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1.- FINALITAT I JUSTIFICACIÓ. FONAMENTS LEGISLATIUS.

Encara que el nostre centre portava des de la seua inauguració un pla de transició, en l'ORDE
46 de juny de 2011 es regula con hem de elaborar el pla i els seus continguts, per tal de que
tots els centre apliquen aquest pla.

Son  algunes  les  lleis  en  las  que  se  basa  l'elaboració  d'aquest  pla.  Aquestos  fonaments
legislatius són els seguents:

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en l'article 3.3 disposa que l'Educació
Primària  i  l'Educació  Secundària  Obligatòria  constituïxen  l'educació  bàsica.  L'article  4.2
assenyala que l'ensenyança bàsica comprén deu anys d'escolaritat i es du a terme, de manera
regular, entre els sis i els setze anys d'edat.

Al seu torn, en referència al principi de continuïtat entre etapes, l'article 20.5 establix que, a fi
de  garantir  la  continuïtat  del  procés  de  formació  de  l'alumnat,  cada  alumne  o  alumna
disposarà, en finalitzar l'etapa, d'un informe sobre el seu aprenentatge, els objectius assolits i
les competències bàsiques adquirides, segons com disposen les administracions educatives.
Així  mateix,  les  administracions  educatives  establiran  els  pertinents  mecanismes  de
coordinació. En este mateix sentit, l'article 121.4 indica que correspon a les administracions
educatives  afavorir  la  coordinació  entre  els  projectes  educatius  dels  centres  d'Educació
Primària  i  els  d'Educació  Secundària  Obligatòria  a  fi  que  la  incorporació  de  l'alumnat  a
l'Educació Secundària siga gradual i positiva.

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,  també planteja com a mesura,  entre els principis
pedagògics que atribuïx a l'Educació Secundària Obligatòria, el que disposa l'article 26.3, de
manera que les administracions educatives establiran les condicions que permeten que, en els
primers cursos de l'etapa, els professors amb la deguda qualificació impartisquen més d'una
matèria al mateix grup d'alumnes.

Per  a  l'orientació  de  l'alumnat  en  la  transició  entre  etapes,  diverses  disposicions
reglamentàries  regulen esta funció en l'àmbit  de la Comunitat  Valenciana.  Així, el Decret
131/1994, de 5 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regulen els servicis especialitzats
d'orientació educativa, psicopedagògica i professional, en l'article 3.1, epígrafs i) i k), disposa
que les funcions generals dels servicis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i
professional  són,  entre  altres,  collaborar  en  l'orientació  de  l'alumnat  en  els  processos  de
transició a altres etapes i itineraris educatius, i en el món del treball, així com assessorar les
famílies, o els representants legals de l'alumnat, participant, si és el cas, en el desenrotllament
de programes formatius de pares i mares d'alumnes.

D'altra banda, l'article 85.2 del Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel
qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts d'Educació Secundària, establix
que  és  funció  del  departament  d'Orientació  coordinar,  d'acord  amb  el  que  establixen  els
projectes  curriculars  d'etapa,  l'orientació  educativa,  psicopedagògica  i  professional  de
l'alumnat, especialment pel que fa als canvis de cicle o etapa, i a l'elecció entre les distintes
opcions acadèmiques, formatives i professionals.

Les actuacions de coordinació, en l'actualitat, les regula l'article 23 de l'Orde de 16 de juliol
de  2001,  per  la  qual  es  regula  l'atenció  educativa  a  l'alumnat  amb necessitats  educatives
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especials  escolaritzat  en  centres  d'Educació  Infantil  (2n  cicle)  i  Educació  Primària,  on
s'assenyala  que  amb la  finalitat  d'aconseguir  la  necessària  coordinació  entre  els  centres  i
col·legis d'Educació Primària i els centres d'Educació Secundària de referència, els professors
especialistes de Psicologia i Pedagogia que pertanyen als servicis psicopedagògics escolars o
gabinets  psicopedagògics  escolars  autoritzats  dels  centres  d'Educació  Primària  i  els
departaments d'Orientació dels centres d'Educació Secundària tindran reunions conjuntes al
llarg del 2n trimestre  del curs escolar a fi  de traspassar la  informació pertinent  relativa a
l'alumnat amb necessitats educatives especials que, previsiblement, seran escolaritzats el curs
següent a estos centres.

Igualment,  en l'article  7  de l'Orde de 14 de març  de 2005,  de  la  Conselleria  de Cultura,
Educació  i  Esport,  per  la  qual  es  regula  l'atenció  a  l'alumnat  amb  necessitats  educatives
especials  escolaritzat  en  centres  que  impartixen  Educació  Secundària,  es  concreten  els
extrems  de  la  coordinació  entre  els  centres  d'Educació  Primària  i  els  centres  d'Educació
Secundària.

D'altra banda, les ordes d'avaluació de les dos etapes també reflectixen la regulació de certes
actuacions destinades a la coordinació entre etapes.  Així, l'article 10.5 de l'Orde de 13 de
desembre  de  2007,  de  la  Conselleria  d'Educació,  sobre  avaluació  en  Educació  Primària,
prescriu que en finalitzar l'etapa s'entregarà a l'alumnat l'original del seu historial acadèmic
d'Educació Primària i una còpia del document s'enviarà al centre d'Educació Secundària, a
petició d'este, junt amb l'original de l'informe d'aprenentatge a què fa referència l'article 12 de
la dita orde. L'Orde de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació
en  Educació  Secundària  Obligatòria,  en  l'article  3.2  arreplega  que,  a  fi  de  facilitar  la
continuïtat del procés educatiu de l'alumnat, els centres establiran mecanismes de coordinació
amb  l'etapa  d'Educació  Primària  i  entre  els  diferents  cursos  de  l'Educació  Secundària
Obligatòria. Durant el primer mes de l'any acadèmic, l'equip docent realitzarà una avaluació
inicial de l'alumnat amb la finalitat de comprovar el nivell en el seu procés d'aprenentatge. Per
a esta avaluació inicial  es tindran en compte també els informes emesos en l'etapa o curs
anterior.

Vista la normativa anteriorment exposada, en relació amb la gestió de la transició entre les
etapes d'Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, és possible concretar un marc
normatiu unificat i precís, que permeta la definició de les tasques que han de dur a terme els
centres en les dos etapes, a fi de coordinar esforços i impulsar l'efectivitat d'este procés.

Per  tot  això,  vista  la  proposta  dels  directors  generals  d'Ordenació  i  Centres  Docents,  de
Personal,  i  de  la  directora  general  d'Avaluació,  Innovació  i  Qualitat  Educativa  i  de  la
Formació Professional, de data 8 de juny de 2011, de conformitat amb esta, i en virtut de les
competències que m'atribuïx l'article 28.e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,

2.-  OBJECTIUS.

L'objecte d’aquest pla és organitzar i planificar la transició des de l'etapa d'Educació Primària 
a l'Educació Secundària Obligatòria.

Els objectius  generals són el seguent:

1. L'atenció a la diversitat de característiques i situacions personals de l'alumnat.

2. La continuïtat i la graduació progressiva que hi ha en l'ensenyança bàsica.
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3. La capacitat de progressió i canvi de tot l'alumnat, en el marc de la identificació de les 
seues necessitats educatives ordinàries i específiques.

4. La prevenció de dificultats d'integració i adaptació escolar, de creixement personal, afectiu,
i específicament curricular.

5. L'autonomia pedagògica dels centres quant a l'organització i el funcionament més adequats 
a les característiques i necessitats del seu alumnat.

6. L'avaluació i la correcció de les deficiències detectades.

3.- ÀMBIT  D'ACTUACIÓ.

Tindran la consideració d'actuacions generals per a la gestió de la transició de l'Educació 
Primària a l'Educació Secundària Obligatòria, les següents:

1. Des de la perspectiva pedagògica i organitzativa dels centres docents:

a)  La planificació  i  el  desplegament  de processos de coordinació  entre  els  centres
d'Educació Primària i els centres d'Educació Secundària Obligatòria als quals estiguen
adscrits,  on  s'incloguen  actuacions  sistemàtiques  distribuïdes  al  llarg  de  cada  curs
escolar.

b) Aproximació de les cultures, de les formes d'organització i actuació dels centres
d'Educació Primària i d'Educació Secundària Obligatòria.

c) Conformació d'equips de transició estables, tant en l'etapa d'Educació Primària com
en l'Educació Secundària Obligatòria, en els quals puguen estar representats tots els
membres de la comunitat educativa.

d) Intercanvi i utilització col·legiada d'informació relativa a necessitats educatives de
l'alumnat  en  trànsit  de  l'etapa  d'Educació  Primària  a  l'Educació  Secundària
Obligatòria.

e) Identificació de recursos personals i materials necessaris per a la implementació de
respostes educatives.

f) Convergència metodològica entre les àrees de tercer cicle d'Educació Primària i les
matèries dels dos primers cursos de l'Educació Secundària Obligatòria, amb les quals
guarden continuïtat.

g)  Planificació  i  posada  en  funcionament  de  programes  de  desenrotllament
competencial de l'alumnat en els àmbits d'autonomia i iniciativa personal, i aprendre a
aprendre.

h) Implicació de l'equip directiu dels centres docents en la potenciació de l'escomesa
tècnica  del  procés,  de la  coordinació  dels  equips  de  transició,  de la  flexibilització
organitzativa i curricular, i del seu seguiment i avaluació.

2. Des de la perspectiva institucional dels centres docents i les seues relacions amb
l'alumnat i les seues famílies:
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a) Orientació, assessorament i formació de pares i mares sobre el procés de transició
d'una etapa  a  una  altra,  en l'ensenyança  bàsica,  de les  seues  filles  i  els  seus  fills.

b) Cooperació entre les famílies i els centres docents, i  foment d'esta cooperació a
través  de  l'equip  directiu  dels  centres  i  les  associacions  de  mares  i  pares.

3. Des de la perspectiva de l'administració educativa:

a)  Orientació,  assessorament  i  formació  als  equips  docents  implicats  en el  procés.

b)  Oferta  d'edicions  formatives  per  part  dels  Centres  de  Formació,  Innovació  i
Recursos  Educatius  (CEFIRE),  emfatitzant  la  modalitat  formativa  de  formació  en
centres.

c)  Gestió  de  recursos  personals  i  materials  necessaris  per  a  la  implementació  de
respostes educatives.

d) Supervisió i assessorament per part de la Inspecció Educativa.

Les  actuacions  incidiran en aspectes organitzatius,  de funcionament  i  formatius  dirigits  al
tercer  cicle  de  l'Educació  Primària,  al  primer  i  segon  curs  de  l'Educació  Secundària
Obligatòria,  així  com  als  membres  de  la  comunitat  educativa  implicats  en  el  procés  de
transició entre etapes de la zona de La Torre-San Marcelí amb els centres:

 IES JOANOT MARTORELL.
 CEIP PROFESSOR RAMITO JOVER.
 CEIP FAUSTO MARTÍNEZ.
 CEIP SARA FERNÁNDEZ.
 CEIP PADRE MANJÓN.
 CEIP TOMÁS DE VILLARROYA
 CEIP SALGUI.

4.- PROCÉS D'ELABORACIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ.

COMPOSICIÓ DE L'EQUIP DE TRANSICIÓ

1. Al llarg del mes de setembre es constituirà  l'equip de transició dels centres d'Educació
Primària i del centre d'Educació Secundària Obligatòria al qual estiguen adscrits. Formaran
part de l'equip de transició:

a) Les direccions d'estudis dels distints centres.
b) El coordinador o coordinadora de l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria.
c)  El  titular  de la  direcció  del  departament  d'Orientació  del  centre  d'Educació  Secundària
Obligatòria.
d) Un especialista en Orientació Educativa del servici psicopedagògic escolar o del gabinet
psicopedagògic autoritzat, encarregat d'atendre el centre d'Educació Primària.
e) Els tutors i les tutores del sext curs d'Educació Primària.
f) Els tutors i les tutores de primer curs d'Educació Secundària Obligatòria.
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g)  Els  mestres  i  les  mestres  especialistes  en  Pedagogia  Terapèutica  de  les  dos  etapes.
h)  Els  titulars  de  la  direcció  de  departament  de  les  matèries  instrumentals  d'Educació
Secundària Obligatòria.

REUNIONS DE L'EQUIP DE TRANSICIÓ

Els centres es reunirem periòdicament amb un ordre del dia. Es debatran els documents i les 
idees aportades i se fixaran tasques per a la propera reunió.
L'elaboració dels materials que cada centre faça serà remesa als demés centres amb temps per 
al seu estudi.
En la següent sessió es faran les propostes adients als treballs remesos i se procedirà, si escau, 
a aprovar els documents.

