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0. INTRODUCCIÓ

El present Projecte Educatiu és un document marc de caràcter general;   aquest

document marc queda definit com un instrument per a la gestió que, coherent amb

el context escolar, enumera i   defineix   les   senyes  d’identitat   d’aquest   centre,

formula   els   objectius   que  es pretenen  assolir,  expressa  les estructures

organitzatives i funcionals del mateix, recull els documents d’organització del centre

i  estableix els  criteris per  a la  seua  avaluació.  El  PEC és  el  document  on  es

reflecteix el  compromís col·legiat de tota la comunitat escolar per oferir  la millor

resposta en clau educativa a la diversitat social, econòmica i cultural del context

local. La seua finalitat és aconseguir els màxims nivells d'excel·lència per la qual

s'exercisca  l'autonomia  del  centre.  És  el   referent  per  a  donar  resposta  a  la

diversitat de les necessitats personals i educatives de l'alumnat derivades d'una

societat plural.

0.1. NECESSITAT DEL PEC

Quan l’organització i  funcionament dels centres es basa en actuacions

individualistes, que obeeixen  a situacions  d’urgència, s’hi genera un estat de

provisionalitat,  dispersió, incertesa i esforços estèrils. Millorar la situació depén en

gran part de l’encetament  d’estratègies d’acció que haurien de sorgir des dels

centres. Sembla necessari que la  institució escolar siga  capaç de generar

instruments i pautes clares que afavorisquen i permeten el següent:

1. Racionalitzar la feina docent i de l’alumnat.

2. Coordinar les actuacions de tots els membres de la comunitat educativa.

3. Racionalitzar l’ús del temps.

4. Aclarir els objectius que la institució es planteja i els mitjans de què

disposa per abastar- los.

5. Una  acció eficaç i  compensadora de  la feina del  professorat  que

afavorisca la seua realització professional i el seu creixement personal.

6. Generar motivació i incentius per a la feina del professorat.
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7. L’avaluació interna periòdica de l’acció escolar.

8. Facilitar la confluència d’interessos diversos.

02. BASE LEGAL

L'elaboració i el contingut s'ajusten al que disposa l'article 121 de la Llei Orgànica

2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en la seua nova redacció donada per la Llei

Orgànica 8/2013, així com en l'article 102 del Decret 234/1997, de 2 de setembre,

del Govern Valencià, excepte en allò referent als programes d'educació bilingüe

indicats en el dit article; en aquest centre es troba implantat el programa plurilingüe

regulat  pel  Decret  127/2012,  de  3  d'agost,  del  Consell,  pel  qual  es  regula  el

plurilingüisme en l'ensenyament no universitari a la Comunitat Valenciana. També

seran aplicables la  resta de disposicions vigents que estableixen la  inclusió  de

determinats aspectes com a part del contingut del Projecte Educatiu.

1. CONTEXT ESCOLAR, SOCIOECONÒMIC,

CULTURAL I SOCIOLINGÜÍSTIC DE L'INSTITUT

1.1. L'ENTORN 

(Vid. Annex I)

1.1.1. ID  E  NTIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL CENTRE   

L’IES Clara Campoamor és un dels dos centres públics d’Educació Secundària de

la localitat d’Alaquàs. L’oferta educativa de l’Institut  comprèn les següents línies

d’ESO i de Batxillerat i Formació Professional:

• Educació Secundària Obligatòria, amb tres grups en 1r, tres grups en 2n,

tres grups en 3r més el grup de PMAR, i dos grups en 4t .
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• Batxillerat,  amb dos grups en cada curs i  on s’imparteixen les modalitats

d’Humanitats i Ciències Socials i la modalitat de Ciències.

• Formació Professional amb el Cicle Mitjà d'Activitats Comercials i primer i

segon de CFB.

L'oferta educativa és ampla i satisfà les necessitats de l'entorn, encara que hi ha la

possibilitat de revisar els itineraris i l’optativitat de l'ESO i del Batxillerat tot i tenint

en compte l'aplicació de la nova normativa.

Pel que fa a la procedència i  distribució de l’alumnat, en l’etapa de Secundària

Obligatòria el nostre centre s'abasteix quasi exclusivament de l'alumnat provinent

del  CEIP  Bonavista  que  tenim  adscrit.  En  el  cas  del  Batxillerat,  ens  nodrim

principalment del nostre propi alumnat, encara que també vénen alumnes d'altres

centres de secundària  de la localitat..  La distribució dels/  de les  463 alumnes

matriculat en el curs 2016-2017 és la següent:

PEV PIP TOTAL

1r ESO 51 27 78

2n ESO 44 26 70

3r ESO 42 49 91

4t ESO 45 18 63

1r BatxC 27 27

2n BatxC 16 16

1r BatxH 18 18

2n BatxH 29 29

1r CFB 17 17

2nCFB 9 9

1r CFM 30 30

2n CFM 15 15

Pel que fa a l’aspecte sociolingüístic, podem afirmar que la majoria de l’alumnat

autòcton fa servir el castellà com a llengua de comunicació. L'alumnat estranger és
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cada vegada menys nombrós i té procedencia molt diversa. Al seu torn, el centre,

com diu el Pla de Normalització Lingüística, tant en l'ESO com en el Batxillerat,

ofereix  el  programa  PEV i  el  programa PIP.  A més,  com a  centre  Plurilingüe,

segons els Disseny Particular del Programa Plurilingüe, en l'ESO es dóna almenys

una assignatura en cada nivell en anglès. Aquests plans poden ser una eina per

afavorir  el  coneixement  de  llengües  estrangeres  al  centre,  a  més  de  donar  la

formació i oportunitat als membres de la comunitat educativa d’utilitzar el valencià.

El present curs 2016-2017 l'IES Clara Campoamor té una plantilla formada per 51

professors/es,  38  dels  quals  (74,5%) tenen la  plaça definitiva al  centre,  el  que

suposa una gran estabilitat. En aquest sentit, constatem la progressiva reducció del

professorat de plantilla els últims cursos com a conseqüència de l'augment de la

ratio i  d'hores  lectives.  Respecte  a  la  competència  lingüística,  la  majoria  del

professorat té el Certificat de Capacitació en Valencià i una part significativa del

claustre  actualmente  es  troba  preparant-se  per  assolir  el  certificat  B2

(majoritàriament de francès i d’anglès) dins del Marc Comú de Referència.

Els trets distintius que ens caracteritzen són l’oferta del cicle de grau mitjà de la

família professional de Comerç i tindre un CFB  en aquesta branca. En el lloc on hi

havia un centre de primària amb desprestigi, amb el pas dels anys, s’ha aconseguit

que es parlara d’un centre de secundària de qualitat,  amb una oferta educativa

adequada, que promou l'ús de noves metodologies, plurilingüe i que integra les

TIC, amb un equip de mediació que ha reduït molts dels problemes de convivència.

1.1.2. LOCALIT  Z  ACIÓ GEOGRÀFICA  

Alaquàs, la població on es troba l'institut, és un municipi situat en la comarca de

l'Horta, a València. El terme municipal d'Alaquàs és xicotet (3'9 km2) i està situat

al sud-oest de València, a 7 Km. aproximadament. Limita al nord i a l'oest amb

Aldaia, a l'est amb Xirivella i al sud amb Picanya i Torrent en una subunitat

geogràfica coneguda com a Pla de Quart. Està dins de l'àrea  metropolitana de

València, formant conurbacions amb Aldaia i quasi Torrent.
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1.2. CARACTERÍSTIQUES DEMOGRÀFIQUES

Per començar, convé plantejar l’evolució demogràfica del municipi d’Alaquàs. A

partir dels anys 50 comencen a Espanya les migracions interiors, aquest procés fa

comprensible  el gràfic sobre l’origen de la població d’Alaquàs. Els/Les

nascuts/des fora de la comunitat, Castella-La Manxa, Andalusia i Extremadura,

sobretot, i de distints municipi de la mateixa província, comarques de l’interior

de secà, formen  una majoria  aclaparadora,  sobretot  si hi afegim  que els/les

nascuts/des dins el   mateix  municipi són fills/es d’emigrants. Açò configura una

població majoritàriament castellanoparlant, malgrat que s’ha superat el possible

rebuig inicial a la cultura i la llengua autòctones a causa de la tasca que pot

exercir l’escola o els ajuntaments, tasca que està lluny de concloure.

Als anys 80 el procés s’atura també per motius generals, però el creixement torna

a ser elevat als anys 90. Un fenomen nou comença a plantejar-se als anys 90, i

agafa força cap al 2000, que és  la presencia d’immigrants estrangers/es.  El

percentatge de procedència dels i les habitants d’Alaquàs és al voltant del 2%

l’any 2001,  més o menys la mitjana de l’estat espanyol, però molt per baix de la

ciutat de València per exemple. Però, a l’any 2010 el percentatge és ja del 8 %,

suficient com a plantejar-se una problemàtica especial: gent que desconeix les

dues llengües oficials i d'escolarització irregular. Segons la fitxa municipal, en l'any

2013  el  percentatge  d'immigrants  de  nacionalitat  estrangera  era  d'un  21,85%,

mentres que d'altres comunitats autònomes ascendeix a un 16,23%.

Si analitzem l’estructura de  la població per grups d’edat i sexe, observem un

fenomen paral·lel a la resta de l’estat. El més destacat, és el descens brusc de

la natalitat a partir del  1976 aproximadament, descens que ha continuat de

manera ininterrompuda fins al 1998. Les raons són complexes. Espanya i

Alaquàs han adoptat el règim demogràfic modern: pocs fills/es i que es puguen

criar de manera satisfactòria. Això té conseqüències per a l’ensenyament ja que la

reducció d’alumnes no ha fet sinó augmentar.

El creixement vegetatiu encara és positiu perquè la població no és tan vella com a
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València, per exemple. Com a fet destacat, es pot comentar com pel que fa als

grups d’edat corresponents a joves i adults de 0 a 50 anys, el percentatge és més

alt a Alaquàs que a Espanya. L’origen d’aquesta circumstància cal buscar-lo en

la immigració dels anys 60, 70 i  90 i en la més alta natalitat que presenta

aquesta zona que la resta de l’estat, ja que es tracta de persones més joves en

aquesta època; pot esperar-se un repunt de la natalitat, a causa de la presència

d’immigrants recents però sobretot a causa de la maternitat tardana de les dones

que tenen en l’actualitat entre 25 i 40 anys i que conformen un grup prou nombrós,

com ja s’observa en el  canvi de tendència de l’any 1998 a l’any 2012. Segons la

fitxa municipal  actualitzada al 2104, la població d'Alaquàs és de 30.273.

1.3. ANÀLISI SOCIOECONÒMICA

El sector primari d’Alaquàs  ocupa un  percentatge reduït de  la  població, tot  i

trobar-se en una comarca anomenada l’Horta. La indústria representa el 4 8 %

de la població  activa, formada per PIMES, que han sabut orientar-se cap a una

diversificació productiva mecanitzada i moderna. Presenta una especialització en

activitats com la fusta, transformats metàl·lics, alimentació etc. 

Quant al sector serveis, Alaquàs  està inserit dins  de l’àrea  metropolitana de

València. Açò fa que els serveis que ofereix estiguen en relació amb uns altres

àmbits superiors. Predomina, com en la indústria, la xicoteta empresa, però també

d’altres  que ofereixen   serveis més especialitzats. També s’ha de tenir  en

compte que la  conurbació que forma amb Aldaia comporta que compartisca

amb aquesta part dels serveis. 

Per determinar el nivell econòmic del nostre alumnat potencial es poden fer servir

diversos indicadors. El primer, el nivell de renda. Segons l’anuari de la Caixa,

Alaquàs estaria en un 6 sobre 10 ( entre 9125 i 10180 euros per habitant) tenint en

compte la renda disponible per a les famílies, després d’haver passat de 5 a 6 en

els últims anys. Per una altra banda, aquesta és la mateixa que té la Comunitat

Valenciana, per damunt de la mitja espanyola que  és de 5. L’atur
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aproximadament é s d’unes 4 .247 persones segons les dades de l a

C o n s e l l e r i a  d ' E c o n o m i a  d e l  2 0 1 4 , i el sector serveis és el que presenta

un percentatge més alt d’aturats/des. Considerant que estadístiques com la del

nivell de renda, que es basa en mitjanes, oculten desigualtats, podem concloure

sense massa marge d’errors que el nostre alumnat estaria format per fills/es de

xicotets/es  empresaris/es i  treballadors/es, de classe mitjana o mitjana baixa.

També d’aquell percentatge d’aturats/des, en tindrem una part important. Aquestes

dades es poden associar al fet de què a Alaquàs i a d’altres localitats veïnes hi ha

una àmplia oferta educativa de caràcter privat, a la qual anirà l'alumnat de les

classes altes. 

1.4. ENTORN EDUCATIU, SOCIOCULTURAL I SANITARI

L’IES Clara Campoamor és un dels centres públics d’Educació Secundària de la

localitat  d’Alaquàs.  Els  centres  educatius de  la  localitat  són:  Escola  Infantil

Municipal  l’Alqueria;  cinc  col·legis  públics  d’Educació  primària  CEIP  González

Gallarza, CEIP Bonavista, CEIP Vil·la D’Alaquàs, CEIP Sanchis Almiñano i CEIP

Ciutat de Cremona; dos instituts d’Educació Secundària públics IES Faustí Barberà

i IES Clara Campoamor; dos col·legis concertats d’Educació Primària i Secundària

CC Mare de Deú de L’Olivar I i II i CC Madre Josefa Campos; el Centre d'Educació

Permanent d'Adults Enric Valor i el Centre Municipal de Formació Francesc Martí

Ferrer.

Alaquàs  compta  amb  una  sèrie  d’equipaments  culturals  utilitzats  per  la  nostra

comunitat  educativa  com  l'Escola  de  Música  de  la  UMA Vicente  Sanchis,  els

Poliesportius el Bovalar i El Terç, la Biblioteca Municipal el Centre Cultural l’Olivar,

Centre  Juvenil  El  Passatge,  el  Centre  Cultural  Andalús,  el  Centre  Cultural

Castella-La Manxa, l'Escola de teatre Juan Alabau i el Castell d'Alaquàs. 

Com a institut començàrem el curs 2000 en l'edifici on hi havia una antiga escola

de primària. Els dos cursos següents vam estar en barracons i es va fer el trasllat

al nou edifici el curs 2003.  L'avantatge és que les instal·lacions són modernes i

tenim un bon manteniment, malgrat algunes deficiències d'origen i que encara no

tenim  la  llicència  d'obres.  No  obstant  això  hem  de  rendibilitzar  l'espai  perquè
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actualment tenim problemes d'ubicació d'alumnat.

Des del punt de vista sanitari, Alaquàs té una oferta limitada: a banda de les dues

mútues privades existents, només té un Centre de  Salut destinat a  l’atenció

primària. No compta actualment amb un centre d’especialistes, que sí que tenen

els pobles del voltant.

2. OBJECTIUS PRIORITATS D’ACTUACIÓ

El centre com a receptor d'alumnes.

1. Fomentar el sentiment de pertinença al centre de tots els membres de la

comunitat educativa a través dels trets d'identitat.

2. Afavorir el  desenvolupament integral de l’alumnat i la  seua  adaptació  al

centre.

3. Facilitar el pas de primària a secundària mitjançant el Pla de Transició

L'acció educativa

1. Estimular la participació de l'alumnat en la presa de decisions del centre, així

com  la tolerància i respecte per a conviure en una societat plural.

2. Promoure  la  col·laboració  per  a  la  millora  de  les  condicions  ambientals,

sanitàries i de gestió de residus del centre.

3. Fomentar les relacions de convivència basades en el respecte

4. Potenciar i dinamitzar la funció tutorial i equips educatius.

5. Establir el marc adequat q u e  permetesca a tots els membres de la

comunitat educativa exercir els seus drets i els seus deures.

6. Orientar el procés de maduresa de l’alumnat.

7. Aconseguir  els  màxims nivells  d'excel·lència  ,  entesa  com la  posada  en

marxa de processos educatius encaminats a aconseguir que tot l'alumnat

amb inquietuds tinga la possibilitat d'anar més enllà de la simple suficiència.
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8. Aconseguir  els  màxims  nivells  d'equitat,  de  manera  que  tot  l'alumnat

desenvolupe plenament  i  de manera integral  la  seua personalitat  i  tot  el

potencial de les seues capacitats

9. Fomentar la participació de les famílies.

10.  Optimitzar l'ús de la biblioteca.

11.  Mantenir la cafeteria escolar com un servei del centre.

12.  Fer ús de les TICs en tots els àmbits educatius.

13.  Actualitzar i dinamitzar el Pla de Foment de la Lectura

14.  Promoure,  organitzar  i  facilitar  les  activitats  complementàries  i

extraescolars.

15.  Dissenyar el Pla de formació del professorat

16.  Potenciar l’aprenentatge inclusiu, cooperatiu, per projectes....

Gestió, organització i funcionament del centre

1. Potenciar les funcions del Claustre.

2. Optimitzar el treball del personal no docent.

3. Revisar i actualitzar tots els documents del centre.

4. Revisar i actualitzar els protocols d'actuació del centre.

5. Mantenir i optimitzar els espais

6. Revisar i difondre el pla d'emergència i evacuació del centre.

7. Gestionar  de  manera  adequada  i participativa  tots  els  mitjans humans,

materials i econòmics.

L'alumnat i el seu entorn

1. Participar en la vida cultural i social d'Alaquàs.

2. Participar en projectes i programes de diferents àmbits territorials.

3. Aproximar l’acció educativa al context sociocultural de l’alumnat incorporant

continguts i objectius relacionats amb el seu entorn.

14



3. L’ORGANITZACIÓ I EL

FUNCIONAMENT DE L’INSTITUT

3.1. ÒRGANS COL·LEGIATS

(Basat en el Decret 234/1997 de 2 de setembre del Govern Valencià pel qual

s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels Institus d'Educació

Secundària)

3.1.1. CONSELL   E  SCOLAR  

La composició del Consell Escolar serà la següent: (article 33 del Decret 234/1997

ROF)

• El director o la directora del centre, que el presideix.

• El/La Cap d'Estudis del torn d'alumnes més nombrós.

• Un/a regidor/a de l'Ajuntament.

• Huit representants del professorat elegits pel Claustre.

• Sis  representants dels  pares/mares  d'alumnes  un/a  dels/les  quals  serà

dessignat/da  per  l'associació  dels  pares  i  mares  d'alumnes  més

representativa del centre.

• Cinc representants de l'alumnat.

• Un/a representant del personal d'administració i serveis.

• La/El secretari/secretària de l'institut,  que hi farà de secretari/a amb veu

però sense vot
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En el si del Consell Escolar hi ha constituïdes les comissions següents:

• De convivència, tutoria i orientació 

• Econòmica

• Permanent i de coordinació pedagògica (on s'inclou la Comissió per a la

coordinació i gestió del Banc de llibres i material Curricular)

• De cantina.

Tindrà les atribucions que legalment li corresponen segons l'article 127 de la Llei

Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

3.1.2. CLAUSTRE DE PROFESSORS/RES

És l'òrgan de participació dels professors i professores en el govern de l'institut,

tenint les funcions docents del mateix. Les seues competències es regulen en el

R.O.F.C. en l'article 72.

3.1.3. ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALU  M  NES  

La seua participació i col·laboració en el funcionament del Centre es regula en 

l'article

78 del R.O.F.C.

3.1.4. CONSELL DE DELEGATS I DELEGADES D’ALUMN  E  S  

Estarà constituït per  representants  de  l'alumnat  dels  diferents  grups,  pels

representants de  l'alumnat en el  Consell Escolar i  per  dos  membres  de

l'associació d'alumnes del Centre. Les seues funcions s'especifiquen en l'article

114 del R.O.F.C.

16



3.2. ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN

3.2.1   DIRECTOR O DIRECTORA  

Tindrà les atribucions que legalment li corresponen segons l'article 132  de la Llei

Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. Les

seues competències es regulen en l'article 15 del R.O.F.C.

3.2.2. V  ICEDIRECTOR O   V  ICEDIRECTORA  

Amb competències regulades en l'article 22 del R.O.F.C.

3.2.3. CAP D’  E  STUDIS  

Amb les seues funcions establides en l'article 23 del R.O.F.C.

3.2.4. SECRETARI O         SECRE  T  ÀRIA  

Les seues funcions es contemplen en l'article 24 del R.O.F.C.

3.3. ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT

3.3.1. DEPAR  T  AMENT D’ORI  E  NTACIÓ  

Les funcions estan reglamentades en l'article 85 del R.O.F.C.
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3.3.2. DEPAR  T  AMENTS DIDÀCTICS  

Són els següents (Resolució d'1 de juliol de 2016):

Dibuix, Biologia i Geologia, Educació Física, Filosofia, Física i Química, Francés,

Geografia i Història, Grec, Anglés, Llatí, Llengua Castellana i  Literatura,

Matemàtiques, Música, Tecnologia, Valencià:  Llengua  i  Literatura, Religió,

Informàtica, Economia, Comerç i Marketing.

Les seues competències es regulen en l'article 90 del R.O.F.C.

3.3.3. COMISSIÓ         DE COORDINACIÓ         PEDAGÒGICA  

Estarà integrada pel director o directora que serà el seu president/a, la direcció

d'estudis,  les  direccions  de  departament  i  la  persona  coordinadora  d'igualdat  i

convivència. Actuarà com a secretari/a el cap o la cap de departament de menor

edat. Així mateix, podrà intervindre en les reunions de la Comissió de Coordinació

pedagògica, amb veu i sense vot, el coordinador o coordinadora de secundària.

(Resolució d'1 de juliol de 2016)

Les seues competències estan delimitades en l'article 95 del R.O.F.C.

3.3.4. EQUIP DOCENT DE GRUP

Constitueïx la junta avaluadora del grup i està coordinat pel tutor o la tutora del 

mateix.

3.3.5. DEPARTAMENT D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

Les seues competències es regulen en l'article 99 del R.O.F.C. 
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4. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS DEL

MUNICIPI I INSTITUCIONS PÚBLIQUES I PRIVADES

La pretensió de convertir-nos en un centre de referència i qualitat es materialitzarà

en la projecció de les activitats i  del treball fet al centre a l'exterior. D'altra banda,

fer un centre compromés amb el seu entorn suposa promoure accions i activitats

per  vincular  i  interrelacionar  l'activitat  escolar  i  acadèmica  amb  l'entorn  social,

cultural, econòmic.

La coordinació existent en l'actualitat amb  el  centre  adscr i t  CEIP

Bonavista es basa amb el  P la de Transic ió elaborat  conjuntament.

La relació amb els altres instituts existents en la localitat també és fluida, amb

reunions periòdiques per a tractar problemes com l'absentisme o l'escolarització.

La relació amb l'Ajuntament és bona, ja que en tot moment ha  mostrat la seua

col·laboració tant per a les activitats extraescolars que realitza el centre com als

projectes educatius. Ens coordinem també per  al  banc de llibres  i  per  a  la

prevenció de l'absentisme en el que estan implicats representants de  tots els

centres d'Alaquàs, la Policia Municipal, Assumptes socials, inspecció educativa i la

fiscalia de menors.

L'AMPA participa activament tant en activitats extraescolars com en activitats

acadèmiques (grups interactius, tertúlies dialògiques, biblioteca tutoritzada,

club de lectura, festa de fi de curs... 

Amb el Centre de Salut col·laborem per a regular l'atenció sanitària amb l'alumnat amb

problemes de salut crònica, l'atenció a la urgència previsible i no previsible, així com

l'administració de medicaments i l'existència de farmaciola (Resolució d'1 de setembre de

2016) 
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Col·laborem amb el  CEFIRE de  Torrent  dissenyant  el  Programació  Anual  de

formació.

També col·laborem amb altres entitats locals, amb les diferents Universitats

de València, amb la Conselleria d'Educació...

Dintre del Programa Erasmus+ participem tant en l'associació estratègica

KA2 com en la KA1.

5. CONCRECIÓ DELS CURRÍCULUMS: 

ETAPA DE BATXILLERAT

Respecte  al  Batxillerat,  l’alumnat  que  l’inicia  ha  adquirit  un  cert  grau  de

desenrotllament intel·lectual que els conferix una major capacitat de raonament.

Per aquest motiu, en aquesta etapa es du a terme una aprofundiment en l’acció

educativa,  amb  la  finalitat  de  proporcionar  a  l’alumnat  formació,  maduresa

intel·lectual  i  humana,  coneixements  i  habilitats  que  li  permeten  desenrotllar

funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència,

així com disposar d’una educació que li permeta continuar amb garanties estudis

de l’educació superior. 

El  Batxillerat  té  una  estructura  en  què  coexistixen  matèries  que  tenen  com  a

finalitat  proporcionar  una formació  i  uns  coneixements  generals,  amb les quals

s’aprofundeix  en  competències  de  caràcter  més  transversal;junt  amb  altres

matèries concordants amb les preferències de l’alumnat, amb les quals s’ofereix

una preparació especialitzada, en el marc de la modalitat, i si és el cas itinerari de

Batxillerat, triats d’acord amb les perspectives i interessos de l’alumne o alumna.

Addicionalment,  ha  de  considerar-se  que  en  esta  etapa  s’ha  d’utilitzar  una

metodologia  activa  que  facilite  l’autonomia  de  l’alumnat  i,  al  mateix  temps,

constituïsca  un  estímul  per  al  treball  en  equip  i  servisca  per  a  fomentar  les
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tècniques d’investigació, i aplicar els resultats en contextos reals

5.1. OBJECTIUS GENERALS DE L’ETAPA DE BATXILLERAT

Els objectius generals de batxillerat recollits en el DECRET 87/2015, de 5 de

juny, del Consell, pel qual estableix el curríulum i desplega l'ordenació general de

l'educació  Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana han

estat adaptats i concretats a la realitat del nostre centre i del nostre alumnat de la

següent manera:

a) Aprofundir  en  l’acció  educativa,  per  a  proporcionar  a  l’alumnat  formació,

maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permeten

desenrotllar  funcions  socials  i  incorporar-se  a  la  vida  activa  amb

responsabilitat i competència.

b) Capacitar l’alumnat per a accedir a l’educació superior.

c) Dotar l’alumnat d’una formació i uns coneixements generals en relació amb

les  competències  de  caràcter  més  transversal;  junt  amb  una  preparació

especialitzada, en el marc de la modalitat, i si és el cas, via de Batxillerat

triada.

d) Consolidar bones pràctiques que afavorisquen un bon clima de treball i la

resolució  pacífica  de  conflictes,  així  com  les  actituds  responsables  i  de

respecte pels i les altres.

e) Consolidar 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 de gènere.

f) Potenciar la participació activa i democràtica del’alumnat en l’aula i  en el

centre, així com en l’exercici de drets i obligacions.

g) Desenrotllar metodologies didàctiques actives i innovadores que incloguen

l’ús  de  mètodes  i  tècniques  d’investigació  per  part  de  l’alumnat  per  a
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aprendre  per  si  mateix,  el  treball  autònom  i  en  equip,  l’aplicació  dels

aprenentatges en contextos reals, i l’ús sistemàtic de les tecnologies de la

informació i la comunicació.

h) Basar la pràctica docent en la formació permanent del professorat,  en la

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

i) Elaborar  materials  didàctics  orientats  a  l’ensenyament  i  l’aprenentatge

basats en l’adquisició de competències.

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

vehiculars d’ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes

estes.

Segons  la  Llei  Orgànica  8/2013  per  a  la  Millora  de  la  Qualitat  Educativa,  el

Batxillerat contribuirà a desenrotllar en els alumnes i les alumnes les capacitats que

els permeten:

a) 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 coresponsabilitat en

la construcció d’una societat justa i equitativa.

b) Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de forma

responsable  i  autònoma  i  desenrotllar  el  seu  esperit  crític.  Preveure  i

resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.

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

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

particular  la  violència  contra  la  dona  i  impulsar  la  igualtat  real  i  la

no-discriminació  de  les  persones  per  qualsevol  condició  o  circumstància

personal o social, amb atenció especial a les persones amb discapacitat.

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

necessàries per a l’eficaç aprofitament de l’aprenentatge, i com a mitjà de

desenrotllament personal.

e) Dominar, tant en la seua expressió oral com escrita, la llengua castellana i,

si és el cas, la llengua cooficial de la seua Comunitat Autònoma.
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f) Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües estrangeres.

g) Utilitzar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la

comunicació.

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

antecedents històrics i els principals factors de la seua evolució. Participar

de forma solidària en el desenrotllament i millora del seu entorn social.

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

habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada.

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

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

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

refermar la sensibilitat i el respecte cap al medi ambient.

k) Refermar  l’esperit  emprenedor  amb  actituds  de  creativitat,  flexibilitat,

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

l) Desenrotllar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a

fonts de formació i enriquiment cultural.

m) Utilitzar l’educació física i l’esport per a afavorir el desenrotllament personal i

social.

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

5.2. AMB RELACIÓ AL PROJECTE CURRICULAR DE LES

DIVERSES MATÈRIES

Convé  tenir present  que els objectius del caràcter propi del  centre s’han

d’incorporar a les diverses matèries ja que, en cas contrari, no es treballaran. Per

aquest motiu, ens assegurarem que, juntament amb els continguts prescriptius i

bàsics de la nostra proposta curricular, inclourem continguts relacionats amb els

objectius del nostre caràcter propi.
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És fonamental assumir un enfocament descriptiu dels continguts ja que orienta

millor el procés d’ensenyament-aprenentatge. D’aquesta manera es respecta el

dret que té l’alumnat  a conéixer el  que  se’ls demana, i ho expressem  d’una

manera clara i amb la mateixa interpretació que ens dóna el professorat.

La seqüència lògica, depenent de la natura de la disciplina, ha de ser el criteri que

regularà l’ordenació dels continguts. Uns continguts que no són homogenis i

que, tenint en compte la seua disparitat, exigeixen unes activitats i unes tasques

d’aprenentatge i unes formes d’avaluació diferents. Sempre la manera de controlar

ha de ser una situació similar a la que es va fer per a aprendre.

5.3. AMB RELACIÓ A LA METODOLOGIA

El model didàctic que se sol aconsellar en l’etapa de Batxillerat és un

enfocament  mixt, que és el que assumeix que tant l’aprenentatge per recepció

(model expositiu, professor/a-proveïdor/a), com  l’aprenentatge per indagació i

descobriment (professor/a-coordinador/a) o  l’aprenentatge per reconstrucció

(professor/a-facilitador/a) tenen cabuda en el plantejament de les distintes unitats

de  treball. Dependrà  de  diferents variables, especialment dels continguts, que

focalitzem un model o un altre.

Amb tot, en el Batxillerat adquireix rellevància un model de treball que respecte els

següents criteris:

a) Donar a conéixer a l’alumnat, a l’inici de la unitat de treball, els continguts i

la manera de comprovar-los.

b) Plantejar i clarificar els criteris de qualificació.

c) Utilitzar organitzadors conceptuals previs a l’inici de la unitat de treball.

d) Presentar l’organització i l’estructura del treball, és a dir, la relació lògica

dels conceptes bàsics de la unitat de treball.

e) Fer que l’alumnat s’enfronte amb la informació, atés que la informació per
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si mateixa no garanteix l’aprenentatge.

f) La motivació de l'alumnat vindrà donada per la lògica i la coherència del

plantejament de la unitat i del treball i  per la disposició del professorat a

atendre’l sempre que ho necessite.

g) Convé realitzar síntesis parcials, abans d’arribar al control final, a fi de

tornar a treballar els errors originats; en cas contrari l’avaluació no ens

servirà per a ajudar l ' alumnat, sinó solament per a qualificar-lo. No podem

oblidar que els errors ben utilitzats són la  millor font d’aprenentatge i que

l’alumna/e que no és conscient dels seus errors no els pot eliminar.

h) Convé   realitzar una  síntesi  final del tema, d’acord  amb els continguts

presentats al  començament de la unitat. Aquesta síntesi és d’elaboració

personal i és la base per a preparar el control i a la qual s’ha d’aplicar una

memorització comprensiva.

i) L ' a l u m n a t  estudia segons com se li pregunta, per això hem de tenir

present que les proves han de ser similars a les tasques desenvolupades

per tal d’aprendre i tal com se’ls va indicar a l’inici de la unitat de treball.

D’altra banda els materials que s’utilitzaran en el desenvolupament de les classes

seran variats d’acord amb cada àrea, encara que n’hi ha molts de compartits, com

els llibres de text, els dossiers, les fitxes de treball, els ordinadors, el vídeo i la

televisió, etc. A més, hem de tenir present que hi ha matèries que compten amb

aula específica, la qual cosa contribueix a la millora de l’ensenyament en aquestes

assignatures: laboratori de física i química, laboratori de ciències naturals, aula de

dibuix, aula de tecnologia, aula de música, aula d’informàtica o gimnàs.

5.4. L’AVALUACIÓ: PROCEDIMENTS, INSTRUMENTS I

CRITERIS DE PROMOCIÓ I PERMANÈNCIA. AVALUACIÓ FINAL

DE BATXILLERAT I TITOL DE BATXILLER

Segons el Decret 87/2015 de 5 de juny article37, l’avaluació en el Batxillerat, a més

de tindre un caràcter continu i formatiu també tindrà un caràcter diferenciat. Aquest
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caràcter, segons el que establix l’article 30.3 del Reial Decret 1105/2014, implica

que el professorat de cada matèria decidirà, a la finalització del curs, si l’alumne o

alumna ha aconseguit els objectius i ha aconseguit l’adequat grau d’adquisició de

les competències corresponents.

Segons l' article 38 de l'esmentada llei, pel que fa a la promoció:

1. Les decisions sobre promoció de l’alumnat s’adoptaran en l’última sessió

d’avaluació  de  cada  curs  escolar,  en  el  context  del  procés  d’avaluació

contínua,  segons  els  criteris  indicats  en  l’article  32.1  del  Reial  Decret

1105/2014.

2. L’alumnat que, en virtut de l’article 32.3 del Reial Decret 1105/2014, opte per

repetir  el  segon  curs  del  Batxillerat  complet,  renunciarà  a  la  qualificació

obtinguda en les matèries del mencionat curs que haja superat prèviament.

Aquesta  repetició,  així  mateix,  computarà  als  efectes  del  límit  de

permanència de l’alumnat cursant Batxillerat en règim ordinari durant quatre

anys, a què es refereix l’article 26.3 del mencionat Reial Decret. L’exercici

d’aquesta  opció  requerirà  que  l’alumnat,  o  els/les  seu(e)s  representants

legals si és menor d’edat, formule sol·licitud expressa seguint el procediment

que establisca la Conselleria competent en matèria d’educació. En aquesta

sol·licitud, la persona interessada haurà de declarar expressament el  seu

coneixement  sobre  la  renúncia  a  les  qualificacions  obtingudes  amb

anterioritat en les matèries de segon curs.

Segons l'article 39.del decret anterior, i pel que fa a l'avaluació final de Batxillerat i

títol de Batxiller: 

1. En virtut del que disposa l’article 31 del Reial Decret 1105/2014, els alumnes

i  les  alumnes  realitzaran  una  avaluació  individualitzada  en  finalitzar

Batxillerat.  Conformement  amb  el  que  disposa  l’apartat  2  de  l’esmentat

article, només podran presentar-se a esta avaluació aquells/es alumnes que

hagen  obtingut  avaluació  positiva  en  totes  les  matèries,  en  els  termes

indicats  pel  dit  apartat.  L’alumnat  a  qui  se  li  haja  autoritzat  un  canvi  de
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modalitat, o itinerari si és el cas, haurà d’haver obtingut avaluació positiva en

totes les matèries de la nova modalitat o itinerari triat, de manera que les

matèries  cursades  i  no  superades  en  la  modalitat  o  itinerari  que  va

abandonar no es consideraran com a no superades a aquests efectes.

2. En  l’avaluació  final  de  Batxillerat  s’inclourà  l’assignatura  de  Valencià:

Llengua i Literatura, de conformitat amb la disposició addicional sèptima del

Reial Decret 1105/2014.

3. Segons disposa l’article 144.1 de la Llei Orgànica 2/2006, les proves seran

aplicades i qualificades per professorat del sistema educatiu espanyol extern

al centre.

4. Les condicions per a l’obtenció del títol de Batxiller seran les indicades en

l’article 34.1 del Reial Decret 1105/2014

5.5. CRITERIS D’OFERTA D’OPTATIVES

Atenent el Decret 87/2015 de 5 de juny, la direcció dels centres docents públics, oït

el  claustre,  establirà  l’oferta  de  les  matèries  opcionals  del  bloc  d’assignatures

específiques. A aquest efecte, en els centres docents públics s’hauran d’atendre

els  criteris  de  la  demanda  de  l’alumnat,  la  disponibilitat  de  professorat  amb

destinació  definitiva  en  el  centre,  el  caràcter  progressiu  del  currículum  de

determinades  matèries  al  llarg  dels  diferents  cursos,  així  com  les  possibilitats

organitzatives i la disponibilitat de recursos. En aquests centres, així mateix, seran

d’oferta  obligada les matèries Segona Llengua Estrangera I  i  Tecnologies de la

Informació  i  la  Comunicació  I,  sempre  que  hi  haja  disponibilitat  horària  de

professorat amb destinació definitiva en el centre per a la seua impartició, i esta no

implique un increment de plantilla.

A fi d’atendre els interessos de l’alumnat, el criteri per a determinar les matèries

optatives que s’ofereixen en aquest centre s’ha basat en les enquestes realitzades

als i les alumnes. Així mateix, prèviament a aquestes enquestes i perquè l’alumnat

fera una elecció meditada, se li ha informat, des del gabinet d’orientació, de les

distintes matèries optatives que poden cursar, i del que l’elecció de cada una

pot implicar en la seua formació.

27



5.6. MODALITATS DE BATXILLERAT IMPARTIDES A L’INSTITUT,

ITINERARIS I ORGANITZACIÓ HORÀRIA

L’IES Clara Campoamor, atenent  el mapa escolar, desplega dues modalitats del

Batxillerat: el de Ciències i el d’Humanitats i Ciències Socials.

Pel que fa a l’organització horària de l’etapa quant a la disposició temporal de

cada assignatura, tot seguit oferim un quadre on s’observa la correspondència

entre assignatures i hores corresponents a la setmana, i al final, el total d’hores

que fan els i les alumnes de l’etapa setmanalment.

Horari de 1r de Batxillerat

MATÈRIA/HORES:

BLOC D’ASSIGNATURES TRONCALS: 21

Filosofia: 3

Llengua Castellana i Literatura: 3

Primera Llengua Estrangera: 3

Troncal de modalitat 1: 4

Troncal de modalitat 2: 4

Troncal de modalitat 3: 4
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BLOC D’ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES: 7

Educació Física: 2

Anàlisi Musical I, Dibuix Artístic I, Llenguatge i Pràctica Musical, Segona Llengua

Estrangera I, Tecnologia Industrial I, Tecnologies de la Informació i la Comunicació

I, Volum.: 3

Cultura Científica, Anatomia Aplicada, Religió: 2

BLOC DE LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA 4

Valencià: Llengua i Literatura: 3

Tutoria: 1

Horari de 2n de Batxillerat

MATÈRIA/HORES:

BLOC D’ASSIGNATURES TRONCALS: 21

Llengua Castellana i Literatura: 3

Primera Llengua Estrangera: 3

Història d’Espanya: 3

Troncal de modalitat 1: 4

Troncal de modalitat 2: 4

Troncal de modalitat 3: 4

BLOC D’ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES: 8

Específica 1: 4

Específica 2: 4
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BLOC DE LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA: 4

Valencià: Llengua i Literatura: 3

Tutoria: 1

TOTAL: 33

5.7. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Considerant el que disposa l'article 13 i 40 del  decret 87/2015 de 5 de juny, seran

mesures  ordinàries  les  adaptacions  d’accés  al  currículum  que  no  impliquen

l’adopció  de  mesures  de  caràcter  extraordinari,  l’orientació  educativa,

psicopedagògica i professional, la tutoria, i aquelles altres que, en el marc de la

normativa vigent, proposen els centres com a part del seu projecte educatiu. Entre

aquestes mesures, el centre realitzarà adaptacions quant a metodologia didàctica,

activitats de reforç o d’aprofundiment, i activitats de repàs o reforç per a l’alumnat

que promocione a segon curs amb matèries pendents de primer.

Seran mesures extraordinàries les adaptacions d’accés al currículum que impliquen

l’adopció  de  mesures  de  caràcter  extraordinari,  i  l’exempció  de  qualificació  en

determinades  assignatures.  Entre  les  mesures  de  caràcter  extraordinari  en  les

adaptacions  d’accés  al  currículum,  els  centres  docents  podran  proposar  la

realització  d’adaptacions  curriculars  per  a  l’alumnat,  per  mitjà  de  les  quals  es

flexibilitze  l’estructura  d’assignatures  de  cada  curs,  la  durada  del  període

d’escolaritat,  i  el  seu  límit  de  permanència  en  l’etapa.  Per  mitjà  d’aquestes

adaptacions, se seqüenciarà la consecució dels objectius i les competències en

l’etapa sense afectar els elements prescriptius del currículum.  Així mateix, quan es

tracte d’alumnat que presenta necessitats educatives especials, les adaptacions

d’accés podran incloure recursos tècnics o materials de suport,  amb l’avaluació

psicopedagògica prèvia.
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L’exempció de qualificació en determinades assignatures del currículum serà una

mesura  extraordinària  destinada a  l’alumnat  amb discapacitat  auditiva,  visual  o

motriu per al qual no siga possible realitzar una adaptació d’accés al currículum

sense afectar els elements prescriptius del currículum.

Les  mesures  anteriors  s’adoptaran  seguint  el  procediment  establit  per  la

Conselleria competent en matèria d’educació.

Considerant el que disposa l'article 41 del  decret 87/2015 de 5 de juny l'alumnat

que presenta necessitats educatives especials es troba definit en l’article 73 de la

Llei Orgànica 2/2006. La identificació i valoració d’aquest alumnat, i les mesures a

adoptar, seran les previstes en els articles 74 i 75 de l’esmentada llei orgànica; en

l’article 9.4, 29.3, i en l’apartat 4 de la disposició addicional segona del Reial Decret

1105/2014, així com en l’article 40  del  decret 87/2015 de 5 de juny.

Considerant l'article 42  del  decret 87/2015 de 5 de juny, la identificació, valoració i

atenció de l’alumnat amb altes capacitats es realitzarà segons el que disposen els

articles  9.5  i  29.3  del  Reial  Decret  1105/2014. E l s  c e n t r e s  d o c e n t s

i n c l o u r a n  e n  e l  s e u  p l a  d ’ a t e n c i ó  a  l a  d i v e r s i tat i inclusió educativa

les mesures pertinents per a identificar i  valorar les necessitats específiques de

l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals, en col·laboració amb el departament

d’orientació o qui en tinga atribuïdes les funcions. Les adaptacions específiques del

currículum per a aquest alumnat en què es propose una ampliació o enriquiment

dels continguts de les diferents matèries requerirà una avaluació psicopedagògica

prèvia. Aquestes adaptacions hauran de ser elaborades per l’equip docent i seran

autoritzades  pel  director  o  la  directora.  La  flexibilització  de  l’escolarització  de

l’alumnat en el Batxillerat es realitzarà segons els criteris establits en l’article 7 del

Reial Decret 943/2003, de 18 de juliol, o norma que el substituïsca. En tot cas,

aquesta mesura requerirà el consentiment exprés dels/les representants legals de

l’alumne  o  alumna,  així  com  els  informes  favorables  de  l’equip  docent,  del

departament d’orientació o de qui en tinga atribuïdes les funcions, i l’autorització de

la  direcció  territorial  competent  en  matèria  d’educació,  tot  això,  segons  el

procediment que establisca la Conselleria competent en matèria d’educació.

Segons l'article 43, la identificació, valoració i atenció de l’alumnat amb dificultats
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específiques d’aprenentatge es realitzarà segons el que disposa l’article 79 bis de

la Llei Orgànica 2/2006 i en l’article 9.3 del Reial Decret 1105/2014.

Respecte a l'acció tutorial i orientació, en l'article 44 del Decret 87/2015 de 5 de

juny, es diu: 

1. Els  centres  docents  desenrotllaran  en  el  Batxillerat  l’acció  tutorial  i

l’orientació educativa i professional. Ambdós tindran com a fi que l’alumnat

aconseguisca, al final del Batxillerat, la maduresa necessària per a prendre

les  decisions  sobre  les  opcions  acadèmiques  i  professionals  més

coincidents amb les seues capacitats, interessos i motivacions.

2. Cada grup d’alumnes tindrà un tutor o tutora que serà responsable, entre

altres aspectes, de coordinar l’avaluació i l’orientació personal dels alumnes

i les alumnes, amb el suport del departament d’orientació o de qui en tinga

atribuïdes les funcions. El professorat tutor facilitarà l’accés de l’alumnat, o

dels/les  seu(e)s  representants  legals  si  és  menor  d’edat,  a  la  dinàmica

escolar  per  mitjà  de  l’activació  de  processos  d’informació  mútua  i  de

col·laboració, a fi de coordinar el seguiment dels processos d’ensenyament i

aprenentatge,  vetlant  pel  progrés  acadèmic  de  l’alumnat  i  pel  seu

desenrotllament integral.

3. L’alumnat,  o  els/les  seu(e)s  representants  legals  si  és  menor  d’edat,

facilitarà  la  informació necessària  per  a  l’adequada orientació  i  presa de

decisions sobre el seu procés educatiu.

6. CONCRECIÓ DELS CURRÍCULUMS:

ETAPA D’ESO

6.1. OBJECTIUS I FINS DE L’ESO

1. El desenrotllament i la concreció curricular que elaboren els centres docents com

a part del seu projecte educatiu garantirà la consecució dels objectius establits per
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a l’etapa en l’article11 del Reial Decret 1105/2014.

2. Així mateix, esta 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 desenrotllament 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.

 

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)     Desenrotllar bones pràctiques que afavorisquen un bon clima de treball i

la resolució pacífica de conflictes, així com les actituds responsables i de

respecte pels altres.

 

f)    Desenrotllar 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 de 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.
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i)     Desenrotllar  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’aprenentatge

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

 

CONCRECIÓ DEL CURRÍCULUM. ESO

El DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell,  estableix el curriculum i desplega

l’ordenació  general  de  l’Educació  Secundària  Obligatòria  i  del  Batxillerat  a  la

Comunitat Valenciana.

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 en

l’article 6.bis la distribució de competències entre el Govern, el ministeri competent

en matèria d’educació, les administracions educatives i els centres docents.

Segons també la modificació de l'esmentada llei Orgànica,  feta el 29 de juliol de

2015,  capítol  III,  article  23,  l'Educació  Secundària  Obligatòria  contribuirà  a

desenrotllar en els alumnes i les alumnes les capacitats que els permeten:
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a) 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 i la igualtat

de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns d'una societat

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

b) Desenrotllar 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 mig de desenrotllament personal.

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

ells. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra

condició o circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que suposen

discriminació entre hòmens i dones, així com qualsevol manifestació de violència

contra la dona.

d) 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 prejuís de

qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.

e) Desenrotllar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d'informació para,

amb sentit crític, adquirir nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el

camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació.

f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que se estructura en

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

problemes en els diversos camps del coneixement i de l'experiència.

g) Desenrotllar l'esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el

sentit  crític,  la  iniciativa  personal  i  la  capacitat  per  a  deprendre  a  deprendre,

planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

h)  Comprendre  i  expressar  amb correcció,  oralment  i  per  escrit,  en  la  llengua

castellana i, si hi haguera, en la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma, textos

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

i)  Comprendre  i  expressar-se  en  una  o  més  llengües  estrangeres  de  manera

apropiada.

j) Conéixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies

i dels altres, així com el patrimoni artístic i cultural.

k) Conéixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les

diferències, refermar els hàbits d'upa i salut corporals i incorporar l'educació física i

la pràctica de l'esport per a afavorir el desenrotllament personal i social. Conéixer i

valorar  la  dimensió  humana de  la  sexualitat  en  tota  la  seua  diversitat.  Valorar

críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, l'atenció dels sers

vius i el medi ambient, contribuint a la seua conservació i millora.

  

l)  Apreciar  la  creació  artística  i  comprendre  el  llenguatge  de  les  distintes

manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjos d'expressió i representació.

Aquesta nova configuració del curriculum, que el simplifica i li  dóna un caràcter

més flexible, es troba orientada a atorgar un major grau d’autonomia pedagògica

als  centres  docents.  Aquests  desenrotllaran  i  concretaran  el  curriculum  de  les

diferents matèries com a part del seu projecte educatiu. El curriculum conté els

elements  per  a  permetre una acció coherent  i  progressiva,  de  manera que els

equips docents puguen adoptar les decisions relatives a l’estructuració dels seus

elements en les programacions docents.  Així,  l’Administració educativa potencia

l’autonomia dels centres, la qual també ha de vincular-se a un foment de la cultura

de  l’avaluació,  com  a  mecanisme  de  millora  continua  de  la  qualitat  de

l’ensenyament i dels processos d’ensenyament i aprenentatge.

Per al conjunt del primer cicle de l’Educació Secundària Obligatòria, per al segon

cicle  de l’Educació Secundaria  Obligatoria  i  per  a  cada un dels  dos cursos de

Batxillerat,  els  continguts  comuns,  els  criteris  d’avaluació  i  els  estandards

d’aprenentatge avaluables que conformen el curriculum basic de les materies del

bloc d’assignatures troncals seran els arreplegats en l’annex I  del  Reial  Decret
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1105/2014. Els continguts i criteris d’avaluació per a cada curs amb els quals es

complementen  els  establits  per  la  normativa  bàsica,  les  relacions  entre  les

competències i els continguts i criteris d’avaluació, així com les recomanacions de

metodologia didàctica, són els establerts en aquest decret.

A efectes  del  present  Reial  Decret,  les  competències  del  currículum seran  les

següents:

a) Comunicació lingüística.

b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

c) Competència digital.

d) Aprendre a aprendre.

e) Competències socials i cíviques.

f) Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.

g) Consciència i expressions culturals.

