

es desplacen als centres de Primària dels quals rebem alumnes 

(CP Bisbe Hervàs, CP Luis vives i CP Jaume I), per reunir-nos 

amb els pares i mares dels alumnes de sisè de cada centre, per 

donar-los informació sobre els centre al que van a acudir els seus 

fills el curs següent i respondre als seus dubtes. Aquesta 

informació fonamentalment consisteix en:  
  

• Explicar les diferències que van a trobar-se els alumnes al passar 

d'un centre de primària a l'IES de Puçol: els seus fills passen en 

un moment de ser "els més majors del centre de Primària" a ser 

"els més xicotets del centre de Secundària", la grandària del 

centre, l'horari (han de matinar més i tenen tres vesprades sense 

classe), nombre de professors,...  

• Explicar els pareguts que hi ha entre els centres de primària i el 

nostre centre de secundària: els tutors, les hores d'atenció a 

pares i mares, les aules de PT, els desdoblaments i 

recolzaments,...  

• El sistema ITACA de gestió docent per a les famílies i que pot 

oferir informació en temps real del més rellevant dels seus fills.  

• Mecànica per a formar els grups.  

• L'optativitat en secundària (PEV/PIP, Religió/AE, una assignatura 

optativa en cada curs.  

• El pla d'atenció a la diversitat de l'IES de Puçol: programes i 

grups especials, PT, desdoblaments  recolzaments, atenció a 

immigrants,...  

• El pla per la millora de la convivència i la mediació escolar:  

funcionament del grup, activitats, la tutorització dels alumnes, la 

mediació en cas de ser necessària,...  

• El pla per la prevenció de l'assetjament escolar que estem duent 

ja molts anys.  

• El R.R.I.  

• Informació relativa a la formalització de la matrícula. Contingut 

del sobre de matrícula,...  

• Pàgina web de l'IES, on poden trobar tota la informació que els 

estem donant i molt més.  

• Torn de preguntes dels pares sobre el tema que puga preocupar 

a cadascú.  
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5. Utilitat.- Aquesta informació pretén llevar tota la ansietat 

possible que moltes famílies poden estar passant, davant el canvi 

que van a experimentar els seus fills al curs següent. Volem que:  

• Comprenguen que la relació pares i mares amb el centre ha de 

continuar i si és possible incrementar-se.  

• Que sempre seran benvinguts al centre, ja que tots els professors 

disposen d'hores d'atenció a pares.  

• Que l'IES és distint (al centre de primària), però no ha de ser 

distant (de les famílies).  

  

  

5.2.7. - VISITA DELS ALUMNES DE PRIMÀRIA A L'IES.  

  

1. Responsables.- Per part de Primària els professors tutors i per 

part de l'IES l'Equip directiu, l'Orientador i el Coordinador de 

Secundària.  

2. Temporització.- Es fa al final del mes de maig o al mes de juny.  

3. Horari.- Ho fem a l'hora que cada col·legi de primària determina 

(pel matí)  

4. Descripció.- Els alumnes de primària són rebuts per membres 

de l'Equip Directiu, l'Orientador i Coordinador de Secundària al 

Saló d'Actes, per:  

• Donar-los la benvinguda al nostre IES i felicitar-los per haver 

triat el nostre IES que és un molt bon IES, per continuar els 

seus estudis.  

• Explicar-los el programa que hem preparat per a ells aquest 

dia:  

  Explicar breument les novetats que van a trobar-se a l'IES 

(grandària, horaris, nombre de professors, assignatures, 

optativitat, formació de grups,....  

  Explicar-los les dependències de què disposa el centre i la 

utilitat de cadascuna: laboratoris, tallers, infocole, 

administració, consergeria, gimnàs, pistes esportives, 

pati,.... i la cafeteria.  

  Torn de preguntes dels alumnes sobre el tema que puga 

preocupar a cadascú.  

  A continuació es visita el centre i les seues dependències,...  
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5. Utilitat.- Aquesta informació pretén llevar tota la ansietat 

possible que molts alumnes poden estar passant, davant el canvi 

que van a experimentar al curs següent. Volem que:   

Comprenguen que el centre està a la seua disposició.  

  Que sempre seran atesos en qualsevol problema que puguen 

tenir.  

  Que del que es tracta és d'estudiar, treballar i d'aprendre 

gaudint,... i en definitiva ser feliços en el nostre centre.  

  

  

  

5.2.8. JORNADA DE PORTES OBERTES PER A PARES:  

  

  

1. Responsables.- L'Equip directiu, l'Orientador, el Coordinador de 

Secundària i els Tutors.  