Primera reunió  à  5a setmana de setembre.
Segona reunió    à  3a setmana de novembre.
Tercera reunió   à 1a setmana de febrer.
Avaluació i Memòria à  4a setmana d’abril.
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              5.- CONCRECIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ.

                    5.1  ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT       6é PRIMÀRIA   I   1r DE L'ESO
ÀREA CURRICULAR: MATEMÀTIQUES

OBJECTIUS 
ASPECTES MADURATIUS

PREVIS

PRIMER CICLE SEGON CICLE TERCER CICLE
NOMBRES I

OPERACIONS
 Coneix els nombres fins al 999 i 

associa quantitat.
 Descompon els nombres (999).
 Compara nombres de tres dígits.
 Escriu sèries ordenand els nombres.
 Coneix les taules del 2,3,4,5.
 Resol multiplicacions senzilles amb 

un sol dígit.
 Resol sumes i restes portant.

1. Sap les taules de multiplicar: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

2. Reconeix la divisió com a partició, 
utilitza en signe :, . Troba mitat i 
terç.

3. Llig, escriu, compon, descompon 
nombres de 5 xifres.

4. Aplica l'algoritme de la suma amb 
nombres de 5 xifres. 

5. Aplica l'algoritme de la resta, coneix 
la relació entre els termes i el 
significat del parèntesi en  sumes i 
restes.

6. Coneix, utilitza i fa operacions amb 
la multiplicació

7. Coneix els termes de la divisió, 
calcula el quocient amb restes, 
diferència exactes o no.

8. Dividix per dues xifres.
9. Coneix la prova de la divisió.
10. Coneix el significat de fracció i els 

seus termes.
11. Llig, escriu, compon i descompon, 

compara, ordena i pròxima fins al 
milió.

1. Coneix els múltiples i divisors de les 
mesures de capacitat, longitud, pes i 
massa.

2. Numeració: llig, escriu,  compon, 
descompon, ordena fins a nou xifres.

3.     Coneix i aplica (+, _, x, : ). 

4. Llig, escriu, representa, ordena i 
opera amb fraccions del mateix 
denominador.

5.     Coneix el sistema de numeració 
decimal.

6. Llig, escriu, compon, descompon, 
compara i ordena nombres decimals 
fins de mil·lèsima

.
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PRIMER CICLE SEGON CICLE TERCER CICLE
TEMPS, MASSA,

CAPACITAT, VOLUM
1. Coneix les unitats de longitud, 

capacitat, massa, temps i diners.
1. Coneix  i  utilitza  les  unitats  de

longitud,  capacitat,  massa,  temps  i
diners 

1. Coneix el metre quadrat, aplica la 
seua mesura a les àrees i resol 
problemes

GEOMETRIA PLANA
I VOLUM

1. Identifica les figures planes i cossos
geomètrics fonamentals

1. Identifica las figuras planas y cuerpos
geométricos fundamentales

1. Traça línies, polígons i 
circumferències amb regles, 
compassos, etc.

2. Identifica, construïx angles, la 
bisectriu i la mediatriu.

3. Opera amb angles
4. Identifica el número (PI          ), 

calcula la longitud de la 
circumferència i l'àrea del cercle.

RESOLUCIÓ DE
PROBLEMES

1. Resol problemes amb els algoritmes 
de suma i/o resta.

.

. Resol problemes amb dues 
operacions (+,_,x, : )

2. Resol problemes amb tres operacions
(+,_,x, : ).

1. Opera i fa problemes en què 
intervenen diverses operacions.

2.   Resol problemes amb nombres 
decimals. 

ORGANITZACIÓ DE
LA INFORMACIÓ

1. Presenta de forma ordenada i clara els
treballs

1. Presenta de forma ordenada i clara els
treballs

1. Presenta de forma ordenada i clara els 
treballs
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT       6é PRIMÀRIA   I   1r DE L'ESO
ÀREA CURRICULAR: LLENGUATGE CASTELLÀ I VALENCIÀ

OBJECTIUS 
ASPECTES MADURATIUS

PREVIS

PRIMER CICLE SEGON CICLE TERCER CICLE
COMUNICACIÓ

ORAL
Conoce el vocabulario básico del ciclo 
Identifica la sílaba.
Expresa de forma organizada 
experiencias, sentimientos...
Lee de forma comprensiva oraciones y 
textos pequeños.
Identifica elementos explícitos en un 
texto escrito.
Obtiene información relevante de textos 
expositivos sencillos.
Conoce palabras que designen 
cualidades y acciones y espacio-tiempo.

Explica el argumento de un cuento y lo 
resume captando la idea principal y 
secuencial.
Construye frases con la debida 
concordancia y distingue el núcleo del 
sujeto y el predicado.

Construye frases con la debida 
concordancia y distingue el núcleo del 
sujeto y el predicado.
Lee correctamente cada signo de 
puntuación y una velocidad de 200 p/m, 
dando la entonación adecuada.
 Interpreta y elabora los elementos del 
diálogo y comprende el sentido.

COMUNICACIÓ
ESCRITA

Distingue las diversas grafías que 
corresponden a un mismo sonido.
Produce textos sencillos 
(enumeraciones, descripciones...),según 
modelo.
Elabora pequeños textos poéticos: 
pareados, retahílas.

Consigue regularidad, paralelismo, 
proporcionalidad y limpieza en la 
escritura.
Detecta rasgos descriptivos, elementos 
espaciales y temporales, partes de una 
narración y extrae las ideas principales.

Consigue regularidad, paralelismo, 
proporcionalidad y limpieza en la 
escritura.
Detecta rasgos descriptivos, elementos 
espaciales y temporales, partes de una 
narración y extrae las ideas principales.

ORTOGRAFIA I
GRAMÀTICA

Conoce el abecedario.
Distingue las diversas grafías que 
corresponden a un mismo sonido.
Conoce y aplica las reglas básicas de 
ortografía.
         

Conoce y aplica las reglas básicas de 
ortografía.
Reconoce la sílaba tónica y diferencia 
agudas, llanas y esdrújulas.
Distingue y sabe las formas personales 
del verbo en indicativo.
Forma tiempos compuestos con el verbo 
haber.

Conoce los mecanismos de formación de
género y número.
Conoce el adjetivo y sus grados.
Identifica las conjugaciones regulares y 
los paradigmas de las tres conjugaciones.
Distingue los lexemas y morfemas en la 
formación de palabras, comprende los 
tipos de morfemas y relaciona familias.
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Conoce y usa correctamente las reglas 
generales de acentuación, los diptongos, 
hiatos, triptongos, interrogativos y 
monosílabos.
Distingue las oraciones dentro de un 
párrafo y conoce los distintos tipos de 
oraciones.
Conoce las principales clases de 
palabras.
Distingue los distintos tipos de nombres 
y los elementos del predicado nominal.
Distingue el grupo predicado, su núcleo 
y complemento.
Conoce los verbos auxiliares y los 
irregulares.
Distingue oraciones simples de 

compuestas y la coordinación
TÈCTIQUES DE

TREBALL
Utilitzar les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació.
Utilització del diccionari.
Cuidar la presentació de textos escrits.

Utilitzar les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació.
Utilització del diccionari.
Cuidar la presentació de textos escrits.

Utilitzar les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació.
Utilització del diccionari i l'enciclopèdia 
per a resoldre dubtes.
Cuidar la presentació de textos escrits.

ORGANITZACIÓ DE
LA INFORMACIÓ

Saber estructurar el treball Saber estructurar el treball Saber estructurar el treball
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT       6é PRIMÀRIA   
ÀREA CURRICULAR: MATEMÀTIQUES

SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS

CICLE CONTINGUTS

RAONAMENT NUMÈRIC

2c,3c 1. Realitzar sèries alternant dues o tres variables.
1c,2c,3c 2. Classificar objectes atenent a dues o més variables.
1c,2c,3c 3. Completar elements en operacions (+,-,x,:).
1c,2c,3c 4. Realitzar càlcul mental (+,-,x,:).

1c
1c
1c
1c

      NUMERACIÓ

5. Realitzar distints tipus d'agrupaments.
6. Realitzar correspondències entre els elements de cada grup.
7. Utilitzar el concepte d'unitat i desena.
8. Reconéixer els nombres:

Del 0 al 9
Del 10 al 20
Del 20 al 50
Del 50 al 99

1c 9. Reconéixer i associar nombres amb quantitat:
Del 0 al 9

del 10 al 20
del 20 al 50
del 50 al 99

1c 10. Cuentar progressiva /regressivament fins al 99
1c 11. Estimar quantitats per aproximació.
1c 12. Conéixer i utilitza els nombres ordinals fins al 5é i l'últim.
1c 13. Utilitzar el concepte d'unitat, desena i centena.
1c 14. Llegir i escriure nombres fins al 999
1c 15. Associar nombre i quantitat del 99 al 999
1c 16. Representar, dibuixar i inventar classificacions
1c 17. Conéixer i utilitzar els nombres ordinals 6º-7º-8º-9º-10º
1c 18. Comptar de (2 en 2)(5 en 5)(10 en 10) (100 en 100)en orde creixent.
1c 19. Comptar de (2 en 2)(5 en 5)(10 en 10) (100 en 100)en orde decreixent
1c 20. Ordenar de >,<,= els nombres treballats.
1c 21. Descompondre nombres fins al 999.
1c 22. Discriminar si un núm. és parell o imparell.
1c 23. Utilitzar el concepte d'unitat, desena, centena i unitat de mil.
2c 24. Ordenar i descompondre nombres fins al 9.999
2c 25. Utilitzar el concepte d'Unitat de miler, desena de miler i centena de miler.
2c 26. Utilitzar el concepte d'Unitat de milió.
2c 27. Ordenar nombres fins a la unitat de milió de major a menor i viceversa
3c 28. Utilitzar el concepte d'unitat i desena de milió
3c 29. Reconéixer unitat, desena , centèsima, mil·lèsima i deumil·lèsima.
3c 30. Ordenar i descompondre  nombres naturals naturals i decimals.
3c 31. Representar i llegir fraccions.
3c 32. Descompondre nombres primers.
3c 33. Calcular el m.C.M. I el m.C.D.
3c 34. Ordenar fraccions.
3c 35. Calcular el  quadrat i cub d'un nombre.
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   OPERACIONS

SUMA

1c 36. Adquirir el concepte de suma.
1c 37. Sumar dígits en horitzontal i vertical sense portar.
1c 38. Realitzar càlcul mental amb la suma.
1c 39. Sumar en horitzontal i vertical portant.
2c 40. Realitzar sumes en horitzontal i les transcriu a vertical i viceversa
2c 41. Utilitzar la calculadora com a element d'autocorrecció.  
3c 42. Col·locar correctament atenent al valor posicional per a operar en la suma amb nombres decimals.
3c 43. Saber sumar  decimals
3c 44. Sumar fraccions del mateix denominador.

45. Sumar fraccions de distint denominador.

RESTA
1c 46. Adquirir el concepte de resta.
1c 47. Realitzar restes en horitzontal i vertical sense portar.
1c 48. Realitzar restes en h.I v. Portant.
3c 49. Col·locar correctament, atenent al valor posicional per a operar en la resta amb nombres decimals.
3c 50. Saber restar decimals
3c 51. Saber restar fraccions del mateix denominador.
3c 52. Saber restar fraccions de distint denominador.
3c 53. Utilitzar la calculadora com a element d'autocorrecció.

MULTIPLICACIÓ.
2c 54. Reconéixer la multiplicació com una suma de sumands iguals.
2c 55. Construir les taules.
2c 56. Reonocer i utilitzar el signe de la multiplicació (x, .)
2c 57. Col·locar bé els elements de la multiplicació.
2c 58.  Saber trobar el doble i triple d'un nombre.
2c 59. Saber la taula del /0 /1 / 2 / 5 /10/ 3 / 4 / 6 /7/8/9/.
2c 60.  Comprendre el mecanisme de la multiplicació per una o diverses xifres.
2c 61. Fer multiplicacions per una xifra.
2c 62.  Fer multiplicacions per més d'una xifra.
2c 63. Saber multiplicar per la unitat seguida de zeros.
2c 64. Calcular per estimació la multiplicació
3c 65. Multiplicar amb zeros en el multiplicand.
3c 66. Multiplicar amb zeros en el multiplicador.
3c 67. Iniciar en potències.
3c 68. Saber multiplicar decimals per nombres naturals i decimals.
3c 69. Saber multiplicar decimals per la unitat seguida de zeros.
3c 70. Multiplicar fraccions.

DIVISIÓ.
2c 71.  Reconéixer la divisió com una partició.
2c 72.  Reconéixer i comprendre els conceptes: dividend, divisor, quocient i resta.
2c 73. Col·locar bé els elements de la divisió.
2c 74.  Comprendre el mecanisme de la divisió.
2c 75. Saber dividir per una xifra
2c 76.  Saber trobar la mitat, terç ... d'un nombre.
2c 77. Comprendre el mecanisme de la divisió per més d'una xifra.
2c 78. Saber dividir per dues xifres
3c 79. Saber dividir per més de dues xifres.
3c 80. Saber dividir amb decimals en el dividend.
3c 81. Saber dividir amb decimals en el divisor.
3c 82. Saber dividir amb decimals en dividend i en el divisor.
3c 83. Saber dividir amb zeros en el divisor.
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3c 84. Saber extraure decimals en la divisió inexacta.
3c 85. Dividir fraccions.
3c 86. Utilitzar la calculadora com a element d'autocorrecció del %

     

  PROBLEMES.

1c 87. Comprendre el sentit de problemes senzills deduint l'operació que s'ha de realitzar ( + / -).
1c 88. Resoldre problemes amb nombres naturals d'una operació (+/-).
1c 89. Plantejar problemes  amb una operació (+/-).
1c 90. Resoldre problemes amb dues operacions de (+,-)
2c 91. Resoldre problemes amb nombres naturals d'una operació (X o  :).
2c 92. Plantejar problemes  amb una operació (x o :).
1c 93.  Resoldre problemes amb dues operacions combinades (x, :, +, -)
3c 94. Resoldre problemes amb nombres decimals combinant dues o més operacions.
3c 95. Resoldre problemes amb fraccions (+ o - ).
3c 96. Resoldre problemes amb fraccions (+ . - , x,:).
3c 97. Resoldre problemes de massa, capacitat i longitud.
3c 98. Calcular superfícies de polígons regulars

       MESURES .

1c
Diners

99. Conéixer el valor de les monedes.
2c 100.Manejar bé el canvi amb monedes.
3c 101.Establir equivalències entre les diferents monedes en curs.
3c 102.Resoldre problemes amb monedes.
3c 103.Establir equivalència entre pessetes i euros.

1c
Temps

104.Estimar aproximadament l'hora en què es troba del matí, vesprada o nit.
1c 105.  Utilitzar la data (dia, setmana, mes i any)
1c 106.  Conéixer els dies de la setmana i els mesos de l'any.
1c 107.  Utilitzar el rellotge. Hora en punt
2c 108.  Conéixer els minuts que té una hora. 
2c 109.  Conéixer la mitjana hora
2c 110.  Conéixer el quart d'hora, hora i seg. Que té un minut.
2c 111.  Resoldre problemes amb unitats de temps.
3c 112.  Transformar unitats de temps: segle, any, mes, setmana, dia, min., seg.

1c
Longitud.

113.Saber mesurar a mà, peu, dit, pam, pas.
2c 114.Conéixer la unitat de longitud (m).
2c 115.Manejar i usar  l m.I ½ m.
2c 116.Conéixer els múltiples i submúltiples de m. 
2c 117.  Manejar i usar la regla: cm, mm.
3c 118.  Establir equivalències entre les mesures de longitud.
3c 119.  Mesurar la superfície mitjançant la quadrícula

2c
Capacitat

120.Conéixer la unitat de capacitat (l).
2c 121.Conéixer i utilitzar   l. ½ l. ¼ l.
2c 122.Conéixer els múltiples i submúltiples del (l) .
3c 123.Establir equivalències entre mesures de capacitat.

2c
Massa

124.Conéixer l'ús de la balança
2c 125.Conéixer la unitat de massa (g).
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2c 126.Conéixer i utilitzar   Kg. ½ Kg. ¼ Kg.
2c 127.Conéixer els múltiples i submúltiples del (g).
2c 128.Conéixer i utilitzar la Tm. I el  Qm. 
3c 129.Establir equivalències entre mesures de massa.

1c

        ESTADÍSTICA.

130.  Arreplegar i registrar dades amb un criteri
1c 131.  Arreplegar i registrar dades amb 2 criteris.
2c 3c 132.  Arreplegar i registrar dades mitjançant enquestes.
2c 3c 133.Interpretar gràfiques de barres, cercles i rectes.
3c 134.Saber calcular el percentatge.
3c 135.Representar dades mitjançant l'ús de les gràfiques.
3c 136.Saber calcular la mitjana aritmètica i la moda.
3c 137.  Interpretar gràfiques, diagrames sectorials, histogrames, polígons de freqüència
3c 138.Saber calcular la freqüència d'un succés

1c

       GEOMETRIA.

139.  Reconéixer i dibuixar les formes geomètriques triangle, quadrat i circule
1c 140.  Dibuixar unes línies amb model verticals, horitzontals i perpendiculars
1c 141.  Reconéixer dreta-esquerra en si mateix
1c 142.  Reconéixer línies rectes, corbes, obertes i tancades
1c 143.  Reconéixer i dibuixar les formes geomètriques (trien,rec,cuadr, circule i rombe)
1c 2c 144.  Captar i completes figures simètriques.
2c 145.  Reconéixer superfícies planes i corbes.
2c 146.  Reconéixer rectes paral·leles i perpendiculars.
2c 147.  Reconéixer l'angle recte
2c 148.  Situar en l'espai plans, croquis, mapes.
2c 149.  Reconéixer la dreta i l'esquerra sobre l'altre
2c 150.  Classificar triangles
2c 151.  Reconéixer simetries
2c 152.  Reconéixer i dibuixar polígons regulars: pentàgon, hexàgon i octògon.
2c 153.  Reconéixer cossos geomètrics: esfera, con, poal i piràmide.
2c 154.  Reconéixer angles aguts i obtusos.
2c 155.  Reconéixer el diàmetre d'una circumferència, ràdio, tangent i assecant
2c 156.  Classificar quadrilàters
3c 157.  Saber mesurar angles.
3c 158.  Saber construir la mediatriu i bisectriu d'angles i segments.
3c 159.  Reconéixer les parts d'una circumferència: corona, sector i segments.
3c 160.  Calcular l'angle complementari i suplementari d'un altre
3c 161.  Saber trobar el perímetre de figures senzilles.
3c 162.  Saber trobar l'àrea de figures senzilles.
3c 163.  Reconéixer el sistema de coordenades cartesià
3c 164.  Classificar formes planes i geomètriques.
3c 165.  Saber definir i dibuixar angles, utilitzant semicercle.
3c 166.  Saber sumar i restar gràficament i numèricament angles.
3c 167.  Saber identificar i traçar figures simètriques.
3c 168.  Construir poliedres i identificar els seus elements.
3c 169.  Saber sumar els angles d'un triangle

ACTITUDS 

1c, 2c 3c 170.  Valorar positivament el propi treball i l'esforç
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1c, 2c 3c 171.  Presentar de forma clara els treballs.
1c, 2c 3c 172.  Valorar la qualitat per damunt de la quantitat.
1c, 2c 3c 173.  Tindre interés per l'intercanvi de comunicació amb els companys.
1c, 2c 3c 174.  Confiar en les seues pròpies capacitats.
1c, 2c 3c 175.  Valorar el desig d'aprendre
1c, 2c 3c 176.  Netejar els materials després d'utilitzar-los
3c 177.  Valorar la necessitat i funcionalitat de les gràfiques per a interpretar dades.
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT       6é PRIMÀRIA   
ÀREA CURRICULAR: CASTELLÀ I VALENCIÀ

SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS

CICLE CONTINGUTS

COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ ORAL

1c 1. Discriminar so i silenci.
1c, 2c 3c 2. Tindre un nivell de comprensió adequat.
1c 3.  Reproduir sons  formant paraules amb sentit.

4.  Utilitzar un nivell de vocabulari adequat a la seua edat.
1c 5.  Produir frases senzilles amb una estructura adequada.
1c, 2c 3c 6.  Utilitzar les normes bàsiques per a comunicar-se (escoltar, respondre, respectar        torn,...).
1c, 2c 3c 7.  Mantindre una conversació coherent.
1c, 2c 3c 8. Comprendre una narració oral i respondre a preguntes sobre la mateixa.
1c 9. Executar ordes senzilles.
1c 10. Escoltar i reproduir cançons, ritme, melodies, travallengües.
1c, 2c 3c 11. Emetre opinions sobre distints temes.
1c, 2c 3c 12. Memoritzar, reproduir i representar textos orals .
1c, 2c 13.  Descriure formes i aspectes de persones, animals i coses.
2c 14. Captar una idea fonamental d'un text senzill.

LECTURA

1c 15. Discriminar i conéixer els fonemes vocàlics.
1c 16. Discriminar fonemes consonàntics (especificar-los):
1c 17. Reconéixer la correspondència entre grafemes i morfemes.
1c 18. Llegir síl·labes directes.
1c 19. Llegir síl·labes inverses.
1c 20. Llegir síl·labes mixtes.
1c 21.  Llegir síl·labes travades.
1c 22. Comprendre el que llig.
1c 23. Utilitzar estratègies de comprensió en la lectura de textos escrits.
1c 24. Llegir frases senzills de .................. paraules.
2c 25. Llegir textos senzills amb fluïdesa, entonació i ritmes adequats.
1c 26. Desxifrar textos usuals. Cartells, anuncis, etiquetes...
1c 27. Interpretar adequadament els signes de puntuació : el punt i la coma.
1c 28. Llegir correctament sense produir omissions, addicions i substitucions.
1c, 2c 3c 29. Assimilar i utilitzar paraules noves dins de la seua expressió oral.
1c, 2c 3c 30. Llegir amb una velocitat lectora de ____________
2c 3c 31. Llegir en veu alta escrits  habituals amb entonació i ritme adequats.
1c, 2c 32. Llegir sense utilitzar el señalizador (dit, llapis...) i sense moure els llavis.
2c 33. Presentar oralment fets i experiències pròximes usant formes d'expressió adequada: presentació, nuc

i desenllaç.
1c, 2c 3c 34. Exposar oralment amb bona estructura i contingut. 
2c 35. Resoldre dubtes consultant el diccionari.
2c 36. Usar textos i imatges de forma conjunta i complementària.
2c 37. Llegir poemes i cançons respectant el ritme.
1c, 2c 38. Llegir contes.
1c, 2c 39. Resoldre dubtes consultant llibres, enciclopèdies...
2c 40. Conéixer i ser capaç de compondre un còmic.
1c 41. Interpretar adequadament els signes de puntuació (. / ?/ !)
2c 3c 42. Interpretar adequadament els signes de puntuació.( /,/ ; / : /   ...... / -/ ( ) / “” /)
1c, 2c 3c 43. Extraure la síntesi de la lectura.
3c 44. Exposar amb claredat un tema .
2c 3c 45. Emetre opinió pròpia sobre un tema Donat.
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1c, 2c 3c 46. Escenificar diferents situacions.
3c 47. Distingir les idees principals de les secundàries.

ESCRIPTURA

1c 48. Tindre una posició correcta del llapis.
1c 49. Tindre una pressió adequada.
1c 50. Realitzar una direccionalitat correcta en el traç.
1c 51. Realitzar els enllaços correctament.
1c 2c 52. Aconseguir un grandària de la grafia adequat.
1c 2c 53. Orientar figures i lletres en el paper.
1c 54. Associar correctament la grafia corresponent a cada fonema.
1c 55. Escriure les síl·labes directes.
1c 56. Escriure les síl·labes inverses.
1c 57. Escriure les síl·labes mixtes.
1c 58. Escriure les síl·labes travades.
1c 59. Escriure adequadament el seu nom.
1c 60. Escriure el seu nom i cognoms.
1c 61. Escriure els noms dels seus companys i de la seua família.
1c 62. Escriure oracions descriptives senzilles.
2c 63. Compondre un text senzill sobre un tema proposat, amb presentació clara i ordenada.
1c, 2c 3c 64.  Compondre un text sobre un tema lliure.
1c 65.  Separar els fonemes d'una paraula.
1c 66.  Separar les síl·labes d'una paraula.
1c 67. Separar les paraules d'una frase.
1c, 2c 68. Elaborar descripcions senzilles de persones, animals i coses, atenent al seu aspecte físic i a la seua 

funcionalitat.
1c ,2c 69. Compondre una carta. Conéixer les parts.
1c, 2c 70. Compondre una recepta de cuina.            
1c, 2c 71. Compondre una poesia.
1c, 2c 72. Conéixer i aprendre l'abecedari ordenat.
1c ,2c 73. Coneixement i ús del diccionari.
2c, 3c 74. Captar el sentit d'un text escrit i resumir les seues idees.
1c, 2c 3c 75. Incorporar a les produccions les normes ortogràfiques, del Cicle:

a)  ORTOGRÁFIA DE LA PARAULA:
1c 76. Utilitzar adequadament cada grafema amb el seu corresponent fonema.
1c 77. Utilitzar la m'abans de p i b
1c 78. Utilitzar adequadament els grafemes g/gu/gü
1c 79.  Utilitzar adequadament els grafemes g/j
1c 80. Utilitzar adequadament els grafemes c/q
1c 81. Utilitzar adequadament els grafemes c/z
1c 82. Utilitzar adequadament els grafemes i/i/
2c, 3c 83.  Usar adequadament  la b/v.
2c, 3c 84.  Usar adequadament   la h.
2c, 3c 85.  Usar adequadament   la g.
2c ,3c 86.  Usar adequadament   la j.
2c, 3c 87.  Usar adequadament   la x.
2c, 3c 88.  Usar adequadament   la i.
2c 89.  Reconéixer la síl·laba tònica.
2c, 3c 90.  Accentuar adequadament  paraules (agudes, planes , esdrúixoles).
3c 91.  Accentuar adequadament paraules amb hiats, diftongs i triftongs.
2c 92.  Formes del passat dels verbs acabats en -aparta.
2c, 3c 93.  Ús de la j en paraules acabades en "xacra".
2c, 3c 94.  Ús diferent dels verbs "fer" i "tirar".
2c, 3c 95.  Ús diferent de :  hi ha, ai!, ací.

b)  ORTOGRAFIA DE L'ORACIÓ:
1c 96. Utilitzar adequadament les majúscules.
1c
2c 97. Utilitzar adequadament els signes de puntuació (punt/  ?/ !/ punt i a part ).
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3c 98.  Utilitzar adequadament els signes de puntuació.( /,/ ; / : /   ...... / -/ ( ) / “” /) 
3c 99.  Subratllar i resumir un text expositiu, narratiu o científic.

GRAMÀTICA

2c 100.Distingir el gènere i nombre dels noms.
2c 101.Reconéixer el present, passat i futur dels verbs.
2c 102.Classificar els verbs segons la seua terminació en 1a,2a i 3a conjugació.
2c 103. Identificar en l'oració el subjecte i el predicat.
2c 3c 104. Reconéixer classificant les paraules d'una oració en:

 Article.
 Nom / Substantiu.
 Adjectiu.
 Verb.
 Adverbi.
 Pronom.

3c 105. Identificar en els textos els elements i la funció que exercixen: 
 Subjecte (nucli) –Predicat (nucli) 
 Substantiu /Determinant /Adjectius /Pronoms /Verbs /Adverbi/ Preposicions i Conjuncions.

3c 106. Conéixer i classificar les distintes classes d'oracions.
3c 107. Conjugar els verbs en els seus diferents temps.
2c 108. Formar famílies de paraules. Paraules derivades.
2c 109. Distingir les onomatopeies més comunes.
1c, 2c 3c 110.  Escriure sinònims i antònims dels noms.
2c 111. Reconéixer les paraules simples i compostes
3c 112. Diferenciar paraules homònimes i homòfones.
3c 113. Reconéixer prefixos i sufixos en les paraules.
3c 114. Reconéixer paraules polisèmiques.
3c 115. Conéixer els gentilicis.

ACTITUDS
1c, 2c 3c 116.Mantindre una actitud de respecte cap a la pròpia llengua.
1c, 2c 3c 117.Manifestar actitud positiva cap a l'escriptura i la lectura.
1c, 2c 3c 118.Respectar les opinions alienes.
1c, 2c 3c 119.Tindre una actitud positiva cap a les activitats de lectura: utilitzar adequadament la biblioteca d'Aula

i del Centre.
1c, 2c 3c 120.Valorar les distintes llengües de l'estat.
1c, 2c 3c 121.Manifestar interés per l'ús del diccionari o un altre material de consulta.
1c, 2c 3c 122.Mantindre actitud crítica davant dels usos de la llengua que suposen qualsevol tipus de 

discriminació.
1c, 2c 3c 123. Valorar positivament el propi treball i l'esforç
1c, 2c 3c 124. Presentar de forma clara els treballs.
1c, 2c 3c 125. Valorar la qualitat per damunt de la quantitat.
1c, 2c 3c 126. Tindre interés per l'intercanvi de comunicació amb els companys.
1c, 2c 3c 127. Confiar en les seues pròpies capacitats.
1c, 2c 3c 128. Valorar el desig d'aprendre.
1c, 2c 3c 129.  Manifestar interés a participar de jocs d'expressió i simbòlics.
1c, 2c 3c 130. Netejar els materials després d'utilitzar-los.
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ASPECTES DIDÀCTICS I METODOLÒGICS

Objectiu: funcionalitat de l'ensenyança-aprenentatge.
Fonamentació pedagògica: Atenció a la diversitat de l’alumnat, individualització, desenrotllament
de l’autonomia i aprendre a aprendre.
Teories  de  l’aprenentatge:  ens  basem  principalment  en  la  teoria  COGNITIVISTA  O
CONSTRUCTIVISTA: aprenentatge per descobriment.
Metodologia basada principalment en:
-         CONSTRUCTIVISME:  Aprendre  com  una  construcció  que  realitza  l’alumnat  en  la  seua

interacció amb el mig; adaptant-se, a més d’incidir transformant-ho i buscant l’equilibri amb el
mig.

-         APRENENTATGES  SIGNIFICATIUS  (Ausubel,  1973):  activitats  que  partisquen  dels
coneixements previs que té l’alumnat i establisquen relacions amb els nous aprenentatges.

-         EL PROFESSORAT COM GUIA per a afavorir la construcció d’aprenentatges significatius.
-         APRENENTATGE QUE TINGA INTERÉS I UTILITAT per a l’alumnat.
-         REFLEXIÓ personal d’allò que s’ha realitzat,  elaborant conclusions respecte a allò que s’ha

aprés, de manera que l’alumnat puga analitzar l’avanç respecte a les idees prèvies que tenia.
Altres bases metodològiques:
 Treball  cooperatiu. Es  basa  a  aprofitar  els  recursos  creats  per  l’alumnat  i  el

professorat. Tots els seus membres són constructors i beneficiaris de la cooperació.
 Utilitzar  l’avaluació  diagnòstica. És  l’avaluació  que  es  realitza  per  a  conèixer  les

condicions de què part cada alumne; és molt eficaç, ja que permet conèixer el que l’alumne sap,
la qual cosa no sap i el que creu saber.

 Utilitzar l’avaluació formativa. S’empra per a ajudar l’alumnat amb el seu procés de
formació; es tracta de comprovar l’aprenentatge per a prendre decisions

 Planificació personalitzada. És una assignació de recursos en el  temps perquè l’alumnat
abast els objectius formatius; se sol planificar en funció de l’estil d’aprenentatge de cada alumne
o alumna.

 Treballs individuals i grupals.

IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES
DESENROTLLAR HABILITATS PERSONALS, SOCIALS I D’APRENENTATGE.
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                                               CRITERIS D'AVALUACIÓ       6é PRIMÀRIA   I   1r DE L'ESO   
AVALUACIÓ ÀREA CURRICULAR: …………………………………………………………………………

ETAPA DE PRIMÀRIA ETAPA DE SECUNDÀRIA
ESTRATÈGIES PER A L'AVALUACIÓ ESTRATÈGIES PER A L'AVALUACIÓ

AVALUACIÓ INICIAL AVALUACIÓ INICIAL
CONTINGUT CURRICULAR CONTINGUT CURRICULAR

 A
C
T
I
T
U
D

PRESENTACIÓ DE TREBALLS

A
C
T
I
T
U

  D

PRESENTACIÓ DE TREBALLS

ATENCIÓ I PARTICIPACIÓ ATENCIÓ I PARTICIPACIÓ

SEGUIMENT DEL TREBALL DIARI SEGUIMENT DEL TREBALL DIARI

COMPORTAMENT COMPORTAMENT

INFORMACIÓ TRIMESTRAL
PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

INFORMACIÓ FINAL
PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Les proves finals estaran adaptades a l'ACI de l'alumne/a ja siga d'adaptació curricular com significativa.
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FITXA SÍNTESI D’ALUMNAT DE PRIMÀRIA AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

CENTRE CODI

LOCALITAT

DADES DE L’ALUMNE/A

COGNOMS, NOM DATA DE NAIXEMENT

NIVELLS ACADÈMICS DE REFERENCIA
NIVELL

D’ESCOLARITZACIÓ
ANYS  D’ESCOLARITZACIÓ EN

L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
RETRÀS ESCOLAR

EN ANYS 

NIVELL DE
COMPETÈNCIA
CURRICULAR
(en cada àrea)

ÀREES 1r 2n 3r 4t 5é 6é

Castellà: Llengua i Literatura

Valencià: Llengua i Literatura

Matemàtiques

Coneixement del medi natural i social

Llengua estrangera

Educació Física

Educació Artística

ÀREES ATESES I MATERIALS UTILITZATS I PROPOSATS:
ÀREES 
ATESES MATERIALS UTILITZATS MATERIALS PROPOSATS

DICTAMEN D’ESCOLARITZACIÓ

DATA DE VALORACIÓ DATA DE LA RESOLUCIÓ

SÍNTESI DIAGNÒSTICA

AJUDES TÈCNIQUES INDIVIDUALS

ATENCIÓN QUE HA RECIBIDO 
ESTE CURSO

APOYO PED TERAPEÚTICA
AUDICIÓN Y LENGUAJE
REFUERZO
COMPENSATORIA

SUPORT PEDAGÒGIC
Núm. de
sessions

actuals atenció individual Temps setmanal
total necessàries atenció en grup flexible

OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES

               * Es lliurarà a l'IES en la segona setmana de juny.

                                                                                               València, a ........ de juny de 201__

TUTOR/A P.T. SPE/GABINET MUN. DIRECTOR/A
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DISTRIBUCIÓ D’ALUMNAT AMB N.E.E.
PER A LES AULES DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

DEL CURS ESCOLAR  ______________________

Aula de P.T.

Nº NIA Alumnes Grup
Data de

naiximent

N.E.S.E 
Diagnòstic

de l’informe

Data 
de l’informe

Mesura
educativa

Nivell de l’àrea
Necessitats

T/P * ® obs
Agrupaci

ó
Derivada de Tipus d’inici de revisió R. AC. ACIS MAT CAS. VAL. C.M. ANG.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Tipologia.-  Preferències segons: 
 Art. 18.2  per a PTE  i  art. 19.3 per a A i LL de l'Orde 16-7-2001 sobre atenció a l’alumnat d’E.E. en E. Infantil  i E. Primària.
 Art. 12.3 per a PTE de l’O.C. 18-6-1999 d’atenció a la diversitat en ESO. 

  *  Alumnat susceptible de resolució de reducció de ratio.   
        ®    Alumnat que necessita suport en l’aula. 
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SEGUIMIENTO DEL ACI DEL ALUMNO/A:.......................................................................................................................................
RES
PON
SA
BLE

C
I
C
L
O

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES

MATEMÁTICAS

Data:

N.A.C.

Curs: Curs: Curs: Curs: Curs: Curs: Curs:

E.I E.F E.I E.F E.I E.F E.I E.F E.I E.F E.I E.F E.I E.F

PRIMER CICLO DE PRIMARIA.
1c 1. Conoce los números hasta el 999 y asocia cantidad.
1c 2. Descompone los números (999).
1c 3. Compara números de tres dígitos.
1c 4. Identifica las figuras planas y cuerpos geométricos fundamentales.
1c 5. Conoce las unidades de longitud, capacidad, masa, tiempo y dinero.
1c 6. Resuelve sumas llevando.

7. Resuelve resta llevando.
1c 8. Resuelve problemas con los algoritmos de suma y/o resta.
1c 9. Escribe series ordenando los números.
1c 10. Conoce las tablas del 2, 3,4, 5.
1c 11. Resuelve multiplicaciones sencillas con un solo dígito.
1c 12. Presenta de forma ordenada y clara los trabajos.

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA.
2c 1. Conoce el significado de fracción y sus términos.
2c 2. Lee, escribe, compone y descompone, compara, ordena y aproxima hasta el 

millón.
2c 3. Presenta de forma ordenada y clara los trabajos.
2c 4. Conoce el significado de fracción y sus términos.
2c 5. Lee, escribe, compone y descompone, compara, ordena y aproxima hasta el 

millón.
2c 6. Presenta de forma ordenada y clara los trabajos.
2c 7. Conoce el significado de fracción y sus términos.
2c 8. Lee, escribe, compone y descompone, compara, ordena y aproxima hasta el 

millón.
CLAVES DE EVALUACIÓN: S= Siempre, AV= A veces, NR= Normalmente, N= Nunca. // NAC: Nivel Actual de Competencias
RESPONSABLE: A.O.= Aula Ordinaria, P.T= Pedagogía Terapéutica,  R/A= Profesor de apoyo/refuerzo.
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RES
PON
SA
BLE

C
I
C
L
O

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES

MATEMÁTICAS

Data:

N.A.C.

Curs: Curs: Curs: Curs: Curs: Curs: Curs:

TERCER CICLO DE PRIMARIA.
3c 1. Conoce los múltiplos y divisores de las medidas de capacidad, longitud, peso y 

masa.
3c 2. Numeración: lee, escribe,  compone, descompone, ordena hasta nueve cifras.
3c 3. Conoce y aplica (+, _, x, : ). 
3c 4. Opera y hace problemas en las que intervienen varias operaciones.
3c 5. Traza líneas, polígonos y circunferencias con reglas, compases, etc.
3c 6. Identifica, construye ángulos, la bisectriz y la mediatriz.

7. Entiende el concepto de fracción.
3c 8. Lee, escribe, representa, ordena y opera con fracciones de igual denominador.
3c 9. Conoce el sistema de numeración decimal.
3c 10. Lee, escribe, compone, descompone, compara y ordena números decimales 

hasta de milésima.
3c 11. Resuelve problemas con números decimales. 
3c 12. Conoce el metro cuadrado, aplica su medida a las áreas y resuelve problemas.
3c 13. Opera con ángulos.
3c 14. Identifica el número (PI          ), calcula la longitud de la circunferencia y el área 

del círculo.
3c 15. Presenta de forma ordenada y clara los trabajos.

OBSERVACIONES:

CLAVES DE EVALUACIÓN: S= Siempre, AV= A veces, NR= Normalmente, N= Nunca. // NAC: Nivel Actual de Competencias
RESPONSABLE: A.O.= Aula Ordinaria, P.T= Pedagogía Terapéutica,  R/A= Profesor de apoyo/refuerzo.SEGUIMIENTO DEL ACI DEL 
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ALUMNO/A:.......................................................................................................................................
RES
PON
SA
BLE

C
I
C
L
O

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES

LENGUAJE

Data:

N.A.C.

Curs: Curs: Curs: Curs: Curs: Curs: Curs:

E.I E.F E.I E.F E.I E.F E.I E.F E.I E.F E.I E.F E.I E.F

PRIMER CICLO DE PRIMARIA.
1. Conoce el vocabulario básico del ciclo.

1c 2. Distingue las diversas grafías que corresponden a un mismo sonido.
1c 3. Expresa de forma organizada experiencias, sentimientos...
1c 4. Lee de forma comprensiva oraciones y textos pequeños.
1c 5. Identifica elementos explícitos en un texto escrito.
1c 6. Obtiene información relevante de textos expositivos sencillos.
1c
2C

7. Produce textos sencillos (enumeraciones, descripciones...), según modelo.

1c
2C

8. Elabora pequeños textos poéticos: pareados, retahílas.

1c 9. Conoce palabras que designen cualidades y acciones y espacio-tiempo.
1c 10. Identifica la sílaba.
1c 11. Reglas básicas de ortografía:
1c Representar cada sonido con su grafema.

Mayúscula después de punto.
La m antes de la p y la b.

1c 12. Conoce el abecedario

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA.
2c 1. Explica el argumento de un cuento y lo resume captando la idea principal y 

secuencial.
2c 2. Construye frases con la debida concordancia y distingue el núcleo del sujeto y el 

predicado.
3. Consigue regularidad, paralelismo, proporcionalidad y limpieza en la escritura.

2c 4. Usa b antes de consonante en -aba; la h antes de hie-, hue-, hum-...
2c 5. Lee correctamente cada signo de puntuación y una velocidad de 200 p/m, dando 

la entonación adecuada.
2c
3c

1. Detecta rasgos descriptivos,  partes de una narración y extrae las ideas 
principales.
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RES
PON
SA
BLE

C
I
C
L
O

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES

LENGUAJE

Data:

N.A.C.

Curs: Curs: Curs: Curs: Curs: Curs: Curs:

E.I E.F E.I E.F E.I E.F E.I E.F E.I E.F E.I E.F E.I E.F

PRIMER CICLO DE PRIMARIA.
2c 2. Interpreta y elabora los elementos del diálogo y comprende el sentido.
2c 1. Utiliza las normas del uso de la g, j, ll, y, b, v,z, c, qu.

RES
PON
SA
BLE

C
I
C
L
O

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES

LENGUAJE

Data:

N.A.C.

Curs: Curs: Curs: Curs: Curs: Curs: Curs:

2c 2. Reconoce la sílaba tónica y diferencia agudas, llanas y esdrújulas.
2c 3. Distingue y sabe las formas personales del verbo en indicativo.
2c
3c

4. Forma tiempos compuestos con el verbo haber.

TERCER CICLO DE PRIMARIA.
3c 1. Conoce los mecanismos de formación de género y número.
3c 2. Conoce el adjetivo y sus grados.
3c 3. Utiliza el diccionario y la enciclopedia para resolver dudas.
3c 4. Identifica las conjugaciones regulares y los paradigmas de las tres conjugaciones.
3c 5. Distingue los lexemas y morfemas en la formación de palabras, comprende los 

tipos de morfemas y relaciona familias.
3c 6. Conoce y usa correctamente las reglas generales de acentuación, los diptongos, 

hiatos, triptongos, interrogativos y monosílabos.
3c 7. Distingue las oraciones dentro de un párrafo y conoce los distintos tipos de 

oraciones.
3c 8. Conoce las principales clases de palabras.
3c 9. Distingue los distintos tipos de nombres y los elementos del predicado nominal.
3c 10. Distingue el grupo predicado, su núcleo y complemento.
3c 11. Conoce los verbos auxiliares y los irregulares.
3c 12. Distingue oraciones simples de compuestas y la coordinación.

OBSERVACIONES:
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RES
PON
SA
BLE

C
I
C
L
O

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES

LENGUAJE

Data:

N.A.C.

Curs: Curs: Curs: Curs: Curs: Curs: Curs:

E.I E.F E.I E.F E.I E.F E.I E.F E.I E.F E.I E.F E.I E.F

PRIMER CICLO DE PRIMARIA.

CLAVES DE EVALUACIÓN: S= Siempre, AV= A veces, NR= Normalmente, N= Nunca. // NAC: Nivel Actual de Competencias
RESPONSABLE: A.O.= Aula Ordinaria, P.T= Pedagogía Terapéutica,  R/A= Profesor de apoyo/refuerzo.
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5.- CONCRECIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ.

                    5.2  PROGRAMA DE DESENROTLLAMENT COMPETENCIAL.
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ÀMBITS DEL CURRÍCULUM (Competències instrumentals):

6é PRIMÀRIA   I   1r DE L'ESO

ÀREA CURRICULAR: MATEMÀTIQUES

ETAPA DE PRIMÀRIA ETAPA DE SECUNDÀRIA
CONTINGUTS I COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS PREVIS I COMPETÈNCIES BÀSIQUES

NÚMEROS I
OPERACIONS  Ser  capaz  de  conocer  y  valorar  la

presencia de las informaciones numéricas en la
vida  cotidiana,  manejar  los  números  en  sus
diferentes  contextos  y  emplearlos  con  distintas
finalidades.

 Ser  capaz  de  realizar  cálculos  y
estimaciones  con  números,  identificando
situaciones donde sean necesarios  y expresando
el proceso seguido. 

Leer, escribir y ordenar números naturales, indicando
el valor posicional de sus cifras, y calcular sumas, 
restas, multiplicaciones y divisiones, comprobando 
el resultado obtenido mediante la aplicación de 
propiedades numéricas y relaciones fundamentales 
de las operaciones aritméticas.

Expresar en forma de potencia un producto de 
factores iguales, y viceversa, distinguiendo base y 
exponente.

Descomponer en factores primos un número menor o 
igual que mil, así como obtener múltiplos y divisores
de un número menor o igual que cien.

Leer, escribir, ordenar fracciones y números 
decimales. Operar con fracciones y números 
decimales y resolver problemas sencillos en los que 
se utilicen la fracción, el número decimal, la 
relación entre ellos, el redondeo y el tanto por 
ciento.

NÚMEROS I
OPERACIONS 

RESOLUCIÓ DE
PROBLEMES  Ser  capaz  de  utilizar  y  elaborar

estrategias de resolución de problemas, elegir la
más adecuada en cada caso y aplicarla siguiendo
un proceso de resolución ordenado.

 Resolver problemas de la vida cotidiana, mediante el
uso  de  las  operaciones  aritméticas,  comprobando
los  resultados  de  forma  razonada.  Formular,  de
manera congruente y conexa, y con lenguaje claro,
enunciados  de  la  vida  real  y  cuestiones  que  se
correspondan con una expresión matemática dada,
de la forma: (a + b; a – b; a x c; a: d), donde a, b, c
y d sean números naturales.

RESOLUCIÓ DE
PROBLEMES 

LA MESURA
 Ser capaz de utilizar distintas unidades

de  medida,  estimar  medidas  de  magnitudes  y
expresar los resultados en la unidad adecuada.

Resolver y formular distintas situaciones 
problemáticas en las que se utilicen unidades y 
equivalencias del Sistema Métrico Decimal(longitud,

LA MESURA
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capacidad y peso), del sistema monetario y de la 
magnitud tiempo.

FORMES
GEOMÈTRIQUES I LA
SEUA SITUACIÓ EN
L'ESPAI FORMAS 

 Ser capaz de reconocer la presencia de
líneas,  formas  y  cuerpos  geométricos  en  la
realidad,  aplicar  sus  características  para
describir  situaciones  y  utilizarlas  con  distintos
fines.

Clasificar, nombrar y medir ángulos y transportarlos 
para su adición y sustracción geométrica.

Identificar en el plano posiciones de dos rectas 
(paralelas, perpendiculares, oblicuas), de dos 
circunferencias, y de una recta y una 
circunferencia.

Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, perímetro y superficie 
para describir y comprender situaciones de la vida 
cotidiana.

Reconocer  y  trazar  las  bases  y  las  alturas  de
triángulos, trapecios y paralelogramos.

Descomponer un polígono cualquiera en el menor 
número de triángulos, cuadrados o rectángulos. 
Calcular el perímetro y el área de figuras planas, a 
partir de datos o midiendo sobre el papel o sobre el 
terreno

FORMES
GEOMÈTRIQUES I LA
SEUA SITUACIÓ EN
L'ESPAI FORMAS 

ORGANITZACIÓ DE LA
INFORMACIÓ

 Ser  capaz  de  recoger  datos  e
informaciones  del  entorno  que  le  rodea,
representar  la  información  en distintas  formas,
interpretarla y producir mensajes con ella.

 Ser capaz de reconocer la presencia y el
papel  de  las  Matemáticas en  nuestro  mundo,
valorar  la  importancia  de  la  creatividad  y  el
rigor  al  utilizarlas  y  confiar  en  sus  propias
habilidades.

Conocer las estrategias de comprensión lectora en 
los mensajes transmitidos por diferentes textos.

Utilizar un lenguaje correcto, con el vocabulario 
específico de las matemáticas, en la exposición de 
situaciones con contenido matemático y en la 
resolución de problemas.

ORGANITZACIÓ DE
LA INFORMACIÓ 

ASPECTES DIDÀCTICS I METODOLÒGICS
PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA COMUNS PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

El  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  debe
cumplir los siguientes requisitos:

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y
de sus aprendizajes previos.

 Asegurar  la  construcción  de  aprendizajes
significativos a través de la movilización de
sus  conocimientos  previos  y  de  la

 Partir  del  nivel  de
desarrollo  del
alumnado  y  de  sus
aprendizajes previos.

 Asegurar  la
construcción  de
aprendizajes
significativos a través

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus
aprendizajes previos.

 Asegurar  la  construcción  de  aprendizajes
significativos  a  través  de  la  movilización  de  sus
conocimientos  previos  y  de  la  memorización
comprensiva.

 Posibilitar  que los  alumnos realicen aprendizajes
significativos por sí solos.
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memorización comprensiva.
 Posibilitar  que  los  alumnos  realicen

aprendizajes significativos por sí solos.
 Favorecer  situaciones  en  las  que  los

alumnos  deben  actualizar  sus
conocimientos.

 Proporcionar  situaciones  de  aprendizaje
que tienen sentido para los alumnos, con el
fin de que resulten motivadoras.

En coherencia con lo expuesto, los principios que
orientan  nuestra  práctica  educativa  son  los
siguientes:

 Metodología  activa.  Supone atender  a  la
integración  activa  de  los  alumnos  en  la
dinámica  general  del  aula  y  en  la
adquisición  y  configuración  de  los
aprendizajes.

 Motivación.  Consideramos  fundamental
partir  de  los  intereses,  demandas,
necesidades y expectativas de los alumnos.
También será importante arbitrar dinámicas
que fomenten el trabajo en grupo.

   Autonomía  en  el  aprendizaje.  Como
consecuencia de los dos puntos anteriores,
la  metodología  favorece  la  mayor
participación  de los  alumnos.  Se concreta
en los siguientes aspectos:

-    La  utilización  de  un  lenguaje
sencillo,  claro  y  estructurado  en  la
presentación de los nuevos contenidos.

-    La gradación de las actividades, cuya
jerarquización varía según la naturaleza

de la movilización de
sus  conocimientos
previos  y  de  la
memorización
comprensiva.

 Posibilitar  que  los
alumnos  realicen
aprendizajes
significativos  por  sí
solos.
 Favorecer

situaciones  en  las
que  los  alumnos
deben actualizar sus
conocimientos.

 Proporcionar
situaciones  de
aprendizaje  que
tienen  sentido  para
los alumnos,  con el
fin  de  que  resulten
motivadoras.

 Metodología  activa.
Supone  atender  a  la
integración  activa  de
los  alumnos  en  la
dinámica  general  del
aula  y  en  la
adquisición  y
configuración  de  los
aprendizajes.

 Motivación.
Consideramos
fundamental partir de

 Favorecer  situaciones  en  las  que  los  alumnos
deben actualizar sus conocimientos.

 Proporcionar  situaciones  de  aprendizaje  que
tienen sentido para los alumnos, con el fin de que
resulten motivadoras.

 Metodología  activa.  Supone  atender  a  la
integración activa de los alumnos en la dinámica
general del aula y en la adquisición y configuración
de los aprendizajes.

 Motivación.  Consideramos fundamental  partir  de
los  intereses,  demandas,  necesidades  y
expectativas  de  los  alumnos.  También  será
importante  arbitrar  dinámicas  que  fomenten  el
trabajo en grupo.

 Atención a la diversidad del alumnado. Nuestra
intervención  educativa  con  los  alumnos  asume
como  uno  de  sus  principios  básicos  tener  en
cuenta  sus  diferentes  ritmos  de  aprendizaje,  así
como sus distintos intereses y motivaciones.

 Evaluación  del  proceso  educativo.  La
evaluación se concibe de una forma holística,  es
decir,  analiza  todos  los  aspectos  del  proceso
educativo  y  permite  la  retroalimentación,  la
aportación de informaciones precisas que permiten
reestructurar la actividad en su conjunto.
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de cada programa, apareciendo en último
lugar las que requieren un mayor grado
de habilidad y autonomía.

-   El  énfasis  en los procedimientos  y
técnicas  de  aprendizaje,  que  incluyen
una reflexión sobre los contenidos objeto
de estudio y una revisión final.

 Programación  cíclica,  perfectamente
integrada en los objetivos generales de la
etapa,  y  una  rigurosa  selección  de  los
contenidos, que refuerzan lo aprendido en
los  cursos  precedentes  y  abren  el
conocimiento hacia nuevos temas.

 Atención  a  la  diversidad  del  alumnado.
Nuestra  intervención  educativa  con  los
alumnos asume como uno de sus principios
básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos
de  aprendizaje,  así  como  sus  distintos
intereses y motivaciones.

  Sensibilidad por la educación en valores. 
El progresivo acceso a formas de conducta 
más autónomas y la creciente socialización 
de los alumnos hace obligada la educación 
en valores como la curiosidad, el esfuerzo, la 
participación en la presentación de ideas y 
diferentes posibilidades de resolución de 
problemas, la constancia en la  aplicación en 
el l método de resolución de problemas, la 
planificación del trabajo, la perseverancia en 
el estudio  etc. 

 Evaluación  del  proceso  educativo.  La
evaluación  se  concibe  de  una  forma
holística, es decir, analiza todos los aspectos
del  proceso  educativo  y  permite  la

los  intereses,
demandas,
necesidades  y
expectativas  de  los
alumnos.  También
será  importante
arbitrar  dinámicas
que  fomenten  el
trabajo en grupo.

 Atención  a  la
diversidad  del
alumnado.  Nuestra
intervención
educativa  con  los
alumnos  asume
como  uno  de  sus
principios  básicos
tener  en  cuenta  sus
diferentes  ritmos  de
aprendizaje,  así
como  sus  distintos
intereses  y
motivaciones.

 Evaluación  del
proceso  educativo.
La  evaluación  se
concibe de una forma
holística,  es  decir,
analiza  todos  los
aspectos del proceso
educativo y permite la
retroalimentación,  la
aportación  de
informaciones
precisas  que
permiten
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retroalimentación,  la  aportación  de
informaciones  precisas  que  permiten
reestructurar la actividad en su conjunto.

En todos los temas,  se irán presentando los
contenidos gradualmente y se establecerá un Plan
de  Trabajo  con  dos  bloques  de  actividades:  el
primero  (contenidos  mínimos  exigibles)  será
realizado por todos los alumnos y el segundo sólo
por aquellos cuyo ritmo de aprendizaje sea más
rápido.   

Se hará hincapié en un método de resolución
de  problemas  que  con  carácter  sistemático  se
aplicará en los diferentes contenidos del temario.

reestructurar  la
actividad  en  su
conjunto.

PROCEDIMIENTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ
PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA COMUNS PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Pruebas
Observación
Registro  del  trabajo
(  casa  y  clase)  del
cuaderno  (actividades
realizadas,  claridad,
aseo...)
Atención
Participación

Se evaluará y calificará los conocimientos matemáticos,
la  capacidad  de  razonamiento  y  las  estrategias  en  la
resolución de problemas.
La nota final de cada evaluación, será una nota obtenida 
como media ponderada de: 

 Se valorará con el  30%  el trabajo del alumno.
Se valorará con el 70% los resultados de los exámenes.

Se deberán recuperar la evaluación en los siguientes 
casos:
Si la media aritmética de las pruebas es una calificación
inferior a 3,5
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6é PRIMÀRIA   I   1r DE L'ESO

ÀREA CURRICULAR:  LLENGUA VALENCIANA

ETAPA DE PRIMÀRIA ETAPA DE SECUNDÀRIA
CONTINGUTS I COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS PREVIS I COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMUNICACIÓ
ORAL

Comprendre  textos  orals  quotidians  de  tipus  narratiu,
descriptiu, informatiu, argumentatiu i instructiu.
Pronuncia  correcta  dels  sons  del  sistema  fonològic
valencià.
Produir textos senzills dels tipus esmentats.

COMUNICACIÓ
ORAL

COMUNICACIÓ
ESCRITA

Comprendre  textos  escrits  quotidians  de  tipus  narratiu,
descriptiu, informatiu, argumentatiu i instructiu.
Produir textos senzills dels tipus esmentats.

COMUNICACIÓ
ESCRITA

ORTOGRAFÍA I
GRAMÀTICA

Identificar i distingir les diferents categories gramaticals
de nom, verb, adjectiu i determinants.
Identificar  i  distingir  els  elements  fonamentals  de
l’oració.
Utilitzar correctament les normes ortogràfiques.

ORTOGRAFÍA I
GRAMÀTICA

TÉCNIQUES DE
TREBALL

Compondre textos relacionats amb la vida quotidiana.
Compondre notícies, resums i exposicions senzilles

TÉCNIQUES DE
TREBALL

ASPECTES DIDÀCTICS I METODOLÒGICS
PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA COMUNS PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Conèixer les normes i estratègies  essencials que regulen les activitats
grupals  com els  debats,  col·loquis,  exposicions,  visites...  tant  com a
oient com a ponent.

PROCEDIMIENTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ
PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA COMUNS PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Valoració del treball diari.
Elaboració de treballs puntuals sobre els continguts programats.
Superació de proves periòdiques.
Lectures seleccionades.
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6é PRIMÀRIA   I   1r DE L'ESO

ÀREA CURRICULAR:  LLENGUA CASTELLANA

ETAPA DE PRIMÀRIA ETAPA DE SECUNDÀRIA
CONTINGUTS I COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS PREVIS I COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMUNICACIÓ
ORAL

Ser capaç de comprendre i produir missatges orals 
que expressen fets, coneixements i opinions. 

Ser  capaç  de  participar  activament  en  intercanvis
comunicatiu  s'orals   respectant  les normes que  els
regixen.
Ser capaç de llegir i comprendre de forma autònoma
textos  literaris en  prosa  i  en  vers.  
Ser  capaç de comprendre i  utilitzar  la  terminologia
pròpia del cicle. 

Comprendre  textos  orals  de  caràcter  expositiu  i
explicatiu.
Comprendre textos orals dels mitjans de comunicació.

COMUNICACIÓ
ORAL

COMUNICACIÓ
ESCRITA

Ser capaç de comprendre diferents classes de 
textos escrits, incloent els de contingut didàctic, els
Habituals en situacions quotidianes de relació social
i los procedentes dels mitjans de comunicació. 
Ser capaç de posar en pràctica els 
coneixements i les estratègies necessàries per 
a escriure correctament. 
Ser capaç d'escriure textos relacionats amb 
l'àmbit acadèmic o amb situacions quotidianes
de relació 
Social, així com textos d'informació i opinió. 

Llegir diferents tipus de textos i reconèixer els aspectes
que els caracteritzen.
Reconèixer estructures i funcions.

COMUNICACIÓ
ESCRITA

ORTOGRAFÍA I
GRAMÀTICA

Respectar  les  normes  gramaticals  i  ortogràfiques
bàsiques.
Reconèixer les diferents categories gramaticals

Respectar  les  normes  gramaticals  i  ortogràfiques
bàsiques.
Reconèixer les diferents categories gramaticals

ORTOGRAFÍA I
GRAMÀTICA

TÉCNIQUES DE
TREBALL

Ús de les noves tecnologies de la informació i 
Comunicació com a instrument d'aprenentatge 
Ús de programes educatius relacionats amb 
Continguts de diverses àrees 

   Recerca d'informació en internet 

Compondre textos relacionats amb la vida quotidiana.
Compondre notícies, resums i exposicions senzilles
. TÉCNIQUES DE

TREBALL
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ASPECTES DIDÀCTICS I METODOLÒGICS
PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA COMUNS PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Partir del nivell de desenrotllament de l'alumnat 
i dels seus aprenentatges previs. 
Assegurar la construcció d'aprenentatges 
significatius a través de la mobilització dels seus 
Coneixements previs i de la memorització 
comprensiva. 
Possibilitar que els alumnes realitzen 
aprenentatges significatius per si sols. 
Afavorir situacions en què els alumnes han 
d'actualitzar els seus coneixements. 
Proporcionar situacions d'aprenentatge que 
tenen sentit Paré! Els alumnes, a fi de 
Que resulten motivadores. 

Partir del nivell de  
desenrotllament de l'alumnat i 
dels seus aprenentatges previs. 
Assegurar  la  construcció
d'aprenentatges  significatius  a
través  de  la  mobilització  dels
seus coneixements previs.
Adoptar  una  actitud  positiva
davant  els  continguts  de
l'assignatura

Adoptar  una  actitud  positiva  davant  els  continguts  de
l'assignatura.
Presentar  els  treballs  amb  pulcritud  i  seguint  les  pautes
establides.
.

PROCEDIMIENTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ
PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA COMUNS PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Produir missatges orals de forma organitzada: 
Adaptant-los a les diferents situacions comunicatives 
Expressar de forma raonada les idees i opinions Pròpies 
Adaptar l'expressió oral a \a situació comunicativa. 
Comprendre textos orals: especialment els que provenen dels 
mitjans de comunicació 
Identificar elements expressius en diverses produccions orals.

Valoració del treball diari.
Elaboració de treballs puntuals 
sobre els continguts programats.
Superació de proves 
periòdiques.
Lectures seleccionades.

Valoració del treball diari.
Elaboració de treballs puntuals sobre els continguts programats.
Superació de proves periòdiques.
Lectures seleccionades.
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6é PRIMÀRIA   I   1r DE L'ESO

ÀREA CURRICULAR: LLENGUA EXTRANGERA

ETAPA DE PRIMÀRIA ETAPA DE SECUNDÀRIA
CONTINGUTS I COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS PREVIS I COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMUNICACIÓ
ORAL

Participar  en  conversacions  senzilles.  Relatar
experiències. plantejar queixes ... de forma senzilla.

Comprensió de missatges i textos quotidians breus.
Producció de textos orals curts i conversacions senzilles.

COMUNICACIÓ
ORAL

COMUNICACIÓ
ESCRITA

Lectura i comprensió de textos senzills. ús d'estratègies
de la lectura cada vegada més autònoma. 

Desenrotllament de l'expressió escrita de forma guiada.
Composició  de  textos  senzills  utilitzant  les  estratègies
bàsiques (planificació, textualització, revisió)

COMUNICACIÓ
ESCRITA

ORTOGRAFÍA I
GRAMÀTICA

Aprendre a autocorregir-se i acceptar els errors.
Conèixer les regles bàsiques de l'ortografia.

Ús de les regles bàsiques d'ortografia i puntuació. ORTOGRAFÍA I
GRAMÀTICA

TÉCNIQUES DE
TREBALL

Utilització de les noves tecnologies de la informació i la
comunicació.
Saber estructurar el treball.

Cuidar la presentació dels textos escrits.
Aprendre  a  utilitzar  tots  els  mitjans  al  seu  abast
(diccionaris, ordinadors …).

TÉCNIQUES DE
TREBALL

ASPECTES DIDÀCTICS I METODOLÒGICS
PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA COMUNS PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Motivar als alumnes per a aprendre llengües estrangeres. 
Tenir una actitud tolerant cap a les persones que utilitzen altre idioma.
Valoració de treballs comuns.

Treballar en grups.
Usar la llengua estrangera per a
expressar-se de forma senzilla.

Incentivar  la  confiança  e  iniciativa  para  expressar-se  en  públic  i  per
escrit.
Iniciar  estratègies  d’autoavaluació.  Recolzar  la  participació  activa  en
activitats i treballs grupals.

PROCEDIMIENTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ
PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA COMUNS PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Poder utilitzar la llengua estrangera per a comunicar-se oralment amb
altres persones.
Entendre i produir textos senzills.
Valoració continua del seu aprenentatge.

Avaluació  continua  de  cada
alumne.
Comprendre textos orals i escrits
senzills.

Comprendre la idea general de textos orals i participar en conversacions.
Reconèixer  la  idea  general  de  textos  escrits  i  redactar-los  de  forma
senzilla respectant les regles d'ortografia i puntuació.
Fer controls de cada unitat qualificant-los junt amb el seu treball i 
actitud en classe.
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RECURSOS DIDÀCTICS

ÀREA CURRICULAR: …………………………………………………..

EN PRIMÀRIA EN SECUNDÀRIA

LLIBRES DE TEXT

RECURSOS DIDÀCTICS
COMPLEMENTARIS

RECURSOS TIC

AGRUPAMENT DE L'ALUMNAT

ESPAIS
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CRITERIS D'AVALUACIÓ 

PROFESSOR/A:

ÀREA: NIVELL: CICLE:

a) AVALUACIÓ
INICIAL

b) CONTINGUT
CURRICULAR

c) SEGUIMENT
TREBALL DIARI

d) ACTITUD I
COMPORTAMENT

e) PRESENTACIÓ
DE TREBALLS

 Què avalua:
 Coneixements previs.

 Instruments d'avaluació:
 Recopilació d'informació 

anterior.
 Expedient acadèmic.
 Prova inicial.
 Observació diària i 

sistemàtica.
 Participació oral 

individual dels conceptes 
treballats en nivell 
anterior.

 Finalitat de l'avaluació:
 Establiment del punt de 

partida individual.

 Què avalua:
 Consecució d'objectius 

(programació d'aula).

 Consecució de 
Competències Bàsiques.

 Instruments d'avaluació:
 Proves objectives.
 Registre de notes parcials 

i finals.

 Avaluació:
 Nota mitjana numèrica de

les proves objectives.

 Què avalua:
 Realització de les activitats 

de l'aula.
 Realització de les activitats 

de casa.
 Instruments d'avaluació:

 Registre d'activitats 
realitzades.

 Registre acumulatiu 
d'activitats realitzades.

 Barem d'avaluació:
 Nota numèrica

 Avaluació:
Nota mitjana numèrica del 
treball diari. 

 Què avalua:
 Compliment de normes 

del centre.
 Compliment de normes de 

l'aula.
 Actitud positiva cap a 

l'assignatura.
 Instruments d'avaluació:

 Quadern d'aula.
 Registre acumulatiu.
 Participació activa en 

col·loquis, respostes…
 Barem d'avaluació:

 Nota numèrica
 Avaluació:

Nota mitjana numèrica de 
l’actitud i comportament.

 Què avalua:
 Compliment de normes del

quadern.
 Pulcritud en la presentació 

del treball.
 Cal·ligrafia.

 Instruments d'avaluació:
 Revisió trimestral del 

quadern.
 Registre acumulatiu 

d'anotacions.
 Barem d'avaluació:

 Nota numèrica
 Avaluació:

Nota mitjana numèrica dels 
treballs.

PERCENTATGES CORRESPONENTS ALS APARTATS  b, c, d, e 

PERCENTATGES
APLICABLES

70% 10% 10% 10%

AVALUACIÓ SECUNDÀRIA: QUALIFICACIÓ QUANTITATIVA SEGONS LOE

INSUFICIENT SUFICIENT BÉ NOTABLE EXCEL·LENT
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                   5.- CONCRECIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ.

                       5.3  PLA D'ACOLLIDA.
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PROCÉS DE TRANSICIÓ D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA A EDUCACIÓ  SECUNDÀRIA. ESQUEMA GENERAL

ACTIVITATS QUANT LLOC
RESPON
SABLE

IMPLICATS COM RECURSOS

1.- Seguiment del Pla de 
Transició

2n,3r 
Trimes.

I.E.S. Directors
dels
C.E.I.P i 
de l’I.E.S

Caps d'Estudis 
dels Centres,  
Coordinadora 
secundària,
Mestres i 
Caps de 
Departament de 
les àrees 
curriculars.

Sessions d'informació i
ajust dels continguts 
bàsics, estratègies 
didàctiques, recursos i 
avaluació.

Plantilla de Coordinació 
Àrees Curriculars. 
Programacions 
Didàctiques.

2.- Xarrada informativa als 
pares de 6é Ed.Primària sobre 
el tema:
Adolescència i nous reptes 
educatius a partir de l'inici de 
l'E.S.O.

2n 
Trimes.

Centre
de
C.E.I.P

Director
del
C.E.I.P

C.C.P, Cap de
Estudis,
Psicopedagog
C.E.I.P, Tutors
de 6é.

Reunió en gran Grup 
amb els pares dels 
alumnes de 6é curs 
d'Ed. Primària.

Humans i materials.

3.- Xarrada informativa als 
pares de 6é de Primària sobre 
el tema:
Característiques de l'etapa 
educativa i de l'organització 
dels I.E.S

2n, 3r 
Trimes.

I.E.S. Director
de l’I.E.S

Directors del
C.E.I.P i I.E.S;
Psicopedagoga i 
Coordinadora
del I.E.S

Reunió en gran grup 
amb els pares dels 
alumnes de 6é curs.

Humans i materials.
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ACTIVITATS QUANT LLOC
RESPON
SABLE

IMPLICATS COM RECURSOS

4.- Activitat Informativa per als
Alumnes de 6é d'Educació 
Primària.

3r
Trimes.

C.E.I.P. Cap 
d'Estudis 
C.E.I.P

Cap d'Estudis,
Tutors alumnes 
de 6é Ed. Prim. I 
Psicopedagog
(C.E.I.P. /I.E.S)

Dinàmica d'informació, 
aclariment de 
coneixements i
concepcions de l'etapa i
Centre d'Educació 
Secundària

Humans i materials.

5.- Visites organitzades de 
l’alumnat de 6é de primària a 
l’IES

3r
Trimes.

I.E.S. Equips 
Directius  
CEIP/IES

Equip Directiu i 
Prof  IES
Equip Directiu 
dels CEIPs i 
Tutors/es de 6é

Visita guiada pel centre Humans i materials.

6.- Avaluació Final Alumnes de 
6é d'Educació Primària

JUNY C.E.I.P. Cap 
d’Estudis

Cap d'Estudis;
Tutors;
Mestres Àrees;
Psicopedagog

Sessió d’avaluació. 
Presa de decisions 
respecte de la 
promoció i orientació.

Registres.
Observacions sobre 
l’aprenentatge dels
alumnes.
Document Informatiu
Individual de l’alumne de
6é D'Ed. Primària
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ACTIVITATS QUANT LLOC
RESPON
SABLE

IMPLICATS COM RECURSOS

7.- Transmissió Informació
a) Característiques de 

l’alumnat de 6é d'Ed. 
Primària.

JUNY I.E.S. Cap 
d’Estudis 
I.E.S

Psicopedagog i 
Cap d'Estudis
del C.E.I.P;      Cap
d'Estudis i
Psicopedagoga i 
Coordinadora de 
l'I.E.S. 

Transmissió
Característiques
Socioeducatives de 
l’alumnat (Informe 
d’Aprenentatge).

Document Informatiu
Individual de l’alumne de
6é d'Ed. Primària.
Document Informatiu de 
grup en la transició.
És l’Informe 
d’Aprenentatge

      b) Orientació Individual 
alumnes amb N.E.E.

JUNY I.E.S. Cap 
d’Estudis 
I.E.S

Psicopedagog
del C.E.I.P;     Cap 
d'Estudis i
Psicopedagoga i 
Coordinadora
I.E.S. i Professors 
Pedagogia 
terapèutica.

Transmissió de la
Informació sobre les
característiques
de l'alumnat amb
N.E.E  i de la
resposta educativa.
(Full 22, Distribució de 
l’alumnat amb N.E.E.)

Informes d’avaluació
psicopedagògica.
Full de distribució de 
l’alumnat amb N.E.E.

      c) Malats crònics JUNY I.E.S. Cap 
d’Estudis 
I.E.S

Psicopedagog
del C.E.I.P;      Cap
d'Estudis i
Psicopedagoga i 
Coordinadora
I.E.S.

Relació nominal dels 
malalts crònics.

45



ACTIVITATS QUANT LLOC
RESPON
SABLE

IMPLICATS COM RECURSOS

6.- Families: explicació a l’IES 
de la formalització de la 
matrícula i altres aspectes 
administratius

JUNY I.E.S. Saló
d’Actes

Equips 
Directius  
CEIP/IES

Administratives 
Coordinadora 
secundària
Cap d’Estudis

Reunió en grup de les 
families de 6é per la
formalització de la 
matrícula

Tota la documen-tació 
pertinent per la 
formalització de la 
matrícula

9.- Lliurament actes 
d'avaluació final de 6é.

JULIOL I.E.S. Cap 
d'estudis 
CEIP

Cap d'estudis 
CEIP i cap 
d'estudis IES

Reunió. Actes d'avaluació.

10.- Confecció dels Grups 
d'Alumnes de 1r d'E.S.O

JULIOL I.E.S. Cap 
d’Estudis 
I.E.S

Cap d'Estudis,
Psicopedagoga,
Coordinadora

Confecció dels grups 
d’alumnes en funció 
dels criteris adoptats.

Informes anteriors.

11.- Planificació Acció Tutorial SETEM-
BRE

I.E.S. Cap 
d’Estudis
I.E.S

Psicopedagoga i 
coordinadora i
Tutors 1r E.S.O

Sessió d’Informació de
les característiques 
dels alumnes i 
planificació de 
l’acollida dels 
alumnes.

Informes alumnes.
Guió de l’entrevista 
inicial amb les Famílies.
Guió d’Activitats 
d'Acollida.

12.- Jornada d’Acollida a 
l’alumnat nouvingut

SETEM-
BRE

I.E.S. Saló
d’Actes

Equip 
Directiu 
IES

Director; Cap 
d’Estudis, Tutors 
1r E.S.O

Benvinguda de l’equip 
directiu al nou alumnat.
Sessió amb els tutors  i 
visita guiada per 
recordar la distribució 
dels espais del centre

Documentació facilitada 
pel Dep d’Orientació i  la 
Dir d’Estudis:
-Guió  J. Acollida.
-Normes funcionament
-Horaris ...
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ACTIVITATS QUANT LLOC
RESPON
SABLE

IMPLICATS COM RECURSOS

13.- Entrevista Tutor-Famílies 1r Trimes. I.E.S Cap 
d’Estudis 
I.E.S

Tutors 1r E.S.O. 
Famílies dels 
alumnes.

Reunió Tutor amb les 
Famílies.
Concertar per citació.

Full de registre de dades i
guió de l’entrevista.

14.- Entrevista individual 
Tutor-Famílies

1r Trimes. IES Tutors/es 
de 1r ESO

Tutors 1r E.S.O.
Famílies dels 
alumnes.

Reunió individual Tutor 
amb la Família.
Concertar per 
agenda/telèfon.

Informació 
individualitzada
Full d’arreplegà de
dades.

15.- Treball  sobre les Normes
de Funcionament i de 
Convivència del centre

SETEM-
BRE

Tutories
Tutors/e
s 1r ESO

Tutors/es 1r 
ESO

Activitats de tutoria RRI
Pla de convivència
Normes de 
funcionament

16.- Entrevista amb les 
famílies d’alumnes amb 
N.E.E.

SETEM-
BRE

I.E.S Cap 
d’Estudis
I.E.S Psicopedagoga i 

famílies dels 
alumnes.

Transmissió de la
Informació sobre les
característiques
de l'alumnat amb
N.E.E  i de la
resposta educativa.
Concertar per citació.

Informes d’avaluació
psicopedagògica.
Full d’arreplegà de
dades.

17.- Junta Avaluació Inicial. OCTUBR
E

I.E.S Cap 
d’Estudis
I.E.S

Cap Estudis, 
Coordinadora, 
Psicopedagoga,
Tutor Grup,
Professors 

Transmissió de la 
Informació i valoració
Inicial. Presa de
Decisions.

Full Registre d’alumnes.
Acta Sessió.
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Àrees;
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               5.- CONCRECIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ.

                    5.4  GESTIÓ DE LA CONVIVÈNCIA.
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ACORDS PLANS DE CONVIVÈNCIA

ENUNCIAT DE TASQUES COMUNES TANT A PRIMÀRIA COM A L’IES

PLA DE
CONVIVÈNCIA

TASQUES
COMUNS

OBJECTIUS
ACTIVITATS

PRIMÁRIA SECUNDÀRIA

P
A

T

A
L

U
M

N
A

T

1. Hàbits de treball i de 
comportament. 

 Desenrotllar hàbits a l’aula  Quadern de registres de l’aula:
 Funcions dels delegats.
 Normes de les llibretes.
 Registre dels deures.
 Registre del material.
 Registre d’incidències.
 Agenda escolar.
 …

 Quadern de registres de l’aula:
 Funcions dels delegats.
 Normes de les llibretes.
 Registre dels deures.
 Registre del material.
 Registre d’incidències.
 Agenda escolar.

2. Hàbits de vida 
saludables: 
l’alimentació, 
educació sexual ...

 Fomentar els hábits saludables: 
l’alimentació ...

 Foment d’hàbits salubles:
 Continguts curriculars: s’estudien els

trastorns derivats de la mala 
alimentació, la falta d’higiene.

 Foment d’hàbits salubles:
 Continguts curriculars: s’estudien els 

trastorns derivats de la mala 
alimentació, la falta d’higiene, així 
com el tabaquisme, implantació del 
PIES, tolerància, drogodependència...

3. Interculturalitat  Preparar l’acollida dels nouvinguts.  Aplicació del Pla d’Acollida de l’alumnat 
nouvingut.

 Potenciament de la figura de l’alumne-
tutor.

 Aplicació del Pla d’Acollida de l’alumnat 
nouvingut.

 Potenciament de la figura de l’alumne-
tutor.

 Potenciament del Plà d’ajuda entre 
iguals.

F
A

M
ÍL

IE
S

4. Hàbits saludables: 
l’alimentació

 Abordar els hàbits saludables en la 
preadolescència

 Recomanacions a l’hora d’esmorzar:
 Entrepà diari.
 Un dia setmanal de fruita.

 Consum de cítrics:
 Campanya anual de la Conselleria 

d’Agricultura.
 Promoció de la campanya anual:

  “Educa tu espalda” sobre higiene 
postural.

 Si es detecten carències:
 Entrevista amb la família.

 Recomanacions a l’hora d’esmorzar.
 Si es detecten carències:

 Entrevista amb la família 
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PLA DE
CONVIVÈNCIA

TASQUES COMUNS OBJECTIUS
ACTIVITATS

PRIMÁRIA SECUNDÀRIA

C
O

N
V

IV
È

N
C

IA
 E

S
C

O
L

A
R R

R
I

5. Hàbits de 
comportament. 

 Desenrotllar hàbits al centre:
 Corredors.
 Escales.
 Patis. 
 Banys.
 …

 Normes de convivència del centre:
 Seguiment de les normes.

 Mesures preventives del RRI:
 Aplicació de les mesures 

establertes 
 Mesures d'atenció a l’alumnat amb 

conductes disruptives:
 Funcionament.
 Protocols d’actuació

 Normes de convivència del centre:
 Seguiment de les normes.

 Mesures preventives del RRI:
 Aplicació de les mesures 

preventives establertes.

6. Procediments   de 
detecció 
d’assetjament.

 Detectar i tallar l’assetjament 
escolar.

 Observació constant de l’alumnat.
 Foment d’un clima de confiança en 

les relacions alumne-tutor/a. 
 Si es detecta algun cas, el 

procediment a seguir és:
 Acció tutorial.
 Informació a les famílies.
 Aplicació del RRI. 

 Observació constant de l’alumnat.
 Foment d’un clima de confiança en 

les relacions alumne-tutor/a. 
 Si es detecta algun cas, el 

procediment a seguir és:
 Acció tutorial.
 Informació a les famílies.
 Aplicació del RRI I PREVI.

7. Procediments comuns
per resoldre conflictes

 Abordar els conflictes en els 
diferents  nivells:

 Nivell 0 alumne-alumne
 Nivell 1 alumne-professorat
 Nivell 2 alumne-centre
 Nivell 3 alumne-família
 Nivell 4 família-centre

 Aplicació del següent procediment 
(en tots els nivells):
 Diàleg.
 Compromisos comuns.
 Seguiment dels compromisos.
 En cas de persistir el conflicte:

- Aplicació del RRI.

 Aplicació del següent procediment:
 Diàleg.
 Compromisos comuns.
 Seguiment dels compromisos.
 En cas de persistir el conflicte:

 Aplicació del pla de mediació i 
d’altres mesures del RRI. 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
 D

E
L

’A
L

U
M

N
A

T

8. El paper dels 
delegats/des

 Fomentar la cultura de la 
participació

 Assemblea de Delegats:
 Convocatòria trimestral.
 Qüestionari de l’alumnat (un per 

cada tutoria d’Infantil i Primària).
 Volcat de propostes.
 Aplicació de les propostes.
 Seguiment.

 Assemblea de Delegats:
 Convocatòria trimestral.
 Seguiment.

A
B

S
E

N
T

IS
M

E 9. Pla contra 
l’absentisme

 Detectar a la major brevetat  els 
casos d’absentisme

 Aplicació del següent procediment:
 Control d’assistència a l’aula.
 Comunicació a les families
 Comunicació al SPE
 Comunicació als S. Socials

 Aplicació del següent procediment:
 Control d’assistència a l’aula.
 Comunicació a les families
 Comunicació a la monitora del 

programa d’absentisme.

PLA DE TASQUES OBJECTIUS ACTIVITATS

51



CONVIVÈNCIA COMUNS PRIMÁRIA SECUNDÀRIA
C

O
N

V
IV

È
N

C
IA

 A
M

B
 L

’E
N

T
O

R
N

10. Hàbits de vida 
saludables: 
l’alimentació, 
educació 
sexual ...

 Sol·licitar a l’Ajuntament i altres 
institucions el foment de 
campanyes preventives per a 
millorar els hàbits saludables en la 
població.

 Xarrades per a millorar els hàbits 
saludables dels nostres alumnes.

 Iniciar programes preventius de 
trastorns de la conducta 
alimentària, PIES, tabaquisme, 
drogodependències, DITCA ...

11. Formació de 
famílies

 Obrir els centres a la formació 
de les families.

 Establir línies d’intervenció per 
abordar els problemas de 
l’adolescència.

 Primer contacte informatiu amb les
families de 6é:
 Característiques de la nova 

etapa educativa i de 
l’organització de l’I.E.S.

 Normes de funcionament de 
l’IES.

 Invitació a la Jornada de Portes
Obertes de l’IES

 Participació del AMPA de 
primària. 

 Xerrades i Formació en cursos:
 Psicologia de l’adolescència
 Normes de funcionament de 

l’IES.

 Participació del AMPA de 
secundària.

12. Propostes 
positives 
favorables a la 
convivència

 Desenrotllar projectes comuns:

 Seleccionar activitats en la 
perspectiva cap a l’IES.

 Activitats conjuntes:
 Concurs literari.

 Activitats a l’IES:
 Visita de l’alumnat de 6é. a 

l’IES.

 Activitats conjuntes:
 visites de l’alumnat de 

Primària.

 Activitats a l’IES:
 Programes sobre tolerància..
 Jornada esportiva.
 Jornades culturals.
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6.- PROCEDIMENTS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ.   MEMÒRIA

Per a valorar el nivell de qualitat i eficàcia del pla de transició implementat, s'empraran els
criteris següents:

a) El grau de progressió observat en l'adaptació de l'alumnat.
b) La valoració del clima i la convivència en les seues respectives aules.
c)  Les  capacitats  i  competències  curriculars  de l'alumnat,  i  els  seus  resultats  derivats  del
procés d'avaluació.
d) L'avaluació per part del professorat que forma part dels equips de transició.

A fi  de  curs  i  anualment  l'equip  de  transició  elaborarà  la  memòria  específica  del  Pla  de
Transició, on es detallaran:

1. Les actuacions destacables pel seu bon funcionament.
2. Les actuacions destacables pel seu deficient funcionament i l'anàlisi de les causes.
3. Les propostes de millora.
4. La justificació del resultat de les actuacions anteriors i les propostes de millora que

s'han d'integrar en el Pla de Transició.

El  contingut  d'aquesta  memòria  formarà  part  de  la  memòria  final  de cada  un del  centres
docents que integren l'Equip del Pla de Transició.

Les propostes de millorà seran incloses al Pla de Transició. 

Per a la realització de la memòria l'equip de transició elaborarà una fitxa de seguiment del pla.
Aquestes dades formaràn part de la memoria i amb les propostes de millora es revisarà el
projecte per a la PGA del curs.
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MEMÒRIA DEL PLA DE TRANSICIÓ          CURS ....................

1.- Actuacions a destacar pel seu bon funcionament.

2.- a) Actuacions a destacar pel seu deficient funcionament.

b) Anàlisi de les causes.

c) Propostes de millora realitzades.

3.- Incorporació de les propostes de millora al Pla de Transició.

4.- Reunions realitzades.
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ                                           CURS ...............

1 2 3 4 5

1.- Grau de progressió d’adaptació de l’alumnat.

2.- Clima de convivència en les aules.

3.- Avaluació de les capacitats i competències curriculars de l’alumnat en Anglés.

4.- Avaluació de les capacitats i competències curriculars de l’alumnat en Valencià.

5.- Avaluació de les capacitats i competències curriculars de l’alumnat en Castellà.

6.- Avaluació de les capacitats i competències curriculars de l’alumnat en Matemàtiques.

7.- Valoració del Pla de Transició per part de l’Equip de Transició.

1.: Molt bó.  2.: Bó.  3.: Acceptable. 4.:Deficient.  5.: Molt Deficient

SÍ NO

8.- S’han proposat millores per al present curs?

9.- S’han treballat les propostes de millora? 

10.- S’han incorporat les millores al Pla de Transició?

11.- S’han proposat millores per al curs vinent?
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7.- PROVES D'AVALUACIÓ:

A. FINALS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
B. INICIALS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA.

S'adjunten els documents elaborats.
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