Per a una adquisició eficaç de les competències i la seua integració efectiva en el

currículum,  hauran  de  dissenyar-se  activitats  d'aprenentatge  integrades  que

permeten  a  l'alumnat  avançar  cap  als  resultats  d'aprenentatge  de  més  d'una

competència al mateix temps.

Es  potenciarà  el  desenrotllament  de  les  competències  Comunicació  lingüística,

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
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6.2. ORGANITZACIÓ GENERAL I METODOLOGIA

L'etapa d'Educació Secundària Obligatòria s'organitza en matèries i comprén dos

cicles, el primer de tres cursos escolars i el segon d'un. Aquests quatre cursos se

seguiran ordinàriament entre els dotze i els setze anys d'edat.

El segon cicle o quart curs de l'Educació Secundària Obligatòria tindrà un caràcter

fonamentalment propedèutic.

S'entén per metodologia el conjunt de procediments i estratègies que se segueixen

per arribar a un fi, que és l’educació de l’alumnat, i són els i les docents els i les

que dissenyen i propicien la realització dels plantejaments metodològics adequats

per a la consecució d’aquest fi.

L'atenció a la diversitat de l’alumnat en  l'Educació Secundaria  Obligatòria i en el

Batxillerat es regira pel que es disposa, amb caràcter general, en els capítols I i II

del  titol  II  de  la  Llei  Organica  2/2006,  i  amb  el  que  s’establix  específicament

respecte a l’alumnat amb necessitat especifica de suport educatiu en l’article 9 del

Reial Decret 1105/2014.

La intervenció educativa haurá d’adaptar-se a la persona, reconeixent les seues

potencialitats i necessitats específiques. Des d’aquest plantejament, es vetlara pel

respecte  a  les  necessitats  de  l’alumnat,  als  seus  interessos,  motivacions  i

aspiracions  a  fi  que  tot  l’alumnat  obtinga  el  màxim  desenrotllament  personal,

inteŀlectual,  social  i  emocional,  així  com  el  màxim  grau  d’èxit  dels  objectius  i

competències en l’etapa que es trobe cursant.

6.2.1.P      LANI  F      ICACIÓ         D  ’      ES  P      AIS  

L'espai escolar és una variable molt important en l'establiment d'una metodologia

didàctica, ja  que  és impensable que es puga  realitzar una  determinada

metodologia en una distribució espacial que no l'afavoreix.
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Així, en l'organització dels espais i els temps d'aprenentatge cal tenir en compte:

       Els objectius que pretenem aconseguir

       La metodologia adoptada per a la distribució d'espais.

Per aconseguir els objectius metodològics anteriors disposem dels següents espais

  Aules amb   una superfície   adequada   al   nombre   d'alumnes   que

permeten  agrupaments diversos d'acord amb la metodologia utilitzada.

       Aules per a agrupaments específics:

o Dues aules de tecnologia

o Hort Escolar

o Laboratori: un de ciències naturals, un de física i un de química.

o Dues aules de plàstica

o Tres aules d'informàtica

o Un aula de música

o Dues aules de desdoblament

o Aula per al programa de compensació educativa

o Dues aules de pedagogia terapèutica

o Gimnàs, vestuaris, frontó, galotxa i trinquet.

o Sala d’usos múltiples (audiovisuals)

            o Biblioteca

       Sala per a reunions (mediació, grups de treball, etc)

       Sala de professorat

       Departaments didàctics

       Departament d'orientació

       Sala d'atenció a mares i pares

 Sala de reunions   d'equips   de professors/es  (tutors/es,   comissió   de

coordinació  pedagògica, juntes d'avaluació, equips de cicle, etc.)
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6.2.2. HORARI

Amb  caràcter  general,  l’horari  lectiu  per  al  desenrotllament  del  curriculum  de

l’Educació Secundària Obligatòria constarà de 30 sessions lectives setmanals en

els cursos primer i segon, i de 32 sessions lectives setmanals en els cursos tercer i

quart. Al seu torn, l’horari lectiu per al desenrotllament del curriculum del Batxillerat

comprendrà 32 sessions lectives en el  primer curs i  33 sessions lectives en el

segon. En ambdues etapes, cada hora lectiva tindra una durada mínima de 55

minuts.

La  jornada lectiva  s’organitzarà  en  sessions de  mati  i  vesprada el  dijous,  i  en

sessions de matí la resta dels dies des de les huit del matí fins a les tres, excepte

el divendres que será de huit a dos.

L’horari en l'ESO es distribuirà de la següent manera:

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t Acad 4t Aplic

Valencià 3 3 3 3
Castellà 3 3 3 3
Anglés 3 3 3 3
Matemàtiques 4 3 4 4 4
Biologia i Geologia 3 - 2 3 -
Fisica i Química - 2 2 3 -
Geografia i Història 3 3 3 3
Educació Física 2 2 2 2
Religió/Valors ètics 2 2 1 1
Tecnologia 2 2 2 - 3
Informàtica 2 2 2 **
Tutoria 1 1 1 1
Economia - - - - 3
LLatí - - - - 3
Iniciació activitat empre - - - - 3
Francés 2 2 2 **

**
*

** Ed plàstica, música, francés, cultura clàssica, informàtica, arts escèniques.

*  Cultura clàssica, francés. 
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Autonomia dels centres

1.  L’autonomia  pedagògica  i  organitzativa  dels  centres  docents  es  portarà  a  la

pràctica en els termes indicats en els articles 3.2 i 7 del Reial Decret 1105/2014, a

través del desenrotllament i concreció curricular, de la concreció de les mesures

d’atenció  a  la  diversitat  i  de  l’aprovació  de  les  seues  normes  d’organització  i

funcionament.

2. L’organització i el funcionament dels centres, les activitats docents, les formes de

relació  que  s’establisquen  entre  els  membres  de  la  comunitat  educativa  i  les

activitats complementàries i extraescolars s’orientaran a facilitar el desenrotllament

en l’alumnat de les competències establides en el currículum.

3. Per a garantir el dret a una formació integral de tots els alumnes i les alumnes, el

claustre i la direcció del centre propiciaran un clima ordenat i cooperatiu entre tots

els  membres  de  la  comunitat  educativa.  La  Conselleria  competent  en  materia

d’educació vetlarà perquè el professorat reba el tracte, la consideració i el respecte

concordes amb la importància social de la seua professió i la realitat de la seua

tasca diària, en compliment de la legislació de la Comunitat Valenciana d’autoritat

del professorat.

4.  Els  centres  docents  promouran  accions  destinades  a  fomentar  la  qualitat

educativa en els termes que especifica l’article 122.bis de la Llei Orgànica 2/2006.

5. L’autonomia pedagògica i organitzativa es vincularà a l’avaluació del centre com

a mecanisme de millora continua de la qualitat de l’ensenyanca.

6. 3. ELEMENTS TRANSVERSALS

En  l’article 121  de  la  LOMCE  La  transversalitat  es  legisla  com  "tractament

transversal  de  l’educació  en  valors”  destacant,  entre  altres,  els  següents

aspectes:
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-  La  transmissió  i  posada  en  pràctica  de  valors  que  afavorisquen  la  llibertat

personal, la responsabilitat, la ciutadania democràtica, la solidaritat, la tolerància, la

igualtat, el respecte i la justícia, així com que ajuden a superar qualsevol tipus de

discriminació.

- L’orientació educativa i professional dels estudiants, com a mitjà necessari per a

l’èxit  d’una  formació  personalitzada,  que  propicie  una  educació  integral  en

coneixements, destreses i valors.

- L’educació per a la prevenció de conflictes i la resolució pacífica dels mateixos,

així com para la no-violència en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social,

i en especial en el de l’assetjament escolar.

- El desenrotllament, en l’escola, dels valors que fomenten la igualtat efectiva entre

homes i dones, així com la prevenció de la violència de gènere. 

D'altra banda, en l’article 6 del Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel

qual  s’estableix  el  currículum  bàsic  de  l’Educació  Secundària  Obligatòria  i  del

Batxillerat. es  vertebra  la  transversalitat  en  l’educació  secundària  en  base  a

elements transversals. Així es dictamina que:

1. es treballaran en totes les matèries (sense perjudici del seu tractament específic

en algunes de les  matèries de cada etapa):   la comprensió lectora ,  l’expressió

oral  i  escrita,   la comunicació audiovisual,  les Tecnologies de la Informació i  la

Comunicació, l’empreniment i l’educació cívica i constitucional

2. La programació docent ha de comprendre en tot cas la prevenció de la violència

de gènere, de la violència contra les persones amb discapacitat, de la violència

terrorista i de totes maneres de violència, racisme o xenofòbia, inclòs l’estudi de

l’Holocaust jueu com fet històric.

3. Les administracions educatives s'han d'ocupar de:
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a) El foment de la igualtat i la no discriminació, la convivència pacífica i de

valors cívics i democràtics 

b) L'adopció de mesures per a instaurar entre els jovens hàbits de vida

saludable 

c) La promoció d'accions per a la millora de la convivència i la prevenció

dels accidents de tràfic 

A més, la LOMCE insta a la incorporació en els curriculums d'elements curriculars

relacionats  amb  el  desenrotllament  sostenible  i  el  medi  ambient,  els  riscos

d’explotació i abús sexual, l’abús i maltractament a les persones amb discapacitat,

les situacions de risc derivades de la inadequada utilització de les Tecnologies de

la Informació i  la  Comunicació,  la  protecció davant  d’emergències i  catàstrofes,

desenrotllament i consolidació de l’esperit emprenedor.

També a la LOMCE s'estableixen com a principis els següents:

-  L’esforç  compartit  per  alumnat,  famílies,  professorat,  centres,  Administracions,

institucions i el conjunt de la societat. 

-  El  reconeixement del  paper  que correspon als  pares,  mares i  tutors i  tutores

legals com a primers responsables de l’educació dels seus fills/es.

6.3. 1. FOMENT DE LA LECTURA

En  el  transcurs  de  les  últimes  dècades  la  nostra  societat  s’ha  transformat

notablemente  en  virtut  d’un  pronunciat  desenvolupament  material,  econonòmic,

social  i  tecnològic,  però  aquesta  evolució  no  ha  mantingut  la  mateixa

proporcionalitat en termes d’avanç i d’accés cultural, intel·lectual i educatiu per al

conjunt de la població. 

Existeix  un  problema  central  comú  que  afecta  tant  el  món  de  la  cultura  i  de

l’educació com el funcionament mateix de la societat: el desinterés pel llenguatge

escrit i  per la lectura en una societat plenament escolaritzada i institucionalment
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democràtica  en  la  que  els  mitjans  de  comunicació  i  els  seus  llenguatges  són

imprescindibles per a una adequada integració social i ciutadana de les persones. 

Ningú no posa en dubte que una de les finalitats primordials de l’educació ha de

ser  aconseguir  ciutadans lectors,  autònoms i  capaços d’aprendre  per  ells

mateixos. 

Com a educadors reconeixem en la lectura el valor d’eina bàsica per a la formació

del  nostre alumnat,  ja que facilita el  desenvolupament social,  moral,  emocional,

cognitiu i creatiu, els ajuda a formar un pensament propi i a afrontar la seua vida

amb un cert bagatge cultural i una ment oberta a futures experiències. 

Els avanços digitals han canviat els hàbits lectors i escriptors de la societat, i del

nostre alumnat en particular: són part de la “generació digital”. 

El foment de la lectura no ha de ser tasca exclusiva d’una o unes determinades

àrees,  matèries,  assignatures  o  departaments  que  puguen  configurar  el  nostre

currículum, sinó que ha de ser competencia de tota la comunitat educativa el fet de

cadascú dels seus membres  puguen assolir els objectius bàsics proposats en les

competències bàsiques que a continuació esmentem:

a) la competència lingüística, 

b) la competència digital, 

c) la competència cultural i artística, 

d) la competència per a aprendre a aprendre. 

e) la competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i tecnologia.

En conclusió, amb el foment de la lectura fet des de diferents àmbits educatius

pretenem que l’alumnat puga enriquir-se amb diferents realitats culturals des d’una

actitud oberta, respectuosa, crítica i creativa.
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7. EL PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

7. 1. NOTA PRÈVIA

Es lògic que en un Pla d’Actuació Lingüística la llengua pròpia haja de ser citada

reiteradament.  Pel que fa a la seua denominació s'ha seguit en general el  criteri

d'adoptar el nom oficial estatutari "valencià". Però també és evident que un document

tècnic com el present, elaborat a un centre d'estudis sota criteris racionals i científics,

ha d'explicitar,  en els casos on es fa necessari,  el  nom científic i  formal "llengua

catalana".  Diguem finalment  que,  com a variants  d'estil,  s'hi  ha  incorporat  altres

denominacions usuals: "nostra llengua", "llengua pròpia", etc.

7. 2. INTRODUCCIÓ

El present Pla de Normalització Lingüística (PNL) pretén ser una eina útil per a fer

avançar la recuperació i la normalització del valencià com a llengua d'ús efectiu en els

àmbits del centre.

El seu contingut comprén una sèrie d'objectius concrets i d'actuacions per al centre.

Aquests  propòsits  emanen  dels  principis  generals  del  Projecte  de  Normalització

Lingüística  aprovats  en  claustre  de  professors  durant  els  primers  anys  de

funcionament del nostre institut. El PNL comprén un conjunt d'objectius que volen fer

possible de forma progressiva que el valencià siga la llengua habitual del centre,

d'acord  amb  la  voluntat  de  tots.  Cada  curs,  però,  caldrà  elegir  i  plantejar

determinades actuacions específiques i  això es durà a terme en el Pla Anual de

Normalització Lingüística (PANL). A aquest efecte es va crear el  curs passat una

comissió  per  tal  de   supervisar  i  garantir  que  les  actuacions  proposades

s’acomplisquen.

Aquest document apareix amb les següents característiques:
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1. Legal  :      

L’art. 3 de la Constitució Espanyola de 1978 estableix que a més del castellà, llengua

oficial per a tot l’Estat, la resta de llengües parlades a les comunitats autònomes hi

seran també oficials d’acord amb el contingut dels respectius Estatuts d’Autonomia. A

més, en l’apartat 1r de l’art. 148, punt 17è, disposa que les Comunitats Autònomes

assumiran  les  competències  necessàries  per  al  foment  de  l’ensenyament  de  la

llengua pròpia.

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (Llei Orgànica 5/1982) estableix

que: “els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana són el valencià i el castellà”,

i que: “la Generalitat Valenciana garantirà l’ús normal i oficial de les dues llengües i

adoptarà  les  mesures  necessàries  per  tal  d’assegurar-ne  el  coneixement  (...)  i

n’establirà  els  criteris  d’aplicació  de  la  llengua  pròpia  en  l’Administració  i

l’ensenyament”. 

La Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (Llei 4/1983 de 23 de novembre, DOGV.

núm. 183 d’1 de desembre de 1983) i totes les resolucions que se n'han derivat. La

seua confecció i aprovació fou específicament dictaminada per als centres de les

zones de predomini lingüístic valencià en la Resolució de 29 de juny de 1992 i en les

diferents ordres que regulen el començament del curs.

Totes aquestes disposicions parteixen d'un principi legal bàsic: "Tant el valencià com

el castellà són oficials de la Comunitat Valenciana". El Pla no és contradictori amb la

realitat ací expressada i evident al centre: totes dues llengües són plenament vigents,

ocupen diverses parcel·les en l'ensenyament i constitueixen un dret d'ús individual.

Tampoc és incompatible amb el desig de fer del valencià la llengua natural i vehicular

del  centre.  No pot  ser  d'altra  manera  malgrat  que ens  trobem amb una  realitat

sociolingüística on no sempre hi  ha un  predomini  lingüístic  valencià,  perquè les

circumstàncies històriques han impedit que la nostra llengua haja desenvolupat totes

les funcions socials i en tots els àmbits, com qualsevol altra llengua normal, i perquè

un centre educatiu és clau per evitar la desaparició del tret cultural que més ens

identifica.
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2.Consensuat:      

Aquest  Pla  ha  estat  discutit  i  consensuat  entre  els  representants  dels  diversos

seminaris i de la direcció, reunits en la Comissió de Normalització Lingüística (CNL).

3.Global:      

El PNL es durà a terme en les grans àrees o espais de funcionament del centre:

Administratiu,  de  Planificació  i  Seguiment,  d'Interacció  Didàctica  o  de  l'aula  i  de

Relació social i especifica diversos sectors d'intervenció en cada espai.

4.Realista  :

Totes les actuacions previstes són factibles amb les possibilitats del centre. De fet, hi

ha actuacions que ja estan duent-se a terme i responen a una dinàmica ja encetada

des de fa molts cursos per la sensibilitat dels òrgans directius i del professorat del

centre.

5.Flexible i progressiu  :

El PNL combina accions definides (usar, concretar,  adoptar,  etc.)  amb altres més

indicatives  o  escalonades  (procurar,  iniciar,  estudiar  la  possibilitat,  incorporar

progressivament,  etc.)  perquè sabem que en alguns camps caldrà  anar  més de

pressa  i  oferiran  les  condicions  possibles.  En  canvi  en  altres,  el  ritme  i  la

progressivitat hauran d'adequar- se a les diverses circumstàncies. 

Des de la tasca que elaborem i durem a terme podrem afavorir que l’alumnat quan

acabe la seua educació a l’institut siga competent i respectuós amb les dues llengües

oficials,  a  més  de  ser  competent  en  anglés  o/i  francés.  I  això  serà  possible  si

l’alumnat pot usar, sense cap tipus de prejudici i en igualtat de condicions, el valencià

i el castellà, independentment de la llengua familiar. A més hem de fer entendre que

el valencià no és solament una assignatura sinó que és una llengua útil en tots els

àmbits  d’ús,  és  des  de  l’ús  que  s’aprén  la  llengua.  Una  llengua  només  es  pot

preservar si s’utilitza, no si es coneix.
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Cal  afegir,  finalment,  que aquest  PNL sols  serà possible  amb la  col laboració i

participació de tota la comunitat educativa.

7. 3. OBJECTIUS

7.3.1. ESPAI ADMINISTRATIU I SOCIAL  

Objectius generals

a) Actuacions dels òrgans de gestió del centre.

Procurar que el valencià siga habitual en les decisions i actuacions públiques de tots

els òrgans rectors del centre: Consell Escolar, Claustre, Junta Directiva, COCOPE,

etc.

b)  Activitat oficial i burocràtica.

Progressivament  totes  les  actuacions  administratives  del  centre  s'efectuaran  en

valencià com a criteri general. Es farà excepció si l'actuació administrativa, iniciada a

instància individual, és expressament sol·licitada en castellà.

Aquestes actuacions comprenen tant les relacions internes, com les derivades de

l'atenció al públic, com les relacions amb l'Administració.

c) Els símbols externs.

4.4.Expressar  en  valencià  la  retolació  externa  i  interna  del  centre,  els  cartells

d'informació general, els murals, els avisos, les convocatòries d'activitats escolars i

extraescolars, etc.

4.5.Incorporar  progressivament  la  llengua  al  contingut  dels  taulers  d'anuncis,  la

informació  dels  seminaris,  les  convocatòries  d'exàmens,  les  llistes,  les

programacions, els informes de faltes d’assistència, els informes d’activitat, etc.

4.6.Mantenir actualitzada i correctament escrita en valencià la pàgina web de l’institut.
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7.3.2. ESPAI ACADÈMIC O DE GESTIÓ PEDAGÒGICA  

Objectiu general

Aconseguir progressivament que tot allò que regule i reflectesca el procés educatiu i

els  seus  resultats  siga  redactat  i  donat  a  conéixer  en  valencià.  Si  algun  dels

responsables d'aquesta planificació i gestió pedagògica té dificultats a l'hora de dur a

terme aquest objectiu, podrà comptar amb l'ajut dels membres de la Comissió de

Normalització  Lingüística (CNL).  Per  tant  la  CNL en principi  ajudarà els  diversos

responsables que ho demanen a realitzar aquesta tasca, però aquest assessorament

anirà  disminuint  paulatinament  en  funció  del  grau de coneixement  de  la  llengua

assolit per aquestes persones.

7. 3.3. ESPAI D'INTERACCIÓ DIDÀCTICA  

Objectius generals

a) Actuació del professorat

•Desenvolupar, per part dels professorat, actituds positives envers la llengua pròpia,

projectades cap als alumnes i els companys.

•Incrementar, progressivament, l'ús del valencià a les aules com a eina d'interacció

didàctica.

•Millorar l'adequació, propietat i correcció de la llengua que empren el professorat

que fa l’ensenyament en valencià.

b) Els materials didàctics

• Introduir progressivament el valencià en tota mena de materials didàctics que es 

fan servir a l'aula, independentment del programa lingüístic triat.

• Animar l'alumnat perquè elabore els treballs, exercicis, proves, etc. en valencià.

• Adoptar i assegurar que tot el material didàctic del programa d'ensenyament en 

valencià (PEV)  ho siga així efectivament.
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c) L'ambient a l'aula.

Crear un clima favorable a l'ús de la nostra llengua per part del professorat i alumnat

a l'aula.

7.3.4. ESPAI D'INTERRELACIÓ AMB L'ENTORN SÒCIO-FAMILIAR  

Objectiu general

Hom tendirà al fet que les actuacions de tots els membres de la comunitat docent en 

relació amb les famílies i l'entorn social de l’alumnat s'efectue, sempre que siga 

possible, en valencià.

7. 4. ACTUACIONS

7. 4.1. Espai administratiu i social

7.4.1.1.  Actuacions dels òrgans de gestió del centre

a)  Manteniment  de  l'ús  oral

habitual  per  part  de  la  Junta

Directiva  en  les  seues

actuacions.

Direcció Durant  el

curs

b) Manteniment de la presència

als òrgans col legiats del centre

en les mateixes condicions que

fins ara: "llengua marc", és a dir,

almenys  en  la  presentació  de

punts, propostes, actes...

Direcció Durant  el

curs

c)  Ús  escrit  en  els  documents

emanats de la Junta Directiva i

Direcció

Òrgans Durant  el
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dels òrgans col·legiats. pertinents curs

d)  Ús  exclusiu  quan  es  tracte

d'informacions  o  comunicats  a

l’alumnat.

Direcció Durant  el

curs

7.4.1.2. Activitat oficial i burocràtica

a) Creació d'un servei o equip de

correcció  i  assessorament  en

matèria de llengua.

Direcció

CNL

Principi  de

curs

b)  Redacció  dels  documents

habituals:  registres,  llibres  de

qualificació, actes, títols, models

d'instàncies,  fulls  de  matrícula,

llistes  d'alumnes  i  professors,

etc.

Direcció

Assessora 

lingüística

Personal 

administratiu

Primer

trimestre

c) Ús progressiu de programes

informàtics  de  gestió  i

administració.

Direcció

Secretari/a

PAS

Durant  el

curs

d) Ús exclusiu quan el personal

no  docent  efectue

comunicacions,  recomanacions

o  notes  públiques  escrites

dirigides a l’alumnat.

Direcció

PAS

Durant  el

curs

e) Redacció dels documents de Secretari/a Durant  el
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gestió  econòmica  i  arxiu  del

centre.

curs

f)  Garantir  que  qualsevol

document  que  es  faça  públic

estiga  revisat  per  l'equip  de

correcció.

Responsable del

document i l'equip de

correcció

Durant  el

curs

7.4.1.3. Els símbols externs.

b)  Publicació  d'horaris  i

calendaris:  cursos,  exàmens,

professors, avaluacions, etc.

Cap d'estudis

Secretaria

Tutors.

Durant  el

curs

c) Incorporació de la llengua als

taulers d'anuncis amb informació

als  alumnes  per  part  dels

seminaris.

Professorat Durant  el

curs

d) Afavorir l'ús progressiu en els

anuncis d'interès per a l'alumnat,

que apareixen als  taulers,  però

de  procedència  externa  al

centre.

Direcció

PAS

Professorat

Durant  el

curs.
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7. 4.2. Espai acadèmic o de gestió pedagògica

7.4.2.1. Planificació educativa.

a) Ús progressiu en la redacció

de  les  programacions,

memòries,  pla  de  millora,  pla

lector, etc. 

El  cap  de

Seminari

El professorat

Durant  el

curs

7.4.2.2. Seguiment i control.

a) Redacció dels comunicats de

faltes, els butlletins de notes i la

memòria anual del centre.

Direcció

Seminaris

Tutors

Durant  el

curs.
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7. 4.3. Espai d'interacció didàctica

7.4.3.1. Actuació del professorat

a)  Aconseguir  que  a  l'aula  la

llengua  de  relació,  entre

professorat  valencianoparlant  i

l’alumnat, siga el valencià.

Professorat

Alumnat

Durant  el

curs

7.4.3.2.  Els materials didàctics

a) Assegurar l'adopció de llibres

de text en valencià per al PEV

amb independència que puguen

o  no  coincidir  amb  els

correlatius en castellà.

Seminaris

Professorat

De  cara  al

proper curs

b)  Estudiar  la  manera  d'iniciar

l'adopció  de  manuals  en

valencià  en  el  màxim  possible

d'assignatures soltes impartides

en  la  nostra  llengua.  Hom

procurarà  fer  pública  aquesta

adopció amb suficient antelació i

de forma reglamentària.

Seminaris

Professorat

De  cara  al

proper curs

c)  Proporcionar  en  valencià  la

pràctica  totalitat  de  materials

d'estudi  i  aplicació  per  a  les Seminaris Durant  el
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modalitats  citades  (PEV  i

assignatures  de  PIP),  però

contemplant  també l'ús d'altres

llengües  com  a  font

d'informació.

Professorat curs

d) Recordar  periòdicament  a

l’alumnat  que  poden  fer  ús

efectiu  del  valencià  en  tota

mena  d'exercicis,  exàmens,

treballs,  etc.  Animar  i  valorar,

amb respecte i sense prejudicis,

les iniciatives en tal sentit.

Tutors

Professors

Durant  el

curs

e) En cas que el centre,  o els

seminaris,  augmenten  els

volums de la Biblioteca, s'haurà

de tenir  en  compte  l'adquisició

de  llibres  en  valencià  per

anivellar  les  desproporcions

existents.

Direcció

Secretari/a

Seminaris

Durant  el

curs

f)  Adquirir  i  usar  material

audiovisual en la nostra llengua

en una proporció  semblant  als

materials en castellà.

Direcció

Secretari/a

Seminaris

Durant  el

curs

g)  Gestionar  el  fons  de  la

biblioteca, creació de bases de

dades,  fitxatge  dels  llibres,

prèstecs, etc. 

Professorat Durant  el

curs
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7.4.3.3. L'ambient a l'aula.

a) Ús efectiu en la major part de

les  informacions  escrites  de

l'aula destinades a l'alumnat i en

els cartells, anuncis, avisos, etc.

que els alumnes puguen situar

al tauler, murs, etc.

Comunitat educativa Durant  el

curs

b) Foment de l'ús del  valencià

en  les  intervencions  dels

alumnes en classe.

Professorat

Alumnat

Durant  el

curs

c)  Respecte  pels  criteris

científics  que  defineixen  la

nostra llengua.

 

Professorat

Alumnat

 

Durant  el

curs
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7.4.4. Espai d'interrelació amb l'entorn sociofamiliar

7.4.4.1. Actuacions orals

a) Atendre el públic per part del

PAS o dels membres directius i

docents en la nostra llengua.

PAS

Directiva

Professorat

Durant  el

curs

b)  Igualment  utilitzar-lo  en

activitats extraescolars.

Professorat

Alumnat

Durant  el

curs

7.4.4.2. Actuacions escrites

a)  Comunicar  en  la  nostra

llengua les qualificacions, faltes

d'assistència  o  de

comportament,  els  informes

d’activitats,  els  correus

electrònics, etc.

Tutors Durant  el

curs
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7. 5. RECURSOS

El contingut de les pàgines anteriors implica una sèrie de recursos i instruments, de

caràcter organitzatiu i pressupostari. La majoria dels recursos explicitats hauran d'eixir

del  propi  centre,  però  n’hi  ha  d’alguns que ultrapassen les  nostres  possibilitats  i

dependran de l'Administració.

Es dotarà la CNL d’autoritat per fer un seguiment de totes les tasques proposades al

llarg d’aquest document per tal que els objectius citats es garantisquen.

7.5.1. FORMACIÓ  

0.Incentivar i encoratjar el professorat que vulga actualitzar o millorar el seu domini de

la llengua a través del curs de perfeccionament.

7.5.2. DOTACIÓ ECONÒMICA  

•Increment pressupost de cara a poder adquirir el material bibliogràfic i audiovisual 

que requereix tot ensenyament de base moderna i efectiva així comper a la confecció

del material que s'haja citat al PNL.

7.5.3. BIBLIOGRÀFICS  

Formularis de llenguatge administratiu.

Diccionaris per als seminaris.

Vocabularis específics per matèries publicats per la Conselleria d’Educació, Cultura

i Esport.

Dossiers amb material didàctic publicat en valencià.
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Mostres de tots els manuals de text de secundària publicats en català que puguen 

interessar als seminaris.

Pàgina web del centre.

7.5.4. ORGANITZATIUS   

1. Compromís per part de la direcció del centre en el sentit de fer constar que quan se

sol·licite professorat interí que aquest puga garantir l'ensenyament en qualsevol de

les dues llengües.

2. Compromís de l'Administració en el sentit que en l'assignació de professorat al

centre, aquests puguen garantir l'ensenyament en qualsevol de les dues llengües

oficials.

3. Estudi i planificació d'un esquema que contemple la progressió en les assignatures

que el curs proper s'impartiran en valencià.
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8. EL DISSENY PARTICULAR DEL

PROGRAMA PLURILINGUE

8. 1. ANÀLISI SOCIOLINGÜÍSTICA DEL CENTRE

El context lingüístic en què es troba l’IES Clara Campoamor d’Alaquàs és similar al

d’altres centres de la comarca de l’Horta més pròxims a la ciutat de València. La

peculiaritat lingüística d’aquests centres radica en el fet que, a pesar d’estar situats

en una comarca històricament valencianoparlant, la llengua que hi predomina entre

l’alumnat és el  castellà.  L’origen d’aquesta circumstància l’hem de buscar en la

immigració procedent d’uns altres territoris de l’estat espanyol que en els últims

cinquanta anys ha rebut aquesta zona i encara continua rebent (sense tenir en

compte un altre tipus d’immigrants, minoritaris respecte dels anteriors, provinents

de l’Europa oriental, Sud-Amèrica i el continent africà principalment).

Comptat i debatut, d’acord amb unes enquestes que vam passar al nostre alumnat

a principis d’any, més de la meitat dels progenitors dels alumnes i les alumnes és

de fora del País Valencià (en concret, el 46’8% de mares i el 53’9% de pares),

mentre que els oriünds valencians són el 43’9% de mares i el 35’1% de pares (i

molts  d’aquests  progenitors  són  descendents  d’immigrants).  D’altra  banda,  els

pares i les mares procedents d’altres països són bastant menors (el 9% de mares i

el 10% de pares), tot i que pensem que n’augmentaran en els pròxims anys ateses

les necessitats laborals del nostre entorn.

Aquesta conjuntura queda reflectida en la llengua habitual dels alumnes del nostre

centre, ja que un 89’4% utilitzen poc o mai el valencià a casa (al voltant del 90% de

mares i pares són castellanoparlants) i un 92’4% empren poc o mai el valencià amb

els amics o les amigues, a pesar que el 96’2% de l’alumnat ha nascut a Alaquàs i

ha estat escolaritzat en valencià (d’entre els quals al voltant d’un 20% han estat

matriculats en PEV).
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Pel que fa al professorat que hi ha a hores d’ara al centre, val a dir que el nivell de

formació lingüística és bastant elevat (el 42’4% té el certificat de capacitació, el

30’3% compta amb el títol de mestre en valencià, el 18’1% té el certificat de grau

mitjà  de  la  Junta  Qualificadora  de  Coneixements  del  Valencià  i  el  30’3%  en

posseeix el  certificat superior).  Així  mateix,  més de la meitat  del  professorat és

favorable a fer ensenyament en valencià i al voltant del 60% utilitza el valencià en

el context escolar. No obstant això, la realitat de l’ensenyament en valencià a Clara

Campoamor  d’Alaquàs  encara  està  lluny  d’arribar  a  la  normalització  dels  dos

programes d’educació bilingüe que s’hi desenvolupen. A aquest fet, hi hem d’afegir

encara la provisionalitat d’una part de professores i professors, cosa que, ara per

ara, dificulta l’assoliment d’aquesta normalització.

Per últim, el personal no docent del centre, té un bon nivell de valencià

8.2. OBJECTIUS LINGÜÍSTICS DEL CENTRE

El Disseny Particular del Programa d’Educació Bilingüe del nostre centre pretén

facilitar  l'assoliment  dels  objectius  marcats  en  la  nostra  legislació  respecte  a

l'aprenentatge  en  la  llengua  habitual  dels  alumnes  i  en  la  seua  competència

comunicativa  en  les  dues  llengües  oficials  del  País  Valencià:  Constitució

Espanyola (article 3r), Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (article

7é), Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (capítols IV i VII; articles 18é, 19é, 23é

i  24é),  Resolució de 9 de juliol  de 1998 (capítol  XXIX),  Decret 112/2007 del

Govern Valencià (currículum de l’ESO) i  Decret 50/2002 del Govern Valencià

(currículum del Batxillerat).

8.2.1.OBJECTIUS  INSTRUCTIUS

 Adquirir  un  coneixement  aprofundit  de  totes  les  àrees  del  currículum  que

propicie uns rendiments acadèmics iguals o superiors als de l’educació en una sola

llengua.
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8.2.2. OBJECTIUS  LINGÜÍSTICS

 Aconseguir una competència comunicativa equivalent en valencià i en castellà i

un nivell suficient en almenys una llengua estrangera.

 Assolir  el  domini  de  les  destreses  psicolingüístiques  bàsiques  tant

intralingüístiques (escoltar, llegir, parlar i escriure en cada una de les llengües) com

interlingüístiques (interpretar i traduir d'una llengua a una altra).

 Adquirir  una competència metalingüística bàsica d’acord amb les necessitats

comunicatives.

8.2.3. OBJECTIUS  PSICOSOCIALS

 Prendre  consciència  de  la  importància  del  domini  de  la  llengua  per  a  la

realització personal, de l'acceptació social i del seu valor com a base on descansa

la pròpia identitat i com a símbol de pertinença i solidaritat.

 Afavorir  un  canvi  d'actituds  que  faça  desaparèixer  els  prejudicis  lingüístics,

l’autoodi  i  els  sentiments  ambigus  envers  la  pròpia  llengua  en  els

valencianoparlants i les valencianoparlants.

 Prendre  consciència  del  conflicte  lingüístic  en  què  es  troba  la  societat

valenciana i de la seua gestació, i adoptar noves normes d'ús que permeten que el

valencià ocupe tots els àmbits i usos propis d'una llengua moderna..

 Compensar  el  desavantatge  lingüístic  dels  alumnes  i  les  alumnes  criats  en

entorns familiars culturalment empobrits, per això la necessitat de reforçar l’anglés

com a tercera llengua.

 Afavorir la convivència de les dues llengües i les dues cultures dins del teixit

social  i  potenciar  l’ús  de  la  llengua  pròpia  com  a  vehicle  de  comunicació,

d'instrucció i de cultura.

 Convertir tots els ciutadans i les ciutadanes en edat escolar del nostre País en

consumidors habituals de productes culturals en valencià.

 Enquadrar la tasca pedagògica realitzada a les aules i la vida administrativa i

social del centre dins d'un procés més ampli de normalització lingüística i cultural.
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8.3. DECISIONS ORGANIZATIVES

Dins  dels  Programes d’Educació  Bilingüe,  l’IES.  Clara  Campoamor.   d’Alaquàs

compta, per al curs 2010-2011, amb 3 línies de PEV (una per cada nivell d’ESO) i 9

línies de PIP (2 grups de 1r ESO, 2 grups de 2n, 3 grups de 3r i 2 de 4t d’ESO),

amb  un  predomini  visible  dels  grups  en  castellà  i  coincident  amb  les  dades

sociolingüístiques anteriorment presentades.

Amb la intenció de garantir la continuïtat dels Programes d’Educació Bilingüe, es

prenen  les  següents  decisions  organitzatives  en  el  marc  d’aquest  Disseny

Particular:

EN RELACIÓ A L’ÀMBIT GENERAL DEL CENTRE:

1.Cal intentar que el professorat que impartisca les classes en valencià ho siga

amb destinació definitiva. Si  això no fóra possible,  procurar que en cada

departament  didàctic  hi  haja  almenys un  docent  capacitat  per  a  impartir

l’àrea en valencià.

2.Cal garantir que s’oferisquen el màxim d’optatives en valencià dins de l’oferta

del centre.

3.Oferir alguna assignatura en anglés, per a aconseguir el  nivell  suficient en

aquesta llengua estrangera.

EN RELACIÓ AL PROGRAMA D’INCORPORACIÓ PROGRESSIVA (PIP):

1.  Garantir  la  continuïtat  de  les  àrees  no  lingüístiques  que  s’impartien  en

valencià en l’etapa d’Educació Primària.  En cas de no poder  efectuar-se

aquesta continuïtat, altres àrees procurarien cobrir el percentatge d’hores en

valencià dels PIP de Primària.
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2.  Incorporar almenys tres hores d’àrees no lingüístiques a les assignatures

anteriors en 1r cicle d’ESO (resulten així un total de 12 hores d’ensenyament

en valencià, incloent-hi l’àrea de llengua i literatura); incorporar cinc hores

d’àrees  no  lingüístiques  a  les  assignatures  anteriors  (de  manera  que

resulten 15 hores d’ensenyament en valencià en 3r d’ESO i 17 hores en 4t

d’ESO, incloent-hi l’àrea de llengua i literatura).

EN RELACIÓ AL PROGRAMA D’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ (PEV):

1. Cal vetllar perquè els Programes d’Ensenyament en Valencià del centre

continguen totes les hores en valencià.

2. Cal facilitar que en l’àrea de Llengua Estrangera el valencià siga la llengua

de referència, tant en els casos de PEV com de PIP, per tal de compensar la

situació de minorització lingüística i d’afavorir el procés de normalització de la

llengua. 

EN RELACIÓ AL C.L.I.L. 

Cal Oferir la assignatura de Tecnologia de 1r, 2n  i 3r  Plàstica en 2n, Treball

Monogràfic d’Investigació i Física i Química en 4t a l’alumnat de l’IES. Clara

Campoamor   en  anglès  amb  el  consentiment  dels  seus  pares  dins  del

Programa plurilingüe.

8. 4. DECISIONS METODOLÒGIQUES EN PEV I EN PIP

8.4.1. ÀREES LINGÜÍSTIQUES

8.4.1.1. Continguts generals de l'àrea de llengües a l'ESO
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Bloc 1: La llengua en la comunicació interpersonal

•Interpretació  de  textos  (orals  i  escrits)  atenent  a  l'anàlisi  dels  factors  que

intervenen  en  els  processos  de  comunicació  (papers  dels  participants  i  relació

entre ells, context espaciotemporal, finalitat de  l'intercanvi, etc.), com també a les

normes comunicatives que els regulen.

•Producció de textos adequant el registre als factors del context comunicatiu.

•Coneixement  i  ús  adequat  dels  components  paralingüístics  del  discurs  oral

(entonació,  volum,  ritme,  gestualitat)  i  escrit  (disposició  del  text  a  la  pàgina,

recursos tipogràfics, títols i epígrafs, etc.).

•Coneixement i ús apropiat de la norma ortogràfica.

•Coneixement  i  utilització  de  les  formes  de  la  comunicació  oral  planificada,

especialment entrevistes, exposicions orals i debats.

•Coneixement i ús adequat de les formes convencionals del discurs escrit, com per

exemple  cartes,  telegrames,  avisos,  normes,  instàncies,  actes,  ordres  del  dia  i

anuncis per paraules.

•Coneixement  dels  diversos  esquemes textuals  (narració,  descripció,  exposició,

argumentació, instrucció, etc.) i de l'aplicació que tenen tant en la producció com en

la interpretació del discurs.

•Actitud  positiva  respecte  de   l'ús  de  la  llengua  minoritzada  en  situacions  de

comunicació  formals,  amb  la  finalitat  de  desenvolupar  hàbits  d'ús  que

contribuïsquen d'aquesta manera a alterar la desigual distribució d'usos i funcions

entre les llengües.

•Actituds afavoridores d'una comunicació fluida i satisfactòria.

Bloc 2: La llengua als mitjans de comunicació

•Anàlisi dels elements no verbals (imatge, so, etc.) dels codis verboicònics per a la

interpretació de textos que provenen dels mitjans de comunicació social.

•Reconeixement de grans gèneres periodístics (informació i opinió) i subgèneres

(notícia, reportatge, entrevista, etc.; editorial, crítica, article d'opinió, etc.).

•Anàlisi  i  ús de procediments  (narratius,  descriptius,  expositius i  argumentatius)

propis del discurs periodístic, tant oral com escrit.
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•Anàlisi crítica dels procediments retòrics (verbals i no verbals) més emprats en la

publicitat.

•Utilització  de  la  premsa com a  documentació  per  a  la  preparació  de  treballs,

debats, informes, etc.

•Reconeixement de la importància dels mitjans de comunicació en la configuració

de  creences  i  valors,  i  anàlisi  dels  mecanismes  que  permeten  manipular  la

informació.

•Actitud crítica enfront dels missatges que provenen dels mitjans de comunicació,

especialment  pel  que fa  als  estereotips  que atempten contra  la  igualtat  de  les

persones o dels grups socials.

•Valoració crítica de l'ús de la llengua minoritzada en els mitjans de comunicació

com a instrument de normalització lingüística i d'enriquiment cultural.

Bloc 3: El discurs literari

•Accés al  llibre:  familiaritat  amb les  biblioteques,  les  llibreries,  els  catàlegs,  les

col·leccions literàries, les seccions d'informació i la crítica literària en la premsa, la

publicitat, etc.

•Lectura i interpretació d'autors i d'obres rellevants de la tradició literària.

•Lectura expressiva, memorització i dramatització de textos.

•Identificació dels gèneres literaris i anàlisi d'obres exemplars de cada gènere.

•Anàlisi  de  procediments  retòrics  (gràfics,  lingüístics,  enunciatius,  d'estructura

global del text, etc.) en relació amb la creació de significats.

•Producció  de  textos  d'intencionalitat  literària:  imitació,  reelaboració,  paròdia,

versions a uns altres gèneres, etc.

•Utilització, en l'anàlisi de textos, d'informacions sobre el context històric i cultural

que siguen significatives per a la interpretació del text literari.

•Interés i gust per la lectura de textos literaris i desenvolupament de criteris propis

de selecció i valoració d'obres literàries.

•Valoració de les obres literàries com a patrimoni cultural i artístic col·lectiu, tant

d'una comunitat específica com de la humanitat en conjunt.

•Reconeixement de l'existència d'instàncies externes a l'obra literària que fan de

pont entre la producció i la recepció del text, i que en condicionen la valoració.

•Actitud  crítica  davant  de  l'existència  de  factors  polítics,  econòmics  o
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sociolingüístics que condicionen la recepció i valoració de l'obra literària d'acord

amb la llengua emprada, condicionament que històricament ha actuat en detriment

de les llengües minoritzades.

•Actitud crítica davant del contingut ideològic de les obres literàries.

Bloc 4: La llengua com a mitjà per a l'adquisició de coneixements

•Interpretació de documents que contenen informacions relacionades amb activitats

quotidianes, com guies, fullets explicatius, catàlegs o instruccions.

•Utilització  de  documents  (orals  i  escrits)  vinculats  amb  els  processos

d'aprenentatge:  bibliografies,  diccionaris  i  enciclopèdies,  gramàtiques  escolars,

llibres  de  consulta  en  general,  índexs  de  llibres,  fitxers,  conferències  i  altres

exposicions orals, etc.

•Reelaboració  de  la  informació  obtinguda  en  documents:  confecció  de  resums,

d'esquemes, de quadres sinòptics, de fitxes, gràfics, bases de dades, etc.

•Elaboració i ús de procediments per a l'obtenció directa d'informació: qüestionaris,

enquestes, entrevistes, etc.

•Elaboració  de  textos  informatius  propis  del  discurs  formal:  exposicions  orals  i

escrites,  guions  previs  per  a  fer  exposicions,  petits  treballs  monogràfics  amb

inserció de citacions i referències bibliogràfiques, murals, etc.

•Actitud positiva envers l'obtenció d'informació mitjançant diverses fonts, qualsevol

que siga la llengua vehicular, evitant així l'ús exclusiu de la llengua dominant com a

llengua d'aprenentatge.

•Actitud crítica davant de les fonts d'informació i també davant dels continguts que

aquestes  sancionen  com a manifestacions de  la  relació  entre  saber,  ideologia,

valors i interessos socials.

Bloc 5: La llengua com a objecte de coneixement

•Marques lingüístiques que fan referència al  context  material  de la comunicació

(participants, context espacial i temporal) i les seues condicions d'ús.

•Marques  lingüístiques  d'adequació  del  discurs  al  context  social  (papers  dels

participants i les seues relacions, finalitats, etc. ). El registre.

•Mecanismes que intervenen en la cooperació conversacional.
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•Procediments de cohesió del text: gramaticals (pronominalitzacions, determinació,

connectors,  etc.)  i  lèxics  (sinonímia,  hiperonímia,  hiponímia,  antonímia,

nominalitzacions, etc. ).

•L'oració: categories gramaticals, funcions sintàctiques i papers semàntics.

•Procediments  per  a  la  formació  de  paraules.  Lexemes  i  morfemes.  Prefixos,

sufixos i composició.

•La norma ortogràfica i els criteris de pronunciació culta.

•Anàlisi  crítica  de  les  convencions  d'ús  en  la  mesura  que  poden  comportar

discriminació lingüística respecte de les llengües i els parlants.

Bloc 6: La llengua i els parlants

•Reconeixement  del  valor  del  llenguatge  com  a  transmissor  de  discriminació

(social, sexual, racial, etc. ).

•Coneixement  de  les  manifestacions  del  sistema  gènere-sexe  en  l'activitat

comunicativa  i  anàlisi  crítica  dels  comportaments  verbals  discriminatoris  en  els

diversos àmbits d'ús.

•Coneixement i valoració positiva de la realitat plurilingüe de la societat espanyola.

•Coneixement de la realitat plurilingüe de la nostra comunitat i, també, dels seus

antecedents històrics.

•Promoció d'actituds positives i actives pel que fa a la normalització del valencià en

tots els àmbits d'ús.

•Reconeixement del valor funcional de les varietats d'una llengua en relació amb

els  diferents  contextos  d'ús  i  valoració  positiva  d'aquesta  diversitat  al  si  de  la

llengua.

•Valoració de la varietat estàndard com l'adequada per a determinats àmbits d'ús i

com a mitjà de mantenir la unitat d'una llengua.

8.4.1.2. Metodologia

1.Distribució del treball en activitats de grup o classe, de petit grup i individuals,

segons  estiguen  orientades  envers  l'aprenentatge  cooperatiu  o  cap  a

l'aprenentatge autònom i l'autoavaluació corresponent.
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2.Disposició  de  l'espai  de  la  classe  de  manera  que  permeta  els  intercanvis

d'informació i el treball col·lectiu i, alhora, puga afavorir el treball individual.

3.Relació  professor/a-alumne/a  basada  en  una  autoritat  per  consentiment  que

permeta discutir, arribar a acords, negociar per a compartir significats, elaborar i

fixar regles, situar i clarificar objectius, definir les tasques a realitzar, etc.

4.Organització de l'alumnat en grups heterogenis per tal d'afavorir l'ajuda mútua en

l'aprenentatge, garantir  l'intercanvi de punts de vista i  propiciar l'èxit  de tots els

components  del  grup  i  l'autoregulació  del  propi  grup.  Aquest  fet  generarà  una

interdependència positiva i un nivell òptim d'implicació personal de cada alumne o

alumna  en  la  consecució  dels  objectius  proposats,  tot  evitant  bloquejos  en  la

comunicació o en la participació de cada un dels components.

5.Foment dels intercanvis comunicatius de l'alumnat entre si i amb el professor o la

professora (treball en equip, posada en comú, etc.).

6.Incitació a interrelacionar coneixements, arribar al fons de les qüestions, traure

conclusions, explicitar el  procés de treball,  argumentar les opinions i  aplicar els

coneixements i procediments adquirits a situacions noves.

7.Invitació  a  relacionar  els  aprenentatges  adquirits  en  l'àmbit  escolar  amb  les

informacions, fets i situacions externes a l'escola.

8.Formulació de qüestions que desperten els interessos dels alumnes i les alumnes

i els òbriguen el camí perquè ells mateixos es plantegen nous interrogants que els

facen progressar en l'aprenentatge interactiu.

9.Estímul de les aportacions diferents i dels debats per interpretar, valorar, resoldre

un problema, emprendre un treball o comentar-lo.

10.Suport al treball dels alumnes i les alumnes sense suplantar la seua iniciativa,

les seues decisions ni el seu procés de construcció de coneixements.

11.Reformulació de les consignes de treball sempre que siga necessari per a la

seua  comprensió,  l'explicitació  dels  objectius,  els  aclariments  o  explicacions

complementàries, les demostracions, exemples i aplicacions de coneixements.

12.Valoració de les aportacions de cada alumne o alumna, el comentari positiu al

voltant dels seus progressos i la invitació perquè continue en aquesta línia.

13.Exigència d'activitat acordada amb les possibilitats de cada alumne o alumna i

en compromís amb el grup, per tal d'aconseguir un treball ben fet.

14.Estímul cap a la reflexió sobre el propi procés d'aprenentatge en interacció amb

els altres.

15.Utilització  adequada  dels  materials  i  recursos  didàctics  per  a  avançar  en
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l'aprenentatge significatiu.

8.4.1.3. Criteris d’avaluació

1. Captar les idees essencials i  intencions de textos orals de diferent tipus i de

diferent nivell de formalització, reproduint-ne el contingut en textos escrits

2.  Elaborar  el  resum  d'una  exposició  o  debat  oral  sobre  un  tema  específic  i

conegut, reflectint-ne els principals arguments i punts de vista dels participants.

3. Sintetitzar oralment el sentit global de textos escrits, de diferents tipus i de distint

nivell  de  formalització,  identificant-ne  les  intencions,  diferenciant  les  idees

principals  i  secundàries  i,  alhora,  reconeixent  les  possibles  incoherències  o

ambigüitats de contingut i aportant una opinió personal.

4. Integrar informacions procedents de diferents textos sobre un mateix tema amb

l'objecte d'elaborar un text de síntesi amb el qual es reflecteixen tant les principals

informacions i punts de vista que s'han trobat com el punt de vista propi.

5.  Exposar  oralment  el  desenvolupament d'un tema de forma ordenada i  fluïda

ajustant-se a un pla o guió previ, seguint un ordre lògic en la presentació de les

informacions i arguments, adequant el llenguatge emprat al contingut i a la situació

de comunicació i mantenint l'atenció del receptor.

6.  Produir  textos  escrits  de  diferent  tipus  (narratius,  descriptius,  expositius  i

argumentatius),  adequant-los  a  la  situació  de  comunicació,  utilitzant  l'estructura

organitzativa de cadascun i respectant els criteris de correcció.

7. Planificar i dur a terme, individualment o en equip, la consulta de diferents fonts

d'informació mitjançant el maneig d'índexs, fitxes i altres sistemes de classificació

de fonts, en el marc de treballs senzills d'investigació.

8. Identificar el gènere al qual pertany un text literari llegit totalment, reconèixer els

elements estructurals bàsics i els grans tipus de procediments retòrics que s'hi han

emprat  i  emetre  una  opinió   personal  sobre  els  seus  aspectes  més  i  menys

apreciats.

9.  Utilitzar  les  pròpies  idees  i  experiències  per  a  la  producció  de  textos

d'intencionalitat  literària,  emprant  conscientment  estructures  de  gènere  i

procediments retòrics i recorrent a models de la tradició literària.

10. Establir relacions entre obres, autors i moviments que constitueixen un referent

clau en la història de la literatura, especialment en la literatura produïda en les
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llengües presents en l’entorn cultural de l'alumne, i els elements més destacats del

context cultural, social i històric en que apareixen.

11. Utilitzar la reflexió sobre els mecanismes de la llengua i  els seus elements

formals  (marques  d'adequació,  estructures  textuals,  procediments  de  cohesió,

estructura de l'oració, formació de paraules) per una millor comprensió dels textos

aliens i per a la revisió i millora de les produccions pròpies.

12. Identificar, localitzar i descriure els fenòmens de contacte entre les diferents

llengües d'Espanya i  les  seues varietats  dialectals,  assenyalant  algunes de les

principals manifestacions literàries en aqueixes llengües.

13. Identificar les característiques lingüístiques pròpies dels diversos usos socials

de  la  llengua  per  mitjà  de  l'observació  directa  i  comparació  de  produccions

diferents.

14.Identificar en textos orals i escrits de diferents tipus les imatges i les expressions

que denoten alguna forma de discriminació (sexual, social, relacionada amb el grup

ètnic, etc.), explorar alternatives que n'eviten l'ús i utilitzar-les en les produccions

pròpies.

15. Elaborar missatges en els quals s'integren el llenguatge verbal i els llenguatges

no verbals (icònic, gestual i musical), tenint en compte la situació de comunicació i

comparant els procediments expressius d'aquests llenguatges.

16. Identificar els principals recursos utilitzats pels mitjans de comunicació per a

l'elaboració i difusió d'informacions i d'opinions.

17. Utilitzar el llenguatge com a mitjà de resolució de conflictes interpersonals i de

garantir una comunicació fluïda, evitant-ne els usos discriminatoris.

8.4.2. ÀREES NO LINGÜÍSTIQUES

Activitats de l’assignatura en què és important la llengua:

1. Lectura de textos relacionats amb la matèria.

2. Explicacions del professorat.

3.  Intervencions  orals  de  l’alumnat  en  relació  amb  les  explicacions  que  el

professorat ha donat prèviament.
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4. Elaboració de treballs escrits per part de l’alumnat.

5. Exposicions orals en classe a partir de treballs escrits i elaborats anteriorment.

6.  Consultes  de  bibliografia,  diccionaris,  programes  informàtics,  etc.  per  a  la

realització de treballs escrits, exposicions, etc.

7. Debats orals a classe sobre un tema concret.

8. Consultes individuals al professorat.

9. Comunicacions orals i escrites sobre eixides, excursions, treballs de camp, etc.

Des de les àrees no lingüístiques es poden reforçar diversos continguts lingüístics,

com ara  :

• La comprensió de textos escrits i orals.

• L’expressió oral.

• L’escriptura de textos.

• El treball amb diferents tipus de text: textos expositius, argumentatius, instructius,

etc. d’acord amb la matèria de què es tracte.

• El treball amb un lèxic específic relacionat amb l’assignatura

• L’actitud positiva envers l’ús sistemàtic de la llengua, tant en el nivell oral com en

l’escrit.

• Estratègies, recursos i tècniques de treball: resums, esquemes, fitxes tècniques,

quadres sinòptics, mapes conceptuals, gràfics, distinció de les idees principals i de

les secundàries, índexs, subratllats

• Correcció de textos escrits, etc.

A més de les activitats ja esmentades relacionades amb l’assignatura, proposem

l’ús d’un codi de correcció de textos escrits, comú amb les àrees lingüístiques. És

important trobar el moment –a classe o a casa-  en què l’alumnat, a partir de les

indicacions que se li hauran proposat, corregisca els seus treballs.

En  les  activitats  d’expressió  oral  s’hauria  de  procurar  no  corregir  l’alumnat  ni

recórrer  a  la  traducció  al  castellà  per  a  la  comprensió  del  lèxic  més específic.

Sempre serà millor que la professora o el professor els oriente cap a la consulta o

l’ús del diccionari.
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La  major  part  dels  continguts  esmentats  poden  afavorir  l’autoaprentatge  de

l’alumnat,  especialment aquells  que fan referència a la  lectura i  comprensió de

textos, a les consultes bibliogràfiques i a la correcció de textos escrits.

Es poden aprofitar algunes activitats per a treballar-les en col·laboració amb l’àrea

de valencià -a banda de la ja esmentada de la correcció de textos, mitjançant l’ús

d’un codi comú- com ara la redacció de textos escrits, elaborats en les àrees no

lingüístiques,  especialment  de  tipus  expositiu,  argumentatiu  i  instructiu,  en  què

l’alumnat realitze consultes en les classes de valencià,  o bé que des d’aquesta

matèria es prenguen com a models de les diferents tipologies, textos d’aquelles

àrees. Igualment es poden aprofitar textos de les diferents àrees no lingüístiques

per a treballar, des de l’assignatura de valencià, les diverses tècniques d’estudi i de

treball com esquemes, subratllats, resums, etc.

8.5. ATENCIÓ A ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECIALS

Des del disseny particular del programa d’educació bilingüe, s’entén per alumnes

amb necessitats especials aquells o aquelles que provenen de fora dels sistemes

educatius de l’àrea valencianoparlant i que, per tant, presentaran dificultats a l’hora

d’adquirir i aprendre un idioma nou (en cas que procedisquen d’altres territoris de

l’estat espanyol o d’altres països castellanoparlants) o dos idiomes nous (en cas

que  vinguen  d’altres  països  no  castellanoparlants).  També  són  alumnes  amb

necessitats especials aquells o aquelles que tinguen problemes de lectoescriptura

tant en valencià com en castellà.

Les mesures que es prendran en aquests casos són:

 Atenció individualitzada del professor a l’aula.

 Atenció individualitzada del professor en petits grups. Per a aquests casos és

necessari  que el  centre preveja unes hores per als departaments de valencià i

castellà  destinades  a  donar  suport  als  alumnes  amb  necessitats  i  carències.
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Aquesta tasca pot ser reforçada, sobretot en casos de necessitat, pel professorat

de pedagogia terapèutica.

 Adaptacions curriculars.

 Materials per a l’autoaprenentatge i  llibres de lectura adreçats en especial  a

aquest tipus d’alumnat.

 Actuacions didàctiques interdisciplinars: projectes educatius comuns entre dues

o més àrees, activitats escolars i extraescolars, etc.

1

8.6. NECESSITATS DEL PROGRAMA

L’aplicació d’aquest disseny particular del programa d’educació bilingüe donarà peu

a unes necessitats específiques que la comissió lingüística ha de tenir presents en

el pla d’actuació anual. Aquestes necessitats són bàsicament:

 Informació  i  promoció  dels  cursos  del  pla  de  formació  lingüisticotènica  en

valencià perquè s’hi puguen inscriure els professors i les professores i atendre les

seues necessitats o consultes.

 Impartir els cursos d’actualització lingüística (CAL) que el nivell del professorat i

la disponibilitat horària permeta.

 Fomentar l’autoaprenentatge del valencià.

 Formació  metodològica  del  professorat  (cursos  i  seminaris  sobre  didàctica

integrada de llengües i ús vehicular de la llengua i d’altres de caire interdisciplinar).

 Elaboració i adquisició de materials didàctics d’aprenentatge de la llengua, de

vocabularis específics i experimentació d’activitats, etc.

 Elaboració de materials didàctics en anglés, vocabulari específic, etc.
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9. PLA DE CONVIVÈNCIA

9. 1. DIAGNÒSTIC DE L'ESTAT DE CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE

9.1.1 CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

L'IES Clara Campoamor està situat en la població d'Alaquàs, en l'Horta Sud. La

zona es caracteritza per un alt dinamisme social i econòmic. L'alumnat del centre

prové majoritàriament del CEIP Bonavista, centre adscrit amb el que  es manté un

contacte periòdic. L'IES Clara Campoamor és un centre relativament nou ja que va

ser fundat en el curs 2000-2001. En un principi, va estar situat en l'antic CP El Terç

i en aules prefabricades, després només en aules prefabricades i, finalment, es va

inaugurar el nou edifici en el curs 2003-2004. Amb l'entrada en el nou edifici, la

situació de la convivència en el centre va millorar prou, al superar-se l'etapa de la

precarietat en què era difícil conviure en un entorn no adequat a l'ensenyança.

Actualment la resposta educativa del professorat i de l'equip directiu en el centre és

la  de  promoure  l'actitud  de  diàleg,  respecte  i  comunicació  per  a  solucionar

qualsevol conflicte i la necessitat de potenciar la millora de la convivència a través

de l'adquisició d'habilitats socials, de comunicació i de resolució de conflictes. El

Pla d’Acció Tutorial del centre para especial atenció en aquests aspectes, i preveu

el desenvolupament al llarg del curs, especialment al primer trimestre, d’activitats

encaminades a la cohesió de grup i la gestió democràtica de l’aula. El paper del

tutor/a en aquest sentit és fonamental. Al mateix temps, funciona al nostre centre

des  del  curs  2005/2006,  el  Programa  de  Mediació  en  conflictes  escolars,  que

permet establir estratègies concretes per a la millora de la convivència.

Encara que els  problemes de convivència  són escassos,  és cert  que és  en el

primer cicle d'ESO i en Formació Professional Bàsica és on es generen un major

nombre de conflictes.

75



9.1.2. SITUACIÓ ACTUAL DE LA CONVIVÈNCIA

L'enfocament de la convivència en el centre té una visió constructiva i positiva, per

la  qual  cosa  les  actuacions  van  encaminades  al  desenvolupament  de

comportaments adequats per a conviure millor i resoldre conflictes, a través de la

participació, bons canals de comunicació i la prevenció de problemes de conducta.

Per a això s'han elaborat unes normes de funcionament i un Reglament de Règim

Intern, que han de regular la convivència i les activitats del centre.

Els comportaments problemàtics més comuns són els següents.

1. Alumnat que molesta en classe,  no porta  material,  utilitza el  telèfon

mòbil, i en general, molesta als companys/es i al professorat impedint que es

desenvolupe de forma normal la classe.

2. Baralles insults, amenaces, entre companys/es.

3. Assetjament.  La majoria  de les vegades no es tracta d'assetjament,

sinó de disputes puntuals, no obstant això, el concepte d'assetjament ha calat

entre l'alumnat i qualsevol diferència amb un company/a ho consideren com a

assetjament.  De  vegades estan relacionats amb els  rols  adquirits  des de

primària, o diferències procedents de l'exterior.

4. Faltes  de  respecte  al  professorat  i  algun  cas  d'insults.  Es  produeix

sobretot,  quan  el/la  professor/a  intenta  fer  valdre  la  seua  autoritat  perquè

treballen en classe o deixen de molestar als companys/es.

5. Deteriorament  intencionat  del  material  del  centre:  portes,  finestres,

ordinadors, embrutar les parets, etc.

És convenient deixar clar que, a pesar d'aquesta varietat de continguts negatius,

les persones implicades que acaben rebent sancions disciplinàries no arriben a

15, donat  que  les  mateixes  persones  són  les  que  coincideixen  en  aquestes

actituds negatives.
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9.1.3. MARC NORMATIU

En matèria  de convivència i  disciplina,  el  professorat  i  el  personal  no docent

estan sotmesos a la corresponent normativa:

▪ L'Orde 62/2014 28 de juliol per la que s'actualitzen els plans de convivència i

s'estableixen els protocols d’actuació i intervenció davant supòsits de violència

escolar.

▪  La Llei  Orgànica de 8/2013 de 9 de desembre per a la millora de la qualitat

educativa.

▪ El decret 136/2012 de 14 de setembre, referit a la creació de l'Observatori per a

la Convivència Escolar en els centres de la Comunitat Valenciana.

▪ La Llei Orgànica de 2 /2006 de 3 de maig d'Educació.

▪ La Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià.

▪  El  Decret  234/1997  de  2  de  setembre  (DOGV  de  8  de  setembre)  sobre  el

Reglament orgànic i funcional dels centres de secundària.

▪ El Decret legislatiu de 24 d'octubre de 1995, sobre la funció pública valenciana.

▪ El Decret legislatiu 39/2008 de 4 d'abril (DOGV 9 d’abril) de 2008, sobre la

convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.

9. 2. COMPOSICIÓ I PLA D'ACTUACIÓ DE LA COMISSIÓ DE

CONVIVÈNCIA

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 Decret 39/2008 (DOCV

09/04/2008) en el centre, per a la qual cosa li corresponen les funcions següents:

a) 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  del  equip  de
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mediació.

b)  Informar  el  Consell  Escolar  del  centre  sobre  les  actuacions  realitzades  i

l’estat de la convivència en el centre.

c)  Canalitzar  les  iniciatives  de  tots  els  sectors  de  la  comunitat  educativa

representats en el consell escolar del centre per a millorar-hi la convivència.

d) 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.

e) Establir i promoure l’ús de mesures de caràcter pedagògic i no disciplinàries,

que ajuden a resoldre els possibles conflictes del centre.

A més, al centre hem constituït  un equip de convivència escolar format pel cap

d'estudis, l'orientadora, la coordinadora de convivència i igualtat i una professora.

Aquesta equip es reuneix setmanalment per  a estudiar els parts  d'incidències i

aplicar les mesures correctores adients. Les seues actuacions són comunicades a

la comissió de convivència del consell escolar.

9.3. MESURES I ACCIONS ORIENTADES A LA PROMOCIÓ DE LA

CONVIVÈNCIA I A LA PREVENCIÓ DE CONFLICTES PER A

ACONSEGUIR UN ADEQUAT CLIMA EDUCATIU EN EL CENTRE

a) Actuació d’èxit  escolar,  model  dialògic de prevenció de conflictes.  Aquest es

fonamenta en el diàleg com a ferramenta que permet superar les desigualtats i que

té  com a  objectiu  aconseguir  que  no  es  produïsca  cap  tipus  d’agressió  en  el

centre . Al centre es concreta en la formació i les actuacions realitzades per l'equip

de mediació i convivència.

b) Accions de diagnòstic que faciliten la detecció de casos de violència greu i, per

tant, ajuden a previndre’ls, com ara assetjament, discriminació o exclusió per raons

de sexe; orientació; identitat de gènere, raça o religió, així com a crear estructures
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senzilles que faciliten a l’alumnat visibilitzar i denunciar estes situacions. Al nostre

centre  aquests  casos  són  detectats  per  qualsevol  membre  de  la  comunitat

educativa que ho comunica a l'orientadora, al cap d'estudis, a la directora o a la

coordinadora de convivència i igualtat. Aquests determinen el protocol a seguir en

cada cas.

c)  Accions  que  fomenten  la  participació  de  l’alumnat  mitjançant  estratègies

basades  en  l’ajuda  entre  iguals.  L'alumnat  de  l'equip  de  mediació  ha  rebut  la

formació necessària per a actuar com a tutor/a d'alumnes de 1r d'ESO que tinguen

dificultats  acadèmiques  o  de  relacions  amb  els  companys.  S'han  establit  els

protocols d'actuació i de seguiment d'aquest tipus d'ajudes.

d) Activitats que faciliten la participació de tota la comunitat educativa en accions

de prevenció i promoció de la convivència del centre, així com en l’elaboració de

les  normes  de  convivència  del  centre  i  de  l’aula.  Activitats  adreçades  a  dotar

d’atractiu  la  no-violència  amb  l’objectiu  d’aconseguir  que  els  espais  del  nostre

centre estiguen lliures de violència: Tot el centre és un lloc on es conviu i per tant

on hi poden existir conflictes, però atenent els trets dels diversos espais, es poden

aplicar diverses mesures per prevenir els conflictes i millorar la convivència.

Aquests espais són els següents:

El pati

L'esplai és el moment en què s'intensifiquen les relacions entre l'alumnat i on,

de vegades, es produeixen situacions conflictives, en molts casos disfressades de

jocs. Les actuacions preventives són:

• La baixada al pati, biblioteca o cafeteria és obligatòria.

• L'alumnat evitarà jocs que tinguen com a contingut empentes i colps.

• El centre organitzarà activitats lúdiques a l'hora de l'esplai, en funció de les

demandes de l'alumnat i  la disponibilitat  del professorat: futbol, bàsquet,

colpbol,  teatre, jocs de taula, cor, etc.

• El  centre  establirà  torns  rotatius  d’ús  preferent  de  pistes  i  instal·lacions

esportives.
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Els Corredors

Els conflictes més habituals són les molèsties causades als que estan en classe

i les ruptures i desperfectes de portes, taquilles, etc.

S'ha  d'evitar  embrutar  el  centre  en  general  perquè és  una falta  de  respecte  a

l’espai públic

Les actuacions preventives són:

• Durant l’horari lectiu no es pot romandre als corredors.

• S'evitarà cridar, córrer i empentar. Es caminarà per la dreta tant en els

corredors com en les escales.

• Han d'haver papereres suficients.

• L’alumnat no podrà asseure’s en terra en els corredors.

• S'han d'obrir les dues portes de les eixides de la planta baixa a les hores

d'eixida.

L'aula

Una problemàtica amb solució complicada és la de l'alumnat que distorsiona la

convivència.

L'aula és el  lloc  on s'aprenen i  es desenvolupen els  hàbits  de convivència  del

centre i s'intenten resoldre els conflictes que s'establixen entre l'alumnat, i  entre

professorat i alumnat. A l'aula és fonamental prendre acords i elaborar normes de

convivència entre tots: professorat i alumnat.

En ocasions, les aules estan desordenades, amb les taules brutes, amb

pintades i papers pel terra, cosa que invita l'alumnat a seguir embrutant i deixa

un entorn de treball desagradable.

L’aspecte de l’aula i la seua neteja és molt important per a sentir-se a gust en un

lloc de treball; un local net i endreçat invita a treballar i millora la convivència.

Les actuacions preventives són:

• Cal  estudiar  la  millor  disposició  de  les  taules  i  el  lloc  que  ocupa  cada

alumne/a.

• S'ha d'informar amb immediatesa dels desperfectes per al seu control i

reparació, i conscienciar l'alumnat que l'aula és d'ús col·lectiu perquè en
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tinga cura.

• El professor/a ha de ser l'últim en eixir de l'aula, s'assegurarà que

l'alumnat la deixa en les degudes condicions de neteja i ordre, i la tancarà.

Hora     d'eixida  

L’hora d’eixida del centre és un espai de temps en què, de vegades, es donen

reaccions violentes contra companys, objectes o instal·lacions.

Els conflictes que es produïsquen entre l'alumnat a l'eixida de l'institut, dins o fora

de les  portes  del  centre,  es  resoldran  atenent  al  que  preveu  el  Reglament  de

Règim Intern.

Les actuacions preventives són:

• L’alumnat ha de poder identificar-se, mitjançant el carnet escolar, davant el

professorat i el personal de consergeria.

• Davant de possibles enfrontaments entre l'alumnat, qualsevol membre de la

comunitat educativa mediarà en el conflicte, i comunicarà a l'equip directiu

qualsevol alteració de l'ordre que s'aprecie dins o fora de la porta de l'institut.

• Quan es detecten casos en què puga haver-hi persones alienes al centre

que pretenguen alterar la convivència, es procedirà a avisar la policia local,

sempre com a mesura preventiva.

e) Accions per a donar a conèixer el Pla de Convivència i el Reglament de Règim

Interior a tota la comunitat educativa.

Amb  caràcter  general,  cada  curs  escolar  s'intentaran  realitzar  les  següents

activitats, sense excloure'n altres relacionades amb la millora de la convivència al

centre, que quedaran descrites en la Programació General Anual (PGA) d'eixe curs

escolar:

➢ Debat i discussió a principi de curs sobre el Pla de Convivència i les

Normes de Convivència amb els pares i alumnes.

Responsable: Equip Directiu, tutor/a i Departament d'Orientació.

Recursos: Material imprés (agenda) que concrete el més essencial

del Pla i de les Normes de Convivència.

Metodologia: Xarrada i debat amb l'alumnat i amb els pares.
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Espais      físics  : Aula de tutoria.

Temporalització: Durant el primer trimestre es dedicarà 1 sessió amb

pares i 1 o 2 sessions de tutoria amb l'alumnat.

➢ Pla d'acollida per a l'alumnat que s'incorpora durant el curs.

Responsable: Equip Directiu,  Equip  de  mediació  i  convivència,

Departament d'Orientació, tutor/a i, si cal, col·laboració dels

Serveis Socials de l'Ajuntament.

Recursos: Informe  del  centre  d'origen,  informe del Departament

d’Orientació i, si és el cas, dels Serveis Socials de l'Ajuntament.

Metodologia: Entrevista amb la família i amb l'alumne/a. Decisió del

grup en què s'integrarà. Comunicació al tutor/a i a  tot el professorat

del grup. Proves de nivell.

Espais      físics  : Direcció d'estudis i aula de tutoria.

Temporalització: Durant tot el curs.

➢  Presentació del Programa de Mediació i Convivència.

Responsable:  Coordinadora  de  convivència  i  igualtat,  Equip  de

mediació, Equip Directiu, tutor/a i col·laboració del Departament

d'Orientació.

Recursos: Material imprès en l'agenda escolar, i en la Guia del centre.

Metodologia: Presentació de l'equip en la Jornada de Portes Obertes

i d'acollida d'alumnat nouvingut. Objectius i mecànica de la mediació.

Espais           físics  : Sala d'usos múltiples i aula de tutoria.

Temporalització:  En  la  Jornada  de  Portes  Obertes  i  en  el  dia

d'acollida d'alumnat nouvingut.

➢  Constitució de l'assemblea de classe. Formació de grup i elecció de

delegat/da

Responsable:  Tutor/a  amb  la  col·laboració  del  Departament

d'Orientació.
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Recursos: Materials del Pla d'Acció Tutorial.

Metodologia: Dinàmiques de grup per al coneixement de l'alumnat.

Espais      físics  : Aula de tutoria.

Temporalització: Durant el primer trimestre es dedicarà 1 o 2

sessions de tutoria amb l ' alumnat.

f) Accions que fomenten el respecte a la diversitat i la igualtat entre homes i dones

per mitjà de l’educació dels sentiments i de les emocions, així com la capacitat

d’elecció,  basada en arguments de validesa i  en coherència amb els valors de

llibertat, respecte, igualtat i solidaritat.

Prevenció de la violència de gènere: la violència psicològica entre xics i xiques

adolescents  està arrelant-se a la  nostra societat. Donat que  és  un

problema que va en augment  és  necessari  que  els  centres  educatius

desenvolupen  actuacions  intencionades  adreçades  a  fomentar  el  respecte

entre els sexes,  previndre la discriminació de gènere i  la discriminació per

opció sexual, tan contrària al respecte a la diversitat i a la llibertat sexual, que

també és causa de maltractament entre adolescents.

Responsable:  Equip  Directiu,  Departament d'Orientació,

Coordinadora de convivència i igualtat, professorat voluntari.

Recursos: activitats puntuals o des de la tutoria amb materials a

l'abast en pàgines dels Instituts de la dona, Conselleria de Benestar

Social,  Ajuntaments,  campanyes  de  difusió  d'organismes  públics,

xerrades a centres per part d'ajuntaments, Associacions, Conselleria

d'Educació o Cos Nacional de Policia, participació en concursos, etc.

Metodologia: activa, participativa.

Espais             físics  : aules de classe del centre i aula d'usos múltiples,

biblioteca etc. Temporalització: en qualsevol trimestre del curs, el Dia

de  la  dona  i  el  Dia  internacional  contra  la  violència  de  gènere.

Adreçat a tot l'alumnat.

g) Accions i mesures generals i específiques d’atenció a la diversitat que generen i

fomenten el desenrotllament d’actituds inclusives en el centre i ajuden a crear un

clima de respecte entre els  membres  de la  comunitat  educativa.  Es proposen
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activitats adreçades a educar en la solidaritat i en el suport social a les víctimes,

així com a tindre tolerància zero enfront de la violència.

➢  Desenvolupament de les activitats del Pla d’Acció Tutorial relacionades

amb:

• Habilitats  de  comunicació,  habilitats  socials  i  resolució  de

conflictes,

• Dinàmiques cooperatives  i  de  cohesió  entre  l'alumnat  del

centre per a la millora de de la convivència.

• Prevenció del racisme i la xenofòbia, valoració de la diversitat

cultural i racial.

• Sensibilització cap a les discapacitats des d’un model de

societat i d’escola inclusiva i integradora.

Responsable: Tutor/a i Departament d'Orientació.

Recursos: Formació en les reunions de tutoria i material concret

per a la seua aplicació en l'aula.

Metodologia: Activa i participativa.

Espais              físics  : Aula de tutoria.

Temporalització: Sessions de tutoria.

➢  Fomentar els valors democràtics: la tolerància, la igualtat, la justícia,

l'acceptació  de  la  diversitat,  la  resolució  de  conflictes  de  forma  pacífica,

dialogada, i no violenta, la participació i la inclusió, en el marc del Pla d’Acció

Tutorial, les programacions anuals, i la formació de mediadors/res escolars.

Responsable:  Equip  Directiu,  professorat,  tutor/a,  Departament

d'Orientació i equip de mediació i convivència.

Recursos: Formació en les reunions de tutoria i material concret

per a la seua aplicació a l'aula. Material oferit pel Consell Valencià

de la Joventut. Material del Taller de formació de mediació.

Activitats de tota classe organitzades pel Centre i/o el professorat.

Metodologia: Activa i participativa.

Espais     físics  :  Aula  de  tutoria,  aula  de  convivència  i  el  centre  en

general.
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Temporalització: Almenys 3 sessions de tutoria en cada curs i quan

corresponga en funció de les activitats previstes. El taller de mediació

es realitza 3 dimecres per la vesprada i un dissabte matí i vesprada

en el mes de febrer cada dos cursos. 

h) Des  de  les  diferents  àrees  i  matèries  del  currículum  es  realitzen  activitats

encaminades a millorar la convivència mitjançant l’adquisició de les competències

bàsiques, particularment de la competència social i cívica, del sentit de la iniciativa,

de l’esperit emprenedor i de la competència digital, treballant conjuntament en el

bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i de la identitat digital, i

dotant la comunitat  educativa d’estratègies per a assegurar la intimitat  pública i

privada.

i)  Activitats d’acollida per a l’alumnat que es matricula en el  centre per primera

vegada i per a les seues famílies.

➢  Jornada de Portes Obertes

Responsable:  Equip directiu, professorat que coordina els diferents

projectes  i  programes  del  centre,  Coordinadora  de  convivència  i

igualtat, Equip de mediació i professorat voluntari.

Recursos: Material audiovisual.

Metodologia: Activa i participativa.

Espais      físics  : Sala d'usos múltiples i el centre en general.

Temporalització: En el mes de maig.

➢  Jornada d'acollida d'alumnat nouvingut

Responsable:  Equip  Directiu,  tutors/res,  Coordinadora  de

convivència i igualtat i Equip de mediació.

Recursos: Material imprès, material per a fer l'activitat d'acollida

Metodologia: Activa i participativa.

Espais       físics  : Sala d'usos múltiples, aula de tutoria i el centre en

general.
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Temporalització: En el mes de setembre.

➢  Reunió amb les famílies.

Responsable: Equip Directiu, tutor/a i col·laboració del

Departament d'Orientació.

Recursos: Guia del centre.

Metodologia: Activa i participativa.

Espais      físics  : Aula de tutoria. 

Temporalització: En el mes d'octubre.

j) Activitats per a sensibilitzar tota la comunitat  educativa davant dels casos de

violència  escolar  greu,  amb  la  finalitat  de  facilitar  la  prevenció,  la  detecció  i

l’eliminació d’aquestes manifestacions.

Sensibilització contra l'assetjament escolar en l'etapa de l'ESO.

Responsable: Tutor/a, col·laboració del Departament d'Orientació i

Equip Directiu

Recursos: Xarrades i activitats des de la tutoria i organitzades pel

centre.  Formació en les reunions de tutoria i material per a la

seua detecció en l'aula. Col·laboració amb la Policia Local i altres

institucions i associacions.

Metodologia: Activa i participativa.

Espais      físics  : Aula de tutoria i aula d'usos múltiples.

Temporalització: Al llarg del curs.

k) Activitats adreçades a previndre i resoldre conflictes en contextos interculturals.

Responsable: Tutor/a, col·laboració del Departament d'Orientació i

Equip Directiu.

Recursos: Xarrades i activitats des de la tutoria i organitzades pel

centre.  Formació en les reunions de tutoria i material per a la

seua detecció en l'aula. Col·laboració amb la Policia Local i altres

institucions i associacions.
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Metodologia: Activa i participativa.

Espais      físics  : Aula de tutoria i aula d'usos múltiples.

Temporalització: Al llarg del curs.

9. 4. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ I D’INTERVENCIÓ PREVISTOS

EN EL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CENTRE.

Els  procediments  preveuen  actuacions  diferenciades  depenent  de  si  les

conductes que alteren la convivència en el centre són considerades:

9.4.1 CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA, TAL COM

ESTAN TIPIFICADES EN L’ARTICLE 35 DEL DECRET 39/2008, DE 4 D'ABRIL,

DEL CONSELL.

9.4.2 CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA DEL

CENTRE, DE CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 42 DEL DECRET 39/2008. EN

ESTE CAS, ELS PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ ARREPLEGUEN, LES

ACCIONS QUE ES DETALLEN EN ELS ANNEXOS I, II, III, IV, V, VI I VII D’ESTA

ORDE.

9.4.3 PROCED  I      MENTS ESPECÍFIC.  

Els procediments específics d'actuació en l'IES Clara Campoamor per a mantindre

una bona convivència i un clima positiu, es deriven de les Normes de Convivència

del centre (Annex I). Aquests procediments han sigut consensuats per tots els

sectors de la comunitat educativa.

El  protocol  a seguir  per  a  la  recollida d'informació i  l'aplicació  de les mesures

correctores és el següent:

Quan el professorat fique un part d'incidències ha de constar en aquest el motiu del

part i la mesura correctora imposada. El part d'incidències té tres fulls. Es segueix

el  següent  protocol:  el  full  blanc  l'ha  de  signar  el  pare/mare  i  l'ha  de  tornar

87



l'alumne/a al professor/a que li'l ha posat, el groc es queda arxivat en una carpeta a

la sala del professorat i  el  rosa, si  és considerat lleu, a l'espera de veure si  la

mesura correctora imposada pel professor/a s'ha complit en la data prevista, en

principi se'l queda el professorat que l'ha ficat. Si el professor/a considera que és

greu o molt greu passa el full rosa directament al cap d'estudis.

Setmanalment es reuneix l'equip de convivència integrat per la psicopedagoga, el

cap d'estudis, la coordinadora de convivència i igualtat i una professora i revisa els

parts d'incidències. Si la mesura correctora s'ha complit i la conducta disruptiva ha

cessat finalitza el procés, en cas contrari l'equip determina les mesures a adoptar

previstes en el Reglament de Règim Intern.  Les mesures adoptades podran ser

individuals amb l'alumne/a o alumnes que han alterat la convivència escolar,  o

col·lectives, amb el  grup o  grups d'alumnes afectats.  En els casos que es

considere convenient, l'equip de convivència podrà proposar la participació en un

procés de mediació, acollint-se al servei oferit pel centre. Si el fet és greu o molt

greu s'inicia el procés d'obertura de l'expedient segons l'establert per la llei.

9.4.4 P      R  O      CED  I      M  E      NTS         D'  IN      T  E  R      VE  N      C  I      Ó         D      A  V      A  N      T         DE SUP  Ò      S  I      TS         DE  

V  IO      LÈNC  I      A         ESC  O      L  A  R  

9.4.4.1 Assetjament escolar i ciberassetjament

L’asse  t      jament      escolar  

L’assetjament escolar és entés com el maltractament psicològic, verbal o físic

patit per un alumne o alumna en l’àmbit escolar, derivat de factors  personals

(físics, psicològics, d’orientació o d’identitat sexuals) o col·lectius (factors ètnics,

grup social, religiós) de forma reiterada i al llarg  d’un període de temps

determinat.

L’assetjament escolar pot adoptar distintes manifestacions: l’exclusió i  la

marginació socials, l’agressió verbal, les vexacions i humiliacions, l’agressió física

indirecta, l’agressió física directa, la intimidació, les amenaces o el xantatge, entre

d’altres.
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És  important no  confondre este fenomen amb  agressions esporàdiques entre

l’alumnat i que seran ateses aplicant les mesures educatives que el centre tinga

establides en el seu pla de convivència i en el Reglament de Règim Intern.

Característiques:

a) Hi ha intencionalitat. S’expressa en una acció agressiva que genera

en la víctima l’expectativa de ser blanc de futurs atacs.

b) Reiteració. Es repetix en el  temps. L’agressió produïda no és un fet

aïllat i la víctima la patix de manera continuada.

c) Hi ha desequilibri de poder. Es produïx una desigualtat de poder físic,

psicològic o social, que genera un desequilibri de forces en les relacions

interpersonals.

d) Es produïx indefensió i personalització. L’objectiu del maltractament sol

ser un únic  alumne o alumna, que és col·locat d’esta manera  en una

situació d’indefensió.

e) Ben sovint pot tindre un component col·lectiu o grupal. Normalment no

hi ha un sol agressor o agressora, sinó diversos.

f)  Normalment  apareixen observadors  passius.  Les  situacions

d’assetjament usualment són conegudes per terceres persones que no fan

prou perquè cesse l’agressió.

g) Esta situació d’invisibilitat sol passar desapercebuda moltes vegades per

als adults.

El      ciberasse  t      jament  

Dins dels diferents tipus d’assetjament i les seues manifestacions, recentment els

experts han  elaborat un nou  concepte d’assetjament, el que  utilitza mitjans

electrònics i  rep  el nom de  ciberassetjament. Esta conducta es definix com a

assetjament entre iguals en l’entorn TIC i inclou situacions de xantatge, vexacions

i insults entre alumnes. Suposa difusió d'informació lesiva o difamatòria en format

electrònic. El ciberassetjament és un fenomen de gran rellevància per la seua

prevalença, la gravetat de les seues conseqüències i les dificultats que presenta

per a ser previngut i tractat.
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Característiques:

a) Agressió repetida i duradora en el temps.

b) Intenció de causar dany: no sempre es dóna en els primers estadis del 

procés.

c) Sol haver-hi contacte o relació prèvia en el món físic.

d) Pot estar lligat o no a situacions d’assetjament en la vida real.

e) Usa mitjans TIC: missatges de mòbil, adreça electrònica, telèfons mòbils,

xarxes socials, blocs, fòrums, sales de xats.

Pro  t      ocol         d  ’  ac  t      uac  i      ó         davant         de         l      ’  asse  t      j  a      ment         i         del         ciberasse  t      jament  

1.  Detectar i comunicar la situació.

Qualsevol membre de la comunitat educativa que tinga coneixement o

sospites d’una situació d’assetjament o de ciberassetjament sobre algun

alumne o alumna, ho comunicarà a un professor o professora, al tutor o

tutora o a l’equip directiu. En tot cas, qui reba la informació sempre

n’informarà l’equip directiu.

2. Primeres actuacions.

a)   L’equip directiu, que es posarà en contacte amb el tutor o

tutora de l’alumne o  alumna afectats; estarà  assessorat pels

servicis psicopedagògics escolars, el Departament d’Orientació, el

gabinet municipal autoritzat o el personal que tinga atribuïdes les

funcions d’assessorament en el centre, i arreplegarà la informació

per a analitzar i valorar la intervenció que calga.

b) L’equip   d’intervenció, que planificarà   de manera ràpida els

recursos  personals, materials i  organitzatius, i el moment i el lloc

de reunió amb els agressors, la víctima i els espectadors, sempre

que siguen alumnes del centre.

c) En el ciberassetjament és important tindre informació  de

la intensitat, difusió i característiques del mitjà o dispositiu utilitzat.

Si hi ha proves físiques, estes han de conservar-se (impressió de

pantalla, còpia del missatge), sempre sense lesionar els drets de
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cap persona i respectant la confidencialitat de les actuacions.

3. Mesures d’urgència.

a) Augmentar la supervisió i vigilància del professorat i personal del centre

durant els moments de descans i de pati; de l’estada, als banys i als

vestidors, i de les entrades i eixides del centre.

b) Avisar les famílies de la víctima i dels assetjadors.

c)  Explicar a l’alumne/a assetjat/da totes i cada una de les mesures que

es prendran per a donar-li seguretat.

d)  En cas de ciberassetjament, indicar a l’alumne/a, si és el cas, que

canvie contrasenyes i revise les mesures de privacitat, i insistir-li en el

fet que no faça desaparèixer les proves físiques que tinga.

e)  Demanar a l’alumne/a  assetjat/da que comunique a un adult qualsevol

insult, ofensa o agressió que reba i oferir-li els mecanismes i les vies

perquè ho faça amb la major discreció possible.

f)  Una vegada oït l’alumne/a assetjador/a i analitzada la situació, la

direcció del centre  li aplicarà les mesures cautelars que considere

necessàries seguint  el procediment  disciplinari, segons el  Decret

39/2008.

g) Quan s’haja valorat la situació, la direcció del centre decidirà aplicar

al cas, o no, les mesures educatives correctores i disciplinàries, i si

s’inicia el procediment  d’obertura d’expedient disciplinari, segons el

Decret 39/2008, de  d’abril.

4.  Comunicació de la incidència.

a)  La direcció del centre informarà la comissió de convivència de la

situació i del pla d’intervenció.

b) La direcció del centre realitzarà la comunicació al Registre Central i a

la Inspecció Educativa.

c) Si la situació s’agreuja o sobrepassa la capacitat d’actuació del centre,

se n’ha  d’informar la Inspecció perquè, si ho  estima oportú, sol·licite

l’assessorament o la  intervenció de  la unitat d’atenció i intervenció del

PREVI de  la direcció territorial  corresponent. La  Inspecció Educativa

decidirà sobre la necessitat i el tipus d'intervenció.

91



5. Comunicació a famílies i representants legals de tots els implicats.

a)  La direcció del centre farà les entrevistes necessàries, preferentment

de manera individual.

b)   La direcció del centre informarà les famílies dels alumnes implicats

en el conflicte de  les  mesures  i  actuacions  de  caràcter  individual,

així  com  les  mesures  de caràcter organitzatiu i preventiu proposades

per al grup, nivell o centre educatiu.

c)  Segons la gravetat del cas, la direcció del centre comunicarà a la

família de la  víctima la conveniència o no de denunciar el cas a les

Forces de Seguretat de l’Estat.

d) Tal com consta en l’article 41 del Decret 39/2008, en aquells

supòsits reincidents i  en els casos en què el centre  reclame la

implicació directa  dels pares, mares, tutors  o tutores de l’alumne o

alumna i aquests  la rebutgen, l’Administració educativa, si considera

que aquesta 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.

6.  Seguiment del cas per part de les unitats d’atenció i intervenció i de la 

Inspecció del centre.

La Inspecció i les unitats d’atenció i intervenció de les direccions territorials

col·laboraran amb  la direcció del centre en el seguiment del cas en què hagen

intervingut.

7. Definició de mesures de tractament individualitzat amb la víctima i els

agressors, i de sensibilització amb observadors, amb les famílies i  amb la

resta de l’alumnat.

a)  Aquestes mesures i actuacions es referiran tant a les que s’apliquen en el

centre i en l’aula,   com  a   les   que   s’apliquen   a   l’alumnat   en   conflicte.

Caldrà   garantir   el  tractament individualitzat tant de  la víctima  i de  les

persones agressores com de  l’alumnat espectador, i  incloure actuacions
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específiques de sensibilització per a la resta de l’alumnat.

b)  Amb caràcter orientatiu, en la web de la Conselleria d’Educació, Cultura i

Esport es proposen mesures i actuacions per a treballar l’assetjament escolar

en les diferents  tipologies que pot presentar, en  l’enllaç

‹http://www.cec  e      .gv  a      .e  s      /ev  a      /va  l      /prev  i      .htm›.

9.4.4.2 Conductes que alteren la convivència de forma greu i reincident:

insults, amenaces, agressions, baralles o vandalisme

Diferenciem el protocol d’intervenció davant d’estes situacions a escala general,

del protocol  d’actuació  quan  els  alumnes que   provoquen   estos   incidents

manifesten problemes  greus  de conducta o trastorns.

Alum  n      a  t      q      ue      a  l  t      era      g      reum  e      n  t      la         c  o      nv  i      vènc  i      a  

Es caracteritza per l’incompliment de les normes socials bàsiques de convivència,

que es manifesten per mitjà de conductes disruptives greus i reincidents, com ara

insults, amenaces, agressions, baralles sobre algun alumne o alumna o accions

de vandalisme sobre  el centre i les  seues instal·lacions. Són conductes, en

general, que  atempten  contra  la  dignitat personal d’altres  membres de la

comunitat educativa.

A) Procediment         d’in  t      ervenció        en      general  

1. Detectar i comunicar la situació.

Qualsevol membre de la comunitat educativa que tinga coneixement d’una

situació de  conductes disruptives molt greus, com ara insults,

amenaces, agressions,   baralles   o  vandalisme sobre  algun alumne  o

alumna, o sobre el centre i les seues instal·lacions, o que les presencie,

tractarà de conéixer els fets i la situació i ho comunicarà a la direcció del

centre.
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2. Primeres actuacions.

a)  La direcció arreplegarà i analitzarà la informació, i prendrà les mesures

que considere necessàries.

b)  La direcció del  centre, o la persona en qui  delegue, comunicarà  a

les  famílies  la incidència produïda i els informarà de la situació.

3.  Mesures d'intervenció generals.

Mesures educatives correctores i disciplinàries.

Les alteracions de conducta molt greus,  com ara  insults, amenaces,

agressions, baralles entre alumnes o accions de vandalisme sobre el centre,

es consideraran conductes perjudicials per a la convivència del centre, i , per

tant, s'actuarà aplicant mesures educatives correctores o  disciplinàries,

segons el Decret 39/2008, de 4  d’abril, que estaran especificades en el

Reglament de Règim Interior del centre.

La direcció del centre  arreplegarà la informació, i una vegada oïda la

comissió de convivència  categoritzarà el tipus d’incidència i proposarà

mesures correctores o  disciplinàries, que  tindran un caràcter  educatiu i

recuperador de la convivència en el centre.

a)  Si es proposen mesures educatives correctores per a alguna de

les conductes tipificades en l’article 35 del Decret 39/2008, de 4

d’abril, s’ajustaran a l’article 36 del mateix decret.

b)  Si es proposen mesures educatives disciplinàries  per alguna de

les   conductes  tipificades en l’article 42 del  Decret 39/2008,

s’ajustaran a l’article 43 del decret.
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4. Mesures de suport.

La  direcció del  centre, si  ho  considera  convenient, podrà  sol·licitar altres

mesures de suport, col·laboració externes i recórrer als servicis d’unes altres

administracions i institucions, entre d’altres, els servicis socials municipals,

els servicis especialitzats d’atenció a  la  família i  la  infància (SEAFI), les

unitats de prevenció comunitàries (UPC), les unitats de conductes addictives

(UCA), els centres de salut. En estos casos, es  planificarà la intervenció

conjunta amb totes les institucions que hi estiguen implicades.

Alum  n      a  t      amb      a  l  t      erac  io      ns      g      reus      de      c  o      nd  u      c  t      a  

Les alteracions greus de conducta fan referència a un patró de comportament

persistent, repetitiu i inadequat a l’edat del menor. D’acord amb la Classificació

Internacional de Malalties CIM-10, publicada   per   l’OMS,   estes   alteracions

greus   de   conducta   solen   enquadrar-se  com   a comportament antisocial,

comportaments oposicionistes desafiadors, trastorn d’ansietat, trastorn de dèficit

d’atenció amb hiperactivitat o impulsivitat, trastorn dissocial en preadolescents i

adolescents, trastorn explosiu intermitent, alteracions del son, conductes de risc

per consum de  substàncies tòxiques o alcohol, o  alteracions de la  conducta

alimentària, entre  d’altres. Es  caracteritzen  per l’incompliment de  les normes

socials bàsiques de convivència i  per l’oposició als  requeriments a  les figures

d’autoritat, la  qual cosa genera  un deteriorament en  les relacions  familiars o

socials. Este comportament té repercussions negatives per a l’alumnat que el patix

i  per  al  medi  en  què  desenrotlla la  seua  vida: família, escola, oci... Els seus

comportaments van més enllà dels límits tolerables i les conductes impedixen a la

persona tindre un procés d’adaptació i  desenrotllar tot el  seu potencial

adequadament.

En l’àmbit educatiu, estos alumnes presenten necessitats educatives específiques

derivades de  trastorns temporals o permanents de la personalitat o de la

conducta, i requerixen aprenentatges i recursos excepcionals.
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B)   Procediment     d’in  t      ervenció      espec  íf      ic  

1.  Detectar i comunicar.

Davant d’un incident greu provocat per un alumne/a que presenta una

alteració greu de la conducta, si és possible, i sempre que no estiguem a

càrrec d’uns altres alumnes, serà  acompanyat/da   a   la   zona   de

despatxos  i  s’informarà  del  cas  el  director/a,  el/la  cap d’estudis o el/la

cap de 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.  Sempre  que  siga

possible,  l’alumne/a  quedarà  sota la supervisió d’un adult.

2. Intervenció d’urgència.

Si la situació de crisi continua, es cridarà en primer lloc la família perquè

acudisquen al centre; si no s’obté resposta de la família, i en els supòsits

de perill greu i imminent, es telefonarà al 112 per a sol·licitar ajuda.

3.  Mesures d’intervenció específiques.

a)  Comunicació de la intervenció a la família. La direcció del centre,

o la persona en  qui es delegue, comunicarà la  realització o  la

revisió de l’avaluació sociopsicopedagògica de l’alumne/a.

b) Arreplega i anàlisi d’informació. L’equip directiu, junt amb el tutor o

tutora  de  l’alumne/a, l’equip de  professorat 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,   recopilarà informació

sobre la intensitat, duració, freqüència i context en què apareixen

estes conductes en l'alumne.

c) Avaluació  psicopedagògica.  Es  realitzarà  o revisarà
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l’avaluació sociopsicopedagògica, en la  qual haurà de constar la

planificació de  la  intervenció,  l’organització dels suports i  les

coordinacions externes necessàries.

d)  Sol·licitud de mesures de suport. La direcció del centre  podrà

sol·licitar mesures de suport i col·laboració externes al centre, entre

d’altres, amb els servicis socials municipals, el servicis especialitzat

d’atenció a la família i la infància (SEAFI), la unitat de prevenció

comunitàries (UPC), la unitat de conductes addictives (UCA), els

centres de salut, la unitat de salut mental infantil i juvenil

(USMIJ), centres hospitalaris, associacions especialitzades.

e)  Recursos complementaris. La direcció del centre podrà, a més,

sol·licitar recursos  extraordinaris en  la  convocatòria  anual de

recursos personals complementaris d’Educació Especial regulats

en l’Orde de 16 de juliol de 2001 per a Educació  Infantil  i

Primària, i  en l’Orde del  14 de març  de 2005 per a Educació

Secundària.

f)   Mesures educatives correctores  i disciplinàries. La direcció del

centre, una vegada  analitzada la situació i  valorat el  pla

d’intervenció proposat per a  l’alumne, aplicarà  les   mesures

correctores  i disciplinàries  que estime convenients  i respectarà

la regulació del Decret 39/2008, de 4 d’abril.

C)   Comunicació     de     les     incidèn  c      ies  

a) La direcció del centre informarà la comissió de convivència de la situació i

del pla d’intervenció.

b) La direcció del centre realitzarà la comunicació al Registre Central i a la

Inspecció Educativa.

c) Si la situació s’agreuja o sobrepassa la capacitat d’actuació  del centre,
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se n’ha  d’informar la Inspecció perquè, si  ho  estima oportú, sol·licite

l’assessorament i la intervenció de la unitat d’atenció i intervenció del PREVI de la

direcció territorial corresponent.

D)   Comunicació      a      f      a  m  í      lies        i      represen  t      an  t      s          legals       de      to  t      es            les      persones          

implicades

a)   S’informarà les famílies dels implicats de les mesures i actuacions

de caràcter  individual adoptades, així com de les de caràcter

organitzatiu i preventiu proposades  per al grup, nivell i centre

educatiu, preservant sempre la  confidencialitat absoluta en  el

tractament del cas.

b)  Totes les mesures  correctores  i disciplinàries previstes en els

articles 36 i 43 del  Decret  39/2008, de  4  d’abril, hauran  de  ser

comunicades formalment  als pares, mares,  tutors o  tutores de

l’alumnat menor d’edat.

c) Tal com consta en l’article 41 del Decret 39/2008, en els supòsits

reincidents i en els casos en què el centre reclame la implicació directa

dels pares, mares, tutors o  tutores de l’alumne o 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.

4.   Seguiment del cas per part de les unitats d’atenció i intervenció i de la

inspecció del centre.

La inspecció i les unitats d’atenció i intervenció de les direccions

territorials col·laboraran amb la direcció del centre en el seguiment dels

casos en què hagen intervingut.
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9.4.4.3. Maltractament infantil

El maltractament infantil es definix com qualsevol acció  no accidental que

comporta abús (emocional, físic o sexual) o descuit (emocional o físic) cap a un

menor de díhuit anys, que és realitzada pel seu progenitor o cuidador principal,

per una altra persona o per qualsevol institució,  i  que amenace  l’adequat

desenrotllament del xiquet. Dins del maltractament considerem tant el

maltractament  actiu, entés com a  abús físic, sexual i  emocional, com els

maltractaments passius,  com  ara la negligència física i  emocional. El

maltractament pot ser familiar o extrafamiliar.

Protecció en l’àmbit escolar

Els quatre escalons de protecció de la població infantil són els pares, els

ciutadans, els  professionals de  les administracions i  l’entitat pública

competent en matèria de protecció infantil.

L’àmbit escolar ocupa una posició privilegiada en el procés de protecció

del menor i en la detecció, la notificació, la investigació i l’avaluació. Pels

centres passen la totalitat dels xiquets i adolescents de la comunitat, i és

el lloc on romanen una gran part del seu temps. Per   a  molts  menors

que   patixen   el   maltractament   en   l’àmbit    familiar    en   edats

primerenques, l’escolarització els permet trencar amb l’aïllament social en

què l’han patit.

Gravetat i presa de decisions

La valoració d’urgència de la situació estarà determinada per la gravetat

del succés observat i per la probabilitat que torne a repetir-se (nivell de

risc) si no es prenen les mesures de protecció oportunes.

Un cas serà greu si corre perill la integritat física o psicològica del menor

(existència de pallisses, castics físics forts, sospita d’abús sexual, etc.), si
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el  xiquet patix una discapacitat que li impedix autoprotegir-se o demanar

ajuda. La  urgència  determinarà  el  tipus  d’actuació del  professional de

l’educació, el protocol que es posarà en marxa i la prioritat del cas.

L’avaluació exhaustiva correspon als servicis socials o al  servici  de

protecció de menors.

Protocol  d’actuació davant d’una situació observada de maltractaments  i

desprotecció del menor

1.  Identificació.

Qualsevol membre de la comunitat educativa que  tinga coneixement o

sospites d’una situació de maltractament infantil ho comunicarà a l’equip

directiu.

2.  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  la intervenció que calga.

3.  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’assessorament del

personal dels servicis psicopedagògics escolars o del personal que tinga

atribuïdes les funcions d’assessorament educatiu.

4.  Comunicació de la situació.
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a)  La direcció del centre enviarà l’original del full de notificació als

servicis socials  municipals de la localitat on  residix el menor,

n’arxivarà una còpia en l’expedient de l’alumne i en remetrà una

altra a la direcció general competent en matèria de protecció de

menors de la Conselleria de Benestar Social.

b)  La  direcció  del  centre  realitzarà  la  comunicació  al  Registre

Central  i  a  la Inspecció Educativa.

c)   Si la situació s’agreuja i sobrepassa la capacitat d’actuació del

centre, se n’haurà  d’informar la Inspecció Educativa, que

sol·licitarà l’assessorament o la intervenció de la unitat d’atenció i

intervenció (UAI) de la direcció territorial corresponent. La Inspecció

Educativa decidirà sobre la necessitat i el tipus d’intervenció.

d) La comunicació a la família es realitzarà una vegada

informades les autoritats  competents, i  serà realitzada per  la

direcció del centre.

Procediment d’urgència

1. Davant d’un alumne que presente lesions físiques, greu negligència o

abús sexual, un membre de l’equip directiu o del personal docent en qui es

delegue, l’acompanyarà al centre  de salut o als servicis d’urgència de

l’hospital més pròxim.

2.   La  direcció comunicarà  la  situació d'urgència  a  la  policia local, a  la

Conselleria de  Benestar  Social i  a la  Fiscalia de Menors. Per a   la

comunicació s'utilitzarà. El full de notificació que apareix en l’Orde 1/2010,

de 3 de maig, de la Conselleria d’Educació i de la Conselleria de Benestar

Social.

Per a la comunicació a l’autoritat judicial i al ministeri fiscal s’utilitzarà el model 
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que es troba en l’annex VII d’esta orde.

La direcció del centre realitzarà la comunicació al Registre Central i a la Inspecció

Educativa perquè, si ho estima oportú, sol·licite l’assessorament o la intervenció de

la  unitat  d’atenció i  intervenció (UAI) de  la direcció territorial corresponent. La

Inspecció Educativa decidirà sobre la necessitat i tipus d’intervenció. L’enllaç de la

pàgina web de Benestar Social és: ‹http://www.bsocial.gva.es/va/web/menor›.

9.4.4.4   Violència de gènere

S’entén per violència de gènere aquella que, com a manifestació de la

discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre

les dones, s’exercix sobre ella pel fet  de ser-ho. Esta violència comprén

qualsevol acte de violència basada en el gènere que tinga com a conseqüència,

o que tinga possibilitats de tindre com a con- seqüència, perjuí o patiment en la

salut física, sexual o psicològica de la dona. Les amenaces, la pressió exercida

sobre elles per a forçar la seua voluntat o la seua conducta, la privació arbitrària

de la seua llibertat, tant si  es produïxen en la vida pública com privada, són

comportaments violents per raó de gènere.

Tipus de violència de gènere

a)   Violència física: és qualsevol acte de força contra el cos de la dona,

amb resultat o risc de produir lesió física o dany. Estos actes de violència

física contra la dona poden ser exercits per homes amb els quals tinga o

haja tingut relacions de parella, o per homes del  seu entorn familiar,

social i laboral.

b)  Violència psicològica: és tota conducta que produïsca desvaloració o

patiment en la  dona mitjançant amenaces, humiliacions o vexacions,

exigència d’obediència o  de  submissió, coerció, insults, aïllament,

culpabilització o  limitacions del  seu àmbit de  llibertat.  Estos
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comportaments poden ser exercits per qui siga o haja sigut el seu cònjuge

o per qui estiga o haja estat lligat a ella per anàloga relació d’afectivitat,

inclús sense convivència. Així mateix, tindran la consideració d’actes de

violència psicològica contra la  dona els  exercits per homes en el  seu

entorn familiar, social i laboral.

c)  Violència econòmica: consistix en  la privació intencionada, i no

justificada legalment, de recursos per al benestar físic o psicològic de la

dona i de les seues filles i  fills, o la discriminació en la disposició dels

recursos compartits en l’àmbit de la convivència de parella.

d)  Violència sexual i abusos sexuals: és qualsevol acte de naturalesa

sexual forçada per l’agressor i no consentida per la dona. La violència

sexual comprén qualsevol imposició, per mitjà de la força o la intimidació,

de relacions sexuals no consentides, i l’abús sexual, amb independència

que l’agressor tinga o no relació conjugal, de parella, afectiva o de

parentiu amb la víctima.

Protocol d’actuació davant d’una situació de violència de gènere

1. Identificació.

a) 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 el personal que tinga

atribuïdes les funcions  d’assessorament educatiu, per  a recopilar

informació, analitzar-la i valorar la intervenció que calga.

b)  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

103



l'hospital de referència. La direcció del centre podrà sol·licitar mesures de

suport i col·laboració externes al centre.   Si   es   considera   necessari,

s'establirà   comunicació   amb   el   servici especialitzat d'atenció a la

família (SEAFI), els hospitals més pròxims, els centres d'acollida i  les

entitats especialitzades.

c)   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.

2. Comunicació de la situació.

a)   La direcció del centre informarà la comissió de convivència de la

situació i del pla d’intervenció.

b)  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:

1) Si els agressors i les víctimes són menors, a la Fiscalia de 

Menors.

2) Si els agressors són majors d’edat i la víctima menor d’edat, a 

la Fiscalia de Violència de Gènere.

3)   Si els agressors i les víctimes són majors d’edat, a la 

Fiscalia de

Violència de Gènere.

c)  La  direcció  del  centre  realitzarà  la  comunicació  al  Registre  Central

i   a   la  Inspecció Educativa, i podrà  sol·licitar l’assessorament o  la

intervenció de la unitat d’atenció i intervenció (UAI) de la direcció territorial
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corresponent. La Inspecció  Educativa decidirà sobre la necessitat i  el

tipus d’intervenció.

3. Comunicació a famílies i representants legals de tots els implicats.

a)  La direcció informarà les famílies dels implicats del fet de violència i de

les mesures i accions adoptades.

b)  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.

c)  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.

4. Seguiment del cas per part de les unitats d’atenció i intervenció i de la 

Inspecció del centre.

La  Inspecció i  les unitats d’atenció i  intervenció de les direccions

territorials col·laboraran amb la direcció del centre en el seguiment dels

casos en què hagen intervingut.

9.4.4.5.  Agressions al professorat o al personal d’administració i servicis

Definició:

Es considera agressió al professorat qualsevol acció il·lícita que vaja en

contra dels drets del personal docent o d’administració o servicis, tal com

queden arreplegats en l’article 4  de la Llei 15/2010,  d’Autoritat del
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Professorat, quant als drets del personal docent.

Destinataris:

Este  protocol  d’actuació està adreçat als equips docents, al personal

d’administració i  al  personal que preste servicis en els centres docents

públics o en els centres privats concertats no universitaris de la Comunitat

Valenciana, en l’exercici de les seues funcions.

Protocol de protecció, assistència i suport al professorat davant d’agressions, 

com a conseqüència de l’exercici legítim de les seues funcions:

1.  Detecció i comunicació de la incidència.

a)   Qualsevol membre de la comunitat educativa que  tinga

coneixement d’una agressió  que tinga per objecte el personal

docent, el d’administració o el de  servicis, té  l’obligació de

comunicar-ho a la direcció del centre.

b)  Així mateix, si els fets que són objecte de l’agressió poden ser

constitutius de delicte o de  falta, presentarà una denúncia davant

del ministeri fiscal, del jutjat de  guàrdia, o en qualsevol

dependència de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

c)  El professorat o el personal d’administració i servicis, si així ho

estima oportú,  sol·licitarà   l’assistència   jurídica   de l’Advocacia

General,  tal  com  es  disposa  en l’article 7 de la Llei 15/2010, de 3

de desembre, de la Generalitat, perquè exercisca les accions legals

que corresponguen. La sol·licitud serà remesa per la  direcció del

centre i s’enviarà a la direcció territorial, on l’inspector o inspectora

de zona elaborarà un informe; posteriorment, tota la documentació

es traslladarà al secretari  territorial  que  dóna el  vistiplau, qui

l’elevarà a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria

d’Educació, Cultura i Esport.
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d)   La sol·licitud d’assistència jurídica contindrà la informació següent:

dades personals  de  la persona  interessada, telèfon  de contacte,

relat dels fets i tots els elements de prova de què es disposen i que

servisquen per a confirmar aquells, amb citació de testimonis i, si és

possible, dels seus relats dels fets. Així mateix, anirà acompanyada

de la denúncia presentada, del comunicat d’assistència mèdica, si

n’hi ha, i  d’un certificat de  la  direcció  que  confirme  si  els fets

denunciats estan relacionats amb l’exercici de la funció o càrrec de

la persona sol·licitant.

e)  El director o directora notificarà immediatament el fet denunciat

a la Inspecció Educativa i ho comunicarà al Registre Central del

PREVI.

f)   La direcció del centre realitzarà tots els tràmits previstos en este

protocol amb la màxima celeritat.

2. Intervenció de la Direcció General de Personal.

La Direcció General de Personal Docent, a la vista de la documentació

remesa per qui  sol·licite assistència  jurídica, emetrà, com a  superior

jeràrquic, l’informe a què es referix l’article 11.2 de la Llei 10/2005, de 9 de

desembre, d’Assistència Jurídica a la Generalitat.  L’esmentat informe

indicarà si es complixen els requisits previstos en  la llei mencionada

perquè  la persona sol·licitant puga  rebre  l’assistència de l’Advocacia

General. La  direcció  general traslladarà totes les actuacions fetes i

realitzarà les actuacions complementàries que considere necessàries.

3. Resolució.

L’advocat general de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa

l’article 11.2 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d’Assistència Jurídica a

la  Generalitat, prendrà  l’acord que  corresponga i  el  comunicarà  a la
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persona interessada.

La facultat concedida a la persona interessada per este  article no

menyscaba el seu dret a designar advocat que l’assistisca o a sol·licitar

que este li siga designat d’ofici, segons l’article 12.3 de l’esmentada Llei

10/2005.

9.4.4.6. Consideracions específiques davant de qualsevol de les situacions

plantejades, si es produïxen fora del centre

Actuacions en general

Segons s’arreplega en  l’article 28  del  Decret 39/2008,  de  4  d’abril,

s’aplicaran de  forma  general els protocols d’assetjament i

ciberassetjament escolar, i de conductes que alteren la convivència de

forma greu i reincident (insults, amenaces,  agressions, baralles o

vandalisme, mal- tractament infantil i  violència de gènere), si estes

situacions es produïxen  fora  del centre, en  activitats extraescolars o

complementàries, i  en les realitzades fora del  recinte escolar però que

estiguen motivades per la vida escolar o directament relacionades amb

esta. Els casos seran tractats d’acord amb el reglament de règim

intern de cada centre.

Actuació davant d’una situació de violència de gènere fora del centre

1.  En el cas de violència de gènere fora del centre, se seguirà el procediment

de l’annex IV d’esta orde. En este cas, si la persona que patix l’agressió és

menor i es considera que hi ha desprotecció, es podran utilitzar el full de

notificació i el procediment de l’Orde 1/2010,  de 3  de maig, de la

Conselleria d’Educació i de la Conselleria de Benestar Social, per a la

comunicació de la situació a la Conselleria de Benestar Social i  a la

Fiscalia de Menors.

2.  Davant la situació descrita al punt anterior, la comunicació a la família es
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realitzarà només  després de les actuacions que s’arrepleguen en els

apartats 2.b i 2.c, amb els quals s’informaran les autoritats competents.

Procediment davant d’actes vandàlics, agressions, baralles, consum i

tràfic de substàncies perjudicials per a la salut, en l’entorn escolar.

L’acord de col·laboració per a la millora de la convivència i de la seguretat escolar

entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Delegació del Govern a la

Comunitat Valenciana, seguirà el procediment següent:

a) La direcció del centre realitzarà la comunicació de la situació

d’agressió,  baralles o  vandalisme a les Forces de

Seguretat de l’Estat competents.

b)    Quan es produïsca una situació de conflicte que estiga

relacionada amb problemes de convivència o que atempte contra

persones o instal·lacions en  les  proximitats del centre  escolar,

l’equip directiu  arreplegarà les incidències en la fitxa  de l’entorn

escolar, que  està  disponible  en

‹http://www.cec  e      .gva.e  s      /eva/doc  s      /convivenci  a      /entorn_escolar.  pdf›,

i la remetrà a la  Direcció   General   d’Ordenació,   Innovació i

Política Lingüística  de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,

a l’adreça de correu electrònic ‹convivencia@gva.es››.

c) La Direcció General d’Ordenació, Innovació i Política Lingüística

remetrà  l’informe a  la  Delegació del  Govern  per mitjà de  l’Àrea

d’Alta Inspecció d’Educació.  En   l’acord   de   col·laboració

esmentat, la  Delegació  del  Govern  a la  Comunitat Valenciana

es compromet a informar la direcció general que ha  originat la

comunicació de les accions que s’hagen realitzat en relació amb

l’incident.

d)  La Direcció General d’Ordenació, Innovació i Política

Lingüística informarà  el centre  interessat i la respectiva direcció
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territorial d’Educació sobre els casos comunicats a la Delegació de

Govern. Si no  s’ha realitzat cap comunicació  d’incidències,

l’esmentada direcció general informarà també d’esta circumstància.

9.4.4.7 Constància  escrita

Tan important com arreplegar informació o prendre mesures és deixar

constància escrita de tots els processos oberts, tant si  són de prevenció com

d'intervenció. Entenem per constància escrita  qualsevulla dada  o  informació

rellevant d'un procés reflectida en suport informàtic o  paper. Açò és:  redacció

d'Informes  (parts  d'incidència, amonestacions...), complimentació de plantilles,

incorporació al Registre Central d'Incidències, plasmació per escrit de les

diferents entrevistes amb pares, agressors, orientador/a...

La constància escrita serà una ferramenta molt útil per al bon funcionament del

centre i serà  beneficiosa per al desenvolupament d'estudis, investigacions i

projectes que ajuden a millorar la convivència educativa.

9.5. DETECCIÓ DE NECESSITATS I PLANIFICACIÓ D’ACCIONS DE

FORMACIÓ EN LA MATÈRIA DE CONVIVÈNCIA ADREÇADES A LA

COMUNITAT, TAL COM ES DISPOSA EN L’ARTICLE 14 DEL

DECRET 39/2008.

La formació sobre la convivència i resolució de conflictes és imprescindible

per a millorar les pautes d'actuació que potencien un clima favorable al centre.

És necessària una formació específica per a atendre situacions relacionades amb

la convivència i la conflictivitat.

 

Cal afavorir des del Pla Anual de Formació (PAF) la formació permanent de la

comunitat educativa en el complex món de les relacions interpersonals: formació

en intel·ligència emocional, habilitats socials, resolució de conflictes, estratègies

per a fomentar la participació, formació en escola inclusiva,  de sensibilització cap

a la integració de les discapacitats, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge-servei,
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intervenció davant de problemes de conducta, violència a les aules, assetjament

escolar, prevenció en actituds de discriminació.

L'equip de mediació potència la formació permanent en resolució de conflictes del

professorat, l'alumnat, els pares i mares i el personal d'administració i serveis. En

aquest  sentit,  realitza  un  taller  de  formació  cada  dos  cursos  acadèmics.  Els

objectius del taller són sensibilitzar als pares/mares, tutors/res sobre la importància

de previndre conductes violentes, xenòfobes o sexistes en els seus fills i  filles i

dotar a les famílies de recursos per a detectar la implicació dels seus fills o filles en

conflictes  i  donar  pautes  d'actuació.  Així  mateix  es  potència  la  formació  per  a

l'alumnat en tutorització entre iguals i en ciberconvivència.

9. 6. ESTRATÈGIES PER A REALITZAR LA DIFUSIÓ, EL

SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ DEL PLA DE CONVIVÈNCIA EN EL

MARC DEL PROJECTE EDUCATIU.

Els mecanismes de seguiment i  avaluació del Pla de Convivència a l'IES Clara

Campoamor d'Alaquàs, sense excloure cap altre procediment propi del centre, que

quedarà reflectit en la Memòria Anual, es guiaran fonamentalment per l'article quint

de l'Ordre de 31 de març del 2006 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport,

per la qual es regula el Pla de convivència dels centres docents de La Comunitat

Valenciana.

9. 7. PROCEDIMENT PER A ARTICULAR LA COL·LABORACIÓ

AMB ENTITATS I INSTITUCIONS DE L’ENTORN EN EL PLA DE

CONVIVÈNCIA.

La relació amb les famílies és fluïda, amb reunions d'informació i coordinació de

caràcter global i particular en les hores fixades en la programació. És rellevant

l'actuació  dels  tutors/es  en  la  coordinació  amb  les  famílies,  a  través  de  les

reunions de grup amb pares i  mares, l'hora d'atenció setmanal -de la qual en

disposa tot el professorat-, i els contactes telefònics de seguiment.
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D'altra banda, l'IES Clara Campoamor treballa conjuntament, des de fa uns anys,

amb els equips de treballadors i  educadors socials de l'Ajuntament d'Alaquàs,

que es personen regularment al centre i medien en els conflictes d'aquells

alumnes que tenen un comportament més disruptiu a les aules i que també sol

coincidir amb els fills d'aquelles famílies més desestructurades. Aquest treball de

seguiment i/o les actuacions dutes a terme, també són coordinades al seu torn

amb el Departament d'Orientació en reunions amb Serveis Socials, per a valorar

la implicació i compromís d'aquestes famílies, la possible derivació d'alumnes a

Salut Mental o al Programa de Prevenció i Intervenció en l’Absentisme.

Mantenim estretes relacions amb la Policia Local del municipi, Ajuntament i altres

Associacions Municipals o autonòmiques que tracten el tema de violència en totes

les seues formes i treballen per la igualtat, la diversitat i la integració.

Les situacions particulars que afecten la convivència i resolució de conflictes en el

centre solen ser comentades amb la família si procedeix algun tipus d'intervenció o

informació  de  la  conducta  a  modificar,  sent  pautada  en  molts  casos  des  de

Direcció d'Estudis o Departament d'Orientació.

El Reglament de Règim Intern, el Pla d’Acció Tutorial i el Programa de Mediació i

el Programa de Prevenció i Intervenció en l’Absentisme estableixen els canals de

comunicació amb les famílies i entitats socials de l'entorn.

ANNEX I

NORMES DE CONVIVÈNCIA. CONSIDERACIONS GENERALS.

L'institut és un espai on convivim moltes persones. És per això que cal respectar

unes normes que facen més agradable la convivència, l'aprenentatge i tot el temps

que passem dins del centre. L'institut és de totes i de tots, és un deure i un dret

participar en la seua vida. La norma principal a partir de la qual podem conviure és

el RESPECTE a totes les persones del centre. Només si ens respectem tots i totes

farem de l'institut un lloc on sentir-nos a gust.
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Per a fer possible l'activitat del centre, s'ofereixen una sèrie de serveis.

RECINTE ESCOLAR

 Cal mantenir i utilitzar amb respecte el centre i el seu material. L'institut és de

tots nosaltres i nosaltres som els qui anem a utilitzar els materials i els espais.

No  s'han  de  guixar  o  ratllar  taules,  cadires,  portes,  parets,  ni  embrutar

deliberadament cap espai del centre. Per als papers i embolcalls d'aliments cal

utilitzar les papereres (prompte se'n facilitarà el reciclatge).  En un centre més

net es treballa millor.

 En acabar les classes les aules han de quedar endreçades, s'han de pujar les

cadires, tancar les finestres i apagar els llums.

 Els lavabos cal emprar-los amb higiene. A ningú no ens agrada trobar-los bruts.

 Les  pissarres,  projectors  i  ordinadors  de  les  aules  són  per  a  les  activitats

acadèmiques.  No  s'ha  de  fer  ús  d'ells  fora  d'això.  Duraran  més  i  ens  hi

beneficiarem totes i tots.

 No es  poden manipular  les  lames  de  les  finestres:  es  trenquen amb molta

facilitat i és difícil reparar-les. A més, amb eixos diners es poden millorar les

aules. Òbviament,  tampoc no es poden manipular els extintors:  pot ser molt

perillós en cas d'emergència.

 Hi ha espais, com ara les aules d'informàtica i la biblioteca, amb unes normes

d'ús  específiques.

NORMES DE COMPORTAMENT

 No es pot eixir del recinte escolar durant l'horari escolar. En cas d'haver d'eixir

per  alguna  causa  justificada  (visita  mèdica,  etc.)  la  mare,  pare  o  persona

responsable  ha  de  vindre  a  buscar  l'alumna/e  preguntant  per  ell/a  en

113



consergeria i haurà de signar un justificant d'absència.

 Tant els canvis de classe com les entrades i eixides s'han de fer de manera

ordenada i respectant els company(e)s, facilitant el pas de totes les persones.

 Per a la distribució en l'aula se segueixen criteris pedagògics. Cal respectar la

col·locació  inicial,  els  grups  de  treball,  o  l'elecció  de  companys/es  que  el

professorat indique.

 No es pot romandre a les aules durant les hores del pati. Es podrà anar a la

biblioteca per a estudiar o fer deures (també es poden utilitzar els ordinadors si

s'han sol·licitat prèviament).

 Les eixides al pati es faran preferentment per la porta al costat de la biblioteca.

Ningú no pot quedar dins l'edifici a no ser que estiga amb algun professor/a. Als

corredors i la biblioteca no es pot menjar ni fer soroll.

 L'hora del pati és hora escolar i, per tant, no es pot parlar amb la gent de fora de

l'edifici. Si necessites qualsevol cosa, sempre hi haurà professorat de guàrdia

per atendre't.

 No es pot anar a la part de darrere de l'edifici ni a les escales d'emergència.

 L'ascensor  s'utilitza  només  quan  és  necessari.  Si  hi  ha  algun  motiu  per  a

emprar-lo (lesió...) cal parlar amb direcció.

 No s'han de fer servir les portes d'emergència (excepte en cas d'emergència).

 Per a menjar disposem del pati. No s'ha de menjar dins del recinte escolar.

 Està absolutament prohibit fumar dins de tot el recinte escolar.

 Per tal de no destorbar les activitats de classe no es pot fer ús dels telèfons

mòbils. Cal desconnectar-los durant les classes, a  no ser que la professora o

professor vulga que se'n faça ús amb un objectiu didàctic. Cas d'incompliment,
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seran requisats  i  s'aplicarà  la  normativa  vigent,  establerta  com a conductes

contràries  a  les  normes  de  convivència (Decret  39/2008,  de  4  d'abril,  del

Consell articles 35 i 36). Els telèfons mòbils, aparells de so o altres aparells

electrònics es retiraran apagats i seran  tornats als pares, mares, tutors i tutores

legals en presència de l'alumne o alumna. El Consell  Escolar del Centre ha

aprovat que siga després de 24h. Segons l'article 42 de l'esmentat decret la

negativa  reiterada  al  compliment  de  les  mesures  educatives  correctores

adoptades  davant  de  conductes  contràries  a  les  normes  de  convivència

suposarà l'obertura immediata d'un expedient i en el cas dels mòbils, l'expulsió

de cinc dies hàbils a partir de l'endemà dels dies què es produïsquen els fets.

 Quan un professor falta a classe cal realitzar les activitats escolars que haja

manat.  L'alumnat haurà  de fer treball i seguir les orientacions del professorat.

 Els medicaments: no s'administraran sense consentiment dels pares i mares.  

ASSISTÈNCIA I DISCIPLINA

 Cal arribar puntual a totes les classes, tant a les hores d'entrada com després

del pati.  (Hi ha alumnat que arriba sistemàticament tard i destorba l'inici de la

classe, molestant els companys/es que han arribat a l'hora. Arribar tard un dia

pot estar justificat, però tres retards suposaran una falta).

 Totes les faltes d'assistència han d'estar justificades pel pare, mare o tutor/a

legal fent ús del model que l'alumnat pot arreplegar en consergeria. Les faltes,

si és possible, es justificaran amb antelació i si no, es justificaran posteriorment

sense demora. Les faltes d'assistència han de justificar-se totes per escrit. Els

justificants estan en Consergeria.

 L'alumnat  ha  de  presentar  autorització  dels  pares  per  a  eixides  i  activitats

extraescolars. En cas que no es presentara, l'alumna/e no podrà participar en

l'activitat.
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 En cas que un alumne/a siga expulsat  de l'aula  haurà d'anar  a  la  sala  del

professorat i donar el corresponent part disciplinari al professor o professora de

guàrdia, qui l'indicarà el lloc on ha de fer el treball que li  haja encomanat el

professor/a que li ha posat el part. Si l'alumne no té un comportament adient el

professor de guàrdia podrà posar-li un altre part.

Totes aquestes normes s'han fet pel bé de tota la comunitat. En el cas

de  que  sorgiren  conflictes,  hi  ha  un  equip  de  mediació  en  què  alumnat,

professorat, mares i pares i personal d'administració i serveis  preparat ajuda a

resoldre'ls. També hi ha una  equip de convivència format pel cap d'estudis, la

orientadora, la coordinadora de convivència i igualtat i una professora . La finalitat

d'aquest equip és fer un seguiment de l'acompliment de les normes per part de tota

la comunitat educativa.
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10. PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

10.1.INTRODUCCIÓ

El PAT és el marc on s'especifiquen els criteris i procediments per a l'organització i

funcionament de  les  tutories i  per  la  coordinació entre  tot  l'equip  docent  per  a

desenvolupar l'acció tutorial.

A més de ser un element que forma part de l'acció docent, l'acció tutorial tracta

d'anar  més  enllà,  ja  que  partim  de  la  concepció  del  centre  com  un  espai  de

convivència.  En  aquest  sentit,  considerem  la  tutoria  com  un  mitjà  eficaç  per

aconseguir  que  el  procés  educatiu  propicie  relacions  humanes  enriquidores,

interacció de persones en un ambient espontani i, a la vegada, educatiu. L'actuació

tutorial  ha de possibilitar  que a partir  de l'execució de les activitats  educatives,

l'alumna/e integre actituds, valors i normes i vaja transformant i configurant el seu

comportament habitual. 

Així, les funcions bàsiques de l'acció tutorial comprenen dos vessants: l'orientació

personal, que permeta el desenvolupament integral de l'alumnat. Tenim, per això

en  compte  aspectes  com  ara  els  hàbits,  les  actituds,  els  valors  i  estem

compromesos  amb  l'educació  emocional,  l'educació  en  competències  socials  i

ciutadanes, la igualtat  de gènere, etc.  D'altra banda, l 'orientació acadèmica, a

través de la qual pretenem que l'alumna/e aprenga a aprendre, promovent el seu

desenvolupament cognitiu, l'assoliment de competències curriculars, fomentant la

presa de decisions crítica i informada, detectant els seus interessos i capacitats,

atenent a necessitats educatives especials, tot incloent l'orientació professional de

l'alumnat. L'objectiu  final és indubtablement, com dèiem, l'orientació individual de

l'alumnat en tots els camps de la seua formació.
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El pas inicial és la integració i adaptació de l'alumnat en la vida del centre. Amb

l'acció tutorial es pretén a més la seua participació efectiva (a través del consell

escolar,  la  junta  de  delegats,  l'equip  de  mediació,  i  les  distintes  associacions

d'alumnes) i la millora  de la convivència a través del diàleg i la cooperació. La

funció del tutor/a és orientar als i les alumnes en aquest sentit, afavorint la seua

integració en el  centre,  facilitant  el  seu desenvolupament,  descobrint  les seues

aptituds i interessos, promovent el procés d'ensenyament-aprenentatge, orientant

la seua avaluació i fomentant les relacions família-centre.

Altres  tasques  fonamentals  del  tutor/a  es  centren  en  el  grup-classe  per  tal

d'aconseguir la seua cohesió i dinamització, potenciant la convivència, l'estudi, la

col·laboració,  la resolució de conflictes, la relació de l'alumnat i  el  professorat...

Aquests objectius es perseguiran fent debats i reflexions, avaluant els processos i

els resultats, fent activitats que propicien el compromís personal, el treball en equip

i la participació en un projecte comú.

Per últim, entenem la funció tutorial com una tasca col·lectiva, compartida per tots

els  integrants  dels  equips  educatius:  tutors/es,  professorat,  cap  d'estudis,

departament d'orientació (contem, a més amb la col·laboració d'entitats externes).

Aquest pla d'acció tutorial determina les línies d'actuació en cada grup i la relació

amb  les  famílies,  amb  l'equip  educatiu  corresponent,  amb  els  òrgans  de

coordinació  i  d'orientació...  i   tracta  d'assegurar  la  coherència  educativa  i  la

col·laboració de totes aquelles persones i serveis educatius que estan directament

implicats en l'educació i la vida escolar.

10.2. OBJECTIUS I ACTUACIONS
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OBJECTIU 1
FACILITAR LA INCORPORACI  DE L'ALUMNAT AL CENTREÓ

ACTIVITATS
AMB

L'ALUMNAT

ACTUACIONS
DEL TUTOR/A

ACTUACIONS
AMB EQUIP
DOCENT I

ORIENTACIÓ

INTERVENCIÓ
AMB LA
FAM LIAÍ

COMISSI  DEÓ

TUTOR(E)S,
DEPARTAMEN

T
D'ORIENTACI ,Ó
COORDINACIÓ

D'ESO I
CAPORALIA
D'ESTUDIS

- Participaci  ó
en les 
jornades 
d'acollida

- Presentaci  ó
del curs a 
l'aula

Cooperació
amb l'equip de

mediació
escolar.

- Jornada de
portes obertes

- Reunió
mares/pares

d'inici de curs.

Reuni  inicialó

OBSERVACION
S:

GRUP

en tots els
nivells

TEMPORALITZACIÓ

Primeres sessions de tutoria

RECURSOS

Gui  per a laó

primera sessió
de tutoria
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OBJECTIU 2

CON IXER L'ALUMNAT I INTEGRAR-LO EN EL GRUPÉ

ACTIVITATS
AMB

L'ALUMNAT

ACTUACIONS
DEL TUTOR/A

ACTUACIONS
AMB EQUIP

DOCENT

INTERVENCIÓ
AMB LA
FAM LIAÍ

COMISSI  DEÓ

TUTOR(E)S,
DEPARTAMENT
D'ORIENTACI ,Ó
COORDINACIÓ

D'ESO I
CAPORALIA
D'ESTUDIS

- Realització
de

q estionarisü

personals
inicials

- Realització
de din miquesà

de grup (de
presentaci )ó

- Elecci  deó

delegat/da i
ecodelegada/t

- Elaboraci  deó

la graella del
grup

- Elaboració
fitxes

personals

- Confecció
sociograma del

grup

- Trasp sà
d'informaci  aó

l'equip docent

- Avaluació
inicial

- Entrevistes
personals
inicials

- Reuni  deó

preparaci  deó

l'avaluaci  inicialó

- Trasp s desà

del centre de
prim ria, elà

departament
d'orientaci ,ó

els/les tutor(e)s
anteriors...)

OBSERVACION
S:

GRUP

ESO i
Batxillerat

TEMPORALITZACIÓ

Primeres sessions de tutoria

RECURSOS

- Q estionaris ü

personals
- Fitxa-guió
reuni  ambó

fam liesí

- Actes elecció
delegats/des ,
subdelegats/des
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ecodelegats/des
- Fitxes de
trasp sà

d'informació
- Recull de
din miques ià

jocs
OBJECTIU 3

DONAR A CON IXER LES NORMES DEL CENTRE, LES DIN MIQUESÉ À

DE LA CLASSE I DEL TREBALL ESCOLAR I FER-NE UN SEGUIMENT

ACTIVITATS
DE TUTORIA

AMB
L'ALUMNAT

ACTUACIONS
DEL TUTOR/A

ACTUACIONS
AMB EQUIP
DOCENT I

ORIENTACIÓ

INTERVENCIÓ
AMB LA
FAM LIAÍ

COMISSI  DEÓ

TUTOR(E)S,
DEPARTAMEN

T
D'ORIENTACI ,Ó
COORDINACIÓ

D'ESO I
CAPORALIA
D'ESTUDIS

- Explicaci  deló

reglament de
r gim interiorè

- Explicació
dels rgans deò

conviv ncia:è

equip de
mediaci ,ó

alumnat-tutor/
a, comissi  deó

conviv ncia...è

- Di leg per aà

establir

Control de
l'assist ncia iè

seguiment de
les incid nciesè

del grup

Reunions per
a:

(1) consensuar
recursos per a
gestionar l'aula

i rutines,
racionalització
de deures,
llibretes,
agenda
escolar,

organigrama
de l'aula...

Reuni  inicialó

mares/pares

Informació
peri dica deò

les incid nciesè

i comunicació
de faltes

Reunió
informativa
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normes
pr pies  delò

grup

(2) consensuar
actuacions
d' xit: grupsè

interactius i
biblioteca
tutoritzada

(3) acordar les
intervencions
d'alumnes
tutor(e)s

(4) fer un
seguiment dels

punts
anteriors

OBSERVACION
S:

Cal prendre
acords

respecte a la
gesti  deó

l'aula: control
del soroll,

respectar el
torn de

paraula, no
al ar-se enç

classe, no
interrompre...

GRUP

ESO i 1r curs
dels

ensenyaments
no obligatoris

TEMPORALITZACIÓ

Primeres sessions de tutoria

RECURSOS

- Reglament
de R gimè

Intern

- Pla de
conviv nciaè

- Agenda
escolar

- Guia de
centres

(5) Protocol
per a la gestió
de conductes
disruptives en

l'aula

122



OBJECTIU 4
INTEGRAR L'ALUMNA/E EN EL GRUP I CREAR ESPERIT DE GRUP

ACTIVITATS
AMB

L'ALUMNAT

ACTUACIONS
DEL TUTOR/A

ACTUACIONS
AMB EQUIP
DOCENT I

ORIENTACIÓ

INTERVENCIÓ
AMB LA
FAM LIAÍ

COMISSI  DEÓ

TUTOR(E)S,
DEPARTAMEN

T
D'ORIENTACI ,Ó
COORDINACIÓ

D'ESO I
CAPORALIA
D'ESTUDIS

- Realització
de din miquesà

de grup (de
cohesi ) ió

d'assemblees
de classe

- Creaci  deó

grups de
whatsapp i

altres xarxes
socials

-
Preparaci /paró

ticipaci  enó

activitats
conjuntes:
esportives,

extraescolars,
d'esplai...

- Decoraci  deó

l'aula,

Informaci  deó

les tasques
fetes amb
l'alumnat

Assessoramen
t individualitzat

als i les
tutor(e)s
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assignaci  deó

tasques i rols,
etc.

OBSERVACION
S:

GRUP

Primer cicle
d'ESO

TEMPORALITZACIÓ

Preferentment al primer
trimestre

RECURSOS

Recull de
din miques ià

jocs

OBJECTIU 5
MILLORAR  L'AUTONOMIA EN L'APRENENTATGE I  LA MOTIVACI  DEÓ

L'ALUMNAT (APRENDRE A APRENDRE)

ACTIVITATS
AMB

L'ALUMNAT

ACTUACIONS
DEL TUTOR/A

ACTUACIONS
AMB EQUIP
DOCENT I

ORIENTACIÓ

INTERVENCIÓ
AMB LA
FAM LIAÍ

COMISSI  DEÓ

TUTOR(E)S,
DEPARTAMEN

T
D'ORIENTACI ,Ó
COORDINACIÓ

D'ESO I
CAPORALIA
D'ESTUDIS

- Sessions
espec fiquesí

per a treballar
Coordinació

amb

- Coordinació
en l'aplicació
de t cniquesè

Intercanvi
d'informaci  ió

Preparaci  ió

revisi  deó
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t cniquesè

d'estudi:

• T cniqueè

s 
d'estudi:
prepara
ci  ó
d'ex meà

ns i 
control 
de 
l'estr sé

• T cniqueè

s i 
pr ctiquà

es 
d'expres
si  oraló

• T cniqueè

s de 
motivaci
ó

-
Assessoramen
t individualitzat

departament
d'orientació

d'estudi en les
diferents
mat riesè

(subratllat,
resum,

esquema,
mapa

conceptual...)

- Propostes i
projectes
educatius:
treball per
projectes,
treball

cooperatiu...

orientacions
per  al

seguiment del
treball i
l'estudi

recursos
sobre

T cniques iè

h bitsà

d'estudi.

OBSERVACION
S:

Recursos:

-Ajuda de 
l'alumne/a 

GRUP TEMPORALITZACIÓ RECURSOS

- Xerrades i
tallers

d'expert(e)s

- Recursos

125



tutor/a per a 
la motivació
-Activitats de 
treball 
col laboratiu·

internet

- Recursos
Departament
Orientació

OBJECTIU 6
MILLORAR EL RENDIMENT ACAD MIC DE L'ALUMNATÈ

ACTIVITATS
AMB

L'ALUMNAT

ACTUACIONS
DEL TUTOR/A

ACTUACIONS
AMB EQUIP
DOCENT I

ORIENTACIÓ

INTERVENCIÓ
AMB LA
FAM LIAÍ

COMISSI  DEÓ

TUTOR(E)S,
DEPARTAMEN

T
D'ORIENTACI ,Ó
COORDINACIÓ

D'ESO I
CAPORALIA
D'ESTUDIS

-
Assessoramen
t individualitzat

- Activitats
relacionades
amb el pla de
foment de la

lectura

Preparaci  deó

les sessions
de tutoria

- Consens i
coordinaci  deó

propostes
educatives per
a l'alumnat

repetidor, per
a l'alumnat que
promociona

amb mat riesè

avaluades
negativament,
per a l'alumnat

amb
necessitats
espec fiquesí

de suport
educatiu i per

Entrevistes
individuals i

assessorament

Assessoramen
t per part de
l'orientadora i

la PT.
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a l'alumnat
amb

necessitat de
mesures de
compensaci .ó

- Coordinaci  ió

planificaci  deó

continguts
comuns o

convergents i
de criteris
d'avaluació

- Coordinació
de recursos,
metodologia,
instruments
d'avaluaci  ió

activitats
(Treball per
projectes,
treball

cooperatiu...)

- Promoci  deó

les actuacions
d' xitè

- Coordinaci  ió

planificaci  lesó

accions que
fomenten el

pla de lectura
i les activitats

per a
l'adquisici  deó

t cniques iè
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h bits d'estudià

(resum,
esquemes,

comentaris...)

OBSERVACION
S:

GRUP

1r cicle d'ESO

TEMPORALITZACIÓ

Preferentment primera
avaluació

RECURSOS

Pla de Foment
de la Lectura
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OBJECTIU 7
MILLORAR LES COMPET NCIES EMOCIONALS DE L'ALUMNATÈ

ACTIVITATS
AMB

L'ALUMNAT

ACTUACIONS
DEL TUTOR/A

ACTUACIONS
AMB EQUIP
DOCENT I

ORIENTACIÓ

INTERVENCIÓ
AMB LA
FAM LIAÍ

COMISSI  DEÓ

TUTOR(E)S,
DEPARTAMEN

T
D'ORIENTACI ,Ó
COORDINACIÓ

D'ESO I
CAPORALIA
D'ESTUDIS

- Jocs,
activitats i

din miques deà

grup

- Visionat i
comentari de
pel l cules· í

- Preparació
de les

sessions

- Coordinació
amb el

professorat de
Valors ticsÈ

- Coordinació
amb el

departament
d'Orientació

Coordinaci  deló

tractament
transversal de

l'educació
emocional

Assessoramen
t a les
fam liesí

Orientaci  peró

a preparar les
sessions de

tutoria

OBSERVACION
S:

Temes a
tractar:
empatia,

assertivitat,
habilitats
socials,

autoconeixeme
nt,

autocontrol,

GRUP

Tots els grups

TEMPORALITZACIÓ

Al llarg de tot el curs

RECURSOS

Banc de
recursos
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autoestima,
gesti  de lesó

emocions,
habilitats

comunicatives,
resili ncia,è

etc.

OBJECTIU 8
FER UNA AVALUACI  INTEGRAL DEL PROC SÓ É

D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE

ACTIVITATS
AMB

L'ALUMNAT

ACTUACIONS
DEL TUTOR/A

ACTUACIONS
AMB EQUIP
DOCENT I

ORIENTACIÓ

INTERVENCIÓ
AMB LA
FAM LIAÍ

COMISSI  DEÓ

TUTOR(E)S,
DEPARTAMEN

T
D'ORIENTACI ,Ó
COORDINACIÓ

D'ESO I
CAPORALIA
D'ESTUDIS

- Preparació
de la sessió
d'avaluaci :ó
aspectes

individuals i
aspectes
grupals

(pre-avaluaci )ó

- An lisi ià

comentari dels
resultats de
l'avaluaci  deló

- Coordinació
de les

sessions
d'avaluació

(informaci  deló

resultants, del
rendiment del
grup, dels
processos

d'aprenentatge
...)

- Informació

- Sessió
d'avaluació

- Coordinació
del consell
orientador

- Consensuar
mesures

d'atenci  a laó

diversitat:
adaptacions
curriculars,

- Informació
sobre el
proc sé

d'avaluaci  ió

lliurament de
notes

- Reunions i
entrevistes

- Orientaci  aó

la fam liaí
sobre els

- Reunions per
a la preparació

de les
sessions
d'avaluació

- Directrius
respecte a les

mesures
d'atenci  a laó

diversitat.

- Avaluaci  deó
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professorat
(post-avaluació

)

- A partir de
la informació
facilitada pel
professorat, a
final de curs,
informaci  aó

l'alumnat de
les tasques de
recuperaci  ió

refor  que haç

de realitzar
per a la seua
avaluaci  enó

les proves
extraordin riesà

.

del resultats
dels

q estionarisü

fets per
l'alumnat

- Recull de
tota la

informació
rellevant per a
l'avaluaci  deó

l'alumnat

- Arreplegar
propostes de

millora

- Realització
l'acta de les
sessions
d'avaluació

repeticions,
refor os,ç

incorporaci  aó

grups de
millora o
altres

programes.

- Coordinació
les tasques de

refor  iç

recuperació
de les

diferents
assignatures

processos de
refor  iç

recuperació

l'acci  tutorialó

del curs

- Arreplegar
els documents
d'avaluaci  finaló

de les
mat riesè

objecte d'ACIS
i lliurar-les al
departament
d'Orientació

-Avaluaci  deló

PAT

OBSERVACION
S:

GRUP

Tots els grups

TEMPORALITZACIÓ

1a i 2a  avaluació

Avaluaci  finaló

Avaluaci  extraordin riaó à

RECURSOS

- Actes
- Q estionarisü

- Gui  per aó

les sessions
d'avaluaci .ó
- Document

Consell“

Orientador”.
- Document
Avaluaci“ ó

d'ACIS”
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OBJECTIU 9
DOTAR L'ALUMNAT D'EINES PER  A LA MILLORA DE LA

CONVIV NCIA  SOCIAL, L' S DE LES XARXES SOCIALS,  ESTILS DEÈ Ú

VIDA SALUDABLE 
I FOMENTAR VALORS I ACTITUDS D' IGUALTAT DE G NERE, DEÈ

TOLER NCIA, ETC.À

ACTIVITATS
AMB

L'ALUMNAT

ACTUACIONS
DEL TUTOR/A

ACTUACIONS
AMB EQUIP
DOCENT I

ORIENTACIÓ

INTERVENCIÓ
AMB LA
FAM LIAÍ

COMISSI  DEÓ

TUTOR(E)S,
DEPARTAMEN

T
D'ORIENTACIÓ

,
COORDINACIÓ

D'ESO I
CAPORALIA
D'ESTUDIS

- Din miquesà

de grup per a
la millora
d'aquestes

compet ncies.è

- Assemblees
sobre aquests

temes

- Entrevistes
individuals amb

l'alumnat i
assessorament

- Tutories
espec fiquesí

per al
tractament
d'aquests

- Preparació
de les

sessions de
tutoria

- Coordinació
i cooperació

amb l'equip de
mediaci  peló

que fa a la
conviv ncia enè

el centre.

- Coordinació
de totes les

accions
docents  dins

de l'aula
encaminades a

la millora
d'aquestes

compet ncies.è

(transversalita
t)

- Entrevistes
d'assessorame

nt i de
seguiment
espec fiquesí

per a tractar
aquests
aspectes

- Planificar el
desenvolupame

nt i la
progressi  deó

les actuacions
encaminades a

la millora
d'aquestes

compet nciesè

per nivell
educatiu.

- Revisar
l'acompliment
d'all  acordatò

- Elaborar i
revisar

peri dicamentò

el banc de
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temes recursos
- Coordinar i
planificar les
intervencions
(xerrades,
tallers...)
d'experts
externs

OBSERVACION
S:

Temes a
tractar

• h bits à

de vida 
saludabl
e: 
alimenta
ci , ó

esport, 
descans.
..

• educació
vial

• drogode
pend nciè

es
• educació

sexual
• gesti  ó

de l'oci
• s ú

respons
able  de

GRUP

Tots els grups

TEMPORALITZACIÓ

Al llarg de tot el curs

RECURSOS

Banc de
recursos
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les 
xarxes 
socials

• tecnoad
dicci  i ó

nomof biò

a
• bullying i

ciberbull
ying

• sexisme
• viol nciaè

• conviv nè
cia i 
relaci  ó
entre 
iguals

• alfabetit
zaci  ó
medi ticà

a
• ecologia 

i 
respons
abilitat 
dom stiè

ca, 
ciutadan
a i 
social
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OBJECTIU 10
ORIENTAR L'ALUMNAT PER CAPACITAR-LO A DUR A TERME UN

PROJECTE DE VIDA

ACTIVITATS
AMB

L'ALUMNAT

ACTUACIONS
DEL TUTOR/A

ACTUACIONS
AMB EQUIP
DOCENT I

ORIENTACIÓ

INTERVENCIÓ
AMB LA
FAM LIAÍ

COMISSI  DEÓ

TUTOR(E)S,
DEPARTAMEN

T
D'ORIENTACI ,Ó
COORDINACIÓ

D'ESO I
CAPORALIA
D'ESTUDIS

- Informació
dels diferents

itineraris
acad mics,è

orientació
sobre l'elecció
d'optatives,

- Sessions en
l'aula

d'inform ticaà

per a que
l'alumnat puga
informar-se i
realitzar un

pla
personalitzat

-
Acompanyamen

t en les
visites a

Coordinació
amb el

departament
d'Orientació
per a les
sessions

informatives

Intercanvi
d'informació
sobre les

assignatures
optatives i
opcionals

Suport a
l'orientadora

en les
reunions
grupals i
reunions
individuals

Planificaci  deó

visites a
institucions i
assist ncia aè

xerrades i
altres

activitats
d'informació
acad mica iè

professional
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centres i
organismes

per a
l'orientació
acad mica iè

professional

OBSERVACION
S:

GRUP

Tots els
cursos

especialment
3r, 4t,

Batxillerat i
FPB (i cicles
formatius, si

s'escau)

TEMPORALITZACIÓ

2n i 3r trimestