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1.1. Consideracions generals
Al nostre centre, tenim un lema, que intentem es convertisca en una intenció per a tothom

que participe del Projecte Educatiu del Clot: “Trobar el teu camí al Clot”.

Aquest objectiu emmarca totes les accions que han de definir la nostra tasca. “Que trobes el
teu camí és el nostre desig per a tot aquell/a que decidiu vindre al nostre centre”.

“Volem ser un projecte educatiu d’acompanyament en el creixement personal i en el
creixement acadèmic, basat en el paradigma de les Intel·ligències Múltiples, i en la
necessitat de generar espais emocionals i de relació segurs i nutrients, recolzant els valors de
la tolerància i el respecte, tant el pla individual com col·lectiu, que possibilite el teu èxit
escolar”.

Per a nosaltres: Parlar d’educació al SEGLE XXI és: aprendre a conèixer, a fer, a
conviure, a ser (J.Delors-UNESCO-1996).

Ens definim com un centre DIVERS, OBERT, EN EVOLUCIÓ, ON L’OPTATIVITAT està
present dins del nostre CURRÍCULUM com una eina de descobriment de la trajectòria
personal i acadèmica de l’alumnat.

“TROBAR EL TEU CAMÍ”



1.2. Continguts del projecte educatiu de centre
1.2.1.  Els objectius, les prioritats d’actuació i la línia pedagògica del centre

Plantegem un projecte participatiu i innovador, el referent del qual siga el camí cap a

l'èxit escolar i que potencie l'estabilitat de tots els membres que conformen la comunitat

escolar. L'objectiu primordial d'aquest projecte educatiu és aconseguir que, com a centre

públic, s'impartisca un ensenyament de qualitat. Un centre públic arrelat al seu entorn

cultural i lingüístic valencià, en una comarca valencianoparlant, el Camp de Morvedre. Un

centre públic obert també a les altres cultures europees. Un centre que compte amb una

estructurada i eficaç organització en la qual tots els membres de la comunitat educativa se

senten implicats en aquests objectius, implicats en els projectes i en els reptes i desafiaments

educatius que es presenten en cada moment.Confiem que el nostre centre Clot del Moro siga

una institució educativa i cultural de rellevància dins del municipi i a la Comunitat

Valenciana. Ja portem anys amb aquestes inèrcies, moltes generacions de professorat i

alumnat han deixat el llistó molt alt. El periòdic LEVANTE ens va dedicar un titular, quan

vam complir 40 anys com a centre, que ens dóna molta energia i ens marca el camí que cal

mantindre: “40 anys com motor de cultura”.
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Els reptes més importants que s'han d'enfrontar hui en un centre educatiu són: l'adequada

atenció a la diversitat de l'alumnat, el reforç de l'autonomia pedagògica, organitzativa i

econòmica del centre i la innovació educativa vinculada a la incorporació de mitjans i

metodologies de les TIC, l’atenció inclusiva i individualitzada, la creació d’un espai de

convivència segur i tolerant, l' avanç de la minorització de la llengua pròpia del territori,

l'europeïtzació del centre , l'ensenyament igualitari i feminista, la sostenibilitat i l'ecologisme,

la competència digital i l'ús ètic i responsable de les noves tecnologies.

El major tresor que té el Clot són les persones que el formen, i és per açò que s’ha d’escoltar,

recolzar i afavorir les iniciatives del professorat. Cal acompanyar i potenciar les inquietuds

dels membres del CLAUSTRE, recolzant els seus projectes i iniciatives.

El valor de la convivència.

El conflicte com a eina de generar noves formes de plantejar la nostra realitat: cal fer una

bona gestió del conflicte, acomodant el diàleg, l'assertivitat i l’escolta activa com una forma

d’estar en el centre, perquè l' objectiu és que l' institut siga un espai d' aprenentatge de la

convivència. La prevenció serà la nostra ferramenta principal, cal atendre i fomentar les

relacions personals que ens ajudaran a afrontar els conflictes des de l’assertivitat i l’empatia,

reconèixer les emocions de frustració per poder-les gestionar adequadament. Així doncs, l'

objectiu és crear espais que promoguen emocions d’alegria compartida: festes educatives que

fomenten valors i emocions positives.

En valor del treball en equip i la cooperació.

No existeix una educació real i completa sense desenvolupar estratègies i eines de treball en

equip. Aquest principi ha de ser part de l’estil didàctic i pedagògic del centre, però també la

característica principal del funcionament del claustre, en els departaments i per suposat en

l’equip directiu. Cal fomentar el lideratge compartit, hem de permetre que tots/es puguen

desenvolupar els seus talents i les seus inquietuds. Cal dissenyar equips de treball que porten

endavant els projectes. Cal potenciar i afavorir aquestes iniciatives proposant espais de

coordinació en els horaris del professorat per poder realitzar reunions. I gestionar aquestes de

forma eficaç. Cal donar a conèixer les iniciatives, proposar i fer públics els criteris dels
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procediments de treball i els protocols, així com obrir els equips de treball a tot el

professorat.

El valor de la participació i de la escola democràtica.

El nostre projecte creu amb fermesa en l’escola democràtica, i en la participació de les

famílies en la vida del centre. A més a més, considerem que el centre ha d’estar obert a la

societat i aquesta ha de participar en la vida del centre. La participació de les famílies adopta

dues formes: la implicació individual, relacionada principalment amb la situació escolar dels

fills/es, i la implicació col·lectiva, que es produeix en els diferents nivells del sistema

educatiu, en els quals legalment es reconeix la presència dels pares/mares: Consell Escolar de

centre, en el qual estan representats tots els sectors de la comunitat educativa, i les

Associacions de Mares i Pares d'Alumnes.

Nosaltres continuarem amb els contractes pedagògics de cada curs escolar, en els quals

s'acorden els drets i deures de cada part, de docents i de pares i mares, en l'educació i

formació dels seus fills i de les seues filles.

Fins i tot el propi alumnat i alumnes han de comprometre's en aquest document escrit. També

és important crear espais de reunió entre famílies i professionals de l’educació. Per això al

nostre centre continuarem fent reunions d’acollida, i fomentant el lliurament individual de

notes amb la finalitat de personalitzar l’atenció de les famílies. Altre aspecte important és

continuar relacionant-nos amb la societat civil, ONG, associacions culturals, i fer-los

partícips del nostres projectes.
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1.2.2. Les característiques de l’entorn social i cultural del centre

L'IES Clot del Moro és un institut públic, situat en un barri perifèric de Sagunt on

s'imparteixen tots els nivells d'ESO i Batxillerat en totes les modalitats, en horari diürn i en

Ciències i Humanitats en horari nocturn.

L'AMPA té afiliades aproximadament la meitat de les famílies. Realitza un excel·lent treball

de col·laboració amb el centre per aconseguir que millore la implicació de les famílies en el

procés educatiu dels seus fills.

El Consell Escolar assumeix amb responsabilitat i il·lusió la preocupació per la millora

constant del funcionament del centre i perquè l'oferta educativa s'ajuste a les necessitats

educatives dels nostres alumnes.

Pel que es refereix a la situació sociocultural de l’alumnat, la majoria pertany a la classe

mitjana i mitja baixa urbana, amb alumnat estranger que s'incorporen progressivament al

nostre sistema educatiu. Les dades exposades fins ara permeten endevinar que en el nostre

Pla d'Atenció a la Diversitat hem d' implementar la necessitat d'atendre alumnes amb

problemes, inquietuds i expectatives educatives molt diverses. I la manca d' aquests recursos,

que haurien de ser una prioritat, serà  traslladada  l' administració educativa cada curs.

El centre ha anat forjant en els últims cursos una estructura organitzativa d'atenció a la

diversitat de l'alumnat, basada en la incorporació de l'alumnat en les diferents línies

d'intervenció educativa, que donen resposta a situacions acadèmiques que van des de l'abandó

escolar fins a l'atenció a l'alumnat d'altes capacitats i alt rendiment. El nostre compromís com

a institució educativa pública és que qualsevol alumne, independentment de la seva situació

social, econòmica i/o familiar, puga tenir al seu abast les oportunitats que mereix per

desenvolupar les seves capacitats i aconseguir el bagatge escolar suficient (formació

acadèmica + formació personal) per obtenir l'èxit escolar i estar preparat per assumir els

reptes que es propose en el futur.

El centre es troba allunyat del centre de Sagunt, en una zona deficitària en serveis municipals

com per exemple el transport. Allunyat d'espais públics susceptibles de tenir ús educatiu

(biblioteca municipal, sales d'exposicions).
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Malgrat això es col·labora amb l'Ajuntament i amb altres entitats en la realització d'activitats

culturals conjuntes: Teatre, Jornades de Cultura Clàssica, LUDI SAGUNTINI, es realitzen

visites a empreses de la zona (Depuradora d'aigües,...). Es realitzen exposicions al centre

cultural Capellà Pallarés , Mario Monreal, etc, per acostar el centre a la societat a la qual ha

de servir.

Sagunt és un municipi valencianoparlant que va sofrir una progressiva castellanització amb la

massiva immigració produïda en els anys 1960/1970 de persones procedents de comarques

valencianes castellanoparlants o d'altres comunitats de l'Estat Español. Des de fa dècades, es

treballa en la recuperació de la llengua autòctona, amb l'objectiu que els alumnes

aconseguisquen la mateixa competència lingüística en les dues llengües vehiculars de la

Comunitat Valenciana. La situació de desequilibri entre les dues llengües oficial, ha definit el

Pla de Normalització on, entre d' altres mesures, es recull que la llengua de comunicació del

centre és el valencià.

La incorporació d'un nombre considerable d'alumnes estrangers en els últims anys és un tret

més de la diversitat social i cultural del nostre centre.

La col·laboració i implicació de les famílies no és en molts casos la que desitjaríem i

treballarem per millorar-la (ITACA, SMS, reunions amb famílies). Treballem en coordinació

amb l'AMPA i amb els responsables de l'ajuntament de les regidories d'Educació, Joventut i

Serveis Socials amb vista a aconseguir una adequada integració escolar de l’alumnat i una

major implicació de les famílies a l'educació dels seus fills.
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1.2.3. Les línies i criteris bàsics que han d’orientar l’establiment de

mesures a mitjà i llarg termini del centre.

NORMALITZACIÓ ÚS DEL VALENCIÀ

· Incentivar les interaccions personals en valencià i fer-ne seguiment més exigent en

el compliment del PN.

· Millorar competència oral i escrita del professorat en valencià. Proposta de

voluntarietat en valencià Consensuar amb la comunitat educativa el pla

lingüístic de centre PLC.

· Proposar llibres i materials curriculars en valencià (editorials).

· Consolidar “concerts a les grada” com a mecanisme dinamitzador i difusor de la

música en valencià.

INCLUSIÓ EDUCATIVA

· Continuar elaborant materials per a grups d’ àmbit i ACIS, però també per a l’

alumnat d’altes capacitats ( Aula Oberta).

· Seguir utilitzant el pla de Transició per a preveure l’atenció necessària en cada

curs.

· Reduir més la ràtio dels grups.

· Fer una bona selecció de l’alumnat de grups d’àmbits.

· Demanar més professorat PT.

· Reforçar l’atenció de l’alumnat ACIs i nouvingut, bé l’ aula ordinària o bé en aula

PT.

METODOLOGIA

· Treballar amb tècniques cooperatives tant en grups d’ àmbit com en grups

ordinaris d’ ESO.

· Implementar la formació del professorat en el treball cooperatiu i per projectes.

· Millorar el protocol de benvinguda i atenció a l’alumnat que provenen d’altres

sistemes educatius.

·
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FUNCIÓ TUTORIAL-PAT

· Potenciar una bona coordinació del PAT.

· Prioritzar a les tutories de l'ESO les activitats de motivació, tècniques d'estudi i

estratègies d'aprenentatge propis de cada àrea, i ús adequat de les xarxes socials

i els mòbils.

· Les activitats de Tutoria Entre Iguals (ajuntar a grups de diferents nivells per fer

alguna activitat), han de continuar desenvolupant-se, com a prioritat dins del

PAT.

· Establir calendari d’ exàmens i revisar-lo en tutoria.

· Realitzar activitats de tècniques d’ estudi en 1r i 2n ESO en què participen els

departaments.

· Formar el professorat tutor en gestió de grups i metodologies cooperatives.

· Dissenyar i planificar projecte d’ educació afectiva-sexual.

· Implicar les famílies en el projecte d’ educació afectiva-sexual. Treballar des de

qualsevol àrea la competència emocional, no sols des de tutoria.

· Impulsar un PAT específic per a FPB.

PLA LECTOR

· Millorar i revisar la proposta de lectures temàtiques en els departaments en les

diverses llengües del centre.

· Organitzar activitats literàries a partir de les lectures.

· Diversificar les activitats d’estímul a la lectura del centre.

· Dinamitzar el funcionament de la biblioteca.

· Millorar la coordinació entre els departaments i dissenyar activitats de departament

que es coordinen amb les proposades amb el PFL, així com participar en

l'organització del PFL

· Millorar la difusió de les activitats organitzades per la coordinadora del PFL.

· Impulsar les activitats de lectura en totes les àrees.
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ORIENTACIÓ

· Promoure l’orientació i les expectatives d’èxit dels alumnes en cada nivell fent

classes amb l’orientador/a en alguna l’hora de tutoria.

· Propiciar que l’alumnat consulte l’orientador/a quan ho necessiten.

· Instar als departaments a informar de les optatives als alumnes per a orientar-los

en la seua elecció.

· Conscienciar alumnat i famílies del valor de les recomanacions del consell

orientador.

· Continuar fent eixides a les universitats per tal d’orientar a l’alumnat de

batxillerat.

FORMACIÓ

· Demanar cursos per crear nous materials didàctics.

· Demanar curs sobre recursos i aplicacions informàtiques per desenvolupar

activitats en l’ aula i d’edició de vídeos

· Demanar curs de metodologies cooperatives i treball per projectes.

· Atendre les peticions del claustre en relació a la formació que desitgen.

· Facilitar al professorat els mitjans perquè es forme en noves metodologies

d'aprenentatge vinculades a les TIC. que motiven l'alumnat i milloren els seus

resultats.

COORDINACIÓ DIDÀCTICA

· Seguir potenciant el pla de Transició com eina fonamental per a atendre les

necessitats de qui serà nou alumnat.

· Continuar amb el transvasament d’ informació del PAT i les proves d’avaluació.

· Millorar la relació amb altres centres d’ on rebem alumnes de 4t d’ ESO.

· Organitzar sessions per compartir metodologia entre tutors/es de primària i de 4t

ESO amb professorat del Clot.

· Organitzar activitats conjuntes amb els alumnes que arribaran l’any vinent. Tant

visites al nostre centre com tallers que realitzen els alumnes del Clot als

col·legis.
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· Coordinació de les distintes metodologies amb el centres de primària.

CONVIVÈNCIA

· Millorar el funcionament del protocol de l’AC (Aula de convivència).

· Continuar impulsant l’ enviament dels SMS per a avisar a les famílies de forma

immediata.

· Implementar el treball de l’ alumnat mediador de conflictes.

· Potenciar el taller de competència emocional que es fa a 2n ESO per afavorir una

major sensibilització i empatia respecte als temes de noves masculinitats i

comprensió de treballar la comunicació emocional.

· Promoure les activitats i jornades que potencien la igualta i la diversitat sexual :(

dia de la dona treballadora, dia contra la violència de gènere…)

· Fomentar el llenguatge no sexista.

· Continuar fent el taller de diversitat sexual i noves masculinitats a 3rESO per tal

de fomentar la no discriminació per l’orientació sexual de l’alumnat del centre.

Potenciar el treball en igualtat de gènere mitjançant el programa COEDUCA.

.

MILLORA CONTINUA DEL PEC

· Procurar que existisca una adequació màxima de les programacions didàctiques a

la realitat diversa de l’alumnat.

· Facilitar mesures organitzatives que promoguen la recuperació de les matèries

pendents del curs anterior i l'atenció alumnes que romanen un any més en el

mateix curs. Aconseguir un millor seguiment d'aquests alumnes.

· Revisió i difusió del Projecte Educatiu.

· Relació entre el PE, les Programacions Didàctiques Anuals i les Programacions

d'Aula.

· Recolzar iniciatives en noves metodologies.

· Fer de l’educació mediambiental una de les línies fonamentals del PEC.

· Fer el lliurament de notes en mà a les famílies en totes les avaluacions.
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· Fer reunió d’inici de curs amb les famílies de l’alumnat nouvingut (alumnes de 1r

ESO i 1r Batxillerat).

· Potenciar el paper de l’AMPA en la vida del centre.

· Promoure la tasca del professorat tutor en les relacions família i centre.

· Millorar les eines la comunicació i la informació del centre amb les famílies

mitjançant ITACA, SMS i telèfon.

· Facilitar les comunicacions i les reunions entre el professorat i les famílies.

· Donar-los a conèixer els diferents projectes en què participen fill/filles: Taller

CSE, projectes europeus…

PLA ANUAL D’ACTIVITATS

· Potenciar la coordinació entre els departaments per planificar i temporalitzar les

activitats extraescolars per fer una distribució temporal i quantitativa raonable i

coherent. Evitar acumulació d’ activitats en determinats grups i en determinats

períodes lectius.

· Regular les activitats per part de la direcció per reduir l'impacte en l'activitat

acadèmica

· Millorar la comunicació del calendari d’ activitats al professorat i a les famílies.

· Continuat elaborant el mapa visual d’activitats mensualment: graella que es penja

cada mes a la sala del professorat, amb totes les activitats de la setmana, amb

els grups, les hores i els professors implicats i afectats.

· Conscienciar alumnes i famílies que no és justificable la falta a les classes si no es

participa en una activitat extraescolar.

· Mantenir el protocol de respectar 15 dies previs a l’avaluació sense activitats

extraescolars.

· Respectar al màxim els calendaris proposats per a les activitats i evitar els canvis

de dates que interferisquen en calendari d’ exàmens.
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MESURES PER A MILLORAR EL FUNCIONAMENT GENERAL DEL CENTRE

· Assegurar que totes i cadascuna de les aules del Centre estiguen equipades en

material fiable (canons, ordinadors, pantalles, instal·lació d’àudio.....) per tal de

poder donar classe utilitzant noves tecnologies.

· Resoldre de manera ràpida problemes tècnics.

· Millorar l’estat de les aules i evitar desperfectes, millorant les rutines en l'alumnat

que les utilitza d’ordre i neteja de taules, pujar cadires, tancar finestres, apagar

llums, tancar portes en clau…

. Insistir en la petició a Conselleria d’Educació de la necessitat de reforma en les

instal·lacions del centre que ho necessiten ( banys, pistes esportives,

tancaments….)

· Millorar el trànsit d’entrada i eixida del centre.
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1.2.4. Projecte curricular de centre.    

 PROJECTE CURRICULAR D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Amb relació al Currículum serà aplicable la normativa següent:

a) Per als cursos primer i tercer, d’Educació Secundària Obligatòria seran aplicables els

decrets del Consell que regulen l’ordenació i el currículum de l’Educació Secundària

Obligatòria desenvolupades a partir del Reial decret 217/2022, de 29 de març, pel qual

s’estableix l’ordenació i els ensenyaments mínims de l’Educació Secundària Obligatòria

(BOE 76, 30.03.2022), i la seua correcció d’errades.

b) Per als cursos segon i quart, d’Educació Secundària Obligatòria, el que disposa el Decret

87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i es desplega

l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana (DOGV

7544, 10.06.2015), modificat pel Decret Decret 51/2018, de 27 d’abril, del Consell (DOGV

8284, 30.04.2018). 

El Claustre de professorat de l’I.E.S. “Clot del Moro” de Sagunt, en compliment de la

legislació vigent es dota del present Projecte Curricular d’Etapa per a garantir una acció

educativa coordinada i progressiva de l’equip docent. 

 I. PRINCIPIS GENERALS

1.- L’educació secundària obligatòria té caràcter obligatori i gratuït i en règim ordinari s’ha de

cursar, amb caràcter general, entre els dotze i els setze anys d’edat, si bé els alumnes i les

alumnes tenen dret a romandre en l’etapa fins als díhuit anys d’edat complits l’any en què

finalitze el curs. Este límit de permanència es pot ampliar de manera excepcional en els

supòsits a què es refereixen els articles 35.4 i 41.6 d’aquest decret. 

2.- En l’educació bàsica, conformada per les etapes d’educació Primària i d’educació

secundària obligatòria i els cicles formatius de grau bàsic, s’ha de mantindre la coherència

entre etapes i també amb l’etapa postobligatòria. Per tant, cal garantir-ne la coordinació
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pedagògica per a una continuïtat adequada per a atendre les característiques pròpies de cada

etapa i de cada alumne o alumna.

3.- En esta etapa cal parar atenció a l’orientació educativa, personal i professional de

l’alumnat. En este àmbit s’ha d’incorporar, entre altres aspectes, la perspectiva de gènere i

interseccional. Així mateix, s’ha d’atendre l’alumnat que presente necessitats específiques de

suport educatiu. 

4.- L’educació secundària obligatòria s’ha d’organitzar d’acord amb els principis d’educació

comuna i inclusiva i d’atenció a la diversitat de l’alumnat. Els centres, en l’exercici de la seua

autonomia, han d’adoptar les mesures d’atenció a la diversitat adients, tant organitzatives

com curriculars, d’acord amb els nivells de resposta per a la inclusió que s’estableixen en el

sistema educatiu valencià. 

5.- Entre les mesures assenyalades en l’apartat anterior s’han d’incloure les que garantisquen

l’accessibilitat, les adequacions i personalitzacions del currículum, la integració de matèries

en àmbits, els agrupaments flexibles, els desdoblaments de grups, l’oferta de matèries

optatives, els programes de reforç i les mesures de suport personalitzat per a l’alumnat amb

necessitat específica de suport educatiu. 

6.- Així mateix, s’ha de parar especial atenció a la potenciació de l’aprenentatge de caràcter

significatiu per al desenvolupament de les competències específiques a través de la integració

de diverses experiències o situacions d’aprenentatge, i així promoure l’autonomia i la

reflexió. Els centres han de treballar conjuntament amb les famílies o representats legals per a

donar suport al procés educatiu dels seus fills, filles, tutelats o tutelades. 

7.- Les mesures organitzatives, metodològiques i curriculars que s’adapten a esta finalitat

s’han de regir pels principis del disseny universal de l’aprenentatge (DUA).
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II. OBJECTIUS I FINS.

 L'Educació Secundària Obligatòria contribuirà a desenvolupar en els alumnes i les alumnes

les capacitats que els permeten la consecució del següents objectius:

1.- Assumir responsablement els seus deures, conéixer i exercir els seus drets en el respecte

als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups,

exercitar-se en el diàleg refermant els drets humans com a valors comuns d’una societat

plural i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.

2.- Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a

condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com a mitjà

de desenvolupament personal.

3.- Valorar i respectar les diferències de gèneres i la igualtat de drets i oportunitats entre ells.

Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre homes i dones.

4.- Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues

relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els

comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes. 

5.- Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a adquirir,

amb sentit crític, nous coneixements. Desenvolupar les competències tecnològiques bàsiques

i avançar en una reflexió ètica sobre el seu funcionament i utilització.

6.- Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en diferents

disciplines, així com conéixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en els

diversos camps del coneixement i de l’experiència.

7.- Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el

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

decisions i assumir responsabilitats.
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8.- Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en les llengües oficials, el

valencià, com a llengua pròpia, i el castellà, com a llengua cooficial, textos i missatges

complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura. 

9.- Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada. 

10.- Conéixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels

altres, incloses les llengües familiars, així com el patrimoni artístic i cultural, com a mostra

del multilingüisme i de la multiculturalitat del món, que també s’ha de valorar i respectar.

11.- Conéixer i acceptar el funcionament del seu cos i el dels altres,respectar les diferències,

consolidar els hàbits de cura i salut corporals i incorporar l’educació física i la pràctica de

l’esport per a afavorir el desenvolupament personal i social. Conéixer i valorar la dimensió

humana de la sexualitat en tota la seua diversitat.

12.- Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura,

l’empatia i el respecte cap als éssers vius, especialment els animals, i el medi ambient, i

contribuir a la conservació i millora. 

13.- Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions

artístiques utilitzant diversos mitjans d’expressió i representació.

14. Prendre consciència de les problemàtiques que té plantejades la humanitat i que es

concreten en els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Així mateix la concreció del currículum s’orientarà a la consecució dels fins següents:

a) Adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic,

artístic, científic i tecnològic.

b) Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna, de

manera que es proporcione una atenció personalitzada i un desenvolupament personal i

integral de tot l’alumnat, respectant els principis d’educació comuna i d’atenció a la diversitat

de l’alumnat propis de l’etapa.
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c) Orientar l’alumnat i els seus representants legals, si és menor d’edat, sobre el progrés

acadèmic i la proposta d’itineraris educatius més adequats per a cada alumne o alumna.

d) Preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció

laboral.

e) Desenvolupar bones pràctiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució

pacífica de conflictes, així com les actituds respon-sables i de respecte pels altres.

f) Desenvolupar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de

l’esforç, la superació personal i la responsabilitat en la presa de decisions per part de

l’alumnat, la igualtat, la solidaritat, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de la

violència e gènere.

g) Consolidar en l’alumnat hàbits d’estudi i de treball

h) Formar l’alumnat per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.

i) Desenvolupar metodologies didàctiques innovadores que incloguen l’aprenentatge

cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l’ús de les tecnologies de la informació i la

comunicació, així com la pràctica de l’educació inclusiva en l’aula.

j) Basar la pràctica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació

educativa i en l’avaluació de la pròpia pràctica docent.

k) Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyança i l’aprenen-tatge basats en

l’adquisició de competències.

l) Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculars

d’ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes estes, i garantint l’ús normal,

la promoció i el coneixement del valencià.
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III COMPETÈNCIES CLAU I PERFIL D’EIXIDA 

Les competències clau han d’estar vinculades estretament als objectius definits per l’ESO. La

relació de les competències clau amb els objectius de les etapes educatives fa necessari

dissenyar estratègies per promoure i avaluar les competències, que han de dur els alumnes a

desenvolupar actituds i valors, així com un coneixement de base conceptual i un ús de

tècniques i estratègies que han d’afavorir la seva incorporació a la vida adulta i han de servir

de fonament per a l’aprenentatge al llarg de la seva vida. L’adquisició eficaç de les

competències clau per part dels alumnes i la seva contribució a assolir els objectius de les

etapes educatives, des d’un caràcter interdisciplinari i transversal, requereix dissenyar

activitats d’aprenentatge integrades que permetin avançar cap als resultats d’aprenentatge de

més d’una competència alhora.

COMPETÈNCIES CLAU EN EL CURRÍCULUM DE L’ESO: 

a) Competència en comunicació lingüística.

b) Competència plurilingüe.

c) Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria.

d) Competència digital.

e) Competència personal, social i d'aprendre a aprendre.

f) Competència ciutadana.

g) Competència emprenedora.

h) Competència en consciència i expressió culturals.

PERFIL D’EIXIDA DE L’ALUMNAT EN ACABAR L’ESO 

El Perfil d'eixida de l'alumnat al final de l'ensenyament bàsic és l'eina en la qual es concreten

els principis i els fins del sistema educatiu espanyol referits a aquest període. El Perfil
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identifica i defineix, en connexió amb els reptes del segle XXI, les competències clau que

s'espera que els alumnes i alumnes hagen desenvolupat en completar aquesta fase del seu

itinerari formatiu.

Es vol garantir que tot alumne o alumna que supere amb èxit l'ensenyament bàsic i, per tant, 

alcance el Perfil d'eixida, sàpia activar els aprenentatges adquirits per a respondre als

principals desafiaments als quals haurà de fer front al llarg de la seua vida: 

– Desenvolupar una actitud responsable a partir de la presa de consciència de la degradació

del medi ambient i del maltractament animal basada en el coneixement de les causes que els

provoquen, agreugen o milloren, des d'una visió sistèmica, tant local com global. 

– Identificar els diferents aspectes relacionats amb el consum responsable, valorant les seues

repercussions sobre el bé individual i el comú, jutjant críticament les necessitats i els

excessos i exercint un control social enfront de la vulneració dels seus drets. 

– Desenvolupar estils de vida saludable a partir de la comprensió del funcionament de

l'organisme i la reflexió crítica sobre els factors interns i externs que incideixen en ella,

assumint la responsabilitat personal i social en la cura pròpia i en la cura de les altres

persones, així com en la promoció de la salut pública. 

– Desenvolupar un esperit crític, empàtic i proactiu per a detectar situacions dinequitat i

exclusió a partir de la comprensió de les causes complexes que les originen 

– Entendre els conflictes com a elements connaturals a la vida en societat que han de

resoldre's de manera pacífica 

– Analitzar de manera crítica i aprofitar les oportunitats de tota mena que ofereix la societat

actual, en particular les de la cultura en l'era digital, avaluant els seus beneficis i riscos i fent

un ús ètic i responsable que contribuïsca a la millora de la qualitat de vida personal i

col·lectiva

– Acceptar la incertesa com una oportunitat per a articular respostes més creatives, aprenent a

gestionar l'ansietat  que pot portar aparellada 
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– Cooperar i conviure en societats obertes i canviants, valorant la diversitat personal i cultural

com a font de riquesa i interessant-se per altres llengües i cultures.

– Sentir-se part d'un projecte col·lectiu, tant en l'àmbit local com en el global, desenvolupant

empatia i generositat 

– Desenvolupar les habilitats que li permeten continuar aprenent al llarg de la vida, des de la

confiança en el coneixement com a motor del desenvolupament i la valoració crítica dels

riscos i beneficis d'aquest últim.

IV. CRITERIS METODOLÒGICS DE CARÀCTER GENERAL

Durant aquesta etapa educativa terminal es pretén que l’alumnat amplie i aprofundisca

el marc conceptual, procedimental i d’actituds que han adquirit en l’etapa anterior. Per

això, els estudiants necessiten ser ajudats i educats en el raonament hipotètic-deductiu,

en l’assimilació d’informació, en la construcció d’hipòtesis i d’estratègies per a la

solució de problemes. Per a aconseguir, aquests objectius s’evitarà l’ús exclusiu d’un

ensenyament memorístic i transmissiu i, es propiciarà l’adopció d’enfocaments

metodològics actius que potencien en l’alumnat una actitud crítica i investigadora a

través de la reflexió. En definitiva, es pretén que el procés d’aprenentatge fomente el

diàleg, la comunicació i la confrontació de les idees pròpies amb les dels altres,

aplique una metodologia personalitzada que tinga present les necessitats educatives

específiques de l’alumnat i oferisca també una metodologia activa, motivadora, que

connecte els coneixements oferts amb el seu món, que faci possible l’expressió i la

comunicació de forma creativa.
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V. DECISIONS SOBRE EL PROCÉS D’AVALUACIÓ. PROCEDIMENTS

GENERALS PER A AVALUAR LA PROGRESSIÓ DE L’ALUMNAT EN

L’APRENENTATGE. CRITERIS DE PROMOCIÓ.

- CARÀCTER DE L’AVALUACIÓ:

1.- L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària obligatòria ha

de ser contínua, formativa i integradora, i ha de tindre en compte les adequacions i

personalitzacions realitzades amb l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i,

en cas que en tinga, en el Pla d’actuació personalitzat.

 2.- En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’un alumne o una alumna no siga

l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç educatiu i s’han d’adequar les condicions per a

afavorir-ne el progrés. Estes mesures s’han d’adoptar en qualsevol moment del curs, tan

prompte com es detecten les dificultats, amb seguiment especial de la situació de l’alumnat

amb necessitats educatives especials, i han d’estar dirigides a garantir l’adquisició de les

competències imprescindibles per a continuar el procés educatiu, amb els suports que

cadascun necessite.

3.- En l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat han de considerar-se com a

referents últims, des de totes i cadascuna de les matèries o àmbits, la consecució dels

objectius establits per a l’etapa i el desenvolupament de les competències clau previstes en el

perfil d’eixida.

4.- El caràcter integrador de l’avaluació no ha d’impedir que el professorat realitze de manera

diferenciada l’avaluació de cada matèria o àmbit d’acord amb els seus criteris d’avaluació. 

5.- L’avaluació d’un àmbit, en cas que es configure, s’ha de realitzar també de forma

integrada.

6.- Per a l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat que curse un programa de

diversificació curricular, cal prendre com a referència els criteris d’avaluació establerts per al

programa cursat.
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7.- El professorat ha d’avaluar tant els aprenentatges de l’alumnat com els processos

d’ensenyament i la pròpia pràctica docent. 

8. Cal promoure l’ús generalitzat d’instruments d’avaluació variats, diversos i adaptats a les

diferents situacions d’aprenentatge que permeten la valoració objectiva de tot l’alumnat, i

garantir, així mateix, que les condicions de realització dels processos associats a l’avaluació

s’adapten a les necessitats de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

 - CRITERIS DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ:

Pel que fa als criteris de promoció i titulació de l’alumnat que curse primer i tercer curs,

caldrà ajustar-se al que s’estableix en la normativa autonòmica que regule l’ordenació i el

currículum d’aquesta etapa en desplegament del Reial decret 217/2022, de 29 de març, pel

qual s’estableix l’ordenació i els ensenyaments mínims de l’Educació Secundària Obligatòria.

Pel que fa a l’avaluació, a la promoció i a la titulació de l’alumnat que curse segon i quart

curs d’aquesta etapa, caldrà ajustar-se al que disposen els capítols I i III del Reial decret

984/2021, de 16 de novembre.

VI. CONCRECIÓ CURRICULAR.

Els currículums establerts per l’Administració educativa per als diferents

ensenyaments impartits en el centre es concreten anualment en les programacions

didàctiques dels distints departaments on estableix què, quan i com s’ha d’ensenyar, i

què, quan i com s’ha d’avaluar. Així i tot, el claustre assumeix les normes comunes

incloses en aquest document i les tindrà en compte en redactar les programacions i en

la seua actuació diària.
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VII.  MATÈRIES OPTATIVES QUE OFEREIX EL CENTRE
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PROJECTE CURRICULAR DE BATXILLERAT

Amb relació al Currículum serà aplicable la normativa següent:

a) Per al curs primer de Batxillerat seran aplicables els decrets del Consell que regulen

l’ordenació i el currículum de Batxillerat, desenvolupades a partir del Reial decret 243/2022,

de 5 d’abril, pel qual s’estableixen l’ordenació i els ensenyaments mínims del Batxillerat

(BOE 82, 06.04.2022).

b) Per al curs segon de Batxillerat, el que disposa el Decret 87/2015, de 5 de juny, del

Consell, pel qual s’estableix el currículum i es desplega l’ordenació general de l’Educació

Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana (DOGV 7544,

10.06.2015), modificat pel Decret Decret 51/2018, de 27 d’abril, del Consell (DOGV 8284,

30.04.2018). 

El Claustre de professorat de l’I.E.S. “Clot del Moro” de Sagunt, en compliment de la

legislació vigent es dota del present Projecte Curricular d’Etapa per a garantir una acció

educativa coordinada i progressiva de l’equip docent. 

I.  PRINCIPIS GENERALS.

1.- Pot accedir als estudis de batxillerat, en qualsevol de les seues modalitats, l’alumnat que

estiga en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o de qualsevol dels

títols de tècnic o tècnic superior de formació professional, o d’arts plàstiques i disseny, o

tècnic esportiu o tècnic esportiu superior.

2.- Els i les alumnes poden romandre cursant batxillerat en règim ordinari durant quatre anys,

consecutius o no.

3.- L’alumnat que esgote aquest límit, en cursos consecutius o no consecutius, sense haver

superat totes les matèries, únicament pot continuar els seus estudis en els règims de

batxillerat per a persones adultes, nocturn o a distància, així com presentar-se a les proves per
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a obtindre directament el títol de batxiller al qual es refereix l’article 69.4 de la Llei orgànica

2/2006.

II OBJECTIUS

1.- Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència

cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució Espanyola, així com pels drets 

humans, que fomente la corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa.

2.- Consolidar una maduresa personal, afectiva, sexual i social que els permeta actuar de

manera respectuosa, responsable i autònoma i desenvolupar l’esperit crític. Preveure, detectar

i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials, així com les possibles

situacions de violència.

3. Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats de dones i homes, analitzar i valorar

críticament les desigualtats existents, així com el reconeixement i l’ensenyament del paper de

les dones en la història i impulsar la igualtat real i la no-discriminació per raó de naixement,

sexe, origen racial o ètnic, discapacitat, edat, malaltia, religió o creences, orientació sexual o

identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

4.- Afermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a

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

5.- Dominar, tant en l’expressió oral com en l’escrita, el valencià i el castellà. 

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

7. Utilitzar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació.

8. Conéixer i valorar críticament les diferents realitats del món contemporani, els seus

antecedents històrics i els principals factors de la seua evolució, com a mostra del

multilingüisme i de la multiculturalitat. Participar de manera solidària en el desenvolupament

i la millora del seu entorn social.

9.- Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats

bàsiques pròpies de la modalitat triada.
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10.- Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes

científics. Conéixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en

el canvi de les condicions de vida, així com afermar la sensibilitat i el respecte cap al medi

ambient. 

11.- Afermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball

en equip, confiança en un mateix i sentit crític. 

12.- Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de

formació i enriquiment cultural. 

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

Afermar els hàbits d’activitats fisicoesportives per a afavorir el benestar físic i mental, i com

a mitjà de desenvolupament personal i social. 

14. Afermar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la mobilitat segura i saludable. 

15.- Fomentar una actitud responsable i compromesa en la lluita contra el canvi climàtic i en

la defensa del desenvolupament sostenible. 

16.- Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura, 

’empatia i el respecte cap als éssers vius, especialment els animals.

III. METODOLOGIA

 La metodologia del Batxillerat afavorirà la capacitat de l'estudiant per aprendre per si mateix,

per a treballar en equip, aplicar mètodes apropiats d'investigació i, activitats que estimulin

l'interès i l'hàbit de la lectura i la capacitat d'expressar-es correctament en públic. Així mateix,

subratllarà la relació dels aspectes teòrics dels matèries amb els aplicacions pràctiques

d'aquests.

En la pràctica docent, el professorat atendrà els principis pedagògics que inspiren els

ensenyaments del currículum i la didàctica específica de les matèries que imparteix.
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 IV. COMPETÈNCIES CLAU PER AL BATXILLERAT.   

El batxillerat té com a finalitat proporcionar a l'alumnat formació, maduresa intel·lectual i

humana, coneixements, habilitats i actituds que li permeten desenvolupar funcions socials i

incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i aptitud. Així mateix, ha de facilitar

l'adquisició i l'assoliment de les competències indispensables per al seu futur formatiu i

professional, i capacitar-lo per a l'accés a l'educació superior. Per a complir aquests fins, cal

que aquesta etapa contribuïsca al fet que l'alumnat progresse en el grau de desenvolupament

de les competències que, d'acord amb el perfil d'eixida de l'alumnat al final de l'ensenyament

bàsic, ha d'haver-se aconseguit en finalitzar l'educació secundària obligatòria. Les

competències clau que es recullen en aquest perfil d'eixida són les següents: 

 Competència en comunicació lingüística

  Competència plurilingüe

  Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria

 Competència digital

 Competència personal, social i d'aprendre a aprendre

 Competència ciutadana

 Competència emprenedora

 Competència en consciència i expressió culturals

V. DECISIONS SOBRE EL PROCÉS D’AVALUACIÓ. PROCEDIMENTS

GENERALS PER A AVALUAR LA PROGRESSIÓ DE L’ALUMNAT EN

L’APRENENTATGE. CRITERIS DE PROMOCIÓ.

1.- L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat que curse batxillerat ha de ser

contínua i diferenciada segons les diferents matèries, i ha tindre en compte les adequacions i

personalitzacions realitzades a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i en

cas que en tinga, el pla d’actuació personalitzat.