2. Temporització.- A final de curs.  

3. Horari.- Per la vesprada.  

4. Descripció.- Els pares i mares dels alumnes de primer d'ESO 

són rebuts per membres de l'Equip Directiu, l'Orientador i 

Coordinador de Secundària i els Tutors, al Saló d'Actes, per:  

  Donar-los la benvinguda al nostre IES i presentar-los els 

programes i activitats del centre mitjançant la pàgina web.  

  Animar-los a col·laborar amb els professors del centre, i a què 

comuniquen als tutors qualsevol problema que puguen tenir.  

  Torn de preguntes dels alumnes sobre el tema que encara 

puga preocupar a cadascú.  

  Visitar les dependències del centre.  

  Gaudir d’ un espai de conversa informal a la cafeteria del 

centre amb un piscolabis organitzat per l’ AMPA.  
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5.2.9. ALTRES ACTIVITATS AL LLARG DEL CURS:  

  

  

• PROPOSTA MEDIAMBIENTAL  

El departament de Biologia organitza una activitat per a conèixer 

els arbres i arbustos del poble mitjançant una activitat formativa 

que es desenvolupa al Parc Ribelles. Esta activitat està 

organitzada pels alumnes de Batxillerat de l’ IES i consisteix en 

planificar jocs diversos per als xiquets de 6é en torn als arbres 

del parc, jocs de identificació dels arbres, arbustos, tipus de fulles 

i d’ altres qüestions mediambientals.  

  

  

  

   

• APRENENTATGE  SERVEI  (APS)  A  TRAVÉS  DE  

CONTACONTES I LECTURA TEATRALIZADA  

  

Durant el curs 2018-19 el departament d'anglès ha volgut 

aprofitar l'oportunitat que li brinda l'assignatura de competència 

oral en anglès, oferida als curs de 3r i 4t de l'ESO, per posar en 

marxa un projecte d'APS dirigit a l'alumnat de infantil i primària 

de les escoles de la població de Puçol.  

  

Aquest projecte té dos objectius: d'una banda, millorar la 

capacitat de comunicació de l'alumnat de secundària, tant en 

l'aspecte verbal (especialment la pronunciació, l'entonació i el 

ritme narratiu en anglès) com el no verbal (expressivitat facial i 

corporal, contacte visual amb el públic, capacitat d'improvisació i 

creativitat); d'altra banda, té com a objectiu donar l'oportunitat a 

l'alumnat d'infantil i primària de gaudir d'una narració d'un conte 

i una representació en llengua anglesa, amb el suport visual d'un 

decorat elaborat pel mateix alumnat de secundària.  

  

Durant aquest primer trimestre dos grups de 3r ESO ha acudit 

durant el mes de novembre i desembre a representar els contes 

a infantil, 1r, 2n, 3r i 6è de primària del Jaume I. El 20 de 

desembre un grup de competencial oral 4t ESO té planejada la 

representació d'un conte tradicional per a tots els grups d'infantil 

del CEI la Milotxa.  
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L'avaluació de la planificació i execució del projecte ha tingut molt 

bona acollida per part de l'alumnat participant com per part de 

l'alumnat i professorat de les escoles. Després de cada 

representació cada grup ha rebut una valoració d'uns dels 

diferents aspectes reflectits en una rúbrica, juntament amb un 

comentari global de l'experiència, tant per part de la resta de 

companys i companyes, la professora encarregada del grup i el 

professorat que acompanyava els diferents grups a les escoles.  

  

Considerem que aquest tipus d'intervencions ajuden molt a la 

cohesió de grup, al desenvolupament de les habilitats socials i a 

una millor comunicació entre els centres de Primària i Secundària.  

  

  

  

 5.2.10.  NOVES PROPOSTES:  

  

• Caldria convidar als mestres de Primària a visitar als seus 

antics alumnes en qualsevol moment del curs per tal de 

compartir les noves experiències a l’ IES.  

• Es pot suggerir als alumnes de 6é que preparen a classe un 

“Curriculum” a manera de presentació per a entregar al tutor 

de 1r d’ ESO el primer dia de classe a l’ IES.  

• Els mestres de 6é poden recomanar als seus alumnes que 

complimenten un quadern de treball durant l’ estiu. Aquest 

quadern haurà d’ arreplegar-lo el tutor de 1r d’ ESO per tal de 

donar continuïtat al treball iniciat en Primària.  
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6. AVALUACIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ  

  

En finalitzar el curs escolar es farà una reflexió conjunta al voltant de la 

eficàcia del treball realitzat. Cada centre introduirà les conclusions a la 

memòria final de curs.  