2.- En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’un alumne o alumna no siga

l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç educatiu i s’han d’adequar les condicions per a

afavorir-ne el progrés. Aquests mesures s’han d’adoptar en qualsevol moment del curs, tan

prompte com es detecten les dificultats, amb seguiment especial a la situació de l’alumnat
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amb necessitats educatives especials, i han d’estar dirigides a garantir l’adquisició de les

competències imprescindibles per a continuar el procés educatiu, amb els suports que cada

persona necessite. 

3.- El caràcter diferenciat de l’avaluació en batxillerat implica que el professorat de cada 

matèria decidirà, al final del curs, si l’alumne o alumna ha assolit els objectius i ha aconseguit

el grau adequat d’adquisició de les competències corresponents. Així mateix, cal prendre en

consideració els diferents elements del currículum i el treball fet a classe, així com l’interés i

l’esforç demostrat per l’alumnat. 

4.- El professorat ha d’avaluar tant els aprenentatges de l’alumnat com els processos

d’ensenyament i la pròpia pràctica docent. L’avaluació és en si mateixa formativa i, per tant,

ha de ser un instrument per a la millora tant dels processos d’aprenentatge de l’alumnat com

dels processos d’ensenyament emprats i de la pràctica docent.

5.- L’alumnat podrà realitzar una prova extraordinària de les matèries no superades. En els

centres sostinguts amb fons públics hi haurà previst un període per a la realització i avaluació

de les proves extraordinàries d’avaluació, per a la sessió d’avaluació final extraordinària i per

al lliurament de les qualificacions, que ha de determinar la conselleria competent en matèria

d’educació mitjançant resolució de l’òrgan competent. 

6.- Cal promoure l’ús generalitzat d’instruments d’avaluació variats, diversos i adaptats a les

diferents situacions d’aprenentatge que permeten la valoració objectiva de tot l’alumnat

mentre es garanteix, així mateix, que les condicions de realització dels processos associats a

l’avaluació s’adapten a les necessitats de l’alumnat amb necessitatespecífica de suport 

educatiu.
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 - CRITERIS DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ:

Pel que fa als criteris de promoció i titulació de l’alumnat que curse primer curs, caldrà

ajustar-se al que s’estableix en la normativa autonòmica que regule l’ordenació i el

currículum d’aquesta etapa en desplegament del Reial decret 243/2022, de 5 de abril, pel qual

s’estableix l’ordenació i els ensenyaments mínims del Batxillerat. Pel que fa a l’avaluació, a

la promoció i a la titulació de l’alumnat que curse segon curs d’aquesta etapa, caldrà

ajustar-se al que disposen els capítols I i III del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre.

 VI.    ORIENTACIÓ  ALUMNAT

Des del Departament d'Orientació i en col·laboració amb la Direcció d'Estudis i, els tutors i

les tutores dels dos cursos de batxillerat, es desenvoluparà el Pla d’Orientació Acadèmica i

Professional, inclós dintredel

P.A.T. de Batxillerat, on es realitzaran diverses activitats encaminades a orientar els alumnes

en la presa de decisions, per la el.laboració del seu Projecte de Vida.

Dins d'aquesta programació estan incloses entre altres, les següents activitats:

- Visites  programades a les Universitats de València,Politècnica i de Castellò.

- Xarrades informatives per grups.

- Informació a tutors i alumnes dels criteris i notes de tall dels diferents Graus Universitaris.

- Entrevistes personals, a alumnes i pares amb informació iorientació.

- Projecció de DVD de famílies professionals icarreres.

- El.laboració d’un documnet informatiu, sobre com afrontar l’estudi en l’Avaluació final

deBatxillerat.

- Informació de les diferents pagines web universitaries.

- Xerrada prèvia a la matrícula de la PAU i acompanyament en autobús i assessorament.

- Assessorament en la Preinscripció Universitària.
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 VII.CONCRECIÓ CURRICULAR.

Els currículums establerts per l’Administració educativa per als diferents

ensenyaments impartits en el centre es concreten anualment en les programacions

didàctiques dels distints departaments on estableix què, quan i com s’ha d’ensenyar, i

què, quan i com s’ha d’avaluar. Així i tot, el claustre assumeix les normes comunes

incloses en aquest document i les tindrà en compte en redactar les programacions i en

la seua actuació diària.

VIII. OFERTA PARTICULAR DEL CENTRE

L'IES Clot del Moro ofereix la possibilitat, a l'alumnat de diurn, d'estudiar totes les modalitats

de Batxillerat, establertes en la LOMLOE per aquest curs 22_23. Mentre que a l’alumnat de

nocturn li ofereix les modalitats de Ciències i Humanitats i Ciències Socials.

Açò permet una pluralitat d'itineraris en funció dels interessos personals i professionals dels

estudiants. I en això, contribueix l'àmplia oferta de matèries optatives que ofereix el centre,

que el present curs són:
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PROJECTE CURRICULAR DE CICLES FORMATIUS DE GRAU

BÀSIC.
Amb relació al Currículum serà aplicable la normativa que indica l’article 25 del Reial decret

217/2022, de 29 de març, i al que determine la normativa autonòmica que regule l’ordenació i

el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria en desplegament de l’esmentat reial

decret.

I. ACCÉS

Els equips docents podran proposar a mares, pares, tutores o tutors legals i al propi alumne o

alumna, a través del corresponent consell orientador, la seva incorporació a un Cicle Formatiu

de Grau Bàsic quan el perfil acadèmic i vocacional de l'alumne o alumna així ho aconselli,

sempre que compleixin els següents requisits:

a) Que tinguin complerts quinze anys, o els compleixin durant l'any natural en curs.

b) Que hagin cursat el tercer curs d'Educació Secundària Obligatòria o,

excepcionalment, haver cursat el segon curs.Les administracions educatives

determinaran la intervenció del propi alumnat, les seves famílies i els equips o serveis

d'orientació en aquest procés.

Els Cicles Formatius de Grau Bàsic aniran dirigits preferentment als qui presenten majors

possibilitats d'aprenentatge i d'aconseguir les competències de l'Educació Secundària

Obligatòria en un entorn vinculat al món professional, vetllant per a evitar la segregació de

l'alumnat per raons socioeconòmiques o d'una altra naturalesa, amb l'objectiu de preparar-los

per a la continuació de la seva formació.

II OBJECTIUS

a) Desenvolupar la competència general corresponent a la qualificació o qualificacions

objecte dels estudis realitzats .

b) Comprendre l'organització i les característiques del sector productiu corresponent, així

com els mecanismes d'inserció professional; conèixer la legislació laboral i els drets i

obligacions que es deriven de les relacions laborals .

c) Aprendre per si mateixos i treballar en equip, així com formar-se en la prevenció de

conflictes i en la resolució pacífica dels mateixos en tots els àmbits de la vida personal,
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familiar i social. Fomentar la igualtat efectiva d'oportunitats entre homes i dones per a accedir

a una formació que permeti tot tipus d'opcions professionals i l'exercici d'aquestes.

d) Treballar en condicions de seguretat i salut, així com prevenir els possibles riscos derivats

del treball.

e) Desenvolupar una identitat professional motivadora de futurs aprenentatges i adaptacions a

l'evolució dels processos productius i al canvi social .

f) Afermar l'esperit emprenedor per a l'acompliment d'activitats i iniciatives empresarials.

III METODOLOGIA

La metodologia d'aquests ensenyaments tindrà caràcter globalitzador i tendirà a la integració

de competències i continguts entre els diferents mòduls professionals que s'inclouen en cada

títol. Aquest caràcter integrador haurà de dirigir la programació de cadascun dels mòduls i

l'activitat docent.

La metodologia emprada s'adaptarà a les necessitats dels alumnes i les alumnes i a

l'adquisició progressiva de les competències de l'aprenentatge permanent, per a facilitar a

cada alumne i alumna la transició cap a la vida activa i ciutadana i la seva continuïtat en el

sistema educatiu.

Els criteris pedagògics amb els quals es desenvoluparan els programes formatius d'aquests

cicles s'adaptaran a les característiques específiques de l'alumnat, adoptant una organització

del currículum des d'una perspectiva aplicada, i fomentaran el desenvolupament d'habilitats

socials i emocionals, el treball en equip i la utilització de les tecnologies de la informació i la

comunicació.

IV. AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I TITULACIÓ

Amb relació a l'avaluació, la promoció i la titulació en la Formació Professional continuarà

sent aplicable el que es disposa en els capítols I i III del Reial decret 984/2021, de 16 de

novembre.

La superació de la totalitat dels àmbits inclosos en un cicle de grau bàsic conduirà a

l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Per a afavorir la

justificació en l'àmbit laboral de les competències professionals adquirides, l'alumnat al qual
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es refereix aquest apartat rebrà així mateix el títol de Tècnic Bàsic en l'especialitat

corresponent.

V. CURRÍCULUM.

La durada total de cadascun dels currículums dels cicles deFormació Professional Bàsica és

de 2.000 hores.Per al Cicle de formació Bàsica en Electricitat i Electrònica es distribueix

segons el quadre:

El mòdul professional de Formació en Centres de Treball I i II es realitzaràn durant el tercer

trimestre del segon curs.
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1.2.5. El projecte lingüístic de centre

NORMATIVA

La redacció dels objectius del Projecte lingüístic de centre ha de recollir els objectius

expressats en la Llei 4/2018 (art. 4, 5 i 18) i els objectius que el centre determine com a

propis. En tot cas, han de referir-s'a: objectius generals del PEPLI, objectius sobre cada

apartat o element configurador del PLC i objectius sobre la competència plurilingüe i

intercultural de l'alumnat.

Objectius generals del projecte

1. Garantir, mitjançant l'elaboració del PLC, la consecució dels objectius i els nivells

bàsics de referència al fet que figuren en els articles 4 i 5 de la Llei 4/2018.

2. Garantir, mitjançant l'elaboració del PLC, la consecució dels objectius propis del centre

determinats a partir del context i de la seua proposta pedagògica.

3. Aconseguir que el PLC passe a ser un instrument per a la transparència, l'eficàcia i el

treball conjunt dels centres, les famílies i l'administració educativa.

4. Preveure les modificacions necessàries en el projecte lingüístic de centre per a garantir

que l'alumnat aconseguisca els objectius d'educació plurilingüe i intercultural

Objectius sobre la competéncia plurilingüe i intercultural de l'alumnat

1. Aconseguir que l'alumnat aconseguisca els nivells bàsics de referència en competència

comunicativa oral i escrita en valencià d'acord amb el curs escolar que cursa.

Ensenyament obligatori (nivell B1 al final de l'etapa) / Ensenyament postobligatori (nivell

B2 al final de l'etapa).

2. Aconseguir que l'alumnat aconseguisca els nivells bàsics de referència en competència

comunicativa oral i escrita en castellà d'acord amb el curs escolar que cursa. Ensenyament

obligatori (nivell B1 al final de l'etapa)

/ Ensenyament postobligatori (nivell B2 al final de l'etapa).
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3. Aconseguir que l'alumnat aconseguisca el domini funcional d'una o més llengües

estrangeres d'acord amb el curs escolar que cursa. Ensenyament obligatori (nivell A1 al

final de l'etapa) / Ensenyament postobligatori (nivell A2 al final de l'etapa).

4. Afavorir la curiositat per les llengües curriculars, i els coneixements sobre com són i

com funcionen, els procediments per a la construcció d'aquests coneixements a partir de

l'observació, manipulació i comparació de les diferents llengües presents a l'aula, i des

d'una perspectiva crítica sobre com s'usen.

5. Permetre a l'alumnat el contacte enriquidor amb les llengües i cultures no curriculars

però pròpies d'una part de l'alumnat.

6. Realitzar en algun moment dels estudis de Primària, Secundària, Formació Professional

i Formació de Persones Adultes algun tipus d'avaluació per a comprovar el nivell del

MECR en cadascuna de les llengües.

7. Garantir el dret de tot l'alumnat a aconseguir el seu màxim potencial quant al

coneixement i a l'ús de les llengües, independentment de la procedència sociocultural de

les famílies, de les competències comunicatives, de les experiències culturals amb què

arriben al centre , i de les seues aptituds i estils d'aprenentatge.

8. Ajudar a la formació de l'alumnat per a la convivència i per a integrar-se com a ciutadà

de ple dret en una societat multilingüe i multicultural.

OBJECTIUS DEL PROPI CENTRE

Contacte amb altres llengües i cultures: contacte enriquidor amb les llengües i cultures no

curriculars però pròpies d'una part de l'alumnat

Igualtat d'oportunitats: Garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat del centre i la seua

integració en el context immediat i en la Competència Ligüística de llengues oficials:

Garantir que l'alumnat del centre assolisca una competència plurilingüe que implique el

domini oral i Competència lingüística d'una o més llengües extrangeres.
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Garantir que l'alumnat del centre assolisca el domini funcional d'una o més llengües

estrangeres.

Crear la comissió del PLC encarregada de dissenyar les estrategies i accions per

aconseguir els objectius marcats

Aconseguir la implicació de tots els departaments i no sols els de les àrees lingüístiques

en millorar de la competencia lingüística de l'alumnat en les diferents àrees.

Dissenyar models comuns de tècniques d’aprenentatge: resum, esquema, treball

d’investigació, etc

Elaborar un model de correcció de l’escrit per a l’alumnat

Establir uns acords pel que fa als criteris de correcció de l’escrit (què, com i

quan corregir

Planificar el treball de la comprensió lectora: elaborar un model de treball

Planificar el treball d’expressió escrita: elaboració de model de treball

Coordinar-se amb els departaments de llengües per decidir quins continguts

lingü.stics i comunicatius s’incorporen com a part de l’avaluació de l’àrea matèria o

mòdul no lingü.stic

Coordinar criteris de correcció i exigència lingü.stica amb el professorat d’assignatures

no lingü.stiques

Establir uns acords pel que fa als criteris de correcció de l’oral: què, quan i com corregir

(treball intensiu de l’expressió oral formal).

Planificar el treball de l’oral: elaborar un model de treball

Definir estratègies per a potenciar el desenvolupament de l’oral en L2 (valencià com a

llengua segona)

Planificar les estratègies per al treball oral en LE (llengua estrangera)
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PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ, REPOSICIÓ I
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1- FINALITAT I ABAST

1. DEFINICIÓ

Aquest programa tracta del fons de llibres de text i materials curriculars constituït pels

materials didàctics seleccionats o confeccionats pels equips pedagògics del nostre centre

educatiu pel desenvolupament del currículum oficial d'Educació Secundària Obligatòria,

destinats a ésser utilitzats per l'alumnat que participe en el programa de reutilització de

llibres.

Té com a finalitat última avançar cap a la plena gratuïtat de l'educació i fomentar els valors

de la solidaritat i la corresponsabilitat entre els membres que conformen la comunitat escolar,

en el sentit més ample; incentivar l'ús sostenible dels llibres de text i el material curricular i

fomentar l'autonomia pedagògica i de gestió dels centres.

2. CONTINGUT

Aquest banc de llibres està format per:

 Els llibres de text i materials curriculars (que comprèn el programa complet d'una

matèria, àrea o mòdul, en tot el que disposa la normativa vigent sobre el currículum

de la Comunitat Valenciana), aportats per l'alumnat que han sigut finançats pel

programa de Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana.

 Els llibres de text i material curricular (que comprèn el programa complet d'una

matèria, àrea o mòdul, en tot el que disposa la normativa vigent sobre el currículum

de la Comunitat Valenciana), de l'alumnat que no haja participat en el referit programa

però que realitze el lliurament en el centre escolar en finalitzar el curs acadèmic.

 Els llibres de text i materials curriculars (que comprèn el programa complet d'una

matèria, àrea o mòdul, en tot el que disposa la normativa vigent sobre el currículum

de la Comunitat Valenciana) cedits per tercers.

 Els llibres de text i materials curriculars adquirits pel centre mitjançant el programa

de reposició i renovació de Xarxa Llibres.

Els exemplars lliurats al centre quedaran en dipòsit una vegada conclòs el curs escolar.
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Es considera material reutilitzable , tal i com estableix l'article 6 de l'Orde 26/2016:

 Llibres de text en format paper

 Llibre de text digital

 Material curricular: són els recursos didàctics necessaris per al desenvolupament del

programa complet d'una àrea, matèria o mòdul, en tot el que disposa la normativa

vigent sobre el currículum de la Comunitat Valenciana.

 Material curricular d'elaboració pròpia. Són els recursos pel desenvolupament d'una

matèria, àrea o mòdul, o per les adaptacions curriculars de l'alumnat amb necessitats

específiques d'atenció educativa, sempre que no es vulnere la propietat intel·lectual ni

els drets de l'editor o editora. Si es decideix treballar per projectes cal fer-ho constar

en el PEC i en la PGA.

No formaran part del Banc de Llibres aquells materials didàctics no susceptibles d'ésser

reutilitzats (material complementari: workbook, quaderns d'exercicis...), que, per les seues

característiques, no puguen ésser reutilitzats en cursos posteriors.

Els exemplars de llibres de text i material curricular seran renovats amb caràcter general cada

quatre cursos.

3. PARTICIPACIÓ

 La participació en el programa dels representants legals de l’alumnat serà voluntària.

 Quan la família reba el lot de llibres signarà un document, facilitat pel Centre,

mitjançant el qual es compromet a la cura i bon ús dels materials. (ANNEX I)

 Podran ser usuaris del Banc de Llibres els alumnes que hagen accedit a través del

programa XarxaLlibres de la Conselleria d’Educació o els que en finalitzar cada curs

escolar emplenen la sol·licitud de participació i entreguen un lot de llibres complet, en

bon estat, del curs que acaben de cursar.

 Quan un alumne o alumna es trasllade d’un centre a un altre i siga beneficiari del

programa, lliurarà els llibres de text en el centre en què causa baixa i s’emetrà un
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certificat seguint el model que facilitarà l’Administració, en el que s’informarà el nou

centre del lliurament i de l’estat de conservació dels llibres.

 Quan s’incorpore al Centre un alumne procedent de fora de la Comunitat Valenciana,

se li facilitarà l’accés al banc de llibres sempre que justifique Necessitats

Socioeconòmiques. Aquesta justificació es realitzarà mitjançant informe dels Serveis

Socials Municipals.

 El no compliment de les normes d’ús establertes en aquest reglament, implicarà

l’expulsió del Banc de Llibres.

 L’alumnat participant en el banc de llibres disposarà gratuïtament, en règim de

préstec, dels llibres de text o del material curricular seleccionat pel centre per als

ensenyaments que estiga cursant.

 - L’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu, i Necessitats

Educatives Especials podrà rebre un tractament diferenciat i s’estudiarà en cada cas,

per facilitar sempre que siga possible,  el seu accés al Banc de Llibres.
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4. SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA BANC DE LLIBRES

EN EL CURS 2022-2023 PER PART DE FAMILIES DE L’ALUMNAT QUE

VULLGA PARTICIPAR PER PRIMERA VEGADA

 L’objecte del tràmit es la sol·licitud de les famílies, representants o tutors legals de

l'alumnat matriculat en Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària

Obligatòria o en cicles formatius de grau bàsic que vulguen participar i incorporar-se

al Programa del Banc de Llibres del curs 2022-2023 per primera vegada.

 En el cas que l’alumnat sol·licitant no lliure el lot complet de llibres, el centre

estudiarà els casos concrets i podrà sol·licitar un informe als serveis socials de la

localitat o emetre’n un de propi, en què faça constar que les condicions

socioeconòmiques de la unitat familiar i l’interès social i educatiu aconsellen que

participe en el programa amb els mateixos drets que la resta de l’alumnat participant.

 El centre facilitarà a les famílies en finalitzar el curs escolar o en el període que

establisca, el document de lliurament de llibres de text i material curricular del curs

2021-2022, que figura en el següent enllaç:

https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto.

 S'haurà d'emplenar una sol·licitud per cada alumne/a que vulga participar mitjançant

el formulari que apareix en aquest tràmit (tramitar sense certificat), i que també poden

trobar en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport:

https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto.

 Emplenar i signar la sol·licitud de participació.
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5. OBLIGACIONS DE L'ALUMNAT PARTICIPANT

En el moment que una família decideix participar en el banc de llibres, s’entén que

accepta les diferents normes de funcionament d’aquest i, en particular, les següents:

1. L’alumnat participant en el banc de llibres està subjecte a l’obligació de fer-ne un

ús adequat i acurat i de reintegrar-los al centre una vegada finalitzat el curs o en el

moment que cause baixa en el centre.

2. En els llibres del banc no es subratllarà ni es realitzaran anotacions amb tinta, llevat

de la identificació de l’alumne/a en alguna de les primeres pàgines, així com les

correccions d’errates dirigides pel seu professorat. També s’hi podrà subratllar o fer

anotacions lleus a llapis sempre que s’esborren abans de tornar-los i que no quede cap

marca.

3. No es posaran adhesius de cap tipus, excepte si es tracta d’una etiqueta facilitada

pel centre

4. És obligatori folrar els llibres en rebre el lot quan comence el curs.

5. En el cas de que l’alumnat entregue un lot de llibres que no estiga en molt bon

estat de conservació, rebrà per al curs següent un lot de llibres en estat semblant, si és

possible.

6. La conservació i l'estat de bon ús dels llibres de text és responsabilitat dels tutors

legals de l’alumne/ a a qui se li han lliurat aquests.

7. El deteriorament dels llibres per mala utilització o la pèrdua d’aquests, suposarà

l’obligació, per part dels representats legals de l’alumnat, de reposar el material

deteriorat o extraviat.

8. A l’inici del curs escolar, cada tutor explicarà aquestes normes d’ús com

obligatòries per a l’alumnat participant en el banc i recomanables per a la resta.
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6. OBLIGACIONS DEL CENTRE

A nivell general, l'institut haurà de:

- Vetlar pel bon ús dels llibres per a poder ser reutilitzats en el programa, per exemple,

recordar al professorat que no podrà demanar al seu alumnat que facen exercicis al

llibre.

- Arreplegar, comprovar, registrar, preparar els lots i redistribuir els llibres de text per

a reutilitzar-los, col·laborant en aquesta tasca tota la comunitat educativa (Claustre,

AMPA i pares/ mares delegats/des, comitès de classe, etc.)

- Marcar els llibres de text i els materials catalogats.

- Adquirir exemplars nous per a reposar els que no estiguen en condicions de ser

reutilitzats, adquirir els materials nous, així com el material necessari per al nou

alumnat.

- Iniciar accions tutorials encaminades a millorar l’educació en valors, la solidaritat i

la corresponsabilitat. Es podrà allargar la vida útil dels llibres si encara estan en bones

condicions, amb la finalitat de racionalitzar la despesa pública i atenent a criteris de

sostenibilitat. El coordinador o coordinadora de la «xarxa llibres» de l'institut, a través

d’Itaca (o altra l’aplicació informàtica que es determine), introduirà durant el tercer

trimestre de cada curs les dades actualitzades dels llibres de text per al curs escolar

següent, per a conformar un catàleg general actualitzat que serà gestionat per la

Conselleria d’Educació

- La persona coordinadora del Banc de Llibres de l'institut, a través d'Itaca (o

l'aplicació informàtica que Conselleria determine), introduirà durant el tercer trimestre

de cada curs les dades actualitzades dels llibres de text per al curs escolar següent, per

a conformar el catàleg general actualitzat que serà gestionat per la Conselleria

d'Educació.
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7. COMISSIÓ GESTORA

- La Comissió encarregada de la coordinació i gestió del Banc de llibres està formada

per les següents persones:

Maria Pilar Ferriol (Coordinadora)

Encarna Muñoz

Rosa Montes (secretària del centre)

Maria Pilar Ariño (Vicesecretària)

Jose Mañez (Vicedirector)

- La comissió coordinarà tots els membres de la comunitat educativa que participen

en la gestió del banc de llibres (tutors i tutores, mestres especialistes, pares i mares,

...) i arbitrar els casos que susciten controvèrsia; establir el procediment per a

l’admissió i selecció dels manuals; determinar qüestions relacionades amb la guarda i

custòdia dels materials didàctics durant els períodes no lectius, i totes aquelles altres

atribuïdes pel consell escolar.

- La comissió informarà el claustre i tots els implicats en la gestió del programa, de

les instruccions que dicte l’Administració educativa i del procediment que s’ha de

seguir en la recepció, comprovació i registre dels manuals susceptibles

d’incorporar-se al banc de llibres.

- La Comissió serà l’encarregada de determinar quins llibres es troben en bon estat

d’ús i quins han de ser retirats i renovats.

- El consell escolar, oïda la comissió, ratificarà el procediment, l’organització i els

responsables que s’encarregaran de l’arreplega, selecció, registre, comprovació,

catalogació i elaboració dels lots que millor s’adapten a les característiques del centre

i a l’etapa educativa.
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8. PERSONA COORDINADORA DEL PROGRAMA

El/La Director/a designarà un/a coordinador/a del banc de llibres per a supervisar el

desenvolupament del programa, el qual, junt amb l’Equip Directiu, vetlarà pel bon

funcionament del programa i facilitarà la informació requerida a la Conselleria. Les

seues funcions són:

a) Coordinar les actuacions per a la creació del banc de llibres de text, així com

promoure i fomentar l’interès i la cooperació de tota la comunitat educativa.

b) Col·laborar amb la Direcció del centre en la implantació, la planificació i la gestió

del banc de lli bres.

c) Formar part de la comissió educativa nomenada pel Consell Escolar.

d) Liderar pedagògicament el programa de reutilització de llibres i materials

curriculars, perquè passe a ser un projecte educatiu assumit pel centre.

e) Facilitar a la resta de la comunitat educativa les informacions referents al

funcionament del programa de reutilització.

f) Coordinar l’actuació de tots els qui intervenen en la gestió del banc de llibres de

text.

g) Planificar les fases per a la implantació i sostenibilitat del programa.

h) Qualsevol altra que puga determinar la Direcció del centre relacionades amb les

seues funcions.
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9. CUSTÒDIA DELS LLIBRES DE TEXT

A principi de curs i de cada trimestre, es repartiran els llibres corresponents a cada

classe. I al finalitzar el curs, l’alumne tornarà els llibres mitjançant el procediment que

considere adequat la direcció del centre. El Coordinador/a del programa convocarà la

comissió de «xarxa llibres» quan tinguen tots els llibres tornats per a la posterior

revisió dels mateixos. En el cas de qualsevol incidència (pèrdua, robatori,

deteriorament, etc.) que es produïsca durant el curs, serà comunicada per part del

tutor/a per escrit al Coordinador/ a de la comissió del banc de llibres per tal de se li

faça des de Direcció la comunicació corresponent a la família per tal de que repose el

material. Si la família no substituïra el material perdut, trencat, etc. per al curs que ve,

deixaria de formar part del banc de lli bres.

La reposició de materials es contempla en els casos següents:

• Per insuficiència d’exemplars.

• Per deteriorament.

• Per pèrdua.

En canvi, la renovació de llibres de text es contempla:

• Quan es canvie d’editorial, una vegada passat el temps establert en la normativa

vigent.

• Quan haja transcorregut el període mínim de quatre anys de vida útil dels llibres de

text.

• Per adaptació a les matèries de nova implantació o per canvi de modalitat

lingüística.
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10. PROTOCOLS

La primera quinzena de setembre la comissió de Xarxa Llibres entregarà els lots de

llibres a les famílies dels alumnes. Les famílies protegiran amb cobertes protectores

els llibres que no estiguen folrats. Una vegada l'alumnat haja rebut els lots es troben a

l’aula el professorat supervisarà que el llibre porta el forro i l’etiqueta amb el nom de

l’alumne.

Abans que acabe el curs, el professorat ha de revisar els llibres i/o material curricular

de la seua matèria, àrea o mòdul de tot el seu alumnat i indicar en una llista de classe

els següents aspectes:

- Llibre en bon estat.

- Llibres que falten (si és el cas).

- Llibres que es troben en mal estat (si és el cas).

- Llibres que es troben en molt mal estat (per a retirar).

En finalitzar el curs, les famílies faran a casa la supervisió i esborrat dels lots i els

col·locaran en les mateixes bosses de tela en què reberen els llibres. Es retornaran

novament al Centre.

Els llibres es col·locaran novament en bosses, i es portaran al lloc designat per la

Comissió gestora classificats per cursos. La Comissió Gestora s’encarregarà de

valorar les necessitats per al següent curs i comunicarà a la Direcció les dades de

reposició i renovació. Una vegada donat el vist i plau per la direcció del Centre, el

Coordinador realitzarà la comanda de llibres que s’emmagatzemaran i prepararan per

a l’entrega el següent curs escolar.
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2- NORMATIVA

Aquest programa es troba regulat pel següent marc legal:

• Ordre 26/ 2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,

per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i

material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text

i material curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i

es determinen les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats

concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals.

• Informació emesa per la Direcció General de Centres i Personal Docent, relativa al

programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular i posada

en funcionament del banc de llibres (Programa xarxa de llibres) a partir del curs escolar 2016/

2017.

· Cal tindre present les instruccions de renovació i reposició de llibres de text i de material

curricular pel curs 2022-2023, de la resolucio de 3 de juny de 2022 (DOGV num. 9357, de 8

de juny), disponible en

M0_INSTRGV_22-23

Resolució de 3 de juny de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el

procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a

la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2022-2023 (DOGV núm.

9357, de 8 de juny).

L’article 27 de la Constitució Espanyola estableix el dret de totes les persones a l’educació i

assigna als poders públics l’obligació de garantir-lo. Actualment, aquest dret a l’educació tan

sols pot entendre’s en el sentit que l’educació garantisca la plena igualtat de tot l’alumnat,

independentment de les condicions socials, culturals i econòmiques de la família i l’entorn.

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE), estableix en l’article 3.3 que

l’ensenyament bàsic està constituït per l’Educació Primària i l’Educació Secundària

Obligatòria; i en l’article 4 estableix que l’ensenyament bàsic ha de ser obligatori i gratuït.

L’article 3.10 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei

Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa, estableix que
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els cicles de Formació Professional Bàsica seran d’oferta obligatòria i de caràcter gratuït.

D’altra banda, l’apartat 2 de l’article 88 de la Llei Orgànica 2/2006 estableix que les

administracions educatives dotaran els centres dels recursos necessaris per a fer possible la

gratuïtat en els ensenyaments de caràcter gratuït.FORMULARIS:

Els formularis relacionats amb aquest recurs, es poden trobar a l’enllaç següent:

http://www.ceice.gva.es/ca/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

3- DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT

CREACIÓ, GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS BANCS DE LLIBRES DE TEXT I

MATERIAL CURRICULAR

D'acord amb la normativa, cada centre educatiu haurà de crear un banc de llibres. En el cas

dels centres privats concertats i els centres de titularitat de corporacions locals es crearà el

banc de llibres sempre que sol·liciten acollir-se a les bases reguladores de les subvencions i

siguen beneficiaris en la respectiva convocatòria anual. En tots els casos, la participació en el

programa dels representants legals de l'alumnat serà voluntària.

CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT Les principals actuacions

relacionades amb el funcionament i gestió dels bancs de llibres als centres de titularitat de la

Generalitat es troben al manual ‘Instruccions per a la tramitació del Banc de Llibres’ que es

poden trobar a la web

http://www.ceice.gva.es/es/web/centrosdocentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto i són:

1) Actualització del catàleg

2) Participació de l'alumnat en el Programa entregant la ‘Sol·licitud de participació en el banc

de llibres’ per part de les FAMÍLIES, que no hagueren sigut participants en el curs anterior.

Tramitació telemàtica.

3) Constitució de la Comissió de Banc de Llibres

4) RECOLLIBRES

5) Actuacions en ITACA
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6)  Tramitació de les factures per part de les llibreries als centres

7) Justificació per part dels centres

8) Gestió dels romanents

Els manuals relacionats amb els processos o mòduls descrits i la documentació

complementària es troben a l'enllaç següent:

http://www.ceice.gva.es/ca/web/centrosdocentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

4- DIAGRAMA DE FLUX
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PLA DE FOMENT DE LA LECTURA. CURS 2022-2023

INTRODUCCIÓ

La lectura és un dels principals instruments d’aprenentatge. Una bona comprensió lectora

constitueix un factor clau per a conduir l’alumnat a l’èxit escolar; d’ací la importància que la

lectura es trobe present en totes les àrees, matèries, àmbits i mòduls del currículum al llarg de

les diferents etapes educatives. L’aprenentatge de la lectura s’ha d’entendre, hui més que mai,

com un aprenentatge permanent i en progressió ascendent de qualsevol tipus de textos, en tot

tipus de suports. La lectura és transversal i ha de respondre a l’objectiu llegir per a aprendre.

La competència lectora inclou una complexa gamma de coneixements i destreses i posa en

acció múltiples processos cognitius i metacognitius en els quals intervenen:

- la capacitat de raonament

- la memòria

- els coneixements previs del lector

Les deficiències en la comprensió lectora provoquen el fracàs escolar de l'alumnat, la qual

cosa planteja la necessitat de comptar amb un coordinador de lectures i amb un pla de foment

de l'hàbit lector. Cal afavorir, doncs, La lectura individual en la sala de lectura de la biblioteca

i facilitar els préstecs de llibres en l'estona d'esbarjo. A més, es planteja la necessitat de

destinar part dels pressupostos del centre a l'adquisició de fons.

El desenrotllament de la competència lectora té com a fi aconseguir lectors competents, és a

dir, lectors que manifesten una sèrie d’habilitats:

- Utilitzar coneixements previs per a donar-li sentit a la lectura .

- Dirigir de manera autònoma la seua lectura: atenció, consciència sobre la comprensió,

correcció d’errors.

- Utilitzar estratègies per a aconseguir la comprensió: revisió, insistència...

- Distingir allò que és important d’allò que no ho és en funció de la finalitat de la lectura.

- Resumir allò que s’ha llegit com a estratègia de comprensió.

- Realitzar inferències, comprensió de termes pel context.

- Realitzar preguntes sobre el que es llig.
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OBJECTIUS

Els objectius generals d’un Pla de Foment de la Lectura són els que es concreten en l’article

3 de l’Orde 44/2011, de 7 de juny. Aquests objectius generals es vertebren en tres pilars

fonamentals, les tres línies bàsiques d’actuació d’un Pla de Foment de la Lectura:

a. Desenvolupament de la competència lectora.

b. Dinamització de la lectura.

c. Dinamització de la biblioteca escolar.

FUNCIONS:
Les funcions que ha de cobrir aquest programa de Foment de la Lectura serien les següents:

• Realitzar en primer lloc una anàlisi de les necessitats formatives dels docents en aquesta

matèria, així com estudiar mesures per a millorar l'equipament de la biblioteca del centre.

• Assessorar i informar al professorat dels materials curriculars i llibres que reflexionen sobre

el valor de la lectura.

• Contactar amb els alumnes amb la finalitat de motivar-los, redactar llistats amb els llibres

disponibles, convèncer-los que llegiran conforme als seus gustos i les seues possibilitats de

comprensió lectora.

• Coordinar les lectures de tots els departaments, així com sistematitzar els llibres per

avaluacions i nivells educatius.

• Crear documents per a la gestió educativa de la lectura com el Quadern de Lectura, una

espècie de diari personal que l'alumnat ha realitzat durant el seu temps de permanència en un

centre de Secundària.

• Crear una base de dades amb els títols i les seues respectives guies didàctiques.

• Adquirir els llibres necessaris per a augmentar els fons de la biblioteca, una vegada

consultats altres membres de la comunitat educativa.

• Convertir la Biblioteca en un lloc viu, en un Punt d'Informació Lectora (PIL) i en un Aula

de Lectura. I crear el punt de lectura LLIURE amb llibres accessibles perquè qualsevol

alumne puga agafar-los i llegir-los, tant al centre com a casa.

• I posar a la disposició del professorat recursos informàtics i pàgines electròniques per al

fàcil desenvolupament de la lectura en l'aula.
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Elements del Pla Lector

Només a través d'un Pla Lector ordenat, immers en la programació i sistematitzat des de 1r a

4t de Secundària, es pot coadjuvar a la creació de l'hàbit de la lectura. El pla lector estarà

arreplegat en la programació del Departament, confirmat per la Comissió de Coordinació

Pedagògica i recollit en el PAC de l'IES com un senyal d'identitat pròpia d'un determinat

centre educatiu.

El desenvolupament d'un Pla Global de Lectures afecta no solament a la programació de

«lectures aptes per a joves», sinó que requereix d'una intervenció més àmplia: un Pla Global

de Lectures ha de considerar-se com una activitat clau al servei de la formació integral de

l'alumnat, ja que a través de l'habilitat lingüística de la lectura poden aconseguir-se amb més

eficàcia les competències bàsiques. Tots els diferents departaments estan compromesos en

l’ensenyança de la lectura i l’escriptura de les diferents llengües. Per això, tots els

departaments proposen lectures obligatòries i /o voluntàries I així mateix realitzaran activitats

diverses de comprensió lectora, així com d’expressió oral i escrita. Els departaments faran

públics els llistats dels llibres que proposaran per a cada trimestre i donar així difusió del que

llegirà l’alumnat de cada nivell, tant en ESO com en BATXILLERAT.

Aquest curs es pretén atendre la proposta que l’EQUIP DE CONVIVÈNCIA I IGUALTAT

llança a tots els departaments: seleccionar algunes lectures que aborden la igualtat de

gènere, en la trama, en la història o argument, en la reflexió d’idees i valors...

1. Activitats. Foment de la lectura i de l’escriptura en l'aula i en el centre

Les activitats que sorgesquen de la lectura d'un llibre és alguna cosa moltes vegades

imprevisible, depenent en part del professor de la seua capacitat i del seu entusiasme, però

també de la cooperació dels alumnes. L'actitud serà sempre escoltar el pertinent de cada obra,

l'essencial del seu món narratiu. Així el llibre es transforma en una porta oberta a la

creativitat. Des del nostre Pla Lector s'intenten promoure aquelles activitats que

convertesquen el llibre de qualsevol gènere i la lectura en «protagonistes educatius». Moltes

d'aquestes activitats excedeixen la disponibilitat horària contemplada en les programacions
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d'aula, però ens referim a elles com un conjunt de possibilitats que enriqueixen la formació

dels alumnes. La planificació d’activitats trimestrals per mostrar i difondre el plaer de

llegir i d’escriure és important: lectura i representació de peces

teatrals, lectures dramatitzades, recitals de poesia, concursos literaris... Activitats adreçades a

l’alumnat, però també compartides amb el professorat.

2. WEB. Materials i continguts a les xarxes socials del centre.

Actualment existeixen molts materials disponibles, es tractaria d'utilitzar els recursos

informàtics en l'Aula de Lectura. Per altra banda, enguany pretenem la integració del Pla

Lector en les xarxes socials de l'institut, utilitzant-les com a escenari per a la promoció de la

lectura i per a la difusió de la informació relativa a adquisició d’obres, de les activitats dutes a

terme a la biblioteca, etc.

3. Departament d’orientació per la Comprensió lectora.

El departament d’orientació anima a aconseguir l'acord d'organitzar un Pla Global de

Lectures per proporcionar la deguda atenció educativa a l'alumnat. L’objectiu és llegir llibres

amb valors literaris, sense renunciar als valors ètics que porten l’alumnat a reflexionar sobre

la igualtat, la tolerància, la justícia... Es tracta, en qualsevol cas, d'una lectura formativa que

cerca fomentar no sols la comprensivitat, sinó també el criteri propi i pensament personal.

Aquest és un objectiu que es prioritza en el PLA DE MILLORA del centre.

Aquest pla lector estarà basat sobretot en la millora de la lectura comprensiva. Algunes

mesures que adoptaran els diversos departaments:

● Programació de lectures obligatòries, una per avaluació i curs, que s'han de llegir en

l'aula amb una periodicitat regular. A més d’oferir lectures voluntàries al’alumnat.

● Realització de lectura silenciosa i de lectura en veu alta: llegir contes o fragments que

es consideren convenients, recitació de textos poètics... en funció sempre de la

competència lectora dels alumnes d'un determinat grup.
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● Planificació d’ activitats de comprensió lectora, tant a casa com a l’aula. Es

compartirà la interpretació de la lectura amb els companys... Es podran preparar

exercicis escrits de control escrits i orals, per a lectures obligatòries i / o

voluntàries(exposicions)...

● Dinamització lectora: programació d’ activitats teatrals que situen l’alumnat, bé com a

espectador o com aactor.

● Organització d’activitats de lectura compartida entre alumnat i professorat.

● Invitació al centre d’autors d’ alguna lectura programada amb la intenció d’apropar

l’autor als lectors.

● Foment de l’ús del diccionari, en qualsevol format, comuna eina habitual d’aclarir

significats i enriquir el lèxic en el moment de la lectura.

● Enregistrament d’un Quadern de Lectura, en el qual es realitzaran les següents

activitats:

o Diari de lectura. Els alumnes posaran la data i el nombre de pàgines que lligen

en cada sessió, i tot seguit resumiran breument el contingut del llegit.

o Diccionari personal. Durant el procés lector els alumnes anotaran al final del

quadern les paraules que desconeguen, així com les cites textuals que

consideren oportunes.

o Activitats d'expressió escrita. Es destinarà un apartat, just enmig del quadern,

per a l'escriptura de qüestions creatives que puguen proposar-se a partir de la

lectura de cada llibre.

o Producció i revisió de textos propis o relacionats amb els llibres llegits.

5. La Biblioteca: Aula de Lectura

El nostre objectiu és que el professorat dels departaments de llengües utilitzen la Biblioteca

com a Aula de Lectura, on hi ha un conjunt de llibres que estan ordenats. Són els llibres que

formen part del nostre Pla Individual de Lectura i no es presten. Aquests llibres estan

col·locats en altres armaris, i la seua ubicació en una cantonada de la Biblioteca facilita

l'organització dual de la nostra Biblioteca, entesa com a lloc de treball i accés a les fonts

d'informació, però també i sobretot com a racó on es pràctica la lectura. D'aquesta manera,
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convertim la lectura en una activitat temporalitzada en les programacions d'aula i

convenientment avaluada.

Continuació del club de lectura dins de la proposta “El pati que somniem”. Proposem la

creació del Club de Lectura Librópatas, orientat a la lectura i comentari de contes de terror,

fantasia i ciència ficció. El club es reuneix quinzenalment els dijous per a llegir i aprendre

sobre aquestos gèneres concrets, mitjançant la lectura, la tertúlia i l’exposició de continguts

per part dels professors encarregats del club. Paral·lelament, el club viu a les xarxes socials,

amb la publicació de clips setmanals que aprofundeixen en les característiques de la lectura

en curs, així com mitjançamt un canal de Telegram on els membres del club poden trobar més

informació.

6. Préstec i Biografia Lectora

Al marge del nostre Pla, és objectiu prioritari afavorir en l'esbarjo el préstec de llibres. Als

patis hi haurà una GUÀRDIA DE BILIBOTECA que gestione els préstecs de l’alumnat.

D'altra banda i amb la finalitat de conformar la Biografia Lectora de l'alumnat, en el Quadern

de Lectura l'alumne anotarà totes les lectures, un document que posseeix el professor i

haguera de recuperar l'alumnat quan abandone el centre educatiu.

Finalment, cal deixar clar que convé destinar una partida pressupostària (aportacions de l'IES,

del AMPA i altres institucions públiques i privades, així com donacions) per a l'adquisició de

llibres (diversos exemplars d’un mateix llibre) i la realització de quantes activitats coadjuven

al foment de la lectura en l'àmbit educatiu de Secundària i Batxillerat.
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CONCLUSIÓ

En els darrers cursos el PLA LECTOR al Clot s’ha centra’t, fonamentalment, en la

dinamització lectora, en el descobriment del gaudi de la lectura i en el treball de

classificació i creació de la base de dades del fons de la biblioteca.

Per coordinar la tasca de dinamització i les actuacions de foment de la lectura i

l’escriptura, en els darrers cursos a més de les propostes organitzades pels departaments,

comptem amb una comissió del PLA LECTOR, constituïda pel vice-director, coordinador de

secundària i de formació, així com membres dels departament, que de manera voluntària,

s’ofereixen a col·laborar en aquesta tasca.

Una relació de les propostes de dinamització més recents és la següent:

o Manteniment del punt de LECTURA LLIURE, renovant els llibres.

o Participació de l’alumnat d’ESO en el premi SAMBORI, convocat per Escola

Valenciana. De manera voluntària també han participat alumnes de batxillerat.

o Visita i xarrada d’escriptors i escriptores.

o Certamen poètic de HAIKUS, organitzat pel departament de castellà. I homenatge al

company i poeta F. Salinas i presentació del premi poesia amb el nom del poeta,

organitzat pel departament de castellà.

Celebració de la setmana del llibre: PORTA UN LLIBRE iEMPORTA’T UNA FLOR.

Repetim l’experiència iniciada el cursanterior per la implicació d’alumnat de 1rcicle.

o ATREVEIX-TE A LLEGIR, vídeos on professorat i alumnat lligen fragments de

llibres i nominen un company o professor per continuar una cadena. Ha estat un repte

que ha permés la gravació de més de 25 vídeos. L’experiència ha facilitat la interacció

de professorat i alumnat de manera molt positiva. La instal·lació d’una pantalla de TV

a l’entrada del centre ha donat difusió a aquest treball.

Destacarem també, en el marc de la dinamització lectora, totes les activitats teatrals que

situen l’alumnat, bé com a espectador o com a actor. Alguns exemples són:

● FESTIVAL TEATRE Almagro (1rbatxillerat)

● ISMÈM (auditori Mario Monreal) o LE PHÂNTON DE L’OPÉRA

● Lectures dramatitzades de textos poètics
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● Lectures als patis de professorat ialumnat

● Projectes teatrals de caràcter interdepartamental (anglés, dibuix, música i valencià):

Muntatge teatral de fi de curs de l’alumnat de 2n BATXILLERAT ESCÈNIC,

PERFORMANCE final de curs de 1r BATXILLERAT.

A aquesta relació d’activitats dutes a terme als últims cursos, i que, en la seua major part

tindran continuïtat aquest curs, afegim les propostes que encetem enguany:

o Desenvolupament del club de lectura Librópatas.

o Experiència de lectura diària en Primer d’ESO, començant per l’obra Pobre Manolito.

o Promoció de les noves adquisicions per a la biblioteca mitjançant vídeos publicats a

les xarxes socials.

o Integració de l’actualitat sobre la biblioteca i la lectura al centre als continguts

pràctics de l’assignatura Taller de Medios de Comunicación.

o Recerca d’informació sobre hàbits lectors de l’alumnat mitjançant enquestes a les

tutories.

o Projecte de decoració literària de les escales del centre.

o Visita de l’escriptor Néstor Arrés, autor del llibre La cara A del fútbol, per a 4t ESO.

o Visita de l’escriptor Jaime Fernández, autor del llibre Azul; El diario de Sara, per a 3r

i 4t PDC.

“TROBAR EL TEU CAMÍ”



PLA D’IGUALTAT I CONVIVÈNCIA 22/23

El pla d’igualtat i convivència ha d’incloure el conjunt d'accions, procediments i actuacions

que permeten la consecució dels valors democràtics i

inclusius establits en el PEC de què forma part. El pla

d’igualtat i convivència té com a objectiu primordial la

promoció de la igualtat, la coeducació, la diversitat

sexual, de gènere i familiar, la convivència, la prevenció

dels conflictes i la gestió o la resolució pacífica

d’aquests, i posa especial atenció a la violència de

gènere, la igualtat en la diversitat i la no-discriminació,

tot atenent i respectant les circumstàncies, condicions i característiques personals de

l’alumnat.

a) Diagnòstic de l’estat de la igualtat i la convivència en el centre.

L’IES Clot del Moro de Sagunt ha tingut històricament una posició pro activa en relació a la

consecució de la igualtat de gènere entre persones i així ha tingut com un dels trets que

caracteritzen la nostra comunitat educativa la

commemoració de dates rellevants en la lluita

feminista i per l’eradicació de les violències de

gènere.

Servisca d’exemple la realització de la carrera

contra la violència de gènere que es fa el

divendres anterior o posterior al 25 de novembre

i que en el curs 2019-2020 celebrà la XVIª edició

Des de la creació de la figura de la persona Coordinadora de convivència i igualtat (CCI) per

al curs 16-17, aquesta característica del nostre col·lectiu s’ha anat veient implementada per
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moltes altres iniciatives i sobre tot ha tingut una reorganització que ha conduït al fet que el

nostre institut s’estiga convertint en un referent en la comarca.

Cal també afegir que les línies de treball tenen sempre una caràcter transversal, i és per eixa

raó per la qual es treballa des de molts departaments coordinadament i també s’atén al

diferents plans de treball de l’institut. Departaments i estaments implicats amb aquesta

coordinació:

- Director del Centre, Cap d’Estudis i Vice-director.

- Departament d’Orientació i Pla d’Acció Tutorial.

- Coordinació de Secundària i Pla de Transició.

- Coordinació Pla lector.

- Departaments didàctics: Plàstica, Filosofia, Biologia i Geologia, Tecnologia, Física
i Química, Educació Física, Matemàtiques, Música i Teatre, Llengües, Filosofia.

- Programes internacionals K1/K2.

- Comissió COEDUCA integrada per professorat i alumnat del Centre.

b) Composició i pla d’actuació de la comissió d’igualtat i
convivència i, si és el cas, de l’equip de mediació escolar on
participa l’alumnat del centre.

La comissió de convivència i igualtat és un grup de treball que programa, dinamitza i avalua

el disseny, la implementació i el desenvolupament del Programa d'entrenament en les

competències socioemocionals.

L’Equip de Convivència i Igualtat estarà format pels membres del departament d’orientació,

professorat coordinador de secundària, de convivència i igualtat, direcció d’estudis i

professorat voluntari que atén l'aula de convivència. Es buscarà la incorporació de l’alumnat.

El registre informàtic i la valoració de les incidències i conductes disruptives ateses en

L’AULA DE CONVIVÈNCIA es farà pels membres de l’EQUIP DE CONVIVÈNCIA, que
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proposaran mesures de prevenció i/o mesures per reconduir dinàmiques individuals o de

grup: professorat que tutoritzarà alumnes, alumnat mentor i mentorat, full de seguiment

individual en aula ordinària, en AC o en grup de 2n batxillerat, seguiment familiar, seguiment

per educadora social, etc …

c) Detecció de necessitats i planificació d’accions de formació en
la matèria de convivència adreçades a la comunitat.

Partint d’elements de recollida de dades que tenim al centre en el diferents àmbits i plans

d’actuació (dades de la gestió de l’aula de convivència, directrius dels equips docents, base

de la direcció d’estudis, coordinació de tutors, assemblea o consells de delegats…)

Hem considerat la necessitat de planificar diferents accions de formació que es concreten en

els seminaris de formació realitzats al centre i altres tasques formatives:

● Seminari de gestió i avaluació del centre

● COEDUCACENTRES

● Seminari de convivència i igualtat

● Jornades d'Educació Emocional

● Cursos de formació proposats pel Cefire.

d) Accions per a la consecució d’una escola igualitària i

coeducadora.
1) Accions orientades al reconeixement i la inclusió de les dones i la seua producció

cultural i científica dins de les programacions de cada matèria.

- Projecte interdisciplinar de 1r d’ESO: “Viure en Igualtat”.

- PIIE de CIÈNCIES, CONFERÈNCIES realitzades per professores universitàries

de diferents aspectes científics.

- Exposició de POSTERS de dones científiques

- Activitats interactives amb el Claustre de PROFESSORAT per a difondre biografies

de dones que han tingut un paper important en la història de la ciència.
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2) Accions de prevenció de la violència de gènere.

OBJECTIUS

a) Integrar el principi d’igualtat d’oportunitats entre

gèneres en la pràctica docent.

b) Educar en igualtat, allunyant-se d’estereotips, prejudicis

i discriminacions per raó de sexe, orientació afectiva

sexual, identitat i/o expressió de gènere.

c) Garantir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit escolar.

d) Fomentar la corresponsabilitat.

e) Prevenir i actuar en situacions d’assetjament i violència de gènere.

f) Incloure l’educació afectiva i sexual per afavorir una educació integral, prevenir conductes

violentes i la discriminació per orientació afectiva sexual, identitat i/o expressió de gènere.

3) Accions de promoció de la diversitat sexual, familiar i d'identitats de gènere.

1a Avaluació

- Carrera contra la violència de gènere, (Coordinació de formació, E. Física, Pla lector,

Teatre, Plàstica, K2).

- Concert a la grada (Vice-direcció, Dptms. de Música i Teatre, Llengües).

- Pintura mural/grafiti (Dptm. de Plàstica).

- Taller de competència emocional per a 2ª de l’ESO (Vice-direcció,  Orientació).

- Taller educació afectiva-sexual (tots els departaments i Orientació).

- Taller autodefensa (fora de l’horari lectiu per persona externa al Centre).

- PATs de l'ESO i Batxillerat preparatius de la celebració del 25 de novembre (2 sessions per

grup en tots els nivells).

- Treball de la Prevenció de la Violència de Gènere en l’assigntura “Viure en Igualtat als PI

de 1rs d’ESO.

- Exposicions pròpies o externes.

- Activitats dins dels tallers que conformen el projecte “El pati que somiem” (“parlem de
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sexe”, “Yarn Bombing”).

2a Avaluació

- Taller de competència emocional per a 2ª de l’ESO (Vice-direcció, Orientació).

- Taller d'educació afectiva-sexual (tots els departaments i Orientació).

- Commemoració del Dia de la xiqueta en la ciència (D. Biologia i Geologia).

- Setmana de dona i Ciència (Departaments de Biologia, Física i Química,  Matemàtiques).

- 2 sessions del PAT preparatius de la celebració del 8 de març (tots els nivells).

-Taller sobre diversitat sexual per a 4t ESO (organitzat per la Diputació de València).

-Taller «masculinitats igualitàries» per a l’alumnat de 1r de batxillerat (organitzat per l’Àrea

de la Dona de Sagunt).

- Treball de visivilització de les dones en els llibres de text, dia de la xiqueta i la dona en la

Ciència i Educació afectiu-sexual en l’assigntura “Viure en Igualtat als PI de 1rs d’ESO.

- Actes commemoratius del 8 de març:

instal·lació a la tanca de l’institut (tots els departaments).

Instal·lació en espais comuns del Centre de tot el treball fet per alumnat dels tallers “El pati

que somiem” (departaments)

Instal·lació artística (Dptm. de Plàstica)

Campionat de futbol igualitari per a segon de l’ESO

(Dpt. E.Física).

Concert a la grada (Vice-direcció, Pla lector, Teatre,

Música, Departaments de llengües).

col·laboració de la Comissió violeta (alumnat i professorat).

Setmana de les dones: visibilització de les dones esportistes a l’IES, acció de ball col.lectiu

reivindicatiu per motiu del 8 de març, Txaranga per la Igualtat,..

3a Avaluació

- Taller de competència emocional per a 2ª de l’ESO (Vice-direcció, Orientació).

- Taller educació afectiva-sexual (tots els departaments i Orientació).

- PAT en preparació de la celebració del dia contra la LGBTIQ+ fòbia (2 sessions en l'ESO,

de 4 a 6 en 1r de Batx.).

- COEDUCA: preparació de l’acció del 17 de maig contra la LGBTIQ+ fòbia.
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- Instal·lacions artístiques per commemorar el dia contra la LGBTIQ+ fòbia  (D. Plàstica).

- Treball de diversitat i orientació sexual en l’assigntura “Viure en Igualtat als PI de 1rs

d’ESO.

e) Mesures i accions orientades a la sensibilització, informació i promoció de la

convivència positiva, la prevenció de conflictes, el respecte a la diversitat, al foment de la

integració de la diversitat afectiva i sexual, identitats i/o expressions de gènere i

intersexualitat per a aconseguir un clima educatiu adequat al centre.

CONTINGUT DE LES ACTIVITATS MÉS REPRESENTATIVES

DEL NOSTRE PROJECTE D’IGUALTAT:

1. CELEBRACIÓ DEL 25 DE NOVEMBRE:

- Carrera mixta contra la violència de gènere. Per a esta data a la carrera, ja tradicional a

l’Institut (organitzada pel Departament d’Educació Física), contra la violència cap a les dones

es convida una associació reconeguda per la seua tasca a favor de la lluita contra la violència

de gènere, la integració de persones migrants, etc.

- Per dos anys consecutius s’està pintant un mural artístic en les parets exteriors del Gimnàs

(Departament de Plàstica).

- Concert a la grada. Aquests concerts busquen portar grups musicals, cantants que en les

seues cançons reivindiquen la sororitat, el respecte a les identitats de gènere, en definitiva,

promoguen la igualtat entre persones.

- Performance/micro-teatre sobre els entrebancs, la incomprensió, la insolidaritat, el

masclisme, la violència, etc., temes que ens

afecten i que busquen crear conscienciació

entre el nostre alumnat.

L’organització està a càrrec del departament

de E. Física i la Vicedirecció i col·laboren

antics alumnes. Participen alumnes de 6é

dePrimària dels Centres adscrits al Clot i
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alumnes de 4t de l’ESO de centres del municipi que són potencials alumnes de Batxillerat de

l’institut (Pla de transició).Les carreres es desenvolupen des de les 9 del matí. Al llarg del

matí es lleven 5’ de cada classe de manera que el pati és d’una hora i és, en aquest moment,

on tenen lloc els actes centrals de la celebració (parlaments, lectura manifest, poema, teatre,

concert). Algunes vegades l’alumnat aporta un euro pel dorsal de forma voluntària que

donem a l’associació convidada en suport del seu treball. Al final del matí hi ha una última

carrera no competitiva en la qual hi participen professorat i alumnat).

2. DIA 8 DE MARÇ

El 8 de març ha estat sempre un dia de celebració lúdica a l’institut. Tradicionalment a l’hora

del pati es feia un ball en el qual hi participava tota la comunitat educativa, a més de fer

alguna xarrada o instal·lació de temàtica reivindicativa. Amb el pas del temps s’ha anat

implementant amb més activitats. Hui en dia les activitats que fem de vegades se

desenvolupen al llarg de tota una setmana. L’acte central té lloc a l’hora del pati. Les

activitats són les següents:

- Concert a la grada (seguint els objectius dels concerts que es fan per al 25 de novembre), se

continua preparant un ball conjunt i les lletres de les cançons es treballen des de tutoria i/o els

departaments de llengües.

- lectura d’un manifest i un poema/conte.

- Visibilització de dones esportistes de l’institut.

- Instal·lació artística.

- Instal·lació a la tanca del Centre (pancartes en frases al·lusives a les reivindicacions

feministes, fotografies de mans, papallones de llana...)

- xarrades a càrrec de persones que tinguen un treball relacionat amb la igualtat (esportistes,

directores de cinema, escriptores, bloggers ...).
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3. 17 DE MAIG, DIA CONTRA LA LGTBIQ+ FÒBIA.

Aquesta celebració començarem a fer-la fa 3 cursos i és, de moment, de les més modestes pel

que fa al nombre d’activitats.

- Acte central al pati organitzat per l’alumnat de COEDUCA: lectura de manifest, ball

reivindicaitu preparat amb el batxillerat escènic, repartiment de xapes amb lema de la

jornada,..

- Instal·lació d’algun element (teles, cartolines, cubs de fusta per seure...) amb  els

colors de la bandera que representa la lluita pels drets de la comunitat  LGBTIQ+.

- Xarrada.
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- Exposició de llibres a la biblioteca del Centre.

4.  CAMPIONAT DE FUTBOL FEMINISTA.

La discriminació positiva ha estat una eina molt important a l’hora d’aconseguir drets i crear

conscienciació. L’esport en general i el futbol en particular no donen molt de suport, o al

menys no el mateix suport a les esportistes que als esportistes. Per aquesta raó fa tres cursos

el Dptm. d’Educació

Física creà un

campionat per

l’alumnat de 2n ESO

on hi havia un

intercanvi dels rols

tradicionals d’este

esport. Les xiques són

les jugadores, les

arbitres, i els xics són

simplement

espectadors. És molt
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important remarcar que darrere d’aquest campionat hi ha un treball molt gran per part del

professorat i de la Vice-direcció del Centre, treball que vol conduir a la reflexió del nostre

alumant al voltant de les desigualtats, els micro masclismes, els estereotipus de gènere i que

fa que xiques i sobre tot xics aprenguen a respectar als i les diferents, a valorar l’esforç i a

crear xarxes se col·laboració i sororitat entre el nostre alumnat.

5. PROJECTE D’EDUCACIÓ AFECTIVA-SEXUAL.

Des de fa tres cursos estem treballant al Clot els materials de Conselleria “Els nostres cossos,

els nostres drets”. Professorat voluntari selecciona aquelles activitats que des de la seua

assignatura treballen temes de sexualitat importants per a adolescents i els i les joves. Per a

aquesta elecció de temes l’ orientadora elaborà una

graella en la qual estaven ja identificats els temes que

abasten tot l’espectre de l’educació afectiva i sexual en l’

adolescència per a cada nivell d’estudis i es temporalitzà

la realització de les tasques proposades des d’Orientació i

elegides pel professorat segons les seues capacitats i la

seua assignatura. Des d’Orientació i la coordinació

d’igualtat es comprova que la distribució de tasques

aplegue a tot l’alumnat de tots els nivells educatius de Secundaria. La graella, elaborada pel
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Departament d’Informàtica, porta uns enllaços a aquests materials que faciliten l’observació i

el seguiment de la realització d’estes tasques. Algunes activitats es fan en les hores de tutoria

també. A final de curs el professorat implicat emplena online una fitxa amb els resultats de

l’activitat i els avalua donant, també, la seua valoració personal.

6. COMISSIÓ COEDUCA

Des de que es va configurar la comissió COEDUCA formada per Conselleria durant el curs

escolar 2020/21 dins del Programa Pilot COEDUCACENTRES, la comissió COEDUCA està

funcionant de manera regular durant el curs escolar 2021/22 i també durant el present curs

escolar 2022/23. De manera mensual ens reunim a l’hora del pati alumnat i professorat

implicat amb la Igualtat i la Diversitat Sexual i dissenyem accions, activitats i debats al

voltant d’aquesta temàtica, sent un espai horitzontal de participació i comunicació. Activitats

a realitzar:

● Difusió en els 1rs d’ESO de la comissió COEDUCA, un espai on la veu de

tots i totes conta per treballar per la Igualtat i el respecte a la Diversitat

sexual.

● Dinamització del PUNT VIOLETA: un tauló d’anuncis morat on posem

notícies sobre llenguatge inclusiu, activitats relacionades sobre Igualtat i

Diversitat sexual, ..

● Bústia violeta: on poder demanar ajuda si estem patint o coneguem alguna

relació afectiva tòxica, agressión homòfobes,..

● Disseny d’activitats de sensibilització i accions per a les dates assenyalades:

25 novembre, 8 març I 17 de maig.

● Fomentar la participació conjunta d’alumnat, famílies i alumnat en les

manifestacions locals del 25 de novembre i 8 de març.

● Dinamitzatció del Racó Divers a la biblioteca.

● Revisió del Llenguatge inclusiu en la documentació del centre.

● Organització del taller de Diversitat Sexual, de gènere i familiar per a

famílies el 15 de novembre de 2.022, impartit per LAMBDA València.
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7. EL PATI QUE SOMIEM.

“Als nostres patis generalment trobem una activitat protagonista que ocupa l’espai

privilegiat del pati, realitzada majoritàriament pels xics: el futbol. La majoria d’alumnat que

prefereixen altres modalitats de joc queden relegats als espais perifèrics, amb menys opcions

d’esbarjo.

El disseny dels patis reforça aquestes desigualtats, destinant la major proporció d’espai a les

pistes d’esports competitius i situant-les en una posició central i visible. La resta d’activitats,

com el joc creatiu i de descobriment o els jocs cooperatius, moltes vegades no es contemplen

al projecte arquitectònic.

Són activitats invisibles i, per tant, no compten amb espais adequats on desenvolupar-se. El

valor social que li donem a una activitat i l’espai físic que li assignem estan relacionats.

L’espai és un agent educador, transmet missatges que nenes i nens integren de manera

inconscient. Amb la configuració futbolcèntrica dels patis estem inculcant que unes activitats

tenen prioritat sobre altres i que algunes persones poden gaudir dels espais privilegiats

mentre d’altres queden als marges. Aquests aprenentatges tenen un impacte al llarg de la

vida, condicionant la manera en què percebem i utilitzem els espais públics en funció del

gènere”.

Amb la voluntat de capgirar la situació, l’equip del nostre centre EL PATI QUE SOMIEM

està desenvolupant un projecte que està integrat per moltes activitats i en el que participen

molt departament s i molts agents (alumnat, famílies i professorat).

1. El primer pas és prendre consciència de que existeixen desigualtats i que, per tant, el

canvi és necessari. 2. A continuació, es proposen activitats per canviar la utilització dels

espais all pati. 3 Es realitza una programació setmanal d’activitats.
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8. PROJECTE INTERDISCIPLINARI de 1r d’ESO: “VIURE EN IGUALTAT”.

Basant-nos en el nou DECRET 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual

s’estableix l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria, i tenint en compte

que un dels pilars fonamentals de l aidentitat de l’IES Clot del Moro és la IGUALTAT, decidim

impartir l’assignautra “Viure en Igualtat” com a Projecte interdisciplinari en els 1rs d’ESO.

Objectius:

● Formar a l’alumnat  de 1r d’ESO en continguts relacionats amb:

o la prevenció de la violència de gènere,

o l’Educació afectivo-sexual,

o la Igualtat,

o la Diversitat i orientació sexual,

o la inclusió social,

o coneixement i implicació amb associacions locals

● Aplicar les TIC com a producte final dels continguts assolits en cada avaluació.

● Millorar la convivència, la igualtat i el respecte a la diversitat en el centre.
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Donar a conèixer i involucrar a l’alumnat en les accions i organitzacions socials que treballen

al municipi

Metodologia:

● Aprenentatge Basat en Projectes  (ABP)

● Aprenentatge servei

Temporalització dels projectes per avaluacions:

aval Continguts principals Producte final (TIC)

1a Cohesió i normes per al treball en grup
Prevenció de la violència de Gènere

Educació Afectiu-Sexual: pornografia

(Taller autodefensa Dones al front?)

Dissenyar productes finals:
IDEES: pamflet/tríptic d’autodefensa o com

actuar en cas d’agressió sexual per a repartir el

25 novembre, pancarta, vídeo animant a la
participació en la mani per a xarxes,..

2a Igualtat:

- Qüestionament dels estereotips de gènere.
- 14 febrer: mite de l’amor romàntic (guia Celia)
- Anàlisi de la situació actual de la desigualtat entre dones

i hòmens
- Invisibilització de la dona en diferents àmbits: dia de la

xiqueta i la dona en la Ciència, anàlisi dels llibres de
text,..

- Visita a l’Associació de dones MILUNA de Sagunt

Estudi-investigació sobre la presencia de les

dones als llibres de text en cada matèria i

publicació dels resultats.

3a Diversitat i orientació sexual

- Visibilizar la diversitat sexual i de gènere com a
riquesa i en positiu.

- Proporcionar eines educatives per combatre la
discriminació de les persones que no segueixen la
norma heterosexual.

Acció per al 17 de maig
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9. JORNADES DE COMPETÈNCIA EMOCIONAL PER A PROFESSORAT DE
PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA.

Col·laboració en l’organització de les «Jornades de Competència Emocional» organitzades

pel Cefire de Sagunt en l’actualitat, inicialment pel nostre Centre, i que dediquen una o més

ponències a la diversitat sexual i a fomentar la igualtat entre l’alumnat.

f) Contextualització dels protocols d’igualtat i convivència.
PROTOCOL DE GUÀRDIES

(Revisió 271022)
Funcions del professorat de Guàrdia

- La guàrdia estarà formada per un mínim de 4 i un màxim de 6 professors/es amb els
rols i funcions detallats a la taula següent.

- Les zones assignades aniran canviant mensualment.

ROL
ZONA

ASSIGNA
DA

FUNCIONS

AULA
CONVIVÈ

NCIA

A
C

Aula
Convivènc

ia

● PRIMERA TASCA PRIORITÀRIA: Abans de començar
guàrdia cal anar a les zones on s’acumula alumnat en els
canvis de classe (banys zona moreres-grada i porta exterior
cantina) i fer anar aquest alumnat a la seua aula. A continuació …

● Gestiona Aula Convivència. Veure protocol AC.

● Si a la PLANTA BAIXA, PLANTA PRIMERA O SEGONA
falten més de DOS professors/es, assumeix les funcions de R1 o
R2.

RESPONS
ABLE

GUÀRDIA

R
G

Sala
Professor

at

ROMAN TOTA LA GUÀRDIA A LA SALA DEL PROFESSORAT.
Les seues funcions són:
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ROL
ZONA

ASSIGNA
DA

FUNCIONS

Planta
Baixa - Anota al Full de guàrdia les ABSÈNCIES IMPREVISTES de

professorat. El RG a primera hora del matí deuria apuntar
aquestes absències en TOTES LES FRANGES HORÀRIES de
la jornada escolar indicant clarament la tasca a realitzar (si el
professorat que falta no ho ha indicat, indicar que s’utilitzen
alguna fitxa de les carpetes de materials dels departaments
ubicades a la sala del professorat).

- Comprova que no hi ha cap alumne als corredors de la PLANTA
BAIXA.

- Comprova que al PATI, especialment a les pistes del voltant
del gimnàs, no hi ha alumnat  sense supervisió.

- Gestiona les ENTRADES de l’alumnat amb retard i les
EIXIDES del Centre i les anota al registre que es troba a
consergeria.

- Anota al llibre de guàrdia qualsevol INCIDÈNCIA que puga
sorgir a la guàrdia.

- Gestiona l’AC si el professor/a AC ha hagut d’entrar a un aula.

RESERVA
1 R1

Sala
Professor

at
Planta 1

● En cas de faltar professorat, entra a l’aula corresponent amb el
següent ordre de prioritat, sempre coordinat amb el
Responsable de guàrdia (RG):
🌕 Planta BAIXA
🌕 Planta PRIMERA
🌕 Planta SEGONA

● Si no falta professorat, roman a la sala del professorat i ajuda al
Responsable de guàrdia (RG) en les seues funcions.

RESERVA
2 R2

Sala
Professor

at
Planta 2

- En cas de faltar professorat, entra a l’aula corresponent amb el
següent ordre de prioritat, sempre coordinat amb el
Responsable de guàrdia (RG):

- Planta BAIXA
- Planta SEGONA
- Planta PRIMERA
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ROL
ZONA

ASSIGNA
DA

FUNCIONS

- Si no falta professorat, roman a la sala del professorat i ajuda al
Responsable de guàrdia (RG) en les seues funcions.

PLANTA
PRIMERA P1 Planta

primera

- PRIMERA TASCA PRIORITÀRIA: Revisa la PLANTA
PRIMERA i comprova que tots els grups estan de forma
ordenada a les seues aules i tenen professor/a. Si manca algun/a
professor/a, P1 entra a l’aula i ho comunica al RG.

- Si totes les aules tenen professor/a, es queda a la taula de
control de la PLANTA PRIMERA durant la resta de la guàrdia
per si sorgeix alguna incidència que el/la requerisca i al mateix
temps, gestiona l’accés als banys de l’alumnat de la primera
planta.

- Si a la PLANTA PRIMERA falten 2 professors/es, entra P1 a un
aula i R1/R2 a l’altra.

- Gestiona amb RG qualsevol incidència a  la PLANTA PRIMERA.

PLANTA
SEGONA P2 Planta

segona

● PRIMERA TASCA PRIORITÀRIA: Revisa tota la PLANTA
SEGONA i comprova que tots els grups estan de forma ordenada
a les seues aules i tenen professor/a. Si manca algun/a
professor/a, P2 entra a l’aula i ho comunica al RG.

● Si totes les aules tenen professor/a, es queda a la taula de
control de la PLANTA SEGONA durant la resta de la guàrdia
per si sorgeix alguna incidència que el/la requerisca i al mateix
temps, gestiona l’accés als banys l’alumnat de la primera planta.

● Si a la PLANTA SEGONA falten 2 professors/es, entra P2 a un
aula i R1/R2 a l’altra.

● Gestiona amb RG qualsevol incidència en la PLANTA SEGONA.

REFORÇ DE LES GUÀRDIES
En cas que un departament propose una activitat complementària i només si LA
TOTALITAT DEL GRUP va a l’esmentada activitat, el departament implicat indicarà a
direcció d’estudis amb suficient antelació, el professorat que queda lliure en cada franja
horària per no tindre alumnat a qui impartir classe per estar aquest en l’activitat
complementària.

● Direcció d’estudis indicarà al full de guàrdia, al camp observacions del
RESPONSABLE DE LA GUÀRDIA de cada franja horària, el/la professor/a que
reforça la guàrdia.
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● El professorat que reforça la guàrdia ,per no tindre alumnat a qui impartir classe, anirà
a la sala del professorat per a reforçar la guàrdia.

● El RESPONSABLE DE LA GUÀRDIA indicarà al professorat de reforç la tasca a
realitzar durant la guàrdia en cas que siga necessari, sempre tenint en compte que
LES TASQUES PRÒPIES DE LA GUÀRDIA SERAN REALITZADES
PRIMERAMENT PER L’EQUIP DE GUÀRDIA, i NOMÉS SI AQUEST NO ÉS
SUFICIENT PER A COBRIR-LES, S’UTILITZARÀ LA FIGURA DEL
PROFESSORAT REFORÇ DE LA GUÀRDIA.

● Així mateix, qualsevol professor/a que tinga docència i NO tinga alumnat a la seua
classe per qualsevol motiu, ha d’anar a la sala del professorat i gestionar amb el
responsable de la guàrdia si és necessari que reforce la guàrdia.

NORMES GENERALS
₋ Les portes exteriors del Centre romandran sempre tancades.

₋ Cap alumne/a del Centre menor de 18 anys, pot abandonar el Centre durant la
jornada escolar SENSE AUTORITZACIÓ ESCRITA de la família.

- Aquesta autorització escrita pot ser:
- Signatura al registre de consergeria en cas que la família estiga de forma

presencial al Centre i se’n porte al fill/a.
- Autorització signada per part de la família en l’agenda de l’alumne/a.

- Correu electrònic a consergeria@clotdelmoro.net amb autorització signada.

- El text de l’autorització cal que tinga aquest format (o similar):
Jo — NomiCognomsFamília— amb DNI xxxxxxx, pare / mare / tutor/a legal,
autoritze al meu fill/a — NomiCognomsAlumnat— a eixir del centre IES CLOT
DEL MORO sota la meua responsabilitat.

- El professorat de guàrdia, una vegada llegida l’autorització escrita, telefonarà a la
família per a comprovar la veracitat de l’autorització i si és tot conforme, deixarà
eixir a l’alumne/a del Centre.
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₋ Per a eixides del Centre a ÚLTIMA HORA ,en cas que el grup no tinga professorat en
la darrera hora del seu horari lectiu, Veure apartat ÚLTIMA HORA.

₋ L’alumnat de Batxillerat amb 18 anys no requerirà autorització per eixir del
Centre, però caldrà recollir aquestes eixides en ell llibre de registre de consergeria.
Una vegada ha eixit del Centre, no podrà entrar fins al següent canvi de classe (no està
permès p.e. eixir a fumar i tornar a entrar). Caldrà confirmar la majoria d’edat amb el
DNI físic.

₋ Durant totes les guàrdies, el RESPONSABLE DE GUÀRDIA comprovarà que al
pati, en concret a les pistes del voltant del gimnàs, no hi haja alumnat sense
supervisió.  Aquesta zona del pati és, de fet,  aula d'Educació Física.

₋ Qualsevol incidència s’anotarà al llibre de guàrdies

PRIMERA HORA
₋ La porta es tancarà a les 8h25 per les conserges.

₋ ENTRADES ENDARRERIDES A PRIMERA HORA:

- Les conserges obriran les portes a l’alumnat que arribe al Centre una vegada les
portes ja estiguen tancades i avisarà el Responsable de la guàrdia (RG) per a
què gestione l’entrada d’aquest alumnat.

- El professorat RG i el professorat  Aula de Convivència (AC) decidiran qui
s’encarrega d’aquesta gestió. Serà convenient que el professorat encarregat de
gestionar l’entrada d’alumnat endarrerit estiga al hall del Centre la primera part
de la guàrdia.

- A continuació: s’acompanyarà SEMPRE a la classe que li corresponga. El
professorat de l’aula grup registrarà en Ítaca el retard corresponent. Si la
conducta és repetitiva, caldrà informar al professor/a tutor/a del grup i a la
família de l’alume/a i sancionar -la  amb un part d’incidència. (3 retards  sense
justificar → un part d’incidència)

ENTRADES ENDARERIDES AL LLARG DEL MATÍ
₋ El protocol a seguir serà el mateix que el que es realitza quan l’entrada endarrerida es
produeix a primera hora del matí.

CANVIS DE CLASSE
₋ El professorat  intervindrà  sempre  que hi haja corregudes, empentes, baralles,  ús
del mòbil ... De la seua intervenció, segons la gravetat, es pot derivar un part
d'incidències.
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ÚLTIMA HORA
₋ NOMÉS podran eixir del Centre, l’alumnat de Batxillerat i FPB si ha faltat
professorat  de la darrera hora.  Aquest alumnat, individualment   o   com a grup,  haurà
d’apuntar-se en el llibre de registre  d’eixides.

₋ L’ alumnat d’ ESO NO podrà  eixir del Centre  en cas de faltar  el professorat  de la
darrera hora.

Molt important recordar que l'alumnat NO pot eixir de l'aula abans de les 14.10 que és
quan toca el timbre. Si el professorat decideix finalitzar abans la classe, cal baixar
amb el grup i gestionar la seua eixida per NO TRASLLADAR EL PROBLEMA AL
PROFESSORAT DE GUÀRDIA i/o CONSERGES.

DURANT LA CLASSE
₋ L’alumnat haurà de tenir sempre la supervisió del professorat de guàrdia. L’
alumnat d’ESO en especial, no podrà romandre sol a l’aula. El professorat de guàrdia
vetllarà perquè els grups sense professorat no molesten a la resta de grups que
treballen dins de la seua aula. Acompanyarà l’alumnat i els reclamarà una actitud de
treball i estudi. Si el professorat de l’aula-grup no ha deixat tasques, el professorat
de guàrdia disposarà de material adequat per lliurar a l’alumnat a la carpeta que
es troba a la sala del professorat.

₋ El professorat de Guàrdia enregistrarà en ITACA les faltes d’ assistència de
l’alumnat absent durant la Guàrdia perquè la família, el professorat tutor i/o direcció
d'estudis  estiguen informats.

₋ Si un grup d'alumnes no està esperant dins de la classe, el professor/a que gestione
la Guàrdia haurà de comunicar-ho al Responsable de la guàrdia (RG), per a què ho faça
constar al llibre d’Incidències  i  deixe  una nota al caseller   del tutor/a.

₋ L’ alumnat NO POT BAIXAR AL PATI A JUGAR, doncs és l’espai on el
departament d’Educació Física desenvolupa les seues classes.

₋ Així mateix, la permanència a la zona de les grades, NOMÉS ESTÀ PERMESA, en el
cas que les pistes esportives NO estiguen sent utilitzades pel departament d'Educació
Física, sempre amb el consentiment d’aquest departament i SEMPRE AMB EL GRUP
ACOMPANYAT PEL PROFESSORAT DE GUÀRDIA.

₋ Cap alumne/a o cap grup abandonarà la classe abans de finalitzar la sessió.
Excepcionalment el professorat podrà acompanyar el grup a altres espais del Centre,
ja que  és responsable  de l'alumnat durant tota  la sessió.

₋ L’ alumnat d'ESO amb assignatures convalidades romandrà a l’ aula del seu grup
supervisat pel professorat, sense molestar ni dificultar el desenvolupament de la
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classe.

AULA DE CONVIVÈNCIA
₋ Sempre hi ha un/a  professor/a  de guàrdia  per atendre   l’aula de convivència.
₋ Veure funcions professorat AULA DE CONVIVÈNCIA

GUÀRDIES  DE  PATI
És la prioritat del moment del pati (el pati és el moment on es generen més problemes
de convivència). És a dir el professorat que tinga guàrdia de pati, no pot asistir a
reunions, ni atendre altres assumptes. I es necessita aquest moment, cal buscar que un/a
company/a intercanvie la guàrdia o avisar al RESPONSABLE DE LA GUÀRDIA DE
PATI.
Recordeu PUNTUALITAT I ESTAR ACTIUS.

₋ La guàrdia de pati estarà formada per 9 professors/es més el reforç d’un membre de
l’equip directiu

1. Professor/a 1 PORTA EXTERIOR. Gestiona les entrades i eixides del
Centre.

2. Professor/a 2 es responsabilitza de la zona de referència PARKING.

3. Professor/a 3 es responsabilitzen de la zona de referència PÉRGOLA.

4. Professor/a 4 es responsabilitza de la zona de referència PATI
INTER-EDIFICIS i de la zona W.C /Moreres..

5. Professor/a 5  i Professor/a 6 es responsabilitzen de la zona de
referència de GRADES I PISTES ESPORTIVES.

6. Professor/a 7 es responsabilitza de l’INTERIOR DE L’EDIFICI. Cal
tenir especial cura dels aforaments i ús dels banys per part de l’alumnat.

7. Professor/a 8 es responsabilitza de la BIBLIOTECA.

8. Professor/a 9, RESPONSABLE DE LA GUÀRDIA DE PATI
Controla que no falta cap professor/a de guàrdia i si és el cas, gestiona la
substitució del professor/a que ha faltat, si és necessari amb el
recolzament del membre de l’equip directiu.
Si no falta cap company/a de guàrdia, passeja per totes les zones del pati
recolzant els/les companys/es de guàrdia especialment a les zones
històricament conflictives (cantons tanca pista esportiva, porta trasera
banys que donen darrere grades, …)

- Professor/a 10 → Persona de l'EQUIP DIRECTIU que reforça les
guàrdies de pati.

“TROBAR EL TEU CAMÍ”



PROTOCOL D’ABANDONAMENT D’ÀREA O MATÈRIA

S'entén per abandonament d'un àrea o matèria els següents casos:
● La no assistència a classe (alumne/a *absentista). Especialment greu a l’ESO i la

FPB, on l'assistència a classe és obligatòria.

A l’ESO i la FPB, el percentatge de faltes injustificades en una assignatura per a
poder determinar aquesta situació serà del 15 % en cadascuna de les avaluacions.

Al batxillerat, el percentatge de faltes màxim serà inclòs en la programació didàctica
corresponent en cada departament.

Si el professor/a o el tutor/a comproven que s'ha aconseguit el percentatge abans citat,
hauran de comunicar-ho al Cap d'Estudis perquè s'engeguen els mecanismes
previstos.

● La negativa sistemàtica i constant a realitzar les activitats proposades pel
professor/a en l'aula o fora d'ella de qualsevol tipus, com per exemple exercicis del
quadern, del llibre, orals, en la pissarra, etc.

● Entorpir amb el seu comportament el desenvolupament normal del temps dedicat a
la/s matèries.

● La concurrència d’alguns o tots dels següents indicadors que facen convenient
l’activació del protocol per abandonament de matèria:

🌕 No participar en el desenvolupament de la classe, ni realitzar les tasques
proposades.

🌕 No realitzar de forma continuada, les tasques encarregades per a casa.  
🌕 No demostrar interès per les proves d’avaluació (lliurament en blanc o sense

quasi continguts, no respectar les normes de comportament durant el transcurs
de les mateixes ....).

🌕 No realitzar les activitats de reforç o adaptació, si escau.  
🌕 No portar material curricular a classe de forma continuada.
🌕 No presentar-se de manera injustificada a les proves d’avaluació convocades

per a les assignatures del curs escolar vigent o per a les assignatures pendents
d’anys anteriors.

Conseqüències de l’abandonament de matèria:

- Si l’abandonament és per motiu d’inassistència continuada i NO justificada:
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- Influència en la nota final de la matèria segons criteris de qualificació recollits
a les programacions didàctiques dels diferents departaments.

- A l’ESO, obertura de expedient d’absentisme segons protocol de Conselleria i
possibilitat de NO TITULAR segons consideracions de l’equip docent en el
cas que aquesta/es fora/en la/es assignatura/es suspesa/es.

- Al Batxillerat, no proposar a l’alumne/a per al TÍTOL de manera
excepcional amb una matèria suspesa per ser aquesta una condició necessària.

- Per qualsevol motiu, l’abandonament de materia implicarà l’AVALUACIÓ
NEGATIVA de la mateixa. A l’ESO i el batxillerat, l’equip docent pot considerar
que l’alumne/a NO ha aconseguit els objectius i competències de l’etapa i per tant,
NO PROPOSAR-LO PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN L’ESO
O EL BATXILLERAT.

L'abandonament es comunicarà a la família quan es detecten aquests comportaments en una
entrevista personal. Així mateix l'abandonament s'haurà d'incloure en el butlletí de notes en la
primera o segona avaluació (mai en la tercera), especificant els motius de l'abandonament
considerats per l'equip docent.

El protocol que s'ha de seguir és el següent:

● El professor/a d’àrea haurà comunicat aquesta situació al tutor/a i al cap d'estudis
(mitjançant L’INFORME DE PREVENCIÓ PER ABANDONAMENT D’UNA
MATÈRIA) en qualsevol de les dues primera avaluacions.

● El tutor/a, el Departament d'Orientació i el/la professor/a d’àrea establiran un
període de seguiment de la situació de l'alumne/a a fi de prendre una decisió que
ratifique o varie l'apreciació inicial.

● El professor/a d’àrea informarà a la família i a l’alumne/a de que té activat un
informe de prevenció per abandonament de l’assignatura i del període establert per
confirmar o desestimar aquesta situació.

● Si finalment la decisió d’abandonament de l’assignatura per part de l’alumne/a es
ratificada, el/la tutor/a comunicarà a l'alumne/a i a la seua família la situació
advertida pel professor/a i les responsabilitats que es deriven de la mateixa. Si és
necessari es sol·licitarà la presència del Cap d'Estudis o del Director.

La família de l’alumne/a en una entrevista personal, amb el/la tutor/a de
l’alumne/a, el/la professor/a d'àrea i el Dept. d’Orientació, signaran un ACTA
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D’AUDIÈNCIA, per a donar constància que estan assabentats de la NO implicació
del seu fill en dita assignatura i per tant de la situació d'abandonament.

Criteris per a considerar el NO ABANDONAMENT d'assignatura:

A1.- Actitud positiva cap a l'àrea.

A2.- Assisteix regularment a classe (+ 85 %)

A3.- Treballa de forma continuada.

A4.- Porta material a classe.

A5.- Participa activament en classe.

A6.- S'ha presentat a les proves escrites (Nota superior a 2 ).

A7.- Si és un pendent, seguiment del pla de recuperació.

g) Procediments d’actuació i intervenció previstos en el reglament de règim intern del
centre. Entre altres, mesures educatives de correcció davant de qualsevol conducta
disruptiva i inadequada contra la convivència, la igualtat de gènere i la violència de
gènere.

a. Protocols i actuacions, segons ORDE 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, que actualitza la normativa que regula l’elaboració dels plans
de convivència en els centres educatius de la Comunitat Valenciana i s’establixen els
protocols d’actuació i intervenció davant de supòsits de
violència escolar.
[Seran aplicables l’article 124 de la Llei Orgànica 2/2006, en la seua nova redacció donada
per la Llei Orgànica 8/2013, que estableix que els centres elaboraran un pla de
convivència que incorporaran a la programació general anual i que arreplegarà totes les
activitats que es programen prestant especial atenció a les actuacions de prevenció de la
violència de gènere, igualtat i no discriminació; l’article 8 de la Llei Orgànica 1/2004, de
28 de desembre, de Protecció Integral contra la Violència de gènere, que insta que s’adopten
les mesures necessàries per a assegurar que els Consells Escolars impulsen
l’adopció de mesures educatives que fomenten la igualtat real i efectiva entre homes i dones;
l’article 27 del Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres
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docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat,
pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i serveis
(DOCV 09.04.2008); l’Orde 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport, per la qual s’actualitza la normativa que regula l’elaboració dels plans
de convivència (DOCV 01.08.2014); i l’Orde de 12 de setembre de 2007, de la Conselleria
d’Educació, per la qual es regula la notificació de les incidències que alteren la convivència
escolar, emmarcada dins del Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència
en els centres escolars de la Comunitat Valenciana (PREVI) (DOCV 28.09.2007)]

i. Incidències lleus
- Valoració inicial segons les normes de convivència del
Centre.
- Mesures adoptades pel professorat. Full de seguiment
individual, derivació a classes de 2n batxillerat, parts
d'incidències, part d'aula de convivència, comunicació per SMS,
ITACA.
- Comunicació al tutor, a la junta directiva ( Part d'incidències) i
a la família.

ii. Incidències greus i molt greus com són conductes de desafiament que alteren la
convivència de forma greu i reincident:
insults, amenaces, agressions, baralles o vandalisme. s'adoptaràel protocol.

-Realització d'un comunicat d'incidències.
-Valoració segons el RRI.
-Adopció de mesures educatives i/o cautelars.
-Obertura d'expedient disciplinari i / o expulsió
preventiva.
-Comunicació a la família i a la inspecció.
ii-1 Possible assetjament escolar i ciberassetjament
- Valoració inicial.
- Mesures immediates.
- Pla d'actuació: informació a les famílies, a les Forces
de Seguretat de l'Estat (segons la gravetat) i / o a
Inspecció Educativa

Responsables
- Detecció: tots.
- Comunicació a les famílies: tutor i junta directiva.
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- Proposta de mesures: junta directiva amb
assessorament del departament d'orientació i el tutor.

ii-2. Maltractament infantil abús (emocional, físic o sexual) i
descuit (emocional o físic)
- Identificació
Qualsevol membre de la comunitat educativa que tinga
coneixement o sospites d’una
situació de maltractament infantil ho comunicarà
a l’equip directiu.

- Actuacions immediates.
Després d’esta comunicació, es reunirà l’equip
Directiu amb el tutor o tutora de l’alumne o alumna afectat
i el personal dels servicis psicopedagògics escolars, el departament d’orientació, el gabinet
municipal autoritzat o el personal que tinga atribuïdes les funcions d’assessorament en el
centre, per a recopilar informació, analitzar-la i valorar laintervenció.

- Notificació.
L’equip educatiu emplenarà el full de notificació que apareix en l’Orde 1/2010, de 3 de maig,
de la Conselleria d’Educació i la Conselleria de Benestar Social. L’equip directiu podrà
demanar l’assessoramen del personal dels servicis psicopedagògics escolars.

ii-3. Violència de gènere

a- Identificació.
Qualsevol membre de la comunitat educativa que tinga coneixement o sospites de casos de
violència de gènere ho notificarà a la direcció del centre.

- Recollida d’informació.
Després d’esta comunicació, es reunirà l’equip directiu amb el tutor o tutora de l’alumne o
alumna afectat, amb

els servicis psicopedagògics escolars o amb elpersonal que tinga atribuïdes les funcions
d’assessorament educatiu, per a recopilar informació, analitzar-la i valorar la intervenció.

-Actuació.
En els supòsits de perill greu i imminent, i si la situació ho requerix, es telefonarà al 112 i es
traslladarà la persona agredida a l’hospital de referència. La i direcció del centre podrà
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sol·licitar mesures de suport col·laboració externes al centre. Si es considerara necessari,
s’establirà comunicació amb el servici especialitzat d’atenció a la família i la infància
(SEAFI), els centres de salut, la unitat de salut mental infantil i juvenil (USMIJ), els hospitals
més pròxims, els centres d’acollida i les entitats especialitzade

-Aplicació de mesures disciplinàries.
En el cas que les persones agressores siguen alumnes del centre, oïda la comissió de
convivència, s’actuarà tal com es regula en els articles 42 a 49 del Decret 39/2008,de 4
d’abril.

b- Comunicació de la situació.

- La direcció del centre informarà la comissió de convivència de la situació i del pla
d’intervenció.

En el cas que la incidència puga ser constitutiva de delicte o de falta penal, la direcció del
centre ho comunicarà per fax al ministeri fiscal utilitzant l’annex VII d’esta orde. Esta
comunicació s’adreçarà a la sala de la Fiscalia que corresponga: Fiscalia de Menors,
Fiscalia de Violència de Gènere, Registre Central i a la Inspecció Educativa, Unitat
d’Atenció i intervenció (UAI).

També comunicació a famílies i representants legals de tots els implicats. Segons la gravetat
del cas, la direcció del centre comunicarà a la família de la víctima la conveniència de
denunciar-lo a les forces de seguretat.

Tal com consta en l’article 41 del Decret 39/2008, en els casos reincidents i en els que el
centre reclame la implicació directa dels pares, mares, tutors o tutores de l’alumne o
l’alumna i estos la rebutgen, l’Administració educativa, si considera que esta conducta causa
un greu dany al procés educatiu del seu fill o filla, ho comunicarà a les institucions públiques
competents per motiu de
desprotecció, amb un informe previ a la Inspecció Educativa.
Caldrà un seguiment del cas per part de les unitats d’atenció i intervenció i de la Inspecció

del centre.
4. SEGUIMENT I AVALUACIÓ.

- Aposta pel treball de prevenció entre l'alumnat (tallers d'intel·ligència emocional,
desenvolupament dels programes d'alumne mentor i mediador...), com entre el professorat
(formació en mindfullness i tallers d'intel·ligència emocional, desenvolupament I seguiment
del PAT-TEI)-
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- Revisió periòdica dels distints apartats a través de la planificació anual de:
- Reunions d'inici de curs:
- Pares i mares: carta compromís de l'alumnat d'ESO i les seues famílies, tant dels grups
especials d'atenció a la diversitat com dels grups ordinaris (model adjunt).
- Professorat nou.
- Reunions d'equips:
- COCOPE. - Docents 1r Cicle.
- Avaluacions consultives i ordinàries.
- Tutors.
- Claustres monogràfics.
- Seguiment de la junta directiva , amb l'assessorament del dep. d'orientació i la comissió de
convivència.
- El Consell escolar avalua i proposa millores.

4. Vetllar perquè el professorat siga puntual en el començament i
acabament de les classes.
5. Atendre les peticions d'entrevista o de comunicació que formule
la família.
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PROTOCOL AULA DE CONVIVÈNCIA

(Revisió 250822)

Espai: despatx annex a la sala del professorat

D'entrada la mesura d'enviar un/a alumne/a a l'AC, es prendrà després
d'haver-ne intentat d'altres en l'aula: advertiment perquè canvie l'actitud,
canviar-lo de lloc en l’aula, pactar o arribar a compromisos.

S’ enviarà sempre  a l’AC SOLS UN ALUMNE del grup.

MOTIUS PER DERIVAR L'ALUMNE/A A L'AC:

● Mantenir una actitud disruptiva REITERADA: molestar i interrompre el
desenvolupament de la classe, negar-se a treballar …

● Insultar i actuar de forma poc respectuosa amb els companys, amb el
professor/a, amb el material o mobiliari de l'aula; mostrar actitud violenta o
agressiva, verbal o física; expressar actitud racista, sexista..; desobeir les
indicacions del professorat; qüestionar obertament la seua autoritat …
SEMPRE SERÀ MOTIU D'EXPULSIÓ A L'AC.

PROTOCOL del professorat d'AULA-GRUP:

o Enviarà un alumne/a del grup a buscar al professorat de guàrdia Planta (P1 ó P2)
que acompanyarà a l’alumne/a a l’aula de Convivència. Si l’incident ocorre a la
planta baixa aules de música o gimnàs s’enviarà l’alumne del grup a buscar al
RG que estarà a la sala de professorat.En cas que el professorat de guàrdia de
planta no estiguera a la taula del corredor per estar fent guàrdia a l’aula, caldrà
que el delegat/da o l’alumne/a que el professorat d’aula considere, acompanye
l’alumne/a derivat a l’aula de convivència. En cap cas, l’alumne/a derivat a
l’AC anirà sol a l’AC, doncs podem trobar-nos el cas que no hi acudisca.

o Emplenarà la butlleta de l’AC, indicant el nom de l’alumnat derivat a l’AC i el
motiu. Aquesta butlleta se li donarà al professorat de guàrdia de planta o en el seu
cas al/ a la company/a que acompanya a l’alumne derivat a l’AC per a què la
lliure al professorat de guàrdia en funcions d’AC. En cap cas, donarà la
butlleta a l’alumne derivat a l’AC.

o Facilitarà i revisarà posteriorment TASQUES o DEURES a l’alumnat derivat a
l’ AC perquè les realitze i/o acabe mentre està expulsat de l'aula. El professorat
de guàrdia de Planta (P1 o P2), s’assegurarà que l’alumne/a baixe a l’AC amb
tasques per a realitzar.
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o IMPORTANT: Informarà la família dels fets ocorreguts per Ítaca, telèfon, SMS
o entrevista.

PROTOCOL del professorat de l'AC:

La funcions del professorat de l'AC són:

- Abans de començar la guàrdia, revisar les zones conflictives on s’acumula
alumnat en els canvis de classe segons indica el protocol de guàrdia.

- Gestionar de forma coordinada amb el Responsable de Guàrdia (RG) les
entrades endarrerides i eixides del Centre segons indica el protocol de
guàrdia.

- Atendre l'alumnat amb actitud disruptiva, de manera immediata, tranquil·la
i amable fora de l'aula del grup seguint  aquest protocol:

- Escoltar el relat del que ha passat per part de l'alume/a, perquè es senta
escoltat i es tranquil·litze. Ajudar-lo perquè prenga consciència del seu
comportament i si és possible que propose canvis en la seua actitud.
Deixar constància quan no ha volgut explicar-se, ni contestar.

- Enregistrar la incidència en el llibre de guàrdies d'AC, a partir de la
butlleta que haurà emplenat el professorat de l’aula-grup.

- Informar de l’incident al tutor/a deixant la butlleta al seu caseller.

- Enviar SMS a la família SEMPRE, indicant el motiu de l’enviament
a l’AC detallat en la butlleta.

- Demanar a l'alumne/a que realitze les tasques requerides pel
professorat que expulsa a l’ AC o, en cas de no portar tasca o
material, encomanar-li còpia de la Carta Compromís o qualsevol
altre document que es considere oportú per fer-lo reflexionar sobre la
incidència.

DOCUMENTS ASSOCIATS:

- Llibre Aula de Convivència

- Butlleta Aula de Convivència
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PROTOCOL ACTIVITATS COMPLEMENTARIES
PROTOCOL D’ACTIVITATS - IES CLOT DEL MORO

ACTUALITZAT 13/09/2021

0-INTRODUCCIÓ
Es consideren Activitats Complementàries:

- Les organitzades pel Centre d'acord amb el seu Pla de Activitats, i que tenen un
caràcter diferenciat de les pròpiament lectives: de HORARI de realització (NO
seguiment de l’horari de l’assignatura), espais o recursos que utilitzen.

- Les encaminades a potenciar l'obertura del Centre al seu entorn i a procurar la
formació integral dels alumnes/as en aspectes referits a l'ampliació del seu horitzó
cultural, la preparació per a la seva inserció en la societat o l'ús del temps lliure”.

Tipus d'activitats:
a) Activitats de centre o relacionades amb projectes de centre: aquelles que es
realitzen amb caràcter general (estan convocats tots els nivells educatius del centre) i
que es van repetint amb èxit al llarg dels anys. Aquelles que formen part d’un
projecte de centre reconegut i aprovat per la conselleria d’educació i que estan
reflectides en la PGA com a tal.
b) Activitats que són productes finals d’una assignatura, es poden realitzar dins o
fora del centre en horari lectiu o no.
c) Activitats que són complementaries de l’activitat docent i serveixen per a
completar el currículum d’una assignatura (es poden fer al centre o pot suposar un
desplaçament de l’alumnat).

1-PROTOCOL
1. Els Departaments inclouran les propostes d'Activitats Complementàries com un apartat
específic a les corresponents Programacions Didàctiques que han de presentar actualitzades
per a cada curs escolar.

2. Els Departaments hauran d'introduir a l'aplicació (ESPAI CLOT), des de juliol fins al
24 de setembre, les seues propostes d'activitats que seran presentades per a la seua aprovació
pel Consell Escolar per tal d'incloure-les a la PGA. Totes aquelles activitats que es plantegen
fora de termini seran estudiades per l'equip directiu.

3. Les activitats proposades pels departaments hauran de complir els següents requisits :
• Compromís per part del departament o professors/es organitzadors d'informar a
l'equip directiu i complir el Cronograma d'activitats.
• Repartir de la forma més homogènia possible en la distribució de les activitats per
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nivells i grups (a l’ESO tant en grups ordinaris com a grups d’àmbits)
• No programar activitats durant els 15 dies anteriors a les avaluacions. (a
excepció d'activitats o projectes de centre, productes finals d'una assignatura, i casos
excepcionals degudament justificats )
• Durant el tercer trimestre no es programaran activitats que afecten a les classes de 2n
Batxillerat ni aquelles que exigisquen la participació professorat d’aquest nivell,
tampoc per a l'ESO i 1r Batxillerat des del 15 de maig en endavant (a excepció
d'activitats o projectes de centre, productes finals d'una assignatura, i casos
excepcionals justificats ).
Una vegada acabat el període d'exàmens sí es podran organitzar activitats.
S'autoritzaran en aquestes dates aquelles que estiguen suficientment raonades i
justificades.
• Els departaments intentaran coordinar-se per tal de fusionar activitats. Especialment
a les de Batxillerat en què a principi de curs es demanarà als departaments que
compartisquen eixides per a treballar diversos objectius didàctics.
• En general caldria que el professorat de Batxillerat sols participara en aquelles
activitats que garantisquen la docència als seus grups d’aquest nivell.

4. Una vegada finalitze l’activitat será el/la docent responsable de la mateixa qui complete
la GRAELLA DE PROFESSORAT QUE HA PARTICIPAT, corresponent a la taula excel
d’ACTIVITATS que podrem trobar en espai CLOT (és l'únic apartat editable per a tot el
claustre).

5.Una vegada analitzades totes les activitats previstes, l'equip directiu en col·laboració amb el
departament d'activitats extraescolars, d'ara endavant DACE, podrà proposar la modificació
i/o fusió d'activitats, i fins i tot la supressió d'algunes. En aquest cas, s'atendran els següents
criteris:

• Prioritats establertes pels departaments.
• Activitats proposades per un major nombre de Departaments didàctics.
• Activitats la data de les quals no pugui modificar-se per raons externes al Centre.
• Activitats que s'hagen realitzat tots els anys amb avaluació positiva (Activitats o
projectes de centre i productes finals )

2- Professorat.
2.1. Els professors/es acompanyants en l'activitat hauran de ser prioritàriament els que facen
classe als grups participants, coneguen als alumnes/as i pertanyen al Departament
organitzador.
2.2. Si participen diversos departaments en una activitat aniran com a acompanyants els
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responsables de cada departament participant i que facen classe en els grups.
2.3. En cas que es necessiten professors/es que no siguen del departament organitzador
podran fer-ho aquells que facen classe al grup complet o coneguen a tots els alumnes
participants en l'activitat.
2.4. A l'hora de seleccionar els professors/es acompanyants es tindran en compte els següents
criteris:

• Professors/es pertanyents al departament que organitza l'activitat, i que facen classe
al grup participant en la mateixa.
• Professors/es que imparteixen classe al grup/s que participen en l'activitat.
• Professors/es amb menor pèrdua d'hores lectives.
• Professors/es que no imparteixen classe en 2n de batxillerat.
• Professors/es que hagen participat en menys activitats.

2.5. La ràtio professor/alumne serà d'1 professor/a per cada 20 alumnes. En qualsevol cas, i
com a mesura de seguretat mai anirà un professor/a sol en qualsevol activitat que es realitze
fora del Centre excepte en el cas que el professor/a que organitze una activitat decidisca
assumir la responsabilitat de dur-la a terme acudint ell solament amb el grup d'alumnes/as.
Quan la sortida comporte pernoctació la ràtio podrà ser menor, és a dir, podran assistir un
major nombre de professors acompanyants.

2.6. Claustre: Compromís per part del claustre de no posar, els dies en els que es fan activitats
confirmades amb temps raonable, exàmens, controls, treballs, exposicions....

3- ALUMNAT:
3.1 Els criteris de selecció d'alumnat no serà excloent, únicament la participació d'alumnat
que tinga parts d'amonestació serà valorada per part del tutor/a, Cap d'Estudis i de l'equip
educatiu. A tal efecte el professor/a organitzador/a haurà de lliurar amb antelació als tutors/es
una llista dels alumnes participants.

3.2. Consideracions:
• Quan es programe una activitat es posarà especial atenció en l’hora de tornada. S’intentarà,
en la mesura de lo possible, que aquesta siga abans de les 14:10 per tal de garantir el servei
d'autobús dels alumnes d’altres pobles. En cas de tornar més tard caldrà destacar aquesta
informació en l’autorització de l’activitat.
• A les eixides amb pernoctació, davant qualsevol incidència destacable, el protocol obliga a
contactar telefònicament de manera immediata amb la família de l’alumne/a per tal de
prendre les mesures oportunes.

4-COMPLIMENT DEL PROTOCOL
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El/ la Vicedirector/a farà que es complisca aquest protocol i consultarà al DACE quan calga
fer interpretacions importants.

ANNEX: CRONOGRAMA A SEGUIR .

El darrer punt on diu memòria de l’activitat, hem de completar la graella de l'excel
d’activitats que podeu trobar a ESPAI CLOT
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PROTOCOL DE CONVIVÈNCIA AL CENTRE

PRINCIPIS GENERALS

- Atenció personalitzada.

- Acolliment: confiança en la comunitat del Clot.

- Màxima: tothom s’ha de sentir a gust i integrat en la vida del centre.

- Objectiu:ser tolerant i assumir la responsabilitat de gestionar els conflictes en el

moment que es produeixen

- Compromís del centre: acompanyar professorat, alumnat i famílies.

MESURES DE PREVENCIÓ DE CONFLICTES

- Comunicació del professorat que detecte el problema a professorat tutor perquè
contacte  amb la família.

- Intervenció dels membres de l’equip docent amb actuació a l'aula i amb comunicació
a la família

- Atenció per part del departament d'orientació perquè identifique la situació emocional
i propose actuació. També, si cal,  per detectar barreres d’aprenentatge i valorar PAP.
Possibles accions:

- Acompanyament Individual: seguiment de treball (FULL DE SEGUIMENT).
- Tutor individual: Tutorització personal per part d’un professor que voluntàriament

accepta aquesta responsabilitat i amb el compromís previ per part de la família.
- Acompanyament per part d ’alumne/a mentor/a previ compromís i autorització de la

família. Si el conflicte és en el grup caldrà valorar sessió/ons de tutoria i/ro
realització Taller d’emocions.

1. PROTOCOL

- Atenció a les incidències des del moment que se’n té coneixement per part de:
- PROFESSORAT (en aula ordinària, en aula de convivència, en el corredor, en

el pati…)
- TUTOR

- DIRECCIÓ
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- Informar les famílies el més aviat possible quan sorgeix un incident amb
companys/es, per part de:

- PROFESSORAT
- TUTOR/A
- DIRECCIÓ

- Escoltar les versions per separat. És recomanable que les facen sempre per escrit

(sobre tot si no es pot atendre personalment en despatx). Cal documentar la incidència
i recollir les versions dels afectats i possibles testimonis.
ESCOLTAR SEMPRE: és molt important que tothom se senta escoltat.
Preguntes recomanables:

● On estàveu?
● Amb qui?
● Què ha ocorregut?
● Podies haver fet les coses d’una altra manera?
● Intenció de disculpa?
● Admet la mediació? En aquest cas cal demanat autorització a pare/mare.

● La MEDIACIÓ al despatx (prèvia autorització per part de la família) on han
d’estar:
🌕 ALUMNES IMPLICATS
🌕 PROFESSOR/A – TUTOR/A
🌕 CAP D’ESTUDIS

- Sempre ha de quedar clar que el que es fa té CONSEQÜÈNCIES i en especial:

-Agressió física.
-Insults, humiliacions, sobre tot per qüestions de gènere, etc.

En cas d’agressió física , insults o humiliacions les accions seran:

9. Si fóra del mateix grup: aïllament en el centre durant un període mínim i immediat
(AULA CONVIVÈNCIA) .

10. Informar la família des fets ocorreguts
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11. Informar TUTOR/A  dels incidents. (Si és greu, avisar cap d’estudis).
12. Aplicar la sanció en base al RRI i considerar la conveniència de l’expulsió

preventiva.
13. Es valoraran possibles accions per a prevenir nous incidents.

1.- Si són alumnes del mateix grup, l’equip docent ha d'estar informat i fer tasca
d’observació en l’aula i de marcar els límits.
2.- Si l’incident es produeix al pati, caldrà informar el professorat de guàrdia
perquè estiga alerta i amb actitud vigilant per intervenir si és necessari.

1. 1ACTUACIONS DAVANT CONFLICTE A L’AULA

● Per part del PROFESSOR/A:
● Negociació, gestió, intervenció
● Aïllament en l’aula o fora de l’aula.
● Derivar a AC (seguiment PROTOCOL AULA DE CONVIVÈNCIA ).
● Notificar a la família de la incidència.

● Per part de professorat tutor:
-Quan hi haja una reiteració de conflictes: reunió amb el TUTOR/A per valorar la
situació.
- Entrevista amb la família.

- Per part de la DIRECCIÓ D’ESTUDIS:
- Entrevista amb els/les alumnes.
Aplicació de possibles sancions:
- Privació de pati (informar família)
- Derivació de forma puntual a una altra aula (segon de batxillerat)
- Expulsió preventiva en AC en algunes sessions (informar família).
- Treball social al centre (matí o vesprada) i prèvia acceptació de la família.
- Mediació entre les parts en conflicte.

IMPORTANT: Elaborar informe de totes les actuacions per preparar les
entrevistes amb la família, que sempre serà informada.
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1.2 ACTUACIONS DAVANT CONFLICTES FORA DE L’AULA

- Pati: atenció immediata, PROTOCOL:
- Atenció i gestió per part del professorat que presencie la incidència (estiga de

Guàrdia o no n’ estiga).
- Derivar l’alumne/a a AC . Si fóra necessària la separació un d’ell aniria a

direcció.
Objectiu: tranquil.litzar-los i recollir informació per part del professorat que ha
vist la incidència o del responsable de guàrdia,. Testimoni presentat per escrit.

- Localitzar testimonis i recollir informació per escrit.
- Informar TUTOR/A.
- Informar la família per part del PROFESSORAT / TUTOR/A o CAP

D’ESTUDIS.
- Tranquil.litzar la família. Hi haurà actuació quan es reculla informació

completa i es contrasten les versions.
- Aplicar RRI: expulsió preventiva, comissió convivència de C.E, etc.
- Entrevista amb FAMÍLIA - CAP D’ESTUDIS - TUTOR/A.
- Si hi ha agressió física, publicació d’imatges i difusió en xarxes, informar la

família perquè consulte amb la policia (subinspector Benito). La funció del
centre sempre és MEDIAR, però han l’opció de denunciar l’han de conèixer.

- Valorar mediació, consultar Departament d’Orientació.

h) Procediment per a articular la col·laboració amb entitats i institucions de l’entorn en el
pla d’igualtat i convivència.

● Detecció de necessitats de col.laboració per a aconseguir els objectius detallats al
PIC.

● Disseny de l’estratègia (definir la necessitat, contacte i planificació de l’actuació)
● Avaluació i seguiment de col.laboració de les diferents entitats i institucions

implicades en el nostre PIC.

NOTA:Les entitats i institucions que col.laboren HABITUALMENT en el nostre PIC.
● AJUNTAMENT
● CEFIRE
● ONG
● ARTISTES I GRUPS CULTURALS
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i) Estratègies i criteris per a realitzar la difusió, el seguiment i avaluació del pla d’igualtat i
convivència en el marc del PEC.

a-ESTRATÈGIES
Calendari per a fer la difusió amb agents responsables.

b-ELEMENTS PER A LA DIFUSIÓ
pàgina web

● xarxes socials
● agent de la comunitat educativa: AMPA - CLAUSTRE PROFESSORAT - CONSELL

D’ALUMNAT
c- AVALUACIÓ I SEGUIMENT

Conclusió

Cal fer èmfasi en el fet que el Pla d’Igualtat del Centre no seria en absolut possible si no hi

haguera un grup molt gran de professors i professores amb voluntat de dedicar el seu temps

lliure a pensar, proposar, organitzar totes i més activitats explicades dalt. La funció

facilitadora de l’ equip directiu i la seua implicació individual com a professors i professores

és un element essencial en la consecució dels objectius d’aquest Pla d’igualtat. És molt

important també assenyalar que a més de tot allò ressenyat anteriorment hi ha més

iniciatives en algunes assignatures a títol individual o de departament. Servisca d’exemple la

programació de l’assignatura Valors Ètics que en 4t de l’ESO incorpora el projecte “La

màscara del amor” a càrrec d’una professora del departament de Filosofia. Els

departaments de Llengües, a través de la lectura incorporen temes relacionats en la igualtat

des del punt de vista del contingut dels llibres que proposen o incorporant lectures

d’escriptores que no sempre estan en el currículum oficial. Per últim, és de valorar

positivament el fet que quasi la totalitat de les activitats que es realitzen es fan en hores de

tutoria, en horari del pati i puntualment fent el que anomenem un “pati més extens”, ja que

s’ agafen 5 minuts de cada període de classe del dia i se sumen a l’hora del pati en el qual es

fa la activitat, ja siga el 25 de novembre o el 8 de març.

(Coordinació d’igualtat 2016-2020)
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PROGRAMA D’EDUCACIÓ AFECTIVA SEXUAL

(Pla d'Igualtat i Convivència)

ÍNDEX

1.INTRODUCCIÓ

2.NORMATIVA

3. FINALITAT

4. ACTUACIONS

5. AVALUACIÓ DEL PROGRAMA

6. PROPOSTES D'ACTIVITATS: 1R ESO - 2n ESO- 3r ESO- FPB I-4rt ESO - FPB II
-BATXILLERAT

8
7. Wegrafia
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1.INTRODUCCIÓ

L’objectiu principal de l’orientació en la igualtat i la convivència és participar en la

planificació, el desenvolupament i l’avaluació de programes, actuacions i mesures orientades

a la promoció de la igualtat, la coeducació, la diversitat sexual, de gènere i familiar, la

convivència, la comunicació no violenta, la prevenció de conflictes i la gestió i resolució

pacífica d’aquests. Es prestarà especial atenció a la violència de gènere, la igualtat en la

diversitat i la no discriminació, tot atenent i respectant les circumstàncies, condicions i

característiques personals de l’alumnat i de les famílies.

Sent una de les actuacions que s’inclouen en Pla d’igualtat i convivència, les propostes

curriculars i d’acció tutorial relacionades amb l’educació afectiva sexual integral.

2.NORMATIVA

- RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació

Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el

funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i

Batxillerat durant el curs 2022-2023

- DECRET 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el

currículum d’Educació Secundària Obligatòria.

- DECRET 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el

currículum de Batxillerat.

- RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2021, de la directora general d’Inclusió Educativa, per

la qual s’estableixen les línies estratègiques de l’orientació educativa i professional i

de l’acció tutorial per al curs 2021-2022.

- Pla director de coeducació.

- Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis
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d’equitat i d’inclusió en el Sistema Educatiu Valencià (DOGV 8356, 07.08.2018).

- Protocol d’acompanyament a la identitat de gènere, l’expressió de gènere i la

intersexualitat, d’acord amb la Instrucció de 15 de desembre de 2016, del director

general de Política Educativa, per la qual s’estableix el protocol d’acompanyament

per a garantir el dret a la identitat de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat

(DOGV 7944, 15.02.2017

- Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI

(DOGV 8436, 03.12.18)

3. FINALITAT

El principi fonamental del Pla d’Educació Afectiu Sexual de l’IES Clot del Moro es la

Inclusió:

- acceptar i valorar la diversitat i les diferències com a element positiu i enriquidor i que

això no supose mai ni desigualtat ni discriminació.

- reconèixer i tindre en compte l’existència d’una barrera afegida per a totes les dones que

formen part dels col·lectius amb necessitats especials: la barrera de gènere

Els objectius del Pla d’Educació Afectiu Sexual de l’IES Clot del Moro són: -

Fomentar la construcció d'una autoestima forta i sense pressions socials. -

Eliminar prejudicis i ajudar al fet que els/as adolescents/es valoren justa i

positivament.

- Afavorir el desenvolupament harmònic de la sexualitat d'acord les

característiques de les persones joves.

- Fomentar l'establiment de relacions interpersonals gratificants, de respecte mutu,

igualitàries i no discriminatòries.

- Oferir una visió respectuosa de la sexualitat, i de les seues diferents maneres d'expressió

i vivència, en termes d'igualtat i corresponsabilitat entre homes i dones, amb especial

atenció a la prevenció de la violència de gènere, agressions i abusos sexuals.

- Explicitar la diversitat i riquesa que suposa la varietat d'identitats i orientacions, sexuals

que les persones, dones i homes, tenim.
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- Contribuir a la promoció de la salut sexual: higiene, prevenció d'infeccions de

transmissió sexual (*ITS) i, embarassos no desitjats, en el marc d'una sexualitat

responsable.

- Fomentar el diàleg i expressió en temes afectius i sexuals entre l'alumnat i les seues

famílies.

4. ACTUACIONS

El Pla d’Educació Afectiu Sexual, es caracteritza per ser transversal, desenvolupant-se des de

les diferents àrees curriculars i plans del centre, i a més participant també agents externes al

centre (sanitat i associacions).

Les activitats del Pla es desenvolupen al voltant dels següents continguts:

1. Adolescents en un món sexualitzat

2. Programa d’educació sexual holístic

3. Interseccionalitat

4. El sistema sexe-gènere

5. Activismes: normalització i transformació

6. L’educació de la masculinitat

7. L’educació de la feminitat

8. Model sexual hegemònic

9. Dificultats per a la igualtat i la diversitat

Activitats que es desenvolupen:

- Des dels diferents departaments didàctics, s'inclouen en les programacions activitats i

lectures relacionades en l’educació afectiu sexual.
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- Pla Lector de l’IES.

Es recomanen les següents lectures: El diario violeta de Carlota, Abril no és un mes,

El triangle rosa, Un any fora de casa, Las chicas buenas van al cielo y las males a

todas partes (biblioteca del Centre), Ábreme con cuidado (biblioteca del Centre),

Llámame Paula (biblioteca del Centre) i Relatos salvajes de género (Departament

d’orientació del Centre).

- PROGRAMA “EL PATI QUE SOMIEM”

El Departament d’Educació Física porta endavant per segon curs el projecte “El pati

que somiem”. Dins d’este projecte hi ha una secció anomenada “Grup de conversa:

parlem de sexe”, a càrrec de Maribel Muñoz i Esteban Rodrigo .

- TEATRE.

Al Centre se fan des de l’assignatura de teatre representacions teatrals i micro-teatre,

performances, etc. amb continguts que tenen de manera transversal o, de vegades, de

forma més explicita, la igualtat de gènere, el respecte a la diferència, el no sexisme i

la educació afectiva sexual.

- TALLER D’EDUCACIÓ EN EMOCIONS.

L’alumnat de segon curs de l’ESO realitza un taller per aprendre a conèixer i

expressar les seues emocions, ser persones assertives, millorar la seua relació amb

companys i companyes, parelles i altres persones del seu entorn, i aprendre a

expressar les seues necessitats emocionals i sexuals amb respecte i llibertat. A càrrec

de José Máñez.

- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT).

Des del Departament d’orientació i la Coordinació d’igualtat se donen

indicacions als tutors i tutores sobre activitats que se poden fer, seguint la guía “Els

nostres cossos, els nostres de drets” de la Conselleria d’Educació, per a tots els

nivells del centre.

Així, mateix trimestralment es proporcionen idees i materials per a fer 2 ó 3

sessions de tutoria amb l’alumnat que giren en torn a les diferents commemoracions
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internacionals (25 de novembre, 8 de març, 17 de maig) que a més d’intentar crear

consciencia sobre igualtat, respecte mutu, respecte a la diferència, etc., tracten de

fomentar les relacions interpersonals respectuoses del nostre alumnat. Recomanem la

implementació dels temes relacionats en l’educació afectiva i sexual en sessions de

tutoria mitjançant les següents eines:

- ELS NOSTRES COSSOS, ELS NOSTRES DRETS . També des de les

tutories se poden utilitzar aquests materials per tractar els temes específics

que més poden interessar als grups.

- BLOGS: hui en dia aquesta és una eina inqüestionable per a utilitzar-la a

l’aula. Alguns exemples són: Feminista ilustrada, Antesdeeva, Karicies

….

- PROGRAMES DE TV. El canal autonòmic ÀPunt te en la seua web 12

programes de la sèrie 69 raons que a través de converses entre joves i

adolescents i amb el fil conductor d’una sexòloga van tractant temes com per

exemple “La mitja taronja”, “Evitar l’embaràs”, “Explorar emocions”

“Mètodes anticonceptius”, etc.

- PROGRAMES EXTERNS:

- Programa PIES per a primer i segon de l’ESO; Conselleria Sanitat GVA.

- Programa Educació afectiva i sexual per l’ESO, Ajuntament de Sagunt.

5. AVALUACIÓ DEL PROGRAMA

Al llarg del curs hi haurà un seguiment del desenvolupament i grau de concreció d’

aquest programa per part de la coordinadora d’igualtat, departament d'orientació i equip

directiu, així com en la COCOPE.
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6. PROPOSTES ACTIVITAS:

1R ESO

- Pubertat: canvis corporals

- Relacions entre sexe i gènere: autoconcepte sexual,

- Autoconcepte/autoestima

- Relacions entre Companys: sentiment de pertinença a diferents grups -

Enamorament

- Relacions familiars: diversitat familiar, relacions de comunicación entre l’adolescent i

els adults familiars

2n ESO

- L’aspecte físic

- Relacions personals; amistat i relacions de parella.

- Èssers sexuats: cos i desig, la resposta sexual humana.

- Atracció sexual,enamorament, desig.

- Conductes de risc i M’etodes anticonceptius

3r ESO- FPB I

- Imatge corporal

- Model hegemonics

- Amor i desamor. Relacions no correspongudes.

- Prevenció de malalties de transmisió sexual. Llenguatge sexista.

- Comunicació en la parella, parlar de sexe i expresar les necessitats i els

desitjos propis.
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- 4rt ESO - FPB II

- Relacions sexuals en llibertat

- Diferents formes de ralació sexual, sensualitat, tacte, imatge no-sols coitals de la

sexualitat humana.

- Comunicació en la parella, parlar de sexe i expresar les necessitats i els

desitjos propis.

- Homofobia

- Violència de gènere.

- Anticoncepció, higiene i planificació familiar.

BATXILLERAT

- El meu cos, ma casa

- Condó masculí i femení

- Píndola de l’endemà

- VIH

- Salut LGTB

- El meu projecte amoròs i de vida

- Corresponsabilitat

- Investigacions cientifiques sobre l’amistat

- Perfil del maltractador, propietat privada...

7. WEGRAFIA

7

“TROBAR EL TEU CAMÍ”



REGLAMENT RÈGIM INTERN (RRI)

IES Clot del Moro

NORMES DE FUNCIONAMENT

1.1 UTILITZACIÓ DEL CENTRE

● L'Institut és un centre públic que està a disposició dels membres de la comunitat escolar

per a la realització d'activitats docents, culturals i d'esplai.

● La utilització de les instal·lacions per part dels membres de la comunitat escolar per a

activitats que no consten en l'horari docent i laboral establit, requerirà l'autorització de

Direcció d'Estudis o Vicedirecció. Es cursarà la sol·licitud almenys amb tres dies hàbils

d'antelació.

● La utilització de les instal·lacions per part de les persones alienes al centre necessitarà

de l'autorització del director, a qui haurà de dirigir-se la sol·licitud, segons model

normalitzat, almenys amb quinze dies d'antelació, el qual podrà concedir-lo si ho

considera convenient, sempre que es respecte el normal funcionament del centre.

● Les autoritzacions per a l'ús de les instal·lacions del Centre a què es referixen els dos

punts anteriors, podran condicionar-se a l'adopció de les mesures de seguretat i ordre

que garantisquen el benestar dels participants i el correcte ús dels béns mobles i

immobles de l'institut. Els sol·licitants seran els responsables tant de l'organització de

les activitats com del seu desenrotllament.

● No està permès l'accés de gossos i altres animals a les instal·lacions del centre, tant

exteriors com a interiors.

1.1.1 De les aules

● Les aules romandran tancades amb clau durant els esbarjos i entre classes. Cada

professor/a disposarà d’una clau de les aules i una altra de la porta d’accés al centre.

● En cada aula hi haurà un registre amb l’horari d’ocupació de l'aula setmanal. Sera

Direcció d’estudi qui el supervisarà a l’inici del curs. De la mateixa manera, aquest
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horari figurarà també en la sala del professorat.

● Al començament de cada curs escolar el tutor/a recalcarà als seus alumnes la necessitat

de la conservació de tots els efectes de l'aula, de la seua neteja i ordre.

● Serà el professorat qui vetllarà per l'ordre i neteja de les aules en finalitzar cada classe.

● Molt important: el professorat, en acabar la classe, apagarà els llums, el projector i la

sessió de l’ordinador de la taula del professorat així com deixarà el comandament del

projector dins el calaix tancat amb clau. Si el grup no torna a tindre classe en la mateixa

aula a la sessió de classe següent, tancarà l’aula, una vegada comprovat que la classe ha

quedat en condicions higiènics i d’ordenació correctes.

● El professorat notificarà qualsevol incidència, deteriorament, desaparició de material en

consergeria al llistat d’incidències de manteniment (formulari accesible des

d’EspaiClot) o al llistat d’incidències TIC (carpeta a la sala del professorat) segons

corresponga.

1.1.2 De la biblioteca

● Podran utilitzar la biblioteca tots els membres de la comunitat escolar i els antics

alumnes.

● Drets dels usuaris:

● Rebre assessorament per part del personal encarregat de la biblioteca sobre la

forma d'accés als sistemes de consulta.

● Consultar els llibres i altres recursos de la biblioteca dins de l'horari estipulat a

principi de curs.

● Prendre'ls en préstec únicament quan es tracte de professors i d'alumnes

matriculats al centre. En este cas, els alumnes hauran de presentar el carnet

escolar.

● Deures dels usuaris:

● Respectar els recursos, el mobiliari i les instal·lacions de la biblioteca.

● Guardar silenci i respectar el treball dels altres usuaris.

● Tornar els llibres o el material prestat en el termini convingut i en perfecte
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estat. En cas d'incompliment d'este punt s'aplicarà la normativa sobre faltes i

sancions.

● No entrar a la biblioteca a menjar o begudes.

● Seguir les recomanacions del personal encarregat de la biblioteca.

1.1.3 De l’ús dels banys

● Estan oberts de forma continuada al llarg de tota la jornada escolar els banys de la

planta baixa. L’accés als banys durant l’esplai serà per les portes roges que hi donen

accés des de l’exterior:

● Els banys del corredor de consergeria, habilitats per a 1r, 2n i 3r de l’ESO i

FPB1

● Els banys del corredor de la cantina, habilitats per a 4t de l’ESO, FPB2 i

batxillerats.

Els banys de les plantes 1 i 2 estan tancats amb clau. Si l’alumnat vol utilitzar aquests

banys durant les hores de classe, caldrà que avise al professorat de guàrdia de planta

per a que aquest obriga la porta i comprove que una vegada l’alumnat ha eixit del

bany, aquest ha quedat en condicions higièniques correctes.

1.1.4 Reparació de danys materials

● L’alumnat que individualment o col·lectivament cause de forma intencionada o per

negligència danys a les instal·lacions, equipament informàtic (inclòs el software) o

qualsevol material del centre, així com als béns dels membres de la comunitat

educativa, quedaran obligats a reparar el dany causat o fer-se càrrec del cost

econòmic de la seua reparació o restabliment, sempre que el professorat, tutors,

tutores o qualsevol membre del centre docent responsable de la vigilància de

l'alumnat menor d'edat, proven que van emprar tota la diligència exigida per la

legislació vigent i en els termes que preveu ella.

● L’alumnat que sostraguera béns en el centre haurà de restituir els béns sostrets, o

reparar econòmicament el valor d'estos.

● Els pares, mares, tutors o tutores legals seran responsables civils en els termes
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previstos per la legislació vigent.

● La reparació econòmica del dany causat no serà eximent del possible expedient

disciplinari per l'actuació comesa.

● La Direcció del centre comunicarà a la direcció territorial competent en matèria

d'educació, els fets perquè inicie l'oportú expedient de reintegrament.

1.2 NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA

1.2.1 Entrades i eixides

● L’objectiu sempre és millorar la puntualitat en les entrades de 1a hora del matí i en les

eixides al pati i de final del matí quan acaben les classes.

La porta d’entrada i eixida del Centre és la de Consergeria. S’obrirà 10 minuts abans i

es tancarà 5 minuts després de l’hora d’entrada i eixida del Centre. Tot l’alumnat que

arribe amb retard, serà rebut pel RESPONSABLE DE GUÀRDIA i enregistrat en el

llista de consergeria, segons protocol de guàrdies

● La porta d’entrada i eixida del Centre romandrà tancada al llarg de la jornada escolar.

És necessària autorització escrita per a permetre l’eixida de l'alumnat menor d’edat

del centre durant la jornada escolar.

● (veure Annex 1 - Protocol de guàrdies) - Normes generals.

● En consergeria figurarà un llistat amb l’alumnat repetidor de batxillerat matriculat de

CURS INCOMPLET per facilitar la comprovació de la situació d’aquests alumnes

quan demanen eixir del centre. Si l’alumnat en aquesta situació és menor d’edat,

caldrà que el professorat tutor haja demanat autorització a la família per a que el/la

fill/a puga eixir del centre durant la jornada escolar.

● L’alumnat major d’edat, haurà de portar sempre el seu carnet escolar i/o el DNI en

format físic per poder abandonar el centre en horari lectiu per tal que el professorat de

guàrdia puga fer les comprovacions de la majoria d’edat pertinents. No està permès

mostrar un imatge al mòbil del carnet escolar o del DNI per la facilitat en falsificar

aquest tipus de documents.
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● Només l’alumnat de batxillerat i de la FPB podran eixir a última hora de classe en cas

que haja faltat el/la professor/a. L’eixida del Centre deurà ser organitzada per grups i

no individualment.

● (veure Annex 1 - Protocol de guàrdies) - Última hora.

1.2.2 Canvis de classe

Es faran amb la major rapidesa possible i sense soroll. A l’acabar la música, tot els

grups hauran d’estar dins de l’aula. El professorat està també sotmès a aquesta norma

per tal que el funcionament siga el adequat.

1.2.3 Assistència a classe i puntualitat

● És obligatòria.

● Els 10 minuts que la porta es manté oberta són per motius excepcionals.

● El control d’assistència el gestionarà cada professor/a enregistrant les absències

en ITACA i/o i en cas de ser significativa informarà la família per SMS.

● L’acumulació de retards i absències no justificades constitueix falta greu i per tant,

caldrà informar la família, valorar si s’inicia protocol d’abandonament en cas de

batxillerat (s'ha de tenir en compte que la falta d’assistència a classe de manera

reiterada pot fer impossible l’aplicació del caràcter continu de l’avaluació) o

protocol d’absentisme escolar en el cas d’alumnat de l’ESO menor de 16 anys.

Quan un professor falte a classe, l’alumnat ha de romandre a la porta de l’aula

esperant al professorat de guàrdia.

● Durant les guàrdies, hi haurà algun membre del professorat que atendrà l’AULA

DE CONVIVÈNCIA i aplicarà el PROTOCOL de l’AULA DE CONVIVÈNCIA:

anotarà la incidència en el llibre de registre i enviarà sempre un SMS a la família

de la incidència. El professorat que envie alumnat a l’AC contactarà telefònicament

amb la família i/o farà un part d’incidències. Serà Direcció d’Estudis qui farà un

seguiment de les incidències i proposarà mesures d'atenció individualitzada.

● El professorat de Guàrdia posarà en ITACA les faltes de l’alumnat que no estiga

en l’aula durant la guàrdia. En tot cas cal assegurar-se sempre que el professorat
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tutor coneix  les faltes d’assistència durant una guàrdia.

1.2.4 Decisions col·lectives d’inassistència a classe

Les decisions col·lectives adoptades pels alumnes a partir del tercer curs de l’educació

secundària obligatòria, respecte a la inassistència a classe, no tindran la consideració

de faltes de conducta ni seran objecte de sanció quan estes hagen sigut resultat de

l’exercici del dret de reunió i  siguen comunicades prèviament a la direcció del centre.

● Els alumnes hauran de disposar de la corresponent autorització dels seus pares,

mares, tutors o tutores, en cas que siguen menors d’edat.

● Aquestes decisions col·lectives hauran d’estar avalades per més de 20 alumnes.

● L’autorització del pare, mare, tutor o tutora de l’alumne o de l’alumna per a no

assistir a classe implicarà l’exoneració de qualsevol responsabilitat del centre derivada

de la seua actuació, tant amb la resta de l’alumnat com respecte a terceres persones.

● L’autorització del pare, mare, tutor o tutora de l’alumne o de l’alumna haurà de

formalitzar-se conforme al model establert en el Decret  39/2008.

● Es garanteix el dret a assistir a classe i a romandre en el centre degudament atès a

l’alumnat que no desitge exercitar el seu dret de reunió en els termes que preveu la

legislació vigent, així com als alumnes que no disposen de la preceptiva autorització

dels pares, mares, tutors o tutores.

● Les decisions col·lectives dels alumnes d’exercir el seu dret de reunió que impliquen

la inassistència a classe i l’autorització dels pares, mares, tutors o tutores, hauran de

ser comunicades a la direcció del centre amb una antelació mínima de cinc dies

naturals.

● Es comunicarà als pares, mares, tutors o tutores, amb caràcter previ, les decisions

col·lectives adoptades pels alumnes respecte a l’exercici del dret de reunió.

1.2.5 Esplai

Gestionat per l’equip de guàrdia de pati format per 9 professors/es més el reforç d’un

membre de l’equip directiu. El professorat de guàrdia en l'interior del centre,
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s’ocuparà que no quede alumnat dins de l’aulari.

Els conserges s’encarregaran que les portes blanques d’accés a l’aulari estiguen

tancades durant l’esplai.

Sols el professorat de guàrdia atendrà l’eixida del centre del’alumnat major d’edat. Es

demanarà a aquest alumnat el carnet escolar o DNI físics.

1.2.6 Relació amb els companys, professorat

Han de ser respectuoses, educades. No s’ha de parlar a crits per a dirigir-se a ningú.

Tot el personal de l’institut farà insistència en el compliment d’aquesta norma.

1.2.7 Higiene

És exigible la neteja i higiene necessàries perquè la nostra presència no siga molesta

als altres.

1.2.8 Carnet escolar

És el document que acredita que ets alumne/a del Centre. L’alumnes ha de portar-lo

sempre perquè en qualsevol moment se´ls pot demanar per a identificar-se. És

obligatori.

1.2.9 Agenda escolar

L’alumnat d'E.S.O. HAURÀ D'ADQUIRIR OBLIGATÒRIAMENT una agenda

escolar on figure un apartat per a notificacions, permisos... Aquesta agenda servirà

com a mitjà de comunicació entre el professorat i les famílies. L'agenda podrà ser

requerida pel professorat a l’alumnat en qualsevol moment per a fer observacions o

citacions. Passat un període de temps prudencial, es considerarà falta greu la no

possessió de l'agenda escolar.

Qualsevol notificació per part de la família al Centre haurà de fer-se mitjançant

l’agenda, inclosa l’autorització  perquè un/a alumne/a isca del centre.

1.2.10 Taquilles

● Si algun/a alumne/a nouvingut/da vol fer servir una taquilla, caldrà gestionar-ho

mitjançant el seu tutor/a amb el procediment general:
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● S’assignaran a l’alumnat mitjançant la signatura d’un contracte que regularà

les normes de la seua utilització. Entre classes no es pot accedir-hi.

● L’alumnat utilitzarà un cadenat, preferentment amb codi, per tancar la taquilla.

1.2.11 Tabac

● No es permet fumar al Centre.

1.2.12 Mòbil, MP3, càmera de fotos …

L’IES Clot del Moro està declarat com a CENTRE LLIURE DE MÒBILS des del curs

escolar 22-23, per tant, no es permet la utilització d’aquests aparells a excepció de les

situacions detallades al Protocol d’ús del mòbil.

1.2.13 Gorres i altres elements que cobrisquen el cap

Poden ser utilitzats a l’aula baix consentiment del professor/a d’aula. Si el professor/a

demana que es retire per a facilitar la identificació de l’alumne/a o perquè dificulte el

normal funcionament de la classe, l’alumnat deurà retirar-se’l de forma obligatòria. La

negativa a la seua retirada, serà motiu de part disciplinari per part del professor/a.

1.3 CONTROL D’ASSISTÈNCIA I INCIDÈNCIES

● El professorat enregistrarà diàriament en ITACA les faltes d'assistència justificades

i/o no justificades, els retards o qualsevol informació d'interés per a les famílies.

● Les absències i les incidències que alteren la vida acadèmica i la convivència

significatives seran comunicades pel professorat especialista, pel professorat tutor, per

la direcció d’estudis requeriran una comunicació telefònica o SMS en la mateixa

jornada en que es produïsquen.

● Quan s’active el protocol d’absentisme que coordina l’ajuntament, el tutor i/o la tutora

es coordinara amb l’assistència social assignada al centre.
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1.4 GUÀRDIES: NORMES

1.4.1 Guàrdies en hores lectives

> El centre romandrà sempre tancat.

> L'alumnat d'E.S.O. no podrà abandonar el centre durant tot el període lectiu. En

el cas d'absència d'algun professor/a, encara que aquesta es produïsca a primera o

última hora, romandrà a l'aula amb el professor/a de guàrdia, sense que es puga

avançar cap classe.

> Aquesta norma no regirà per a l'alumnat de Batxillerat i FPB quan l'absència es

produïsca a primera o última hora. Encara que en aquest darrer cas per a abandonar

el centre hauran d'identificar-se mitjançant el seu carnet escolar i enregistrar-se en

un llistat de control davant del professorat de guàrdia o els conserges.

> El protocol d’ EIXIDES DEL CENTRE: han d’estar justificades i sols podrà

abandonar el centre prèvia supervisió del professorat de guàrdia. El professorat

que no està de guàrdia no haurà de decidir sobre l’eixida de l’alumne del centre (no

li obrirà la porta).

> El professorat de guàrdia ha de tenir present els desdoblaments.

> El professorat de guàrdia ha de romandre amb el grup dins el aula, tant en

Secundària, com en els grups de Batxillerat. De manera general, tal i com ha estat

norma en el centre, no tenen permís per a sortir de classe -tret de situacions

excepcionals-. L'alumnat que no hi siga a l'aula (i haja assistit a l'hora anterior i/o

posterior) no podrà justificar aquesta falta, que haurà d'ésser posada en

coneixement del tutor.

> ÚNICAMENT PER A GRUPS DE BATXILLERAT, els professors/es del grup

que no tinga classe per absència d'altre professor/a podran avançar l'hora, sempre i

quan estiga tot el grup complet i  siga la darrera de la sessió.

> Al pati, en hores de classe, no ha d'haver cap alumne jugant a futbol o altre joc

-si no es troba acompanyat del professorat d'Educació Física- ni a les grades perquè

molesten a les aules. L’equip de professorat de Guàrdia s’assegurarà que en el pati
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no hi haja alumnat de grups que no tinguen classe d'Educació Física. En aquest

cas acompanyarà l’alumnat a l’ aula i el professor / a del grup notificarà RETARD

a la família.

> Qualsevol incidència ha de ser anotada al llibre de guàrdia del torn corresponent

–diürn,  nocturn-.

> Si un professor/a de guàrdia es troba amb alumnes fora de l'aula en horari lectiu,

haurà de comunicar la incidència al professorat tutor.

> El professorat responsable de l’AULA DE CONVIVÈNCIA seguirà el protocol

establert per aquesta situació per l’EQUIP DE CONVIVÈNCIA: les incidències

ateses en l’ AC es comunicaran per SMS a la família i es deixarà còpia del full

d'enregistrament al caseller del professorat tutor. El professorat que deriva a l’ AC

contactarà amb la família i si cal hi deixarà constància amb un part de l’ actitud

disruptiva. Sols seran derivats a l’ aula de convivència alumnes que tinguen una

actitud disruptiva. Els retards o la manca de materials no seran motius per enviar a

l’ aula de convivència.

S'ELABORARAN DOCUMENTS SÍNTESIS que faciliten al professorat els

protocols més importants de les Guàrdies

(Veure Annex 1: Protocol Guàrdies)

(Veure Annex-2: protocol Aula de Convivència)

1.4.2 Guàrdies d’esbarjo

A la sala del professorat hi ha el quadrant guàrdies de pati amb el professorat assignat a

cada zona.  El professorat de guàrdia d’esbarjo ha de tenir present les següents tasques:

● > Comprovar que  les aules estiguen tancades i buides d’alumnat.

● > Vigilar l’esbarjo dels alumnes en el pati o altres àrees en què estiga situat l’alumnat

i vetlar perquè els jocs de l’alumnat dels més menuts transcòrreguen de manera

segura.

● > Controlar que cap alumne/a sense permís puga eixir del centre.
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● > Comprovar que no hi romanga alumnat dins del WC.

> (Veure Annex 1: Protocol Guàrdies)

1.5 AULA DE CONVIVÈNCIA

En l'article 10 del Decret 39/2008 sobre la convivència en centres docents s'establix que

els centres podran crear aules de convivència, per al tractament puntual i individualitzat

de l'alumnat que com a conseqüència de la imposició d'una mesura correctora es veja

privat de participar en el normal desenvolupament de les activitats lectives.

És un espai destinat a atendre els alumnes expulsats de l'aula pel professorat com a

mesura correctora i els alumnes sancionats per la Direcció d'Estudis, en compliment del

Reglament de Regimen Intern.

(Veure Annex-2: protocol Aula de Convivència)

1.6 PROTOCOL D’ATENCIÓ SANITÀRIA

La RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació,

Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es

dicten instruccions i orientacions d’atenció sanitària específica en centres educatius per

a regular l’atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica en horari

escolar, l’atenció a la urgència, així com l’administració de medicaments i l’existència

de farmacioles en els centres escolars.

El professorat tindrà en la sala de guàrdies i en consergeria una relació de l’ alumnat

amb malalties cròniques, les dades personals d’ aquest alumnat (telèfons de contacte

familiar) les indicacions mèdiques.

La ubicació de la medicació que caldrà administrar estarà en la consergeria.

Reglament de règim interior del centre estableix quin és el procediment d’actuació, que

se seguirà en les GUÀRDIES,  davant una situació d’urgència previsible i no previsible:
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1. Telefonar al 112 i avisar  la família.

2. Indicar que es tracta d’una “Alerta Escolar”. Informar que es  tracta d’una urgència

per malaltia crònica (asma, diabetis, epilèpsia o al·lèrgia) o que es tracta d’una situació

sobtada.

3. Indicar al 112 la localització de la urgència: direcció del centre i persona i telèfon de

contacte.

4. Dades mèdiques de l’alumne o alumna i símptomes i signes que presenta (conscient,

inconscient, dificultat respiratòria, ferides, etc.).

5. Seguir les indicacions mèdiques del centre d’informació i coordinació d’urgència

(CICU), que donarà les pautes d’actuació i indicarà l’enviament de serveis sanitaris al

lloc, o si procedeix el trasllat de l’alumne o alumna al centre de salut.

En la consergeria hi haurà la FARMACIOLA ESCOLAR en lloc visible, sense pany i

fora de l’abast de l’alumnat. Serà visible un adhesiu amb:

1. el número de telèfon 112 de serveis d’emergència

2. el número del centre de salut de referència

3. l’adreça i el telèfon del centre educatiu

Contingut recomanable:

– 1 envàs d’aigua oxigenada (250 ml)

– 1 envàs de clorhexidina (100 ml).

– 1 envàs de tul greixat

– 1 envàs de gases estèrils

– 4 benes (2 benes de 5x5 i 2 benes de 10x10)

– 1 esparadrap
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– 1 envàs de tiretes

– 1 torniquet o goma per a fer compressió

– Guants estèrils d’un sol ús

– Unes pinces i unes tisores

1.7 JUNTES D’AVALUACIÓ

Seguint les orientacions del pla d’acció tutorial, la direcció d’estudis es coordinarà amb

el tutor/a i departament d’ orientació per convocar el més aviat possible la Junta

d’avaluació per tal de complir així la seua funció de “mitjançar davant la resta del

professorat i de l’equip directiu en els problemes que es plantegen a l’alumnat del seu

grup, en col·laboració amb el delegat i el subdelegat del grup corresponent”.

L’assistència a aquestes reunions és obligatòria per al professorat. Es convocaran tantes

vegades com el tutor/a o el professorat del grup consideren convenient. Desprès de cada

reunió el tutor/a lliurarà a Direcció una relació dels assistents i els acords presos.

Amb caràcter ordinari la direcció d’estudis convocarà: en ESO i FPB, avaluació inicial

(zero), 1a avaluació, avaluació consultiva, 2 avaluació i avaluació final ordinària. Els

batxillerat segons LOMLOE afegeixen a les anteriors una avaluació final extraordinària.

Les avaluacions, ordinàries i extraordinàries, es desenvoluparan durant 2/3 dies.

1.8 INSTRUCCIONS PER A FER ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

(Veure Annex 4 - Protocol d’activitats complementàries)

1.9 COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA DEL CONSELL ESCOLAR

La comissió de convivència del consell escolar del centre docent, prevista en l’Orde de

31 de març de 2006, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, té com a finalitat

garantir una aplicació correcta del que disposa el present decret en el centre, per a la

qual cosa li corresponen les funcions següents:
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Efectuar el seguiment del pla de convivència del centre docent i totes aquelles accions

encaminades a la promoció de la convivència i la prevenció de la violència, així com el

seguiment de les actuacions dels equips de mediació.

Informar el consell escolar del centre sobre les actuacions realitzades i l’estat de la

convivència en el centre.

Canalitzar les iniciatives de tots els sectors de la comunitat educativa representats en el

consell escolar del centre per a millorar-hi la convivència, com ara fomentar la

participació de l’ alumnat MEDIADOR.

Realitzar les accions que li siguen atribuïdes pel consell escolar del centre en l’àmbit de

les seues competències, relatives a la promoció de la convivència i la prevenció de la

violència, especialment el foment d’actituds per a garantir la igualtat entre homes i

dones.

Establir i promoure l’ús de mesures de caràcter pedagògic i no disciplinàries, que

ajuden a resoldre els possibles conflictes del centre.

1.10 EQUIP DE CONVIVÈNCIA I IGUALTAT

Es constitueix de nou l’ EQUIP DE CONVIVÈNCIA i IGUALTAT, grup de treball que

programa, dinamitza i avalua el disseny, la implementació i el desenvolupament del

Programa d'entrenament en les competències socioemocionals.

L’Equip de Convivència i Igualtat estarà format pels membres del departament

d’orientació, professorat coordinador de secundària, de convivència i igualtat, direcció

d’estudis i professorat voluntari que atén l'aula de convivència. Es buscarà la

incorporació de l’alumnat.

El registre informàtic i la valoració de les incidències i conductes disruptives ateses en

L’AULA DE CONVIVÈNCIA es farà pels membres de l’EQUIP DE CONVIVÈNCIA,

que proposaran mesures de prevenció i/o mesures per reconduir dinàmiques individuals

o de grup: professorat que tutoritzarà alumnes, alumnat mentor i mentorat, full de

seguiment individual en aula ordinària, en AC o en grup de 2n batxillerat, seguiment

familiar, seguiment per educadora social, etc ...

(Veure Annex 5 - Protocol gestió de convivència al Centre)
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2. NORMES DE DISCIPLINA

El Decret 39/2008, de 4 d’abril del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre la convivència

en els centres docents de nivells no universitaris de la Comunitat Valenciana, estableix els

drets i deures de l’alumnat, pares, professorat i personal d’administració i servicis.

(Veure Annex 6 - Infraccions, faltes i sancions)

3. REVISIÓ DEL REGLAMENT

Els membres de la comunitat escolar tenen dret a la revisió d'aquest Reglament.

Es podrà proposar qualsevol modificació dels seus articles quan ho sol·licite almenys un terç

dels professors, o un terç del Consell de Delegats d'alumnes, o un terç dels membres del

Consell Escolar. La proposta s'entregarà per escrit el director de l'Institut qui, com a president

del Consell Escolar, la inclourà en l'ordre del dia de la següent reunió del Consell, el qual

l'acceptarà o rebutjarà.

PROPOSTES DE REVISIÓ del RRI de COCOPE (juny 2017):

Protocol de guàrdies: entrada al centre en 1a h i en el temps de pati

Protocol d’activitats extraescolars

PROPOSTA DE REVISIÓ DE L’EQUIP DE CONVIVÈNCIA (juny 2017)

Protocol d’ AULA DE CONVIVÈNCIA

Protocol de registre informàtic d’incidències i de adopció de mesures

PROPOSTA DE REVISIÓ de la direcció del centre (juny 2017)

Convocatòria de Juntes d’avaluació

Protocol d'atenció sanitària

Expulsió preventiva a AULA CONVIVÈNCIA, a classes de 2n de Batxillerat

Tancament de  taquilles

PROPOSTA DE REVISIÓ de la direcció del centre (COCOPE 3 setembre 2018)
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Sagunt, 13 de Novembre de 2.019

Personal del centre:

• Conèixer el número d’emergències 112, i les dades del centre i l'alumnat en cas

d’urgència, d’acord amb l’algoritme d’intervenció urgències

• Conèixer el lloc on es troba la farmaciola, i els procediments d’acció inicial en

urgències previsibles, i fer-ne ús quan siga necessari.

PROPOSTES DE REVISIÓ del RRI de COCOPE (octubre 2020):

Protocol de guàrdies

Protocol d’aula de convivència

PROPOSTES DE REVISIÓ del RRI de COCOPE (setembre 2022):

Protocol d’ús dels dispositius mòbils al Centre
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4. ANNEXES

1.11 Annex 1 - Protocol de guàrdies

Enllaç al protocol de Guàrdies

1.12 Annex 2 - Protocol aula de convivència

Enllaç al protocol Aula de Convivència

1.13 Annex 3 - Protocol d’abandonament escolar

Enllaç al protocol d’abandonament escolar

1.14 Annex 4 - Protocol d’activitats complementàries

Enllaç a Protocol d'activitats complementàries

1.15 Annex 5 - Protocol de la gestió de convivència al Centre

Enllaç a Protocol de la gestió de convivència al Centre

1.16 Annex 6 - Infraccions, faltes i sancions

Enllaç a Infraccions, faltes i sancions
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PLA

Intervencions educatives per atendre la diversitat de

l’alumnat des d’una perspectiva inclusiva.

“L’educació inclusiva parteix de la base que cada alumna i cada alumne té necessitats úniques

i, la consideració de la diversitat com un valor positiu que millora i enriqueix el procés

d’aprenentatge i ensenyament” DECRET 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es

desenvolupen els principis d’equitat i d’inclusió e el sistema educatiu valencià

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ

2. NORMATIVA

3. FINALITAT

4. PROCEDIMENTS DE DETECCIÓ I ANÀLISI

5.MESURES, ACTUACIONS, PLANS I PROGRAMES. 6.

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ

7. AVALUACIÓ DEL PADIE
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1. INTRODUCCIÓ

El projecte educatiu de centre (PEC) és, entre tots els documents dels centres, el document

referent per a donar resposta a la diversitat de les necessitats personals i educatives de

l’alumnat que es deriven d’una societat plural. En aquest document, la comunitat educativa

del centre ha d’expressar-ne les necessitats i plantejar-ne les prioritats de manera singular. El

PEC ha d’incorporar els criteris per a la personalització de l’ensenyament i promoure

metodologies que facen valdre els aprenentatges significatius, la col·laboració i la

cooperació, i que, a més, faran servir els recursos de l’entorn.

Així mateix, ha de preveure els principis coeducatius i evitar aquelles actituds, garantir el

respecte a la identitat de gènere sentida i incorporar accions encaminades a la no

discriminació que permeten superar els estereotips i comportaments sexistes i discriminatoris.

2. NORMATIVA

– Resolució de 5 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i

Esport, per la qual es dicten instruccions per a actuar en l’acollida de l’alumnat nouvingut,

especialment el desplaçat (DOGV 8314, 11.06.2018).

– Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis

d’equitat i d’inclusió en el Sistema Educatiu Valencià (DOGV 8356, 07.08.2018).

- Decret 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el

funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Secundària

Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional,

Art. 44 i 45

- ORDRE 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,

per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en

els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.

- DECRET 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d’organització de l’orientació educativa i

professional en el sistema educatiu valencià

- RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2021, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la

qual s’estableixen les línies estratègiques de l’orientació educativa i professional i de l’acció

tutorial per al curs 2021-2022

- RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació

Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels
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centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs

2022-2023

- DECRET 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el

currículum d’Educació Secundària Obligatòria.

- DECRET 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el

currículum de Batxillerat.

- Instruccions 16 de Setembre de 2022, de la directora general d’Inclusió Educativa, per les

quals es concreten determinats aspectes que afecten l’organització de l’orientació educativa i

professional en l’inici del curs escolar 2022-2023.

3. FINALITAT

L’educació inclusiva suposa garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés, la participació i

l’aprenentatge de l’alumnat en contextos comuns i, alhora, possibilita l’aprenentatge al llarg

de tota la vida.

El Pla d’atenció a la diversitat i la inclusió educativa (PADIE), forma parte del PEC. La

finalitat del PADIE és implementar, de forma transversal, un model d’educació inclusiva per

a tot l’alumnat, que implique el currículum, l’organització del centre, les relacions de la

comunitat educativa, les relacions amb l’entorn i totes les actuacions que es desenvolupen.

L’aconseguiment d’aquesta finalitat, implica desenvolupar els següents procediments

mesures.

a) Procediments de detecció i anàlisi.

b) Mesures, actuacions, plans i programes.

c) Criteris d’organització dels horaris, els agrupaments de l’alumnat i dels suports personals

(responsabilitats i coordinacions internes i externes).

d) Avaluació del pla: procediments i instruments per a l’avaluació i millora del Pla

d’Intervencions educatives per atendre la diversitat de l’alumnat des d’una perspectiva

inclusiva.

.
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4. PROCEDIMENTS DE DETECCIÓ I ANÀLISI

L'actual paradigma de l'Educació Inclusiva, incideix en la importància de traslladar el focus

des de les dificultats de l'alumne/a, cap a les barreres de l'entorn. Per tant, és responsabilitat

de tota la comunitat educativa detectar les barreres que poden estar afectant o impedint el

desenvolupament acadèmic favorable de l'alumnat,i, en la mesura dels possible, aplicar les

diferents mesures al nostre abast que puguen afavorir l'eliminació de les mateixes i/o la

superació per part de l'alumne/a.

4.1 Procediments per a la detecció i anàlisi de barreres per a la inclusió: d’accés, de

participació i d’aprenentatge.

La detecció d'aquestes barreres és responsabilitat de tot l'equip docent i fins i tot de la

comunitat educativa, a través del consell escolar municipal, consell escolar de l’IES, claustre,

COCOPE, reunions departaments, reunions equips docents, sessions d'avaluació, docència

amb l’alumnat i entrevistes individualitzades i col·lectives amb les famílies.

Tipus de barreres a detectar:

D'ACCÉS O PRESÈNCIA

Interacció / transmissió de la informació

Processos de transició i coordinació amb l'entorn comunitari

Assistència al centre

Entorns segurs, saludables i sostenibles

Accessibilitat (espais, mobiliari, materials, recursos econòmics)

Organització per a la inclusió

D'APRENENTATGE I ASSOLIMENT

Concreció curricular, programacions i unitats didàctiques

Metodologia i estratègies didàctiques inclusives

Avaluació inclusiva dels aprenentatges

Formació per a la inclusió

4.2 Procediment d’avaluació sociopsicopedagògica per a la identificació de les necessitats

específiques de suport educatiu de l’alumnat. L’avaluació sociopsicopedagògica està

encaminada a eliminar les barreres a la inclusió, promoure el desenvolupament personal,

escolar i social de l’alumnat i orientar el professorat i la família en la tasca educativa. És un

procés dinàmic, interactiu, participatiu, holístic, continu i obert, que s’ha d’actualitzar en
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funció del progrés de l’alumnat i la informació que s’obté dels diferents agents durant el

procés d’aprenentatge-ensenyament.

S’inicia en el moment en què, en els contextos escolar, familiar i social, es detecten barreres

d’accés, aprenentatge o participació que limiten el desenvolupament de l’alumnat i, per tant,

requereixen l’adopció de mesures curriculars extraordinàries de nivell III i qualsevol mesura

de nivell IV o prendre decisions pel que fa a la modalitat d’escolarització, una vegada s’ha

constatat que les mesures ordinàries de nivell II i III no són suficients

El procediment d’avaluació sociopsicoepdagògica ve determinat en l’article 6, de l’Ordre

20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la

qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat.

5. MESURES, ACTUACIONS, PLANS I PROGRAMES.

5.1 Actuacions envers l’alumnat que haja promocionat amb assignatures pendents i necessite

plans individualitzats de recuperació o de reforç, mesures relatives a l’organització curricular.

PLANS INDIVIDUALITZATS DE RECUPERACIÓ O RECOLÇAMENT

Objectius

Seguiment, assessorament, i atenció personalitzada per a l'assimilació dels aprenentatges i

competències no adquirides durant el curs anterior en les matèries no superades.

Alumnat

Aquells alumnes i alumnes que promocionen amb assignatures pendents del curs anterior i/o

manifesten *barreres d’*aprenentatge.

Organitzaciò

Cada departament estableix en les seues programacions docents els mínims necessaris per a

la superació d'una determinada matèria, així com la metodologia a seguir i els criteris

d'avaluació i, informa a les famílies i l’alumnat.

Responsables

Tutor/a, Caps de Departament, professors de les matèries pendents, tant del curs actual com

anterior i, famílies.

Avaluació És realitzarà en les diferents reunions de departament i en la COCOPE. Qüestions

a valorar:

- La majoria de l'alumnat que promociona amb matèries pendents,

aconsegueix superar les mateixes?
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- La metodologia emprada resulta efectiva?

- Les tasques o proves avaluables estan definides d'una manera

clara i concisa de manera que tant les famílies com l'alumnat

entenga bé què ha de fer aquest últim per a la superació de la

matèria?

5.2 Actuacions de sensibilització adreçades a tota la comunitat educativa envers la resposta

inclusiva a la diversitat que hi ha al centre i en la societat.

Actuacions de sensibilització inclusiva a tota la comunitat educativa

Objectius

- Fomentar la assumpció de valors inclusius, en tota la comunitat educativa: el PEC assumeix

la inclusió com a un dret de les persones.

-Relació dels valors amb les pràctiques educatives. Revisar, de forma consensuada i

participativa entre tots els membres de la comunitat educativa, els principis del Projecte

Educatiu del Centre en coherència amb els valors inclusius i incloure'ls a les actuacions, plans

i programes del PEC

Organitzaciò

Disseny i desenvolupament de mesures inclusives de nivell I i II d’accés, aprenentatge i

pertinença: Difusió de la informació, Accessibilitat física i cognitiva d’espais, Organització

dels agrupaments heterogenis, Formalitzar les relacions amb institucions i associacions de

l’entorn local, Concrecions curriculars d’etapa per a la inclusió, Formació per a la inclusió,

Participació i implicació de les famílies, Aplicació de les actuacions i o programes preventius

de dificultats d’aprenentatge acordades amb l’alumnat del grup classe i, Participació de

l’alumnat del grup classe en les accions de sensibilització i informació que organitze el centre

sobre el valors i els continguts de l’educació inclusiva.

Responsables

Òrgans de govern, coordinació didàctica i participació.

Avaluació

Actes de reunions de claustre, COCOPE, Consell Escolar, Coordinacions Equip Directiu -

Dept. Orientació i, Sessions avaluació.
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5.3 Actuacions per a la detecció primerenca i intervenció amb l’alumnat amb altes capacitats

intel·lectuals.

La flexibilització de la durada dels diversos nivells, etapes i graus per a l’alumnat amb altes

capacitats intel·lectuals és una mesura de resposta de nivell IV, de caràcter excepcional, que

consisteix en la seua incorporació a un curs superior al que correspon al nivell acadèmic que

cursa, sempre que dispose d’un grau suficient de maduresa i d’adquisició de les competències

clau per a cursar adequadament el curs al qual es proposa l’accés i es preveja que la mesura

és la més adequada per al desenvolupament del seu equilibri personal i la socialització.

Actuacions per a la detecció primerenca i intervenció amb l’alumnat amb altes capacitats

intel·lectuals.

Objectius

-Relació dels valors amb les pràctiques educatives. Revisar, de forma consensuada i

participativa entre tots els membres de la comunitat educativa, els principis del Projecte

Educatiu del Centre en coherència amb els valors inclusius i incloure'ls a les actuacions, plans

i programes del PEC.

Organitzaciò

Les actuacions a desenvolupar en els nivells d’inclusió educativa I i II són les següentes:

*Sensibilització a toda la cominitat educativa.

• Indicadors d'identificació d’accés, aprenentatge i pertinença.

• Valoració de necessitats.

• Formació del professorat sobre estratègies d'enriquiment curricular i flebilitxació escolar.

Les actuacions en la intervenció directa a l’alumnat, corresponen als nivells d’inclusió III i

IV:

•Procediment d’avaluació sociopsicopedagògica per a la identificació de les necessitats

específiques de suport educatiu de l’alumnat.

Disseny i aplicació de programes específics adaptats a cada alumne/a.

* Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

Totes les necessitats educatives de cada alumne/a han d’estar registrades en Ítaca3

Responsables

Òrgans de govern, coordinació didàctica i participació, tutor/a, equips docentes, departament

d’orientació i agents externs.

Avaluació
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Tot el curs, mitjançant: actes de COCOPE, Consell Escolar, Coordinacions Equip Directiu -

Dept. Orientació i, Sessions avaluació.

5.4 Actuacions per a la prevenció i intervenció primerenca davant les dificultats

d’aprenentatge.

Actuacions per a la prevenció i intervenció primerenca davant les dificultats d’aprenentatge.

Objectius

Dins de l’àmbit escolar, el professorat ha de realitzar, com a part de l’acció docent, la

detecció de barreres i necessitats per a l’aprenentatge i propiciar la participació de l’alumnat a

partir de la informació obtinguda en el mateix centre o que faciliten les famílies o els serveis

sanitaris i socials.

Organitzaciò

Les actuacions a desenvolupar per la prevenció i intervenció primerenca davant les dificultats

d’aprenentatge, dins l’àmbit escolar serán les següents: -Programacions didàctiques

inclusives pel desenvolupament de competències clau per a cada nivell i àmbit/

assignatura/mòdul. (Nivell I)

-Oferta de matèries optatives opcionals en els blocs d’assignatures específiques i de lliure

configuració amb criteris inclusius.(Nivell I)

-Actuacions de transició entre etapes per establir acords metodològics i sobre avaluació per a

la millora dels aprenentatges instrumentals i les competències clau relacionades (CAA, CCLI

i CMCT), així com per a la prevenció i detecció primerenca de dificultats

d’aprenentatge.(Nivell I).

-Unitats didàctiques i projectes disciplinaris i interdisciplinaris adequats a les característiques,

necessitats i nivells d’assoliment de l’alumnat del grup classe mitjançant l’aplicació

d’estratègies i tècniques metodològiques per a la inclusió. (Nivell II) -Ajustament dels

procediments i instruments d’avaluació a les característiques i necessitats de tot l’alumnat del

grup classe seguint els principis de l’avaluació inclusiva.(Nivell II) -Planificació

personalitzada d’activitats d’ampliació i reforç com a part de les unitats didàctiques i

projectes i, Tallers d’Aprofundiment. (Nivell II)

-Aplicació de les actuacions i o programes preventius de dificultats d’aprenentatge acordades

amb l’alumnat del grup classe.

Totes les necessitats educatives de cada alumne/a han d’estar registrades en Ítaca
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Responsables

Òrgans de govern, coordinació didàctica i participació, tutor/a, equips docentes, departament

d’orientació i agents externs.

Avaluació

Tot el curs, mitjançant: actes de COCOPE, Consell Escolar, Coordinacions Equip Directiu -

Dept. Orientació i, Sessions avaluació.

5.5 Procediments establits per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a la resposta a

l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu que es desenvolupen al centre en

cada una de les etapes

Procediments establits per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a la resposta a

l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu que es desenvolupen al centre en

cada una de les etapes

Objectius

Els procediments per donar resposta a l’alumnat amb NESE és el que determina la normativa

vigent d’Inclusió Educativa (DECRET 104/2018, de 27 de juliol,

del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d’equitat i d’inclusió en el sistema

educatiu valencià), artícle 13:

“La identificació de les necessitats específiques de suport educatiu correspon als serveis

especialitzats d’orientació. Quan l’alumnat requereix una resposta personalitzada i

individualitzada que comporta mesures curriculars extraordinàries o suports especialitzats, és

preceptiu que els serveis especialitzats d’orientació n’efectuen una avaluació

sociopsicopedagògica i emeten l’informe sociopsicopedagògic corresponent, que ha de

determinar la intensitat i durada dels suports i aportar orientacions per a elaborar el pla

d’actuació personalitzat (PAP).”

Organitzaciò

Responsables Avaluació

L’Article 6, de l’Ordre 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació,

Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió

de l’alumnat, determina el Procediment d’avaluació sociopsicopedagògica.

Totes les necessitats educatives de cada alumne/a han d’estar registrades en Ítaca3
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Departament d’orientació, tutor/a, equips docentes, direcció d’estudis, famílies i agents

externes.

Durant tot el curs, mitjançant, actes de COCOPE, Consell Escolar, Coordinacions Equip

Directiu - Dept. Orientació i, Sessions avaluació.

5.6 Adaptacions d’accés al currículum.

Adaptacions d’accés al currículum.

Objectius

Les adaptacions d’accés tenen com a objectiu que l’alumnat que presenta necessitats

específiques de suport educatiu puga accedir a les experiències educatives comunes en

entorns normalitzats i desenvolupar el currículum ordinari o, si escau, el currículum adaptat.

Aquestes adaptacions poden aplicar-se en totes les etapes educatives i en qualsevol dels

nivells de resposta i impliquen la modificació o la provisió de suports materials, espacials,

personals, de comunicació, metodològics o organitzatius.

Organitzaciò

Hi han dos tipus d’adaptacions d’accés:

- Accessibilitat personalitzada amb mitjans comuns

Són mesures en els nivells de resposta I, II i III que possibiliten l’accessibilitat física,

sensorial, comunicativa i cognitiva dels espais, els serveis, els processos educatius i de gestió

perquè els puga entendre i utilitzar tot l’alumnat i la comunitat educativa sense cap tipus de

discriminació.

Totes les necessitats educatives de cada alumne/a han d’estar registrades en Ítaca3

Responsables

Les adaptacions d’accés les planifica, desenvolupa i avalua l’equip educatiu, que coordina la

tutora o el tutor, amb l’assessorament, si escau, del servei especialitzat d’orientació

Avaluació

Durant tot el curs, mitjançant, actes de COCOPE, Consell Escolar, Coordinacions Equip

Directiu - Dept. Orientació i, Sessions avaluació.

5.7 Mesures individualitzades per a l’aprenentatge. En aquest apartat s’inclouran

necessàriament les actuacions posteriors a la incorporació de l’alumnat nouvingut.

Amb la finalitat que tot l’alumnat puga participar en les activitats del seu grup classe i assolir

els objectius i les competències clau de l’etapa, el professorat ha d’adequar les programacions
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didàctiques als diferents ritmes, estils i capacitats d’aprenentatge. A més, han d’estimular la

motivació i la implicació de l’alumnat i promoure la interacció, la col·laboració i la

cooperació entre iguals.

Mesures individualitzades per a l’aprenentatge. En aquest apartat s’inclouran necessàriament

les actuacions posteriors a la incorporació de l’alumnat nouvingut.

ORDRE 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,

per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en

els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià

Objectius

Quan l’alumnat presenta necessitats específiques de suport educatiu i no són suficients les

mesures d’accessibilitat amb mitjans comuns i generalitzats, s’han de facilitar les mesures

d’accessibilitat de nivell II, III i IV amb mitjans específics o singulars,

Organitzaciò

L’adequació personalitzada de les programacions didàctiques és una mesura curricular

ordinària de nivell II, en tant que considera la totalitat de l’alumnat del grup classe, i de nivell

III, en la mesura que té en compte l’alumnat del grup que requereix una resposta

diferenciada. Així mateix, també ha de considerar les adequacions necessàries que donen

resposta a l’alumnat que requereix mesures curriculars extraordinàries, com les adaptacions

curriculars individuals significatives (ACIS) i les adequacions curriculars d’ampliació o

enriquiment.

Les mesures d’accessibilitat personalitzada amb mitjans específics o singulars (mesures de

resposta de nivell IV d’inclusió) que consisteixen en: - provisió de sistemes augmentatius o

alternatius de comunicació, - materials singulars, productes de suport,

- intervenció d’algun professional especialitzat (professorat de PT; AL i/o agents externs)

- l’establiment de mesures organitzatives diferenciades que afecten els espais i el temps:

Docència fora de l’aula ordinària (ACIS) i, els progrmaes 3r PMAR, PR i FPB.

L’aplicació d’aquestes mesures impliquen previament un procés d’avaluació

sociopsicopedagógica.

L’adaptació curricular individual significativa (ACIS) és una mesura curricular extraordinària

de nivell IV dirigida a l’alumnat amb necessitats educatives especials que cursa

l’ensenyament obligatori i presenta un desenvolupament competencial, degudament valorat
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amb els instruments adequats, inferior a dos o més cursos, prenent com a referència les

competències establides en el currículum ordinari oficial corresponent al nivell en què es

troba escolaritzat.

Les mesures d’accesibilitat personalitzada per l’alumnat nouvingut, amb desconeximent de

les llengües vehiculars del centre, implicaran el desenvolupament de mesures d’inclusió de

nivell III i IV:

- Activitats d’ensenyament intensiu de les llengües CV per l’alumnat de nova incorporació o

procedent d’altres comunitats.

- Flexibilització de l’escolarització per a l’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu

valencià en l’ensenyament bàsic.

- Materials singulars.

- Establiment de mesures organitzatives diferenciades que afecten els espais i el temps. aules

d'immersió lingüística. Es poden organitzar-se programes intensius de caràcter grupal

destinats a l’adquisició de la competència lingüística, tot considerant que aquesta

atencióespecífica ha de ser simultània a l’atenció de l’alumnat en els seus grups ordinaris de

referència, amb els quals ha de compartir la major part de l’horari setmanal.

Totes les necessitats educatives de cada alumne/a han d’estar registrades en Ítaca3

Responsables

Direcció d’estudis, tutor/a, equip docent, departament d'orientació i famílies.

Avaluació

Durant tot el curs, mitjançant, actes de COCOPE, Consell Escolar, Coordinacions Equip

Directiu - Dept. Orientació i, Sessions avaluació.

5.8 Mesures de flexibilització en l’inici o la durada de les etapes.

Mesures de flexibilització en l’inici o la durada de les etapes. ORDRE 20/2019, de 30 d’abril,

de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula

l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents

sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià

Objectius

Organitzaciò

Les mesures de flexibilització, corresponen al nivell II i IV d’inclusió, que es poden

desenvolupar a l’IES Clot del Moro són les següents:

-Permanència d’un any més en el mateix curs (nivell III)
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- Flexibilització en l’escolarització en l’ensenyament obligatori per a l’alumnat

d’incorporació tardana al sistema educatiu valencià. (Nivell III)

- Pròrroga de l’escolarització en l’ensenyament obligatori per a l’alumnat amb necessitats

educatives especials (Nivell IV)

- Flexibilització en la durada de l’etapa del Batxillerat (Nivell IV).

- Flexibilització en la durada dels cicles formatius de Formació Professional per a alumnat

amb necessitats educatives especials (Nivell IV).

- Flexibilització en la durada de l’etapa per a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals

(Nivell IV).

(Nivell IV)

Totes les mesures de flexibilització de Nivell IV d'inclusió impliquen la realització, prèvia,

d’una avaluació sociopsicopedagògica.

El desenvolupament d’una mesura de flexibilització vindra determinat per la normativa

vigent i, per les decissions de l’equip docent de cada alumne/a assessorat pel departametn

d’orientació, amb el consentiment de la família i el vist i plau de direcció d’estudis.

Totes les necessitats educatives de cada alumne/a han d’estar registrades en Ítaca3

Responsables

Direcció d’estudis, tutor/a, equip docent, departament d'orientació i famílies.

Avaluació

Durant tot el curs, mitjançant, actes de COCOPE, Consell Escolar, Coordinacions Equip

Directiu - Dept. Orientació i, Sessions avaluació.

5.9 Mesures per a la compensació de les desigualtats que presenta l’alumnat del centre. En

aquest apartat s’inclouran necessàriament les mesures de compensació per a l’alumnat malalt

o amb problemes de salut mental que siga atés per les unitats pedagògiques hospitalàries o

unitats educatives terapèutiques/ hospital de dia respectivament.

Mesures per a la compensació de les desigualtats que presenta l’alumnat del centre.

Objectius

Organitzaciò

Els centres docents, en el marc de la seua autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió, i

en col·laboració amb les institucions de l’entorn, han de desenvolupar totes les actuacions

necessàries perquè l’alumnat en situació de desavantatge per situacions econòmiques, socials,
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culturals o de malaltia puga compensar aquestes situacions de desigualtat, romandre en el

sistema educatiu i fomentar un desenvolupament integral de la persona que li facilite la

inclusió sociolaboral.

Les actuacions per a la compensació de desigualtats comporten la implementació de les

mesures de resposta educativa més adients, en col·laboració del centre docent amb les

famílies i les institucions de l’àmbit de la protecció de la infància i l’adolescència.

Les mesures per la compensació de les desaltats que es devolupen a l’IES Clot del Moro son

les següents, previa detecció de barreres i identificació de necessitats educatives de l’alumnat

-Mesures per a l’accés:

- Accessibilitat personalitzada amb mitjans comuns

-Accessibilitat personalitzada amb mitjans específics o singulars - Activitats complementàries

i extraescolars

- Ajudes i beques a l’estudi

-Mesures individualitzades per a l’aprenentatge

- Adequació personalitzada de les programacions didàctiques - Reforç pedagògic

- Actuacions i programes d’ensenyament intensiu de les llengües oficials de la Comunitat

Valenciana per a l’alumnat nouvingut

- Adaptació curricular individual significativa (ACIS)

- Mesures grupals per a l’aprenentatge vinculades a programes específics - Programa de

millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR) - Programa de reforç per al quart curs de

l’ESO (PR4)

L’atenció educativa domiciliària i hospitalària constitueixen mesures de resposta de nivell III

que comporten mitjans personals, educatius, sanitaris i tècnics de les conselleries competents

en matèria d’educació i de sanitat, i es planifiquen des del centre docent on es troba

matriculat l’alumnat, d’acord amb els criteris i els procediments que estableix la direcció

general competent en matèria d’inclusió educativa.

Totes les necessitats educatives de cada alumne/a han d’estar registrades en Ítaca3

Responsables

Direcció d’estudis, tutor/a, equip docent, departament d'orientació i famílies.

Avaluació

Durant tot el curs, mitjançant, actes de COCOPE, Consell Escolar, Coordinacions Equip

Directiu - Dept. Orientació i, Sessions avaluació.
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5.10 Mesures personalitzades per a la participació que requereixen avaluació

sociopsicopedagògica.

Mesures personalitzades per a la participació que requereixen avaluació

sociopsicopedagògica.

Objectius

En el cas que aquest alumnat presente necessitats específiques de suport educatiu i requerisca

mesures curriculars extraordinàries de nivell III o mesures de nivell IV, és preceptiva

l’avaluació sociopsicopedagògica i, si escau, l’elaboració d’un Pla d’actuació personalitzat

Organitzaciò

Responsables Avaluació

Les meesures personalitzades per a la participació que requereixen avaluació

sociopsicopedagògica, que es desenvolupen en l’IES Clot del Moro són: -Mesures

individualitzades per a l’aprenentatge

- Adaptació curricular individual significativa (ACIS)

- Mesures grupals per a l’aprenentatge vinculades a programes específics - Programa de

millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR) - Programa de reforç per al quart curs de

l’ESO (PR4)

Totes les necessitats educatives de cada alumne/a han d’estar registrades en Ítaca3

Direcció d’estudis, tutor/a, equip docent, departament d'orientació i famílies

L’avaluació del desenvolupament d’aquestes mesures es fa en les reunions de coordinació de

tutors/es amb direcció d'estudis i departament d’orientació, sessions d’avaluació de l’alumnat

que les rep i, en les COCOPES.

5.11

Organització per a la planificació, desenvolupament, avaluació i seguiment dels plans

d’actuació personalitzats.

El PAP té caràcter prescriptiu per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport

educatiu, sempre que s’hi aplique alguna de les mesures següents:

a) Accessibilitat personalitzada amb mitjans específics o singulars.

b) Adaptació curricular individual significativa (ACIS) a l’ensenyament obligatori. c)

Enriquiment curricular per a l’alumnat amb altes capacitats intel· lectuals. d) Programes

personalitzats que impliquen suports personals especialitzats. e) Programes específics
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adreçats a l’alumnat que presenta alteracions greus de conducta, programes

d’acompanyament davant supòsits de violència i desprotecció, i plans terapèutics per a

l’alumnat amb problemes greus de salut mental.

f) Itinerari formatiu personalitzat per a l’alumnat amb necessitats educatives especials que

cursa ensenyaments de Formació Professional.

g) Altres mesures que determine reglamentàriament la conselleria competent en matèria

d’educació.

Organització per a la planificació, desenvolupament, avaluació i seguiment dels plans

d’actuació personalitzats.

Objectius

Garantir l’accés, la participació i l’aprenentatge de l’alumnat amb necessitats específiques de

suport educatiu que requereix determinades mesures personalitzades, a partir de la proposta

feta en l’informe sociopsicopedagògic

Organitzaciò

El PAP forma part de l’expedient acadèmic de l’alumnat per al qual s’aplica i ha de contindre,

almenys, i en funció de les necessitats educatives identificades a l’informe

sociopsicopedagògic, els apartats següents: a) Dades personals, escolars i familiars de

l’alumna o l’alumne.

b) Agents que hi intervenen, incloent-hi la família o representants legals i agents externs.

c) Necessitats educatives que presenta i barreres i fortaleses en l’accés, la participació i

l’aprenentatge.

d) Mesures de resposta educativa que s’estan aplicant o s’han aplicat amb anterioritat, i els

seus resultats.

e) Mesures de resposta que s’han d’aplicar durant el curs, amb especificació dels objectius

que es pretenen aconseguir, el personal de suport que ha d’intervindre i els criteris per a la

seua retirada.

f) Tasques i dedicació horària del personal especialitzat de suport que hi participa, d’acord

amb el grau i la intensitat del suport determinats en l’informe sociopsicopedagògic. g)

Organització de les coordinacions entre els diferents agents que hi intervenen, del centre i

externs.

h) Actuacions que cal desenvolupar en els àmbits familiar i social. i) Accions personalitzades

per a la transició: per canvi d’etapa, modalitat d’escolarització o per reincorporació al centre,
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en el cas que, per raons de caràcter excepcional, l’alumnat reba atenció educativa transitòria

externa al centre.

j) Propostes que orienten l’itinerari formatiu personalitzat, en el cas de l’alumnat amb

necessitats educatives especials que finalitza l’escolarització obligatòria, a fi d’establir les

condicions que faciliten la continuació dels seus estudis, la transició a la vida activa i la

inserció sociolaboral.

k) Seguiment i avaluació del PAP

l) Proposta de mesures de resposta educativa per al curs següent, en el cas de continuïtat del

PAP.

Totes les necessitats educatives de cada alumne/a han d’estar registrades en Ítaca3

Responsables

. L’equip docent, que coordina la tutora o el tutor, és el responsable de l’elaboració d’aquest,

amb la col·laboració del personal especialitzat de suport implicat i l’assessorament del servei

especialitzat d’orientació.

Avaluació Trimestralment, coincidint amb les sessions d’avaluació, l’equip educatiu,

coordinat per la tutora o el tutor i assessorat pel servei especialitzat d’orientació, amb la

informació obtinguda de les famílies, l’alumnat i altres agents que hi intervenen, ha d’avaluar

els resultats i l’eficàcia de les mesures de resposta educativa dutes a terme, l’organització dels

suports personals especialitzats i el progrés de l’alumnat i, d’acord amb això, introduir les

modificacions que siguen necessàries. En la sessió d’avaluació de final de curs, a més, han

d’acordar la continuïtat del PAP i fer-ne la proposta per al curs següent.

5.12Programes o actuacions de disseny propi o programes singulars autoritzats per la

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que desenvolupen les línies d’actuació del Decret

104/2018, relacionades amb la identificació i eliminació de barreres a la inclusió, la

mobilització dels recursos per a donar suport a la inclusió i el currículum inclusiu.

L’IES Clot del Moro desenvolupa els següents programes de disseny propi: - “El Patí que

somnien”: dinamització de les hores de patÍ, amb disseny i desenvolupament d'activitats per

part de tota la comunitat educativa (escacs, jocs esportius, dança, educacio afectiu-sexual, ..)

- Pla d’Educació Afectiu Sexual.

- Activitats de sensibilització per a la igualtat de les persones LGTBI - Activitats de

sensibilització contra la violència de gènere.

- Pla de Competència Emocional.
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6. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ dels horaris, els agrupaments de l’alumnat i dels suports

personals (responsabilitats i coordinacions internes i externes).

Els criteris d’organització d’horaris, agrupaments de l'alumnat i dels suports personals en

l’IES Clot del Moro es fonamenten en els següents principis i/o actuacions que, són mesures

inclusives de nivell I :

- Fomentar el desenvolupament d’una escola inclusiva: garantir la igualtat d’oportunitats en

l’accés, la participació i l’aprenentatge de l’alumnat.

- Agrupaments heterogenis de nivell i per al reforç i altres mesures de suport. - Utilització del

suports personals amb la finalitat de:

- reduir la ràtio per grups: creació de més unitats per nivell educatiu., en totes les etapes

educatives de l’IES.

- Incrementar nombre de sessions lectives amb codocència.

- Organització d’estructures de coordinació setmanals entre els professionals del centre

equips docents, professorat d'orientació i suport i direcció d’estudis.

- La coordinació en agents externs ve determinada per les necessitats i organització de cada

entitat externa

7. AVALUACIÓ DEL PLA: procediments i instruments per a l’avaluació i millora del Pla

d’Intervencions Educatives Inclusives.

Al llarg del curs es realitzarà una avaluació continua a través de:

Reunions d’equips docents

Reunions de departaments

Reunions del Departament d’Orientació Acadèmica i Professional amb direcció d’estudis,

coordinadora secundària i d’igualtat i convivència.

Sessions d’avaluació

Comissió de Coordinació Pedagògica i Claustres

Consell Escolar del Centre i Municipal.

Sent els instruments a utilitzar per l’avaluació del PADIE les actes de les reunions i

qüestionaris d’elaboració pròpia del centre per valorar el desenvolupament del PADIE,

dirigits als diferents sectors de la comunitat educativa de l’IES Clot del Moro.
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Pla d’activitats
Departament d’Orientació Educativa i Professional

- Decret 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el

funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació

Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional,

Art. 44 i 45

- ORDRE 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i

Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió

de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu

valencià.

- DECRET 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d’organització de l’orientació

educativa i professional en el sistema educatiu valencià

- RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2021, de la directora general d’Inclusió Educativa,

per la qual s’estableixen les línies estratègiques de l’orientació educativa i

professional i de l’acció tutorial per al curs 2021-2022

- RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació

Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el

funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i

Batxillerat durant el curs 2022-2023

- DECRET 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el

currículum d’Educació Secundària Obligatòria.

- DECRET 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el

currículum de Batxillerat.

- Instruccions 16 de Setembre de 2022, de la directora general d’Inclusió Educativa,

per les quals es concreten determinats aspectes que afecten l’organització de

l’orientació educativa i professional en l’inici del curs escolar 2022-2023.
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El DECRET 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d’organització de l’orientació educativa i

professional en el sistema educatiu valencià, en l’article 7 determina la finalitat de

l'orientació educativa, línies d’actuació, composició i les competències del departament

d’orientació acadèmica i professional; així com les funcions del cap del departament

d’orientació.

La resolució de 12 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació

Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament

dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs

2022-2023, especfica que el PLA D’ACTUACIO per la MILLORA (PAM) es la part

pedagògica de la PGA, és el document en el qual es concreta la intervenció educativa que es

durà a terme en el centre educatiu i en el seu entorn, durant un curs escolar. I dintre d’aquest

Pla s’inclou el Pla d’Activitats del departament d’Orientació Educativa i Professional.

L’article 4.2.2.1 d, d’aquesta resolució específica ho següent:

1. Els membres del departament d’Orientació Educativa i Professional han

d’elaborar propostes per al pla d’activitats del departament per al curs

2022-2023 considerant els criteris referits a l’orientació acadèmica i professional

fixats pel claustre i la proposta d’organització que faça la comissió de coordinació

pedagògica o l’òrgan del centre que tinga atribuïdes aquestes funcions. Incorporarà les

actuacions prioritàries a desenvolupar dins de cadascuna de les línies estratègiques,

tenint en compte també la memòria final del curs anterior i els acords de l’agrupació

d’orientació de zona

2. El pla ha d’incloure:

a) Actuacions de suport a les línies estratègiques de l’orientació:

- Ensenyament-aprenentatge

- Igualtat i convivència

- Transició i acollida

- Orientació acadèmica i professional.

b) Els programes o les actuacions que es desenvoluparan de forma

conjunta o en coordinació amb l’agrupació d’orientació de zona.

c) Estratègies de coordinació: internes i externes.
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ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PROFESSIONAL: ESTRUCTURA

(DECRET 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d’organització de l’orientació educativa i

professional en el sistema educatiu valencià.)

L’orientació educativa i professional i la tutoria requereixen d’una planificació

sistemàtica i la col·laboració de tota la comunitat educativa en els nivells de planificació,

implementació, seguiment i avaluació, tot comptant amb la col·laboració dels diversos

agents, serveis, institucions i administracions.

L’orientació educativa i professional s’estructura en quatre nivells d’intervenció:

1. El primer tipus d’intervenció correspon als equips educatius dels centres docents,

coordinats pel professorat tutor dels diferents grups d’alumnat, i es du a terme a través de

la docència i la tutoria.

2. El segon tipus d’intervenció el constitueixen els equips d’orientació educativa dels

centres docents d’educació infantil i primària i d’educació i els departaments d’orientació

educativa i professional dels centres docents d’educació secundària sostinguts amb fons

públics, que ofereixen un suport especialitzat a l’alumnat, al professorat i a les famílies.

3. El tercer tipus d’intervenció el realitzen les agrupacions d’orientació de zona, les quals

interconnecten els equips d’orientació educativa i els departaments d’orientació

educativa i professional, a fi de garantir l’orientació al llarg de les diferents etapes,

alhora que interactuen amb les institucions de l’entorn sociocomunitari pròxim.

4. El quart tipus d’intervenció el conformen les unitats especialitzades d’orientació, que

donen suport extern als centres docents, als equips d’orientació educativa, als

departaments d’orientació educativa i professional i a les agrupacions d’orientació de

zona

“TROBAR EL TEU CAMÍ”



1. DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ: FINALITAT

(DECRET 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d’organització de l’orientació educativa i

professional en el sistema educatiu valencià.)

La finalitat del departament d’orientació és, des d’un vessant de drets, inclusiva,

intercultural, amb perspectiva de gènere i de forma cooperativa entre tots els agents

implicats, contribuir a l’optimització dels processos de desenvolupament personal, social,

emocional, acadèmic i professional de l’alumnat, ó al llarg de tota la seua escolarització i,

acompanyar els centres docents en el procés de transformació cap a la inclusió.

L’orientació educativa i professional i l’acció tutorial s’organitzen al voltant de quatre

línies estratègiques: ensenyament-aprenentatge, igualtat i convivència, transició i acollida i

orientació acadèmica i professional, que estan vinculades als diferents plans, projectes i

programes de què disposa el centre. Al seu torn, cada línia estratègica comporta un conjunt

d’actuacions que els centres han de prioritzar d’acord amb les seues característiques i

necessitats.

Línies d’actuació del Departament d’Orientació:

2.1 Ensenyament-aprenentatge

L’objectiu principal de l’orientació en el procés d’ensenyament i aprenentatge és donar

suport en el desenvolupament d’un currículum per a la inclusió. Aquest acompanyament

requereix assessorar i donar suport als equips educatius, de forma col·laborativa, per millorar

les condicions d’aprenentatge i afavorir l’èxit escolar de tot l’alumnat

2.2 Igualtat i convivència

L’objectiu principal de l’orientació en la igualtat i la convivència és participar en la

planificació, el desenvolupament i l’avaluació de programes, actuacions i mesures orientades

a la promoció de la igualtat, la coeducació, la diversitat sexual, de gènere i familiar, la

convivència, la comunicació no violenta, la prevenció de conflictes i la gestió i resolució

pacífica d’aquests. Es prestarà especial atenció a la violència de gènere, la igualtat en la

diversitat i la no discriminació, tot atenent i respectant les circumstàncies, condicions i

característiques personals de l’alumnat i de les famílies.
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2.3 Transició i acollida

L’objectiu en la transició i l’acollida és donar suport i assessorar en els processos de

transició entre nivells, cicles, etapes i modalitats d’escolarització i d’acollida, a l’alumnat

nouvingut al centre així, com a l'alumnat de nova incorporació al sistema educatiu del centre.

La fianlitat és garantir l’acompanyament a l’alumnat i a les famílies, el transvasament

d’informació́, la continuïtat de les actuacions educatives i la detecció́ de necessitats que

poden produir-se en moments en què les barreres i les desigualtats es manifesten amb més

freqüència i intensitat. Implica també les actuacions que afavoreixen l’acollida de tota la

comunitat educativa.

2.4 Orientació Acadèmica i Professional

L’objectiu principal de l’orientació acadèmica i professional és potenciar la maduresa

vocacional i l’auto orientació de l’alumnat, en un procés d’assessorament a l’alumnat i les

famílies en què es faciliten els recursos necessaris per a afavorir l’autoconeixement, s’ofereix

informació sobre les diferents opcions acadèmiques i professionals i s’ajuda en la presa de

decisions de manera responsable i lliure de biaixos de gènere o de qualsevol altre tipus.

L’orientació acadèmica i professional adquireix una especial rellevància en els moments

en què l’alumnat ha de triar entre diferents opcions que poden condicionar el seu futur

acadèmic i professional, tot i que s’ha d’iniciar des d’edats primerenques i desenvolupar-se

durant tota l’escolarització, amb la col·laboració de tot l’equip docent i, si és el cas, d’agents

externs.

La resolució de 12 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació

Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament

dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs

2022-2023, estableix que el Pla del Departament d’Orientació Educativa i Professional

forma part del Projecte educatiu de centre (PEC) i de la seua concreció en la Programació

general anual (PGA).

FUNCIONS, COMPOSICIÓ I ORGANITZACIÓ DEL DEPT. ORIENTACIÓ

“TROBAR EL TEU CAMÍ”



Les funcions, composició i organització del Departament d'Orientació Educativa i

Professional estan determinades en el DECRET 72/2021, de 21 de maig, del Consell,

d’organització de l’orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià,

articles st, huit i nou.

3.1 La composició del Departament d’Orientació, pel curs acadèmic 2021/22 és la següent:

- Professores de pedagògia terapèutica: Mª José Peruga, docència en 1r ESO,  i Inma

Corell docència de 2n a 4t ESO.

- Professores Orientació Educativa: Begoña Bru Castelló  i Maribel Muñoz Leal, sent

aquesta última la Cap del Departament d'Orientació.

La distribució de nivells, de les psicopedagogues és la següent:

- Begoña Bru:  1R, 2n i 3r ESO i, el nivell de Batxillerat nocturn.

- Maribel Muñoz: 3r PDC, PR4, 4t ESO, FPB i Batxillerat diurn.

El Professorat d’àmbit adscrits funcionalment al departament d’orientació, imparteixen

classe en el grups de  3r PDC, PR4 i FPB

3.2 Les hores de coordinació entre els diferents components del Departament d’Orientació i

la Comunitat Educativa són:

- Coordinació Capolaria d’estudis i coordinadora de l’ESO: Dimarts de 12.25h a

13.20h.

- Coordinadora d'Igualtat:  Dimecres de 11.30 a 12.25h

- Coordinació Dept. Orientació:   Dijous  de 11.30  a 12.25H.

- Coordinació Agrupació d’Orientació de Zona 185: Divendres

- Coordinació Educadora Social, SS.SS: dimecres 9.10 a 10.05H.

- Coordinació tutors:

- Dilluns 9,10 a 10.05H.: tutors i tutores de 3r ESO

- Dimarts 10.05 a 11.00h: Tutors i tutores de FPB i 4t ESO

- Dimarts 10.05 a 11.00h: Tutors i tutores 1r ESO.

- Dilluns: 12.25 a 13.20H: tutors i tutores de 2n batxillerat.

- Dijous 10.05 a 11.00H: 12.25 a 13.20H: tutors i tutores de 2n ESO

- Dijous 10..05  a 11.00h: Tutors i tutores de 1r batxillerat
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4. DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ: LÍNIES ACTUACIÓ

Les línies d’actuació del D.O. en ensenyament-aprenentatge, igualtat i convivència,

transició i acollida i orientació acadèmica i professional, es desenvolupen a continuació

considerant un conjunt d’objectius, activitats, responsables, metodologia i temporalització

segons les característiques i necessitats de l’IES Clot del Moro.

El desenvolupament d’aquestes línies d’actuació implica utilitzar una metodologia

inclusiva amb les següents característiques:

- PREVENTIVA I PROACTIVA: Detecció de barreres i fortaleses,

Actuacions i mesures inclusives en tots els nivells d'intervenció

- BASADA EN EL CURRÍCULUM: Documents de centre, Propostes

Pedagògiques, Situacions d’Aprenentatge i Pràctica educativa.

- CARÀCTER SISTÈMIC: Col·laboratiu i multidisciplinar,

Contextualitzada i  perspectiva sociocomunitària

Les activitats del Pla d’Orientació durant el curs acadèmic 2022/23 estan determinades

pels següents aspectes:

- L’organització per àmbits en 1r d’ESO implica que la alumnat amb NESE, puga ser

atés en l’aula per les professores de pedagogia terapèutica, es dir en aquells grups on

hi ha alumnat amb NESE, el professorat de PT desenvolupa la seua tasca docent

dintre l’aula, amb la finalitat de desenvolupar un procés d'aprenentatge més inclusiu.

- L’elevat nombre d’alumnat nouvingut al sistema educatiu del centre (major que el

curs 2021/2022), provenint d’altres països i, per tant amb nivell de competència

lingüístic en les dues llengües del centre o en una, zero ha condicionat la distribució

de recursos personales del centre, que continúa sent insuficient per atendre a aquest

alumnat.

- L'aplicació de les dues lleis educatives (LOMQUE i LOMLOE) que regulen el

Sistema Educatiu.
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4.1 Ensenyament-aprenentatge
ACTUACIONS ACCIONS RESPONSABLE ÀMBIT METODOLOGIA INSTRUMENTS TEMPORA

LITZACIÓ
1. Participar en l’elaboració  i/o  revisió del
PEC..

1.1. Participació en la COCOPE i assessorament als
departaments didàctics.

- COCOPE
-Dpts. Didàctics

- Centre Treball cooperatiu
i interdisciplinar

PEC, guies didàctiques,
material bibliogràfic, legislació

Tot el curs

2. Previndre les barreres d’aprenentatge:
assessorament a la COCOPE per incloure  en el
PEC  mesures educatives dels diferents nivells
d’incluisó educativa.

2.1. Assessorament als departaments didàctics en la
elaboració de les programacions/PROPOSTES
PEDAG`GIQUES i rúbriques d'avaluació: mesures
educatives pels diferents nivells d’inclusió educativa.
2.Considerar en les programacions les necessitats,
interessos i motivacions de l'alumnat.
2.1 Col·laboració en el disseny  dels protocols del NCC.

- Caporalis d’estudis
- D.O.

- Claustre Treball cooperatiu
i interdisciplinar

PEC, guies didàctiques, material
bibliogràfic, legislació,
assessorament CEFIRE

1r
Trimestre

3. Revisar el Pla d’Actuació per la Millora
(PAM) del centre.

3.1. Actulitzar segons els criteris de la COCOPE els els
següents docuemtns que formen part del PAM: PADIE,
Igualtat i convivència, Transició i acollida i PAT.

- Claustre
- COCOPE

- Centre Treball cooperatiu
i interdisciplinar

PCC, guies didàctiques, material
bibliogràfic, legislació,
assessorament CEFIRE,

agrupacions zona orientació i UEO

Tot el curs

3.2. Seguiment del desenvolupament del pla d’atenció a la
diversitat i inclusió educativa (cotutor, permanència un any
mes en el mateix nivell, optatives, agrupaments flexibles,
grups àmbits, PDCR, PR4, Mesures dels diferents nivells
d’inclusió, Programes personalitzats d’ensenyament de les
llengües)

-Junta de professors
-Caporalia d’estudis

- Centre - reunions de
coordinació

- sessions d’avaluació
- reunions de tutors

- reunió de pares

- actes de sessions
d’avaluació

-proves objectives
-entrevistes alumnat i pares

- reunions de tutors

Tot el curs

4. Realitzar les avaluaciones
sociopsicopedagògiques, previes a l’adopció
medures educatives inclusives, dels nivells III i
IV.

4.1 Realització d’avaluacions sociopsicopedagògiques
cooperatives.

- Tutors
- Professors d’àrees

- D.O.

- Alumnat - Treball
interdisciplinar

- Protocols NCC
- Qüestionaris

- Proves psicopedagògiques
- Diaris Aula

Tot el curs

5. Determinar les barreres d’aprenentatge, de
l’alumnat, i les mesures educatives dels nivells
III i IV. Assessorament al professorat en
l’elaboració de les diferents mesures educatives
en els nivells  III i IV d’inclusió educativa.
Assistècnia a les sessions d’avaluació inicial de
l’ESO i Batxillerat.

5.1 Determinació d’alumnes destinataris de mesures
nivell II (agrupaments flexibles i optatives) i mesures de
nivell III i IV (activitats per l'ensenyament de les llengües
oficials de la CV,permanència un any més en el mateix
nivell, ACI, ACIS, PDC, PR4, flexibilització de la duració
de Btx).
5.2 Docència directa, per part de les professores de
pedagogia terapèutica i, als alumnes amb NESE
permanents i, temporals.
5.3 Impartició de l’optativa de Taller de Llengües per
alumnat que desconec les llengües vehiculars del centre i,
docència en els programes personalitzats d’aprenentatge de
les llengües (mesura de nivell III).

- Caps Departaments
-Junta de professors

- Professores de
pedagogia terapèutica

-Professorat
programes

institucionals

- Alumnat - Per consens
- Treball

interdisciplinar i
cooperatiu

- Actes d’avaluació
- Informe psicopedagògic

- Ítaca 3 Inclusiu

-1r i 3r.
Trimestre

(última junta
d'avaluació)

6. Audiències amb les famílies, per autoritzar
l’adopció de mesures d’inclusió educativa, de
nivell III i IV.

6.1 Entrevistes entre tutors legals i DO, per informar de les
mesures d’atenció a la diversitat, a adoptar amb els seus
fills/es i, signar l’autorització de dis/conformitat.

- Orientadores - Alumnat - Entrevistes famílies - Actes audiències Tot el curs

7. Coordinació i entrevistes amb les famílies,
per fomentar l’adquisició d’hàbits d’estudi i de
les normes de convivència del centre

7.1 Entrevistes amb pares o tutors legals, per coordinar les
actuacions educatives amb els seus fills/es.

- Professors
- Dirección estudis

D.O.

-Alumnat

- Famílies

- Entrevistes famílies
- Treball

interdisciplinar i
cooperatiu

PCC, material bibliogràfic,
legislació

Tot el curs
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4.2 Orientació Acadèmica i Professional
ACTUACIONS ACCIONS ÀMBIT METODOLOGIA INSTRUMENTS TEMPORALITZACIÓ

1. Estimular l’adquisició i desenvolupament
habilitats cognitives implicades en la  presa de
decisions.

1.1. Elaboració de reixetes individulitzades amb
els requisits, pro i contras de cadascuna de les
opcions, acadèmiques i/o professionals, triades.

- Alumnat de tots els
nivells del centre

- Treball individualitzat - Material d’orientació
TIC

- 2ºn. i 3er. Trimestre

2. Elaborar el consell orientador. 2.1. Complimentació del consell orientador en
l’etapa de l’ESO i FPB, per part de la junta de
professors , tenint en compte els interessos,
motivacions i aptituds de l’alumnat, amb
l’assessorament del D.O.

- Alumnat ESO
-Alumnat FPB I i II

- Pressa de decisions
consensuades

- Protocol C.O. - 3er. Trimestre (última junta
avaluació)

i sessions d’avaluació de
setembre

3. Assessorar l’alumnat. 3.1. Assessorament individualitzat l’alumnat, per
part dels professors d’àrea i/o D.O.

- Alumnat de tots els
nivells del centre

- Entrevistes
individualitzades

Material d’orientació - 2ºn. i 3er.
Trimestre

4. Fomentar l'autoconeixement: facilitar que
l’alumne conega les seues capacitats, interessos i
motivacions .relacionades amb les diferents
opcions acadèmiques.

4.1 Passe de qüestionaris/inventaris,
individualitzats     d’aptituds,     interessos i
motivacions acadèmiques.

- Alumnat de tots els
nivells del centre

- Qüestionaris
TIC

- 2ºn. i 3er. Trimestre

5.1 Informar sobre les diferents opcions
educatives., relacionades amb cada nivell i
etapa, especialment sobre les que oferisca el seu
entorn.

5.2 Desenvolupament del Pla
D'orientació acadèmica i professional per
l’alumnat que finalitza l’ètapa d’educació
obligatòria i FPB.

5.3 Orientació acadèmica i professional
amb l’alumnat d’ensenyaments postobligatòris,
Batxillerat.

5.1.1Realització de sessiones informatives
col.lectives i individualitzades.

- Alumnat de tots els
nivells del centre

- Famílies

- Entrevistes
individualitzades

- Xarrades col.lectives

Material d’orientació
TIC

- 2ºn. i 3er. Trimestre

5.2.1 Informació de las convalidacions en l’ESO i,
batxillerat, amb els ensenyaments artístics i
esportistes d-[elit.

- Alumnat
Famílies

- Entrevistes
individualitzades

- Xarrades col.lectives

Material d’orientació
TIC

- 2ºn. i 3er. Trimestre

5.2.2 Informació de l’oferta educativa de CC.FF.
de FPB, GM i GS, Escoles d-Art i Disseny
Superior, Programes de FPB, EOI i de les proves
d’accés al Cicles de FP.

- Alumnat de 4t.
ESO, FPB II

Batxillerat
/ Famílies

- Entrevistes
individualitzades

- Xarrades col.lectives

Material d’orientació
TIC

- 2ºn. i 3er. Trimestre

5.3.1 Informació de l’oferta educativa de CC.FF.
de GS, Escoles d-Art i Disseny Superior, EOI i de
les proves d’accés al Cicles de FP i ESAD.
5.3.2 Informació sobre la PAU, districte obert,
plans d’estudi i altres aspectes relacionats amb la
universitat.
5.3.3 Visita a les Universitats i ESAD quan
realitzen les jornades de portes obertes.

- Alumnat de
Batxillerat
Famílies

- Entrevistes
individualitzades

- Xarrades col.lectives
Material d’orientació

TIC
- 2ºn. i 3er. Trimestre

6. Fomentar l’autoconeixement: facilitar que
l’alumne conega les seues capacitats, interessos i
motivacions .relacionades amb les diferents
opcions professionals.

6.1. Passe de
qüestionaris/inventaris, individualitzats
d’interessos professionals.
6.2 Facilitar el procés de pressa de decisions,
segons els interessos, motivacions i aptituds de
l’alumnat

- Alumnat de tots els
nivells del centre

- Treball individualitzat - Qüestionaris
TIC

- 2ºn. i 3er. Trimestre

7. Informar sobre les diferents opcions laborals,
especialment les que oferisca el seu entorn, així
com dels requisits d’accés

7.1. Informació sobre els diferents opcions
laborals que oferisca l’entorn, així com dels
requisits d’accés.

- Alumnat de tots els
nivells del centre

- Famílies

- Entrevistes
individualitzades

- Xarrades col·lectives

Material d’orientació
TIC

- 2ºn. i 3er. Trimestre
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4.3 Acció Tutorial
ACTUACIONS ACCIONS ÀMBIT METODOLOGÍA INSTRUMENTS TEMPORALITZACIÓ

1. Determinar el disseny i desenvolupament del pla
d’acció tutorial, conjuntament, entre els diferents órgans
de coordinació docent professorat  i l’alumnat del centre.
Les activitats del PAT versaran al voltant del següents
nuclis de continguts: aprendre a aprendre, convivencia i
igualat, educació afectivosexual i, ser persona.

1.1. Anàlisi del PAT en la CCP, Equip de
Convivència
i, en les reunions de tutors i tutores.

1.2. Anàlisi de les suggerències de l’alumnat.

- Professorat
- Alumnat

- D.O.

- Treball cooperatiu
- Treball Interdisciplinar

- PAT
- Qüestionari

- Octubre

2. Fomentar l'autoconeixement i conèixer a l’alumnat de
manera individualitzada i, al grup/aula en el seu conjunt.

2.1. Qüestionari de dades
personals

- Alumnat - Treball individualitzat - Qüestionari - Octubre

2.2. Anàlisi d’informació recollida d’anys anteriors
(Pla de Transició, reunió de coordinació als CEIPs,
informes finals etapa, entrevistes pares, expedient
acadèmic de l’alumne, informes sociopsiocpedagògic,
SS.SS…)

- D.O.
Equip Directiu - Treball individualitzat

Historial d'aprenentatge
d'escolaritat, informes,

entrevistes, ITACA
INCLUSIU

- Octubre

2.3. Realització de l’avaluació
inicial o zero en ESO, BTX  i

FPB

- Junta de
professors

- Treball
Interdisciplinar

- Protocols
Avaluació Zero

- Octubre

3. Facilitar la integració en el grup/aula i en el centre de
l’alumnat.

3.1. Desenvolupament d’activitats en l’hora de tutoría
(acollida, assemblees, dinàmiques de grup, habilitats
socials, …)

- Alumnat - Treball cooperatiu a
l’aula.

- Material de tutoria - 1r Trimestre

4. Potenciar l’adquisició i generalització d’actituds de
convivència, cooperació i participació de l’alumnat en el
grup, centre i entorn. Potenciar el desenvolupament de les
competències interpersonals, cíviques i autonomia.

4.1. Desenvolupament d’activitats en l’hora de
tutoria, relacionades en els diferents Plans del
Centre: PAT, Convivència, Igualtat, Lector; Patí que
somiem,
4.2 Desenvolupament de tutories entre iguals (TEI)
4.3 Desenvolupament del Programa de
Mediació, Educació AfectivoSexual i Competència
Socioemocional

- Alumnat

-Treball cooperatiu
a l’aula.

- Assemblees de classe

- Material de tutoria - Tot el curs

5. Realitzar reunions de l’equip docent  de cadascú  dels
grups/aula.

5.1 Anàlisi del procés d’ensenyament/aprenentatge
de cada alumne, de manera individualitzada.

- Professorat,
- D.O.

- Direcció
d’ estudis

- Treball
Interdisciplinar

- Proves objectives,
diari de classe,

entrevistes, informes

- Tot el curs

6. Assessorar l’alumnat en l’assimilació i ús d’estratègies
d’aprenentatge: foment de la competència aprendre a
aprendre.

6.1. Realització d’activitats per
l’assimilació d’estratègies d’aprenentatge, en les
diferents àrees curriculars i en l’hora de tutoria.

- Alumnat - Treball
Interdisciplinar i cooperatiu

- Material curricular i
de tutoría

- Tot el curs

7. Implicar i orientar a les famílies en l’educació dels seus
fills, en coordinació amb l’IES.

8.1 Signatura, de la carta compromís per part de les
famílies, alumnat i tutors.

- Pares i mares - Treball
Interdisciplinar i

cooperatiu

- Legislació,
programacions i

material bibliogràfic.

- Tot el curs

8. Fomentar la coavaluació: participar en el propi procés
d’avaluació tant a nivell individual, com del grup /aula.

9.1 Entrevistes individualitzades amb el tutor o la
tutora i, professors/es d’àrea.
9..2  Desenvolupament de sessions de pre y post
avaluació i, assemblees de classe.

- Alumnat - Entrevistes
individualitzades

- Assemblea de classe.
- Material de tutoria

- Tot el curs
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4.4 Transició i Acollida

ACTUACIONS ACCIONS ÀMBIT (2) METODOLOGÍA INSTRUMENTS TEMPORALITZACIÓ

1. Acompanyament a l’alumnat i a les famílies,en la
incorporació a la nova etapa educativa. 1.1 Jornada d’Acollida de l’alumnat nouvingut al centre

de 1r ESO i 1r Batxillerat

1.2 Reunió de benvinguda amb les famílies dels
alumnes de 1r ESO i 1r Batxillerat

Equip Directiu
Dept. Orientació
Professorat Tutor

- Xerrades
col·lectives - Material elaboració

pròpia - Setembre

2. Garantir la transmissió d’informació, la continuïtat de
les actuacions educatives i la detecció de necessitats, que
poden produir-se en els processos de transició entre
nivells, cicles, etapes i modalitats d’escolarització, en què
les barreres i les desigualtats es manifesten amb més
freqüència i intensitat

2.1 Reunió de la Comissió del Pla de Transició
Primària: establiment de dates i revisió d’acords.
Intercanvi de documentació i metodologia de treball,
així com proves inicials.

Cap d’Estudis IES
Caps d’estudis CEIPs

Dept. Orientació
Coordinadora secundària

Orientadors  zona
Reunions de
Coordinació

Material elaboració
pròpia - Trimestral

2.2 1 Reunió de la Comissió del Pla de Transició
Secundaria, IES Clot del Moro – Secció IES Clot del
Moro: establiment de dates i revisió d’acords.
Intercanvi de documentació i metodologia de treball,
així com proves inicials.

Caps d’Estudis IES
Caps Dept. Orientació

Coordinadors Secundària
Caps Dept. Instrumentals

Reunions de
Coordinació

Material elaboració
pròpia - Trimestral

4. Fomentar la participació dels CEIPs i IES adscrits,
en les activitats del 25 de Novembre: Dia contra la
violència de gènere.

3.1 Participació dels alumnes dels CEIPs i IES
adscrits,  al Cros de l’institut així com al acte contra la
violència de gènere.

Centre Participativa Material elaboració pròpia Novembre

4. Jornades de Portes Obertes a l’alumnat dels CEIPs
adscrits  i Seccións IES Clot del Moro.

4.1 Realització de tallers informatius sobre: estructura
ESO i BTX i, els diferents programes del centre.

4.2 Xerrades informatives col·lectives a les famílies
Centre

Famílies
Participativa Material elaboració pròpia Abril –Maig

5. Protocol d’Acollida de l’alumnat nouvingut al
centres amb desconeixement de una o de les dues
llengües del centre.

5. 1 Entrevista amb Orientadores IES amb la família i
alumne per determinar: nivell de competència
curricular i necessitat d’incloure a la familia en Xarxa
llibres.
5.2 Assessorar a l’equip directiu en l’assiganció de
grup classe de l’alumnat.

Alumnat Colaborativa i
Sistèmica

Material elaboració pròpi Tot el curs
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4.5 Igualtat i convivència
ACTUACIONS ACCIONS ÀMBIT

(2)
METODOLOGÍA INSTRUMENTS TEMPORALITZACIÓ

1. Assessorar en el disseny, revisió i desenvolupament
del Pla d’igualtat i convivència.

2. Assessorar als diferents departaments didàctics en el
disseny de les seues programacions per incloure
continguts sobre: la promoció de la igualtat, la
coeducació, la diversitat sexual, de gènere i familiar, la
convivència, la prevenció dels conflictes i la resolució
pacífica d’aquests, violència de gènere.

3.Fomentat un ensenyament inclusiu i igualitari.

1.1 Participació en la COCOPE en el disseny i
revisió del Pla.
1.2 Reunions de coordinació amb la
coordinadora del Pla i Capolaria d’estudis, per
organitzar el desenvolupament de les activitats
del Pla.

-COCOPE
-Dpts. Didàctics

- Centre
-Alumnat

Treball cooperatiu
i interdisciplinari

PCC, guies didàctiques,
material bibliogràfic,

legislació
Primer trimestre

2.1 Reunions de coordinació entre els
departaments didàctics i departament
d'orientació.
2.2 Desenvolupament del Pla d’Eeducació
Sexual del Centre, per part de les Orientadores.
2.3 Desenvolupament del Protocol
d’acompanyament per a garantir el dret a la
identitat de gènere, l’expressió de gènere i la
intersexualitat.

2. Desenvolupar des del PAT de activitats que
fomenten assolir competències socials i cíviques
d’igualtat i Convivència.

1.3 Fomentar en el PAT el desenvolupament
d’activitats del Pla d’Igualtat i Convivència,
aquestes activitats es desenvolupen al voltant
de les següents dades: 25 de Novembre, 30 de
gener, 8 de Març, 17 de Maig.

-COCOPE
- Claustre
-Alumnat
- Entorn

sociocultural

- Treball
cooperatiu

i interdisciplinar
- Xerrades
especialistes

-Guies didàctiques
-Material bibliogràfic

- Legislació
- Material elaboració

pròpia
- ONGs

Tot el curs

3.Participar el Projecte de centre:
“PATI QUE SOMNIEN”.

3.1 Realitzar, per part del professorat i
alumnat,  al patí tallers que fomenten la
convivència, igualtat i no discriminació entre
l’alumnat.

- Claustre
-Alumnat
- Entorn

sociocultural

Treball cooperatiu
i interdisciplinar

- Xerrades
especialistes

-Guies didàctiques
-Material bibliogràfic

- Legislació
- Material elaboració

pròpia

Tot el curs

4.Fomentar les activitats de l’Equip de Mediació,
d’alumnat, del centre.

4.1 Formar a l’alumnat, des del Departament
d’Orientació, estratègies de mediació i
resolució de conflictes entre iguals.
4.2 Estimular la participació de l’alumnat en
la resolució de conflicte entre iguals.

Alumnat -Tertùlies
dialògiques

-Guies didàctiques
-Material bibliogràfic

- Material elaboració pròpia

Tot el curs
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5.ESTRATÈGIES DE COORDINACIÓ: internes i externes

5.1 Amb el personal del DOEP.

- Reunions de coordinació del departament.

- Actes de les reunions de coordinació.

- Memòries curs anterior.

5.2 Amb els òrgans col.legiats del centre

- Reunió setmanal de coordinació amb la Caporalia d’Estudis i Coordinadora de

l’ESO.

- Reunions de coordinació amb l’equip directiu a demanda.

5.3 Amb els òrgans de coordinació

- Comisión de coordinación pedagógica. la cap del departament

d’orientació és component de la COCOPE.

- Equips educatius: totes les components del departament d’orientació

participen en les sessions d’avaluació i/o reunions dels diferents

equips, dels diferents nivells educatius del centre: ESO,. FPB i BTX.

- Departaments didàctics: demanen assessorament puntual al D.O.

5.4 Coordinacions externes

- Agrupaciones de Orientación de Zona (AOZ)

Aquestes coordinacions es realitzen el divendres, segons convocatòria de la

coordinador de zona i de la UEO.

Respecte, a la coordinació en Sanitat, SS.SS, Ajuntament, UCA, Entitats

laborals i ONGs no existeix una coordinació establerta amb periodicitat sino

que, aquesta ve determinada per les necessitats, aquests coordinacions podem

ser presencials, telefòniques o per videoconferència.

“TROBAR EL TEU CAMÍ”



6.CRITERIS I PROCEDIMENTS per a la difusió, el seguiment i l’avaluació i per a

l’elaboració de la memòria en el centre del Pla del departament d'orientació.

El Pla d’activitats del departament d'orientació està a la disposició de tota la comunitat

educativa ja que forma part de la PGA.

El seguiment i avaluació del Pla es realitza en les reunions de coordinació setmanals del

departament d'orientació i, en les COCOPE utilitzant aquesta informació s’utilitzarà per

posteriorment realitzar la memòria del curs.

7. PROGRAMES O ACTUACIONS AMB L’AGRUPACIÓ

D'ORIENTADORS DE ZONA
L’IES Clot del Moro pertany a l'agrupació d’orientadors de zona (AO) 185, de la

comarca del Camp de Morvedre.

El coordinador per aquest curs, 2022/23, és orientadora del CEIP Tierno Galván de

Gilet.

Les possibles actuacions o programes a desenvolupar són els següents:

- Establir criteris d’actuació comuns de la AOZ 185.

- Assessorament col.laboratiu per la realització de avaluacions sociopsicoepdagògiques.

- Protocols de coordinació conjunts amb SS.S., USMIA; …

- Anàlisi i valoració conjunta de casos.

- Potenciar la coordinació entre els centres de Secundària del Municipi.

- Elaboració conjunta de materials.

“TROBAR EL TEU CAMÍ”



Pla Acció Tutorial

ESO - FPB - BATXILLERAT
Curs 2022/23
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P.A.T.: 1r ESO
1. Qüestionari Inicial.

2. Drets i deures.

3. Dinàmiques grupals de coneixement.

4. Dinàmica elecció delegat/da.

5. Pre i Post-avaluació zero.

6. Elecció de delegat/da.

7. Coneixer les meues assignatures.

8. Millora de la convivència.

9. Cross Contra la Violència de Gènere I

10. Cross Contra la Violència de Gènere II

11. Pre avaluació primera.

12. Convivència als centres de secundaria.

13. Post avaluació primera

14. Lemes: Aprendre a aprendre.

15. Aprendre a subratllar.

16. Fer esquemes.

17. Dia de la PAU. Tutoria entre iguals (TEI).

18. Prevenció de Conductes Addictives: Drogues i, Alcohol. 19.

Prevenció de Conductes Addictives : Drogues i, Alcohol. 20. Hàbits

d’estudi : Exàmens i, Calendari Escolar.

21. Llegint comprennent: TEI.

22. Dia de la Dona. Relacions Igualitàries i noves masculinitats. 23. Pre

avaluació segona.

24. Post avaluació segona.

25. Atenció Individualitzada alumnat.

26. Atenció Individualitzada alumnat.

27. Pla Educació Afectiu Sexual

28. Pla Educació Afectiu Sexual.
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29. L’avaluació en l’ESO.

30. Què és 2n d’ESO?

31. Pre – matrícula .

32. Avaluació final PAT:

P.A.T.: 2n ESO

1. Qüestionari Inicial.

2. Drets i deures.

3. Dinàmiques grupals de coneixement.

4. Dinàmica elecció delegat/da.

5. Pre i Post-avaluació zero.

6. Elecció de delegat/da.

7. Coneixer les meues assignatures.

8. Millora de la convivència.

9. Cross Contra la Violència de Gènere I

10. Cross Contra la Violència de Gènere II

11. Pre avaluació primera.

12. Convivència als centres de secundaria.

13. Post avaluació primera

14. Lemes: Aprendre a aprendre.

15. Aprendre a aprendre: agenda, calendari escolar i temps d’estudi. 16. Fer

esquemes.

17. Dia de la PAU. Tutoria entre iguals (TEI).

18. Prevenció de Conductes Addictives: Drogues i, Alcohol. 19.

Prevenció de Conductes Addictives : Drogues i, Alcohol. 20.

Micromachismes.

21. Llegint comprennent: TEI.

22. Dia de la Dona. Relacions Igualitàries i noves masculinitats. 23. Pre
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avaluació segona.

24. Post avaluació segona.

25. Atenció Individualitzada alumnat,

26. Atenció Individualitzada alumnat.

27. Pla Educació Afectiu Sexual

28. Pla Educació Afectiu Sexual.

29. L’avaluació en l’ESO.

30. Què és 3r d’ESO?

31. Pre – matrícula .

32. Avaluació final PAT.

P.A.T.: 3r ESO - FPB I

1. Qüestionari Inicial.

2. Drets i deures.

3. Dinàmiques grupals de coneixement.

4. Dinàmica elecció delegat/da.

5. Pre i Post-avaluació zero.

6. Elecció de delegat/da.

7. Coneixer les meues assignatures.

8. Millora de la convivència.

9. Cross Contra la Violència de Gènere I

10. Cross Contra la Violència de Gènere II

11. Pre avaluació primera.

12. Post avaluació primera

13. Aprendre a aprendre: agenda, calendari escolar i temps d’estudi. 14. Lemes:

Aprendre a aprendre.

15. Aprendre a sutbrayar.
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16. Fer esquemes.

17. Dia de la PAU. Tutoria entre iguals (TEI).

18. Prevenció de Conductes Addictives: Drogues i, Alcohol. 19.

Prevenció de Conductes Addictives : Drogues i, Alcohol. 20.

Micromachismes i noves masculinitats.

21. Llegint comprennent: TEI.

22. Dia de la Dona. Relacions Igualitàries i noves masculinitats. 23. Pre

avaluació segona.

24. Post avaluació segona.

25. Pla Educació Afectiu Sexual

26. Pla Educació Afectiu Sexual.

27. L’avaluació en l’ESO.

28. Orientació Acadèmica: Què és 4t d’ESO?

29. Orientació Acadèmica: Què és 4t d’ESO?

30. Orientació Acadèmica: Atenció Individualitzada alumnat. 31. Pre –

matrícula .

32. Avaluació final PAT.
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P.A.T.: 4t ESO - FPB II
1. Qüestionari Inicial.

2. Drets i deures.

3. Dinàmiques grupals de coneixement.

4. Dinàmica elecció delegat/da.

5. Pre i Post-avaluació zero.

6. Elecció de delegat/da.

7. Coneixer les meues assignatures.

8. Millora de la convivència.

9. Cross Contra la Violència de Gènere I

10. Cross Contra la Violència de Gènere II

11. Pre avaluació primera.

12. Post avaluació primera

13. Aprendre a aprendre: agenda, calendari escolar i temps d’estudi. 14.

Aprendre a aprendre: aprenentatge significatiu.

15. Aprendre a sutbrayar.

16. Fer esquemes.

17. Dia de la PAU. Tutoria entre iguals (TEI).

18. Prevenció de Conductes Addictives: Drogues, Alcohol i Xarxes Socials. 19.

Prevenció de Conductes Addictives : Drogues, Alcohol i Xarxes Socials. 20.

Micromachismes.

21. Noves masculinitats.

22. Dia de la Dona. Relacions Igualitàries.

23. Pre avaluació segona.

24. Post avaluació segona.

25. Pla Educació Afectiu Sexual

26. Pla Educació Afectiu Sexual.

27. L’avaluació en l’ESO.

28. Orientació Acadèmica: Quins sóns els ensenyaments postobligatoris?? 29.
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Orientació Acadèmica: Itineraris Acadèmics en Batxillerat i Cicles FP.. 30.

Orientació Acadèmica: Atenció Individualitzada alumnat.

31. Preinscripcions Ensenyaments Postobligatoris .

32. Avaluació final PAT.

P.A.T.: 1r Batxillerat
1. Qüestionari Inicial.

2. Drets i deures.

3. Dinàmiques grupals de coneixement.

4. Dinàmica elecció delegat/da.

5. Pre i Post-avaluació zero.

6. Elecció de delegat/da.

7. Coneixer les meues assignatures.

8. Aprendre a Aprendre en Batxillerat.

9. Cross Contra la Violència de Gènere I

10. Cross Contra la Violència de Gènere II

11. Pre avaluació primera.

12. Post avaluació primera

13. Aprendre a aprendre: agenda, calendari escolar i temps d’estudi. 14.

Aprendre a aprendre: aprenentatge significatiu.

15. Jornades Universitaries Portes Obertes.

16. Fer esquemes.

17. Dia de la PAU. Tutoria entre iguals.

18. Prevenció de Conductes Addictives: Drogues, Alcohol i Xarxes Socials. 19.

Prevenció de Conductes Addictives : Drogues, Alcohol i Xarxes Socials. 20.

Micromachismes.

21. Noves masculinitats.

22. Dia de la Dona. Relacions Igualitàries.

23. Pre avaluació segona.
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24. Post avaluació segona.

25. Pla Educació Afectiu Sexual

26. Pla Educació Afectiu Sexual.

27. L’avaluació en Batxillerat.

28. Orientació Acadèmica: Itineraris Acadèmics en 2n Batxillerat. 29.

Orientació Acadèmica: Vinculació entre Itineraris Acadèmics en

Batxillerat, Graus Universitaris i, Cicles de GS de FP.

30. Orientació Acadèmica: Atenció Individualitzada alumnat.

31. Pre-matrícula 2n Batxillerat.

32. Avaluació final PAT.
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P.A.T.: 2n Batxillerat

1. Qüestionari Inicial.

2. Coneixer les meues assignatures.

3. Aprendre a aprendre: agenda, calendari escolar i temps d’estudi. 4. Elecció de

delegat/da.

5. EBAU. Estructura i Ponderacions.

6. Cross Contra la Violència de Gènere II

7. Atenció Individualitzada alumnat

8. Pre avaluació primera.

9. Post avaluació primera

10. Aprendre a aprendre: aprenentatge significatiu.

11. Fer esquemes.

12. Dia de la PAU.

13. Jornades Portes Obertes Universitats.

14. Jornades Portes Obertes Universitats.

15. Micromachismes.

16. Noves masculinitats.

17. Dia de la Dona. Relacions Igualitàries.

18. Pre avaluació segona.

19. Post avaluació segona.

20. L’avaluació en Batxillerat.

21. Orientació Acadèmica: Plans estudis Graus Universitaris i CC.FF. GS.

22. Orientació Acadèmica: EBAU.

23. Orientació Acadèmica: Atenció Individualitzada alumnat. 24.

Preinscripcions als Cicles de Grau Superiors i Preinscripció Universitària.

25. Avaluació final PAT.
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PLA DE TRANSICIÓ  ENTRE NIVELLS  I  ETAPES
Curs 2022-2023

A. PLA DE TRANSICIÓ ENTRE EP i ESO

IES CLOT DEL MORO,

CEIP VILLAR PALASÍ I CEIP AUSIAS MARCH (SAGUNT),

CEIP TIERNO GALVÁN (GILET) I CEIP DOMÍNGUEZ ROCA (PETRÉS).

 1. PRINCIPIS GENERALS

Es sustenten sobre els següents principis:

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

2. La continuïtat i la graduació progressiva que existeix en l'ensenyament bàsic.

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 desenvolupament

personal, afectiu, i pròpiament curricular.

5. L'autonomia pedagògica dels centres quant a l'organització i funcionament més

adequats a les característiques i necessitats del seu alumnat. I la coordinació entre els

centres d'Educació Primària i els centres d'Educació Secundària.

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

1. El Pla de Transició de l'Etapa d'Educació Primària a la d'Educació Secundària

Obligatòria formarà part dels projectes educatius dels centres d'Educació Primària i

d'Educació Secundària Obligatòria. Així mateix, el pla de transició s'incorpora a l'inici del

curs en la programació general anual.

2. L'elaboració del pla de transició partirà de la identificació de necessitats de

l'alumnat, professorat i famílies en el marc del trànsit entre ambdues etapes, i en la

planificació i aplicació del mateix prestarà especial atenció a:

a. La progressió curricular entre el tercer cicle d'Educació Primària i el primer i segon

curs d'Educació Secundària Obligatòria.

b. La coordinació del desenvolupament de la funció tutorial, i de l'atenció a la

diversitat, quant a continuïtat de recursos personals, materials i estratègies organitzatives es

refereix, per a donar resposta efectiva a les necessitats específiques de suport educatiu.

c. La convergència en ambdues etapes en la gestió de la convivència i la resolució de

conflictes.

d. La concreció quant a la coordinació entre els equips docents d'Educació Primària i

d'Educació Secundària Obligatòria implicats en el procés.

e. Composició i procés de constitució dels equips de transició.

f. Planificació general d'actuacions: identificació de necessitats, objectius, activitats

generals, mecanismes i estratègies per a potenciar la coordinació entre equips docents i

calendari de treball.

g. Un programa de desenvolupament competencial per a l'alumnat del tercer cicle

d'Educació Primària, i de primer i segon d'Educació Secundària Obligatòria, focalitzat en

l'impuls de l'autonomia i iniciativa personal, i l’auto-regulació cognitiva, emocional,

conductual i pròpiament escolar.

h. La concreció dels àmbits, les actuacions prioritàries i els mecanismes de

col·laboració entre els centres docents i les famílies.
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i. Els mecanismes de seguiment i avaluació del pla de transició.

3. COMPOSICIÓ

a. Caps d'estudis dels diferents Centres.

b. Coordinadora de l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria.

c. Cap del departament d'Orientació del centre d'Educació Secundària Obligatòria.

d. Un especialista en orientació educativa del servei psicopedagògic escolar

encarregat d'atendre el centre d'Educació Primària.

e. Els tutors i les tutores del sisè curs d'Educació Primària.

f. Els tutors i les tutores de primer curs d'Educació Secundària Obligatòria.

g. Els mestres i les mestres especialistes en Pedagogia Terapèutica d'ambdues etapes.

h. Els caps de departament de les matèries instrumentals d'Educació Secundària

Obligatòria.

4. FUNCIONAMENT

1. Es formaran 3 comissions de treball.

2. La primera sessió de treball de l'equip de transició es realitzarà prèvia convocatòria

de la coordinadora de secundària del centre d'Educació Secundària Obligatòria, durant el

primer trimestre. En ella, s’ abordaran, entre unes altres, les següents qüestions:

a. Constitució de l'equip de transició.

b. Configuració de les comissions de treball que es considere oportú, a fi

d'optimitzar la funcionalitat del treball de l'equip.

c. Establiment del calendari d'actuacions i reunions.
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3. Les funcions i actuacions de cadascuna de les comissions són:

I.- Constituïda pels Caps d'Estudis dels 4 Centres i coordinada pel Cap d'Estudis de

l'IES:

a Delimitació de necessitats formatives del professorat en el terreny de la funció

tutorial, la gestió de conflictes i la promoció de la convivència, el desenvolupament

competencial de l'alumnat, i l'organització i gestió de l'atenció a l'alumnat amb

necessitats específiques de suport educatiu.

b Entrevistes o reunions col·lectives amb les famílies per a determinar les seues

necessitats formatives respecte del desenvolupament emocional, personal i social

dels seus fills i filles; el desenvolupament competencial; i la cultura, organització i

funcionament del centre d'Educació Secundària Obligatòria.

II.- Formada pels professors de pedagogia terapèutica i els psicopedagogs dels 4

Centres i coordinada pel psicopedagog de l'IES:

a L'anàlisi de dades de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i

les propostes de resposta a aquesta necessitat.

b Establiment del perfil de l’alumnat amb necessitats educatives, candidats per

ser atesos des de els grups de Reforç. Aquests alumnes han de ser proposats,  pels

tutors de sisè. Aquests alumnes no han de tindre faltes d’assistència ni tampoc

incidències de convivència. Per tant, han de ser alumnes que presenten dificultats

d'aprenentatge,  no imputables a la falta d'estudi o esforç.

III.- Formada pels tutors de 6é curs de primària i 1r d'ESO , coordinada per la

coordinadora de secundària de l'IES:

a Revisió i seguiment de les proves conjuntes tant d'avaluació finals d'Educació

Primària com de les proves d'avaluació inicials d'Educació Secundària Obligatòria,

per saber el nivell acadèmic (sobretot el que fa referència a les àrees instrumentals:

llengua castellana i valenciana i matemàtiques).

b L'anàlisi de la continuïtat curricular entre el tercer cicle d'Educació Primària, i

el primer i segon curs d'Educació Secundària Obligatòria, a través del contrast i la

“TROBAR EL TEU CAMÍ”



comparativa de les concrecions curriculars i les programacions didàctiques

d'ambdues etapes.

 5. SEGUIMENT I AVALUACIÓ

1. L'equip de transició, concretarà el procediment de seguiment, avaluació i elaboració

de propostes de millora del pla de transició.

2. Per a valorar el nivell de qualitat i eficàcia del pla de transició implementat,

s'empraran els següents criteris:

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.

 6.  MEMÒRIA

L'equip de transició elaborarà anualment una memòria en la qual es detallaran:

1. Actuacions destacables del pla de transició pel seu bon

funcionament. Justificació del mateix.

2. Actuacions destacables del pla de transició pel seu funcionament deficitari. Anàlisi

de les seues causes.

3. Justificació del resultat de les actuacions anteriors i propostes de millora a integrar

en el següent pla de transició.

El contingut d'aquesta memòria s'inclourà en la memòria final de curs de cadascun

dels centres docents.
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 7.-PLANIFICACIÓ GENERAL D’ACTUACIONS PROGRAMADES

ACTUACIÓ RESPONSABLES (Previsions)

DATA I LLOC

Jornada d’Acollida de l’alumnat nouvingut de 1r
ESO del curs 2022/2023

Equip Directiu
Dept. Orientació
Professorat Tutor

12 setembre

IES CLOT DEL
MORO

Reunió de benvinguda amb les famílies dels
alumnes de 1r ESO

Equip Directiu
Dept. Orientació
Professorat Tutor

21 setembre

IES CLOT DEL
MORO

Observació per part de professorat d’àmbits de
l’institut de classes en CEIP Domínguez Roca
(Petrés) - tècniques de treball cooperatiu a l’aula.

Professorat àmbits IES
Tutors/es 5é/6é
Coordinadora de
secundària

7 novembre

CEIP DOMÍNGUEZ
ROCA

Reunió inicial per la posada en marxa del pla de
transició.

Cap d’Estudis IES
Caps d’estudis Col·legis
Dept. Orientació
Coordinador/a secundària

22 novembre

IES CLOT DEL
MORO

Visita de les escoles de primària al Cros del Clot per
commemorar el Dia en Contra de la Violència de
Gènere. Lema d’enguany: “DE L’EXPLOTACIÓ A
LA DIGNITAT”

Depart. Educació Física
Vicedirecció
Equip Directiu

2 desembre

IES CLOT DEL
MORO

Participació dels alumnes de 2n d’ESO com
ajudants en el cros de Nadal del CEIP Villar Palasí.

Dept. Educació física
Tutors/es 6é
Professorat del centre

data per determinar-
desem.

CEIP VILLAR
PALASÍ
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Participació dels alumnes de 2n d’ESO com
ajudants en el cros de Nadal del CEIP Ausiàs
March.

Dept. Educació física
Tutors/es 6é
Professorat del centre

data per determinar-
desem.

CEIP AUSIÀS
MARCH

Observació per part de professorat d’àmbits de
l’institut de classes en CEIP Tierno Galván (Gilet) -
tècniques de treball cooperatiu a l’aula.

Professorat àmbits IES
Tutors/es 5é/6é
Coordinadora secundària

data per determinar-
gener

CEIP TIERNO
GALVÁN

Reunió de la Comissió d’orientació: establiment de
dates i revisió d’acords.

Cap d’Estudis IES
Caps d’estudis Col·legis
Dept. Orientació
Coordinadora secundària

gener

IES CLOT DEL
MORO

Reunió de la Comissió d’orientació: Coordinació
traspàs d’informació Plans de Convivència.

Cap d’Estudis IES
Caps d’estudis Col·legis
Dept. Orientació
Coordinadora secundària

març

IES CLOT DEL
MORO

Visita d’alumnes CEIPs Tierno Galván (Gilet) i
Petrés a l'institut. Xarrada informativa amb
participació d'alumnat 1r/2n d'ESO i lliurament
d'informació.

Coordinació Professorat de matèries instrumentals
bàsiques d’IES i col·legis. (Març-Abril)

Cap d’Estudis IES
Tutors/es de 6é
Caps de departament
d’instrumentals IES
Dept. Orientació
Coordinadora secundària

PENDENT confirmar
data

IES CLOT DEL
MORO

Visita d’alumnes CEIP Villar Palasí a l'institut.
Xarrada informativa amb participació d'alumnat
1r/2n d'ESO i lliurament d'informació.

Coordinació Professorat de matèries instrumentals
bàsiques d’IES i col·legis. (Març-Abril)

Cap d’Estudis IES
Tutors/es de 6é
Caps de departament
d’instrumentals IES
Dept. Orientació
Coordinadora secundària

PENDENT
confirmar data

IES CLOT DEL
MORO
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Visita d’alumnes CEIP Ausiàs March a l'institut.
Xarrada informativa amb participació d'alumnat
1r/2n d'ESO i lliurament d'informació.

Coordinació Professorat de matèries instrumentals
bàsiques d’IES i col·legis. (Març-Abril)

Cap d’Estudis IES
Tutors/es de 6é
Caps de departament
d’instrumentals IES
Dept. Orientació
Coordinadora secundària

PENDENT
confirmar data

IES CLOT DEL
MORO

Traspàs d'informació de l'alumnat que ingressarà a
l'institut del CEIP Tierno Galván (Gilet). Posada en
comú de les dades de la graella primària/secundària.

Dept. Orientació
Tutors/es 6é
Coordinadora secundària

finals juny

IES TIERNO
GALVÁN

Traspàs d'informació de l'alumnat que ingressarà a
l'institut deL CEIP Domínguez Roca (Petrés).
Posada en comú de les dades de la graella
primària/secundària.

Dept. Orientació
Tutora 6é
Coordinadora secundària

finals juny

IES DOMÍNGUEZ
ROCA

Traspàs d'informació de l'alumnat que ingressarà a
l'institut del CEIP Ausiàs March. Posada en comú
de les dades de la graella primària/secundària

Dept. Orientació
Tutores 6é
Coordinadora secundària

finals juny

CEIP AUSIÀS
MARCH

Traspàs d'informació de l'alumnat que ingressarà a
l'institut del CEIP Villar Palasí. Posada en comú de
les dades de la graella primària/secundària

Cap d’Estudis IES
Dept. Orientació
Tutors/es de 6é
Coordinadora secundària

finals juny

CEIP VILLAR
PALASÍ

Anàlisi de les dades i organització de les mesures
d'atenció a la diversitat per a l'alumnat del curs
vinent

Cap d’Estudis IES
Dept. Orientació
Coordinadora secundària

Juny /juliol

IES CLOT DEL
MORO

Avaluació i memòria del Pla de Transició
Cap d’Estudis IES
Caps d’estudis col·legis
Dept. Orientació
Professorat PT
Coordinador/a secundària

Juny /juliol

IES CLOT DEL
MORO
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B. Plan de transició entre  etapes:  ESO i BATXILLERAT

L’IES Clot del Moro és un centre que imparteix ensenyaments d’ESO i

Postobligatòris, de Batxillerat. L’etapa de Batxillerat en l’IES Clot del Moro es

caracteritza pels següents aspectes:

- S’impartixen totes les Modalitats de Batxillerat: Ciències, Humanitats i Ciències,

Socials, Arts Plàstic i Arts Músical.

- L’alumnat de Batxillerat del Clot del Moro pot procedir - a més de l’alumnat del

mateix centre- de diferents centres de la població i de la comarca, degut a dos

factors: hi han centres que no imparteixen l’etapa de Batxillerat i, altres que no

imparteixen la Modalitat d’Arts.

ACTUACIONS

1.- Intervencions educatives que es desenvoluparan per atendre la diversitat de

l’alumnat des d’una perspectiva inclusiva.

DECRET 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el

currículum de Batxillerat.

Article 38. Sessions d’avaluació i plans de recuperació

2. …En tot cas, i atés el caràcter continu de l’avaluació, cal fer cada trimestre, com a

mínim, una sessió d’avaluació, a més d’una avaluació inicial durant el primer mes

lectiu

6. En l’avaluació inicial de cada curs, s’ha de procedir a l’anàlisi de les dades i

informacions anteriors de què es dispose sobre l’alumnat, prenent en consideració el

consell orientador del quart curs de l’educació secundària obligatòria en el cas del

primer curs de batxillerat i, en conseqüència, l’equip educatiu adoptarà les mesures

complementàries per a l’alumnat que ho requerisca.
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El nou decret que organitza el desenvolupament del Batxillerat en la Comunitat

Valenciana, estableix l'obligatorietat de fer una avaluació inicial en Batxillerat. Per aquest,

motiu s’establiran espais i temps de coordinació, segons necessitats, amb els centres de

Secundària dels que provenen els alumnes de Batxillerat per: informar als equips docents en

les sessionss d’avaluació zero i per poder adoptar les mesures d'inclusió educativa idònies

per cada alumne.

2.-Mesures des de l'Acció Tutorial.

Si bé aquestes mesures s'emmarquen essencialment en el Pla d'Acció Tutorial, tot el

professorat haurà de col·laborar en el Pla d'Orientació Acadèmica i Professional de l'IES.

Entre aquestes mesures poden trobar-se les següents:

- Informació sobre les opcions acadèmiques al final de l'etapa: modalitats de

batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. Informació d'opcions en cas de no aconseguir el

títol d'ESO: Formació Professional Bàsica, educació secundària d'adults, etc.

- Activitats encaminades a la realització posterior del Consell Orientador:

qüestionaris d'interessos professionals, d'aptituds, de valors, de rendiment escolar.

- Trasvase d’informació entre els diferents centre per atendre per poder respondre de

modo inclusiu a les NESE de l’alumnat.

3.-Informació als alumnes de 4t d'ESO i FPB II i, a les seues famílies de les diferents

alternatives en acabar l'etapa

Els alumnes i les seues famílies han de conèixer en profunditat la nova etapa que

començaran. Per aquest motiu són pertinents les següents xarrades en col.laboració tutores i

tutores, equip directiu i orientadora del centre.

- Xarrada informativa sobre el Batxillerat a alumnes i famílies: característiques,

modalitats, optativitat, criteris a tindre en compte per a triar l'una o l'altra modalitat,

informació i seguiment del procés d'admissió, estudis relacionats amb cada modalitat,

centres en els quals es poden cursar els estudis etc.
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–Xarrada informativa sobre la Formació Professional: característiques, estructura,

famílies professionals, cicles formatius de grau mitjà i els mòduls dels quals es compon,

proves d'accés, possibilitats després d'aquests estudis, etc.

- Orientació individual a cadascun dels alumnes.

- Assessorament individualitzat a les familes, a demanda.

4.-Informació a famílies sobre els estudis post obligatoris que poden emprendre els

seus fills en el nostre centre

Les famílies de l’alumnat de 4t d'ESO acudeixen a una reunió convocada pel director

i l'orientadora del centre:

- Redacció d'una carta on es convida a les famílies a una reunió en el centre per a tractar

aspectes rellevants sobre els nous estudis que iniciaran els seus fills.

- Benvinguda a l’institut per part de l'equip directiu i orientadora.

-Xarrada informativa sobre els Batxillerats que es poden cursar al nostre centre:

característiques, modalitats, optativitat, criteris a tindre en compte per a triar l'una o l'altra

modalitat, informació i seguiment del procés d'admissió, estudis relacionats amb cada

modalitat, centres en els quals es poden cursar els estudis etc.

-Orientació individual a les famílies que ho sol·liciten.

5.- Visita al nostre centre dels alumnes dels centres adscrits i altres alumnes interessats

en cursar algú dels nostres batxillerats.

Coincidint amb el període d'admissió al Batxillerat s'estableixen una sèrie de visites

d’ alumnat interessat. L’ objectiu d’ aquestes visites és:

- Informar de les diferents modalitats de Baxillerat que es poden cursar en el centre.

-Visitar el centre per conèixer les instal·lacions.

- Explicar les característiques del centre i els programes i iniciatives que desenvolupem.

- Resoldre els dubtes i inquietuds que tenen els alumnes.
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- Informar sobre el procés d'admissió i posterior matriculació.

6.- Fer conèixer, entre el nostre alumnat els diferents centres de Formació Professional

de la nostra  població:IEs Jorge Juan, Ies Camp de Morvedre i IES Eduardo Merello.

-Visita a la Feria d’orientació professional, organitzada pel Ajuntament de Sagunt i que té

lloc a l’IES Jorge Juan i l’IES Eduardo Merelló del Port de Sagunt. En aquest encontre es

proporciona a l’alumnat experiències on puguen obtindre informació que els ajude a prendre

una decisió sobre els estudis post obligatoris que desitgen iniciar.

- Xarrada al centre d’ alguns dels centres concertats propers com el Col·legi Virgen al Pie de

la Cruz de Puçol, si s’ofereixen a informar el nostre alumnat. Xarrades dirigides a tot

l’alumnat, però especialment als alumnes de PR4 i 4ESO d’Ensenyances Aplicades.
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PLANIFICACIÓ GENERAL D’ACTUACIONS PROGRAMADES

ACTUACIÓ RESPONSABLES DATA I LLOC
1. Coordinació amb els centres educatives d’orige
de l’alumnat de Batxillerat per tal de desenvolupar accions educatives inclusives i
informar als equips docents en l’avaluació zero.

Cap estudis
Dept. Orientació
Equips Docents

1r Trimestre

2. Mesures des de l'Acció Tutorial
Cap d’estudis

Dept. Orientació
Professorat Tutor

TOT EL CURS

IES CLOT DEL MORO

3. Informació a l’alumnat de 4t d'ESO sobre les diferents alternatives en acabar l'etapa Dept. Orientació
Professorat Tutor

TOT EL CURS
MARÇ I ABRIL

IES CLOT DEL MORO

4.Informació a famílies sobre els estudis post obligatoris que poden emprendre els seus
fills.

Equip directiu
Dept. Orientació

ABRIL

IES CLOT DEL MORO

5.-Visita d’alumnes de 4t ESO del centre de Secundaria Adscrit al Clot: IES Jaume I,
Sagunt. Xerrada informativa i lliurament d'informació.

Cap d’Estudis IES
Dept. Orientació

Professorat IES Jaume I

MAIG

IES CLOT DEL MORO

6.- Visita a la Fira d’Orientació Laboral de Sagunt, en l’ IES Jorge Juan. Dept. Orientació
Tutors

Professorat

MAIG/JUNY

IES JORGE JUAN

2



CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Curs 20__-__

El professorat de l'IES Clot del Moro ens sentim compromesos amb el projecte de tot centre

públic de vetllar per la qualitat educativa. Entenem que cal transmetre coneixements i educar

l'alumnat perquè assolisca responsabilitat, aprenga a practicar la tolerància i adquirisca un

criteri propi.

Volem que aquests objectius siguen compartits per les famílies i entenem que cal adquirir un

ferm compromís per dur-los a terme. Per això proposem a tota la comunitat educativa que

accepte, durant el curs 2020-2021, uns compromisos bàsics per aconseguir els objectius

compartits.

Les persones sotasignants, d'una part............................................................................., com a

tutor/a en nom i representació de l'IES Clot del Moro. D'altra banda, En/Na

.................................................................................................,com a pare/mare/tutor/a de

l'alumne/a..........................................................................................., conscients que l'educació

dels alumnes implica l'acció conjunta de la família i l'institut ACORDEN:

PER PART DE LA FAMÍLIA I ELS ALUMNES :

1. Escoltar, respectar i recolzar el professorat en les mesures i decisions

pedagògiques que prenga en la seua tasca professional i docent.

2. Assegurar la comunicació amb el centre i intercanviar amb el professorat la

informació de tot allò que siga rellevant pel procés d'aprenentatge del seu fill/ i

assistir a les reunions que es convoquen i col·laborar amb les propostes

pedagògiques de l’equip docent i del departament d'orientació.

3. Vetllar pel compliment del REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CENTRE,

i especialment en els següents apartats:

● Vetllar per l'assistència regular del seu fill/a al centre i pel compliment amb

puntualitat de l'horari, justificant sempre les faltes i les possibles eixides del centre

durant l'horari escolar, per la qual cosa activarà l’ aplicació web família d’ ITACA .

● Que el fill/a porte regularment els materials escolars, llibres, apunts, quaderns,

equipament de gimnàstica, de dibuix, AGENDA, etc.

● Que el fill/a no faça ús al centre de dispositius electrònics (mòbils...) que no siguen

necessaris per al desenvolupament de les seues activitats d'aprenentatge, i que en cas
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contrari, accepte les possibles mesures disciplinàries.

● Fomentar en el fill/a les actituds de respecte i de no discriminació sexista,

homòfoba..cap a als membres de la comunitat escolar (companys, personal de

serveis, professorat, etc.)

● AUTORITZAR la participació en totes les activitats culturals organitzades pel

centre que afavoreixen la integració com a membre del nostre col·lectiu.

● Promoure en el fill/a la cura dels llibres, materials i instal·lacions del centre

(mobiliari, taquilles, pantalles, etc.) així com a la neteja dels espais, tant de l'interior

com de l'exterior de l'edifici i àrees adjacents.

● Respectar i complir dins del Centre les normes derivades del pla de contingència

Covid generat per la situació de pandemia que vivim actualment.

PER PART DEL CENTRE I DEL PROFESSORAT:

1. Facilitar una formació que contribuïsca al desenvolupament integral de la

personalitat dels alumnes i adoptar les mesures educatives adients per atendre les

seues necessitats específiques.

2. Vetllar pels drets i per l'acompliment dels deures de l'alumnat en l'àmbit escolar,

tal com queden recollits al Reglament de Règim Interior del centre.

3. Mantenir una comunicació regular amb la família per informar de l'evolució

acadèmica i personal de l'alumne i de tots aquells aspectes relatius a l'àmbit educatiu

(Projecte Educatiu de Centre, Reglament de Règim Interior, resultats de les

avaluacions, etc.), així com comunicar regularment les faltes d'assistència per

ITACA  i/ o SMS i qualsevol altra circumstància que siga considerada rellevant.

4. Posar en coneixement de la família qualsevol incidència que afecte la bona

convivència des del primer moment en què se’n tinga constància.

5. Vetllar perquè el professorat siga puntual en el començament i acabament de les

classes.

6. Atendre les peticions d'entrevista o de comunicació que formule la família.

7. Informar la família dels diferents projectes del centre (educació afectiva-sexual,

alimentació saludable...)
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8. Desenvolupar aquest compromís amb l'alumnat a través de la tutoria i revisar

conjuntament amb la família l'acompliment d'aquests acords.

I perquè conste la nostra més sincera intenció i el nostre ferm compromís, signem el present

document, a:

Sagunt .................................de.........................de 20…..

TUTOR/A ALUMNE/A                                  PARE/MARE/TUTOR/A

LEGAL
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PLA DE FORMACIÓ

IES CLOT DEL MORO CURS 2022-2023

DADES DEL
COORDINADOR/A DEL

CENTRE

NIF 44792762D NOM ÀNGELS COGNOMS ALBIACH
DIEGO

TELÈFON 669852744 CORREU ELECTRÒNIC
angelsalbiach@gmail.com

HORARI DE CONTACTE
9:00  14:00

2. DETECCIÓ DE NECESSITATS / DETECCIÓN DE NECESIDADES

NECESSIT
ATS DE
GRUP

NÚM TIPUS DE GRUP N. DE
PERSON

ES

DESCRIPCIÓ DE LA NECESSITAT

1 CLAUSTRE 30 PROGRAMAR AMB LA LOMLOE

2 CLAUSTRE 20 AVALUACIONS PER COMPETÈNCIES

3 CLAUSTRE 80 CURS PRIMERS AUXILIS

4 CLAUSTRE 20 PROJECTES EN ELS ÀMBITS

5 DEPARTAMENT
BIOLOGIA

7 ELABORACIÓ DE MATERIALS DIGITALS
PER A BIOLOGIA

6 DEPARTAMENT
FÍSICA I QUÍMICA

8 PRÀCTIQUES DE LABORATORI

CALIBRATGE DE SENSORS ARDUINOS

7 DEPARTAMENT
HISTÒRIA

5 ÚS DE LES TECNOLOGIES APLICADES A
LA CARTOGRAFIA PER A
L’ENSENYAMENT DE LA GEOGRAFIA

8 DEPARTAMENT
EDUCACIÓ FÍSICA

5 LA BICI COM A MITJÀ DE TRANSPORT
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SEMINARIS CLOT DEL MORO 2022-2023

1. SEMINARI: Discussió de materials per a l’àmbit científic

Persona coordinadora: Pilar Utrillas (Biologia)

Elaboració de diferents projectes per tal d’englobar les matèries de Matemàtiques i Biologia.

2. SEMINARI :Estructurant la Internacionalització del centre

Persona coordinadora: Maria Pilar Ferriol Bruixola

Organització de les diferents activitats que giren al voltant de l’Erasmus

3. SEMINARI PEPLI

Persona coordinadora: Laura Araque

MEMBRES: almenys dos de cada departament Valencià, Castellà, Anglés, Història i Física i
Química.

Propostes per poder treballar conjuntament en les diferents llengües que marca el PEPLI totes
les assignatures.

4. SEMINARI: IGUALTAT AL CLOT

Persona Coordinadora: Maira Reolid

Organització d’activitat diverses per treballar la igualtat al centre.

5. SEMINARI: MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Persona Coordinadora: Juanvi Morales

Des del departament d’Història i en coordinació amb la resta de departaments es treballa tots
els aspectes relacionats amb la Memòria Històrica.
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6. SEMINARI: APRENEM JUGANT

Persona Coordinadora: Ángela Burguete

Elaboració de materials pedagògics interdisciplinars

7. SEMINARI: SENSIBILITZACIÓ A LA COEDUCACIÓ

Persona Coordinadora: Amparo Domínguez

Reflexions sobre els diferents aspectes socials que afecten a l’àmbit educatiu.

GRUPS DE TREBALL :

1. GRUP DE TREBALL: DISSENY PER A LES COMPETÈNCIES EMOCIONALS

Persona Coordinadora: Josep Manyez

Elaboració de materials per treballar les emocions a l’aula.

2. GRUP DE TREBALL: Les TIC  a   l’EPVA  de 3 r d’ESO

Elaboració de materials per treballar la plàstica a través de les TIC  en tercer d’ESO.
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PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.

IES CLOT DEL MORO

A) OBJECTIUS

Respecte a aquest punt i amb el recolzament d’un nombre important dels integrants

de la comunitat educativa s’assumeix com a objectiu general impulsar i promocionar l’ús

del valencià al centre, per la qual cosa existeix un pla de normalització lingüística on es

detallen tots els àmbits implicats i les actuacions pertinents per tal d’aconseguir aquest

objectiu general.

Objectius específics

 Aconseguir que el valencià siga llengua d’ús habitual en totes les activitats que es fan al

centre.

 Unificar l’acció educativa del centre evitant actituds discriminatòries respecte    a la llengua.

 Usar el valencià com a llengua d’interrelació amb l'alumnat fora de l’aula.

 Adquirir  i usar més  materials impresos i audiovisuals en valencià.

 Continuar amb l’ús del valencià en tota l’activitat oficial i de relació amb l’administració: en

els documents oficials, en la documentació econòmica i en les comunicacions orals i

escrites.

 Seguir amb el projecte d’aconseguir que la retolació interna i externa del centre, així com

els cartells, els anuncis, etc., estiguen en valencià.

 Incrementar el valencià en els documents relatius a la planificació educativa reforç,

assessorament i suport tècnic.

 Conscienciar el professorat de la importància de l’ús del valencià com a llengua

d’interrelació entre el professorat

 Aconseguir un major ús del valencià entre tot el personal no docent.

 Augmentar l’ús del valencià entre els membres de la comunitat educativa.

 Aquestos objectius haurien de concretar-se en diversos espais: l’administratiu, l’acadèmic,

el d’interacció didàctica i el d’interacció amb l’entorn.
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B)  ACTUACIONS EN ELS ÀMBITS D'INTERVENCIÓ

L'àmbit administratiu requeriria el compromís de redactar en valencià tota

l’activitat administrativa: documents oficials escrits, documentació econòmic, comunicació

oral i els símbols externs

En l'àmbit de gestió i planificació acadèmica implicaria la progressiva elaboració

en valencià de tots els documents necessaris al dissenyar i planificar la nostra activitat

esducativa: Projecte Educatiu de Centre.Projectes Curriculars.Planificació de les activitats

docents anuals (PGA).....

Així mateix es considera convenient anar incrementant el material relacionat amb

l'assessorament i suport tècnic,dels Seminaris (memòries, programacions...), material

relacionat amb les tutories, el Departament d’Orientació:Adaptacions curriculars.Projectes de

formació del professorat en centres.Projectes de grups de treball adscrits als

CEFIRE.Projectes d’innovació.

També cal fer e un esforç en aconseguir que tot el material necessari per a fer el seguiment i

control de la nostra activitat educativa siga en valencià .Memòria Anual del Centre, Butlletins

de notes, expedients dels alumnes, informes de les juntes d’Avaluació, normes de classe

Considerem molt important l'actuació del professorat envers la lengua i no sols en 'ús sinó en

l'actitud perquè professorat s'ha de convertir en un model de llengua i promotor de la

recuperació en l'ús social de la nostra llengua. El nostra Pla anual de normalització té com a

objectiu important aconseguir un increment i millora de l'ús del valencià al centre per part del

professorat.

A l'àmbit social i d’interrelació amb l’entorn entenem que l'atenció al públic s'ha

de fer en valencià per a la qual cosa es requereix un esforç important no sols de la comunitat

educativa sinó també de tots els agents extens que intervenen en el nostre centre i ens ajuden

a millorar la nostra tasca educativa:Reunions amb pares o tutors,parlaments en actes

oficials.intervencions en els mitjans de comunicació.activitats extraescolars.campanyes

informatives al centre.
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C) TEMPORITZACIÓ

La temporització per a cadascun dels objectius és diferent perquè alguns no sols

depenen de les nostres actuacions. Alguns d'ells els aconseguirem a llarg plaç i sempre que

aconseguim la conscienciació i implicació del tots els agents participants.

Quan als objectius plantejats per aquest curs uns es poden aconseguir en el tercer trimestre i

altres al llarg de tot el curs.

D) CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL PLA

L’equip directiu i els membres del claustre designats per aquesta tasca ,faran un

seguiment del PNL en els diferents àmbits ,informaran la COCOPE i realitzaran les accions

pertinents per aconseguir els objectius marcats

La COCOPE es reunirà trimestralment de forma ordinària per fer una valoració i

seguiment del pla anual de normalització. D’aquesta valoració i si fóra el cas es prendran les

mesures i accions pertinents per portar endavant l’aconseguiment dels objectius plantejats.

Així mateix i de forma extraordinària, es reunirà davant qualsevol situació que es

produïsca i que plantege un problema en l’us i normalitat del valencià en la vida del centre

E) ELABORACIÓ, APROVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PNL

Elaboració

L’elaboració del PNL del centre és competència de la Comissió de Coordinació Pedagògica. El

president informarà el Claustre de professors.

Cada departament farà propostes per millorar i avaluar el PNL del centre. El cap de departament

traslladarà aquestes propostes a la COCOPE . Els membres de la COCOPE valoraran i acceptaran

cadascuna de les propostes fetes pels diferents departaments i elaborarà el document final. El director

presentarà aquest document al Claustre.
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D’aquesta manera aconseguirem que arribe a haver-hi una implicació de tot el professorat i de la

resta de la comunitat escolar i que es puguen acomplir els objectius establerts.

Aprovació

El Consell escolar serà l’encarregat d’aprovar el PNL.

Difusió

La difusió del PNL es farà amb la participació de tota la comunitat educativa i emprant

tots els recursos humans i tecnològics de què disposem. Departaments, equips docents,

tutories, comissió de delegats, administració, web del centre i xarxes socials. És molt

important també la implicació i col·laboració de l’AMPA.

F) PLA DE PREVISIÓ NL DEL CURS

ÀMBIT ADMINISTRATIU

1. Objectius:

a) Millorar la qualitat dels nostres escrits oficials tant en la forma com en la adequació i

correcció .

b) Retolar totes les dependències del centre en valencià

c) Millorar l’ús del valencià com a llengua vehicular entre el PAS

2. Actuacions

a) Adquisició del Manual de documentació administrativa (AVL)

b) Retolació i cartells del centre en valencià en totes les dependències, amb especial

atenció a la biblioteca, cafeteria (menús, preus, etc.), taulers d’anuncis.

c) Promoció de l’ús del valencià entre el PAS.

3. Temporització

Els dos primers en el primer trimestre . El segón al llarg de toto el curs.
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4. Responsables i recursos

Secretària del centre

ÀMBIT DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ PEDAGÒGICA

1 .Objectius

a) Millorar la formació lingüística del professorat, alumnat i PAS.

b) Augmentar els recursos didàctics en valencià

c) Demanar xarrades informatives d’alumnat universitari sobre els estudis de grau en

valencià.

d) Incrementar l’us del foment de la lectura en valencià

e) Augmentar la presència de llibres en valencià.

2. Actuacions

a) Parelles lingüístiques entre l’alumnat el professorat i el personal PAS.

b) Adquirir materials didàctics en valencià

c) Convidar alumnat que es troba fent estudis universitaris en valencià que vinga al

centre a contar la seua experiència i animar el nostre alumnat continuar els seus

estudis universitaris en valencià.

d) Continuar el projecte “ la paraula és nostra”

e) Comprar més llibres en valencià i d’autoria femenina.

3. Temporització

Al llarg d'aquest curs

4. Responsables i recursos

Vicedirecció

Departaments del centre

ÀMBIT SOCIAL I DE RELACIÓ AMB L'ENTORN

1. Objectius

a) Emprar els mitjans audiovisuals per a la difusió i conscienciació de l’ús en  valencià.

b) Incrementar la participació en activitats extraescolars i complementàries en valencià.

c) Participar en les activitats culturals municipals que potencien l’ús del valencià
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2. Actuacions

a) Editar curts en valencià animant a l’ús de la nostra llengua.

b) Participar en els programa Rosquilletres i Scrabble.

c) Continuar en el Projecte  Eclosiona’t  teatre.

d) Concurs de microrelats sobre espantacriatures.

e) Participar en les Trobades d'escoles en valencià.

f) Ruta literària de Jaume Bru i Vidal

3. Temporització

La consequció d'aquest objectiu es farà al llarg de tot el curs escolar.

4. Responsables i recursos

Alumnat i  professorat del centre així com els agents externs impilcats

G ) APROVACIÓ DE LA PREVISIÓ NL DEL CURS

El Pla Anual de Normalització Lingüística del Centre, una vegada informat el Claustre,

s'incorporarà a la Programació General Anual (PGA) del centre que serà sotmesa a

l’aprovació del Consell Escolar.
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PROGRAMES DE

INTERNACIONALITZACIÓ

I. INTRODUCCIÓ I IMPORTÀNCIA DELS PROJECTES EUROPEUS

El nostre centre té una ampla experiència en aquest tipus de programes des de fa quinze anys,

en concret hem participat en diferents edicions dels programes europeus:

1. Un projecte TILA

2. Dos projectes Comenius

3. Sis projectes Erasmus+ edició 2014-2020:

a. 2016‐1‐ES01‐KA101‐024509 APRENDIENDO LENGUAS,

CONOCIENDO CULTURAS, ABRIENDO MENTES.

b. 2017-1-ES01-KA219-038032_1 HOSTS RESPONSIBILITY FOR REFUGEES

IN NEED

c. 2018-1-FR01-KA229-048001_2 LES SCIENCES DE LA TERRE SONT

FASCINANTES

d. 2019-1-FR01-KA229-062187_2 LA BIODIVERSITÉ: DU PASSÉ, DU

PRÉSENT ET DU FUTUR

e. 2019-1-IT02-KA229-063323_5 TOGETHER AGAINST DISCRIMINATION

f. 2020-1-FR01-KA229-080274_2 DES ÉNERGIES RENOUVENABLES POUR

UN AVENIR PLUS VERT

4. Actualment tenim la Acreditació Erasmus+ vigent fins a l’any 2027, amb l’avantatge

de tindre subvencions per a fer activitats dins d’aquest programa.

Hem de ressaltar la importància que per a la vida del nostre centre tenen els projectes

europeus. Sempre amb el beneplàcit de l’equip directiu i el Consell Escolar, hem intentat que

moltes de les activitats que realitzem estigueren relacionades amb els projectes europeus,

amb l’objectiu de fer projectes interdisciplinaris. Així, per exemple, una de les principals

activitats que realitzem, el “Cross al Clot”, activitat principal contra la violència de gènere, té

cada any la temàtica d’un dels projectes europeus. El del 2018 estigué dedicat a las dones
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refugiades, el del 2019 als prejudicis en l’esport i al 2020 a la biodiversitat. La idea és

avançar tot el claustre en la mateixa direcció. També hem d’afegir que gràcies a la dotació

dels programes europeus hemos pogut realitzar activitats d’inclusió a través de la Cultura

Clàssica (destinades a alumnat amb menys oportunitats) ajudant al desenvolupament del

projecte de “Mirades al Teatre” realitzant visites a llocs emblemàtics del nostre entorn.

Posteriorment. las hem difós pels canals habituals (web del centre, xarxes socials i premsa)

amb la ressenya d’haver-se realitzat amb l’ajuda de fons europeus.

A hores d'ara podem afirmar que la participació de nostre centre en els projectes Erasmus+ ha

sigut molt positiva i en certa manera ha canviat la nostra manera de treballar i plantejament

del procés ensenyament-aprenentatge. Acostar-nos a altres sistemes educatius, cooperar i

col·laborar amb altres institucions, conèixer altres cultures, millorar

la nostra competència lingüística, aprendre a desenvolupar les habilitats de treball en equip,

entre altres, ens ha enriquit com a comunitat educativa.

II. OBJECTIUS QUE VOLEM OBTINDRE

Els projectes KA1 que tenim aprovats, ens donen oportunitats d’aprenentatge, tant a

l’alumnat com al personal del centre, i secunden la internacionalització i el desenvolupament

institucional del nostre centre educatiu, a més d’altres organitzacions de l’Educació Escolar.

D’altra banda i tal com vàrem analitzar al fer la sol·licitud de l’Acreditació podem obtenir

ajuda dels fons europeus per a millorar les necessitats que tenim que millorar i que

considerem que són els objectius d’aquest projecte:

1. INTERNACIONALITZACIÓ Animen l’ús de les llengües (formació alumnat,

professorat, programes KA1, projectes KA2, programa plurilingüe, ensenyança de la

segona llengua estrangera) ja que són un vehicle que poden acostar a l'alumnat a altres

idees, maneres de treballar i a altres persones L’anglès s'usa com a llengua vehicular

en matèries no lingüístiques en el programa plurilingüe. Un objectiu seria donar

suport a la formació de professorat per a ampliar el programa També volem que

l'aprenentatge del francès estiga més present entre els/les estudiants, aprofundint així

en la idea de plurilingüisme i internacionalització

2. DIGITALITZACIÓ Ser competent digitalment és una necessitat com saber llegir o

escriure (alfabetització digital). Qui no domine les Tecnologies de la Informació i la

Comunicació (TIC) tindrà més complicat tindre èxit professional i comptarà amb

“TROBAR EL TEU CAMÍ”



menys oportunitats (bretxa digital) com s'ha vist en el confinament Un dels nostres

objectius és aconseguir docents i alumnat millor preparats digitalment per a millorar

l'ensenyament impartit ja siga presencial, semi presencial o a distància

3. PATRIMONI CULTURAL Pretenem conscienciar a l'alumnat que existeix un

patrimoni material i immaterial del qual ell és custodi perquè hi haja un llegat per a

les futures generacions. Volem que aprenga a valorar i gaudir de la seua riquesa

patrimonial i, seguint els principis de la “classe invertida”, transmetre valors a

estudiants d'altres llocs

4. EDUCACIÓ *STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) La majoria

de l'alumnat troba les Ciències massa acadèmiques. És per això que en els cursos

passats vàrem desenvolupar un Projecte d'Investigació i Innovació Educativa “La

Ciència com mai l'havies vista” en el que tractarem que els/as estudiants visqueren els

conceptes més que llegir sobre ells Constatem que l'alumnat masculí és predominant

en els estudis d'Enginyeria i Tecnologies, tendència que ja observem en l'institut i que

desitjaríem revertir o tindre paritat Volem continuar impulsant l'Educació *STEM per

a superar aquests reptes

5. SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL Tenim mancances en eficiència energètica,

ús de l'aigua, gestió de residus i coneixement del nostre patrimoni mediambiental

entre altres. Hem de treballar la consciència mediambiental i els ODS de l'agenda

2030 encoratjant a l'alumnat perquè propose i gestione les mesures oportunes perquè

el nostre centre siga més “ecofriendly”

6. EDUCACIÓ PER A LA SALUT Malgrat comptar amb un projecte sobre alimentació

i que, en tots els cursos, a través del PAT (Pla d'Acció Tutorial) es realitzen activitats

de control d'addiccions i educació sexual, constatem que part de l'alumnat té una

alimentació desequilibrada i amb el risc de trastorns alimentaris o que són addictes als

jocs i/o apostes “en línia”, que repercuteix en el seu desenvolupament físic i

emocional i en el seu rendiment acadèmic Un altre repte és afrontar situacions de risc

com a emergències climàtiques (vivim en una zona amb el risc d'inundacions),

sanitàries (com un accident de trànsit) o terroristes (desgraciadament no estranys en

els últims anys)

7. CONSCIÈNCIA SOCIAL Volem donar una resposta innovadora i real sobre la

justícia social i el reconeixement de drets fonamentals, així com sobre l'orfandat
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moral de les societats desenvolupades Volem delimitar una guia de formació de

l'alumnat per a la sensibilització real i establir propostes d'actuació de conflictes i

discriminacions socials en l'entorn pròxim

Per a aconseguir tots aquests objectius es proposaran diferents experiències d'aprenentatge,

cursos, intercanvis on observar la manera de treballar d'altres docents de les nostres mateixes

àrees, seminaris o grups de treball

III. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA

L'acció clau KA1 del programa proveeix d'oportunitats de mobilitat d'aprenentatge a les

persones i dona suport al desenvolupament de les institucions educatives i altres

organitzacions involucrades en l'educació al llarg de la vida a Europa. El finançament que el

nostre centre rep del programa Erasmus ha de contribuir a tots dos objectius. Això significa

que en organitzar activitats de mobilitat per als nostres participants, també s'ha de treballar en

els objectius anteriorment descrits o en uns altres que vagen sorgint en la nostra organització.

Per a això, hem desenvolupat un "Pla Erasmus": un pla que vincula les activitats de mobilitat

amb les necessitats i objectius del nostre centre. El pla Erasmus respon a una pregunta clau:

com s'utilitzarà el finançament de l'acció KA1 del programa en benefici del centre i de tot el

personal i l'alumnat, tant si participen en activitats de mobilitat com si no. El pla Erasmus

consta de tres parts: objectius, activitats i planificació de la gestió i els recursos.

A més, hem subscrit un conjunt d'estàndards de qualitat Erasmus, els quals defineixen unes

directrius comunes per a les organitzacions que participen en el programa en tota Europa i

resumidament destaquem els següents (el desenvolupament dels mateixos es troba el

document d'Acreditació):

I. Principis bàsics.

a. Inclusió i diversitat: S'han de garantir unes condicions justes i equitatives per a

tots els participants

b. Sostenibilitat i responsabilitat mediambientals: Promourem entre els nostres

participants un comportament responsable i sostenible des del punt de vista

mediambiental.
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c. Educació digital, incloent-hi cooperació virtual, mobilitat virtual i mobilitat

combinada: Utilitzarem eines digitals i mètodes d'aprenentatge per a

complementar les nostres activitats de mobilitat física i millorar la cooperació

amb les organitzacions associades

d. Participació activa en la xarxa d'organitzacions Erasmus: Tractarem de

convertir-nos en membres actius de la xarxa Erasmus, per exemple, acollint

participants d'altres països, o participant en intercanvis de bones pràctiques

II. Bona gestió de les activitats de mobilitat

a. Manteniment de la titularitat de les tasques fonamentals

b. Organitzacions de suport, transparència i responsabilitat

c. Integració dels resultats de les activitats de mobilitat en el nostre centre

d. Desenvolupament de capacitats: La nostra organització ha d'utilitzar els fons

del programa (i, en particular, el suport organitzatiu) de manera que augmente

gradualment la nostra capacitat per a treballar a escala internacional sobre una

base sostenible a llarg termini.

III. Qualitat i suport als participants

a. Disposicions pràctiques: Garantirem la qualitat de les mesures pràctiques i

logístiques

b. Salut, seguretat i respecte de la normativa aplicable

c. Selecció dels participants: Els participants han de ser seleccionats mitjançant

un procediment de selecció transparent, just i inclusiu

d. Preparació: els participants hauran de rebre una preparació adequada referida

als aspectes pràctic, professional i cultural de la seua estada al país

d'acolliment. La preparació ha d'organitzar-se en col·laboració amb

l'organització d'acolliment (i, si escau, les famílies amfitriones).

e. Supervisió i tutorització: quan siga procedent, sobre la base de les

característiques de l'activitat, les organitzacions d'enviament i d'acolliment

hauran de seleccionar a un tutor o persona a càrrec similar que farà un

seguiment del participant durant la seua estada en l'organització d'acolliment

f. Suport durant el desenvolupament de l'activitat: els participants hauran de

poder sol·licitar i rebre suport de les seues organitzacions d'acolliment i

enviament en qualsevol moment durant la seua activitat de mobilitat.
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g. Definició dels resultats d'aprenentatge: els resultats d'aprenentatge previstos

per al període de mobilitat hauran d'acordar-se per a cada participant o grup de

participants.

h. Avaluació dels resultats d'aprenentatge: els resultats d'aprenentatge i altres

beneficis per als participants han d'avaluar-se sistemàticament

i. Reconeixement dels resultats de l'aprenentatge

IV. Compartir els resultats i els coneixements sobre el programa.

a. Compartir els resultats dins de la nostra Comunitat Educativa

b. Compartir els resultats amb altres organitzacions i el públic

c. Reconeixement públic dels fons de la Unió Europea

IMPORTANT:

Durant aquest curs continuarem realitzant el seminari "Internacionalitzant el nostre centre"

amb la finalitat d'aprofundir en tots els aspectes necessaris per a poder desenvolupar aquest

programa i estructurar-lo de manera consensuada entre tot el professorat integrant del

seminari i assistit pels membres de la Comunitat Educativa que es consideren necessaris.

IV. ACTUACIONS D’AQUEST CURS ESCOLAR

En aquest curs tenim organitzades les següents activitats:

1. Per una banda, hem de finalitzar el projecte KA229-080274_2 « Les energies

renovables per un futur més verd » amb la qual cosa :

a. Mobilitat amb alumnat a l’Illa Reunió la setmana del 3 al 7 d’Octubre

b. Acollida dels socis i activitats amb totes les persones participants la setmana

del 12 al 16 de Desembre.

2. Hem de finalitzar les activitats K121 de l’Acreditació concedides en la convocatòria

del 2021:

a. Acollida d’alumnat de Cahors (França) la setmana del 17 al 23 d’Octubre

b. Job Shadowing de dos professores a l’institut Klara Teoretiska de Linköping

Suècia

c. Recepció d’alumnat de L’institut de Tabor (República Txeca) la setmana del 7

a l’11 de Novembre
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d. Job Shadowing de dos professors al Lycée Pablo Picasso de l’11 al 13 de

Gener

e. Mobilitat del nostre alumnat a l’institut de Tabor (República Txeca) al final

del 2n/principi del 3er trimestre.

f. Queden per determinar 4 Job Shadowing del nostre professorat per al 3er

trimestre

g. Un curs de dos setmanes (o dos cursos d’una setmana cadascun) per a

professorat per al juliol

3. Desenvolupar les activitats K121 de l’Acreditació concedides en la convocatòria del

2022.

a. Recepció d’alumnat del Lycée Pablo Picasso per a març del 2023

b. Mobilitat del nostre alumnat al Lycée Pablo Picasso a l’abril del 2023

c. Curs de dos setmanes per a professorat per al juliol.

V. DIFUSIÓ DEL PROGRAMA.

Quant a aquest punt tan important la manera d'actuar serà la següent:

1. Tenim el compromís de actualitza la pàgina web del centre i en ella desenvolupar

l’espai destinat als programes europeus on estaran reflectits tots els aspectes

importants del programa, com per eixemple, l’històric de les activitats realitzades i els

criteris de selecció dels i de les participants en les diferents activitats.

2. Al final de la segona avaluació o principi de la tercera organitzarem un Claustre

Pedagògic amb l’objectiu d’informar sobre les activitats fetes, així com la repercussió

en la Comunitat Educativa i sobre tot, donar propostes de millora assequibles per al

nostre centre i que hem pogut observar al llarg de les activitats fetes.
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