  

Els aspectes rellevants i les propostes de millora seran objecte de 

modificació al començament del següent curs escolar.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

ANEXOS  
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COORDINACIÓN PRIMARIA-SECUNDARIA CURSO 2018-19  
ACUERDOS TRAS LA REUNIÓN DE DIRECTORES REALIZADA EN EL IES EL 30 de octubre de 2018  

REUNIÓN  ASUNTO  RESPONSABLES  FECHAS  

COORDINACIÓN 

GENERAL  
Consenso  sobre  pautas 

 de trabajo  
Directores de los cuatro centros  26/09/2018  

ENTREGA DE NOTAS DE 

LA 1ª EVALUACIÓN  
Valoración de resultados.  -Jefa de estudios y coordinadora de 

Secundaria.  
-Tutores  

-Luis Vives:  15 de enero:  11:30-12:30 (A)  y  12:30- 13:30 

(B) la otra clase. 16 enero :10 a 11h (C) -Jaume I: 22 enero 

y 26 enero   
-Bisbe Hervàs: 29 enero: 12:30h  

COORDINACIÓN ÁREAS 

INSTRUMENTALES  
Revisión de programaciones, 

contenidos mínimos y 

metodologías   

  
-Jefes de Departamento de Castellano 
y Valenciano.  
-Profesores tutores de 6º  

-Bisbe Hervàs:  
-Luis Vives:  6 de febrero: 12:30 a 13:30h -
Jaume I:  
(Los profesores del IES se desplazarán a los colegios)  

DEPARTAMENTO  DE  
ORIENTACIÓN DEL IES/ 

GABINETES  

Información alumnos NEE  -Orientadores.  
-Responsables Gabinete Municipal.  
-Maestros de PT  

- Luis Vives: 25 febrero 10:00h  
-Bisbe Hervàs: 27 febrero 10:00h  
-Jaume I: 26 febrero 10:00h  

JEFATURA DE ESTUDIOS  

Y TUTORÍA  
Traspaso de información 

individualizada de los alumnos 

de 6º  

-Jefa de estudios y coordinadora de 
Secundaria.  
-Tutores de 6º de este curso  

-Bisbe Hervàs: 28 mayo 12:30h  
-Jaume I: 14 mayo 11:30h y 15 mayo 11:30h  
-Luis Vives: 21 de mayo: 11:30 a 12:30 y 12:30 a 13:30h la 

otra clase (A-B). 22 de mayo:  10h (6º C)  

ACOGIDA A LOS 

ALUMNOS DE 6º  
Visita al Instituto de los 

alumnos de nuevo acceso.  
-Dirección del IES  
-Tutores de 6º  

-9 abril. Jaume I            
-8 abril. Luis Vives.          9:30h -

10 abril. Bisbe.  



 

 

ASISTEN A LA REUNIÓN: Pepa Gallego (Luis Vives), Silvia (Bisbe Hervàs), Rosa (Jaume I) y Pilar Millán (IES Puçol)  
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INFORMACIÓN A LOS  
PADRES EN LOS 

COLEGIOS  

Explicación del funcionamiento 

del Instituto.  
-Dirección del IES  
-Tutores de 6º  

-13 mayo (lunes) Luis Vives (17:00h)  
-16 mayo (jueves) Jaume I (14:00h)  
- 17 mayo (viernes) Bisbe Hervàs 12:30h)  

JORNADA PUERTAS 

ABIERTAS EN EL IES  
Acogida a los padres de 

alumnos de 6º. Visita a las 

dependencias del IES  

-Dirección del IES  
-Departamento de Orientación.  

¿? mayo:  
-18:00h Jaume I y Luis Vives  
-18:30h Bisbe Hervàs  
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GUIÓN PARA LAS REUNIONES CON LOS PADRES DE 6º DE PRIMARIA  

  
1. SALUDO y presentación (José Antonio y yo)  

  
2. Explicación del porqué de la visita al colegio:  
  

• Resolver dudas acerca de la transición de Primaria a Secundaria.  

• Desdramatizar la ansiedad que puede causar el hecho de enviar a niños 

tan “pequeños” al Instituto.  

• Explicar las características del centro, los niveles educativos, programas...  

• Comentar el proceso de matrícula.  

  
  

3. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO  

• Nº alumnos  

• Nº profesores  

• ESO: nº grupos  

• BACHILLERATO: 3-3 (Científico técnico y Humanidades-Ciencias sociales)  

• Formación profesional básica   

• Formación profesional de grado superior de Ed. Infantil e Integración 

social  

• Grupos especiales PMAR/PR4/PAC/GECC- Trabajo por ámbitos  

A pesar de la magnitud de las dimensiones, no hay que temer al concepto 

de “macrocentro” ya que la organización de cada grupo es similar a Primaria en 

cuanto que todos cuentan con un tutor que coordina al equipo docente...  
  

4. ORGANIZACIÓN:  

• Equipo directivo  

• Departamento de Orientación  

• Coordinadora de ESO  

• Departamentos didácticos  

• Tutores  

  Comentar aspectos como:  

• Disponibilidad del Equipo, del Dep de Orientación...  

• Horario atención a padres a comienzo de curso.  

• Necesidad de mantener fluidez en la relación familias-IES.  

• Solicitar cita previa...  
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5. CAMBIOS QUE SE PRODUCEN EN EL TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA:  

• Tamaño del Centro  

• Horario diferente. Hablar de horas de entrada/salida y patios.  

• Más profesores  

• Más asignaturas  

• Más deberes  

• Más estudio (aunque no haya “deberes”, siempre hay que repasar, 

preparar trabajos, lecturas, preparar las clases del día siguiente...)  

• Más esfuerzo en general  

• Evolución de los alumnos: problemas de la adolescencia, etapa que 

coincide con su estancia en el IES.  
  

6. ASPECTOS QUE NO CAMBIAN:  

• Tutorías  

• Atención personalizada  

• Control a los alumnos  

• Normas (distintas, pero hay normas estrictas)  

• Continuidad en las necesidades de PT/Logopedia  

  
  

7. SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS EN LA TRANSICIÓN  

• Plan de trabajo conjunto Primaria-Secundaria:  

Coordinación:  

• Tutores  

• Psicopedagogos  

• PT  

• Jefes de estudios  

• Directores  

• Finalidad: conocimiento del alumnado y sus necesidades 

específicas, lo cual no supone prejuzgar...  

• Intentamos atender a cada alumno según su nivel y su 

método de aprendizaje.  
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8. ACTITUD DE LOS PADRES. Nos gustaría...:  

• Contacto permanente con el centro  

• Tutoría  

• Horario de atención a padres en la web  

• Importancia de la coordinación con profesores y tutores:  

• Si detectan problemas, avisar en el momento en que se producen.  

• Comunicar problemas familiares que puedan afectar al 

rendimiento del alumno o a su actitud.  

• Comunicar enfermedades que puedan requerir actuaciones.  

• Casos de padres separados: importante en ficha de matrícula 

aportar datos...  
  

9. PROYECTOS DEL CENTRO:  

• Equipo de Convivencia y Mediación. Explicar líneas básicas:  

• Curso de mediación  

• Alumnos mediadores  

• Alumnos cooperantes  

• “Hermano Mayor”  

• Banco de libros del AMPA.  

• Libro de matemáticas  

• Libros de lectura  

• Proyecto solidario de reutilización de libros  

• Plan de INTERNACIONALIZACIÓN: aprendizaje de lenguas:  

• Intercambio con Francia  

• Viajes de estudios al Reino Unido  

• Intercambio con Finlandia en Bachillerato. • Olimpiada matemática  

• Proyecto ESPIRAL:  

• Premios al mérito y al esfuerzo  

• Talleres sobre esfuerzo  
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• Sesiones de coordinación con padres de alumnos que presentan 

riesgo de fracaso en la 1ª Evaluación.  
  
  
  
  
  
  
  

10. NORMAS BÁSICAS:  

• Los alumnos conocerán a través de los tutores el RRI  

• El RRI está en la página Web  

• Cuestiones importantes para comenzar:  

• El curso comenzará el 3 de septiembre. El primer día será de 

presentación del tutor, explicación del horario, normas...  

• Entradas y salidas...puertas...  

• No pueden salir del Centro si no vienen a recogerlos los padres o 

personas autorizadas (doc. de autorización a terceros) Avisar si hay 

órdenes de alejamiento, si se ha perdido la patria potestad...  

• No se pueden traer móviles • No se suministran medicamentos.  

• Control de faltas/ exámenes: SGD/Web-Ítaca  

  
  

11. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS:  

• PEV/PIP  

• Por optativas  

• No necesariamente con amigos  

• Si hay problemas...cambios razonados durante la primera semana.  

  
12. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (José Antonio)  

• Web  

• Problema adolescencia  

• Orientación en estudios  

• Orientación laboral  

• Ayuda a padres (escuela de padres)  

  
13. AMPA ( INFO PADRES)  
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14. SOBRE DE MATRÍCULA  

• AMPA  

• Documentos  

• Autorizaciones  

• Revisión médica  

• Ficha de matrícula  

• Firma de padres separados (los dos)  

  
  

  
15. LIBROS DE TEXTO:  

• Info con la matrícula  

• En la web  

• ACIS: No comprar hasta que comience el curso.  

• Xarxa de llibres.  

  
  
PARA FINALIZAR:  

 ESTAMOS PARA:  

 Ayudar  

 Guiar  

 Orientar  

 Colaborar  

 Atender las necesidades específicas de cada alumno  

 INVITACIÓN A LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS  

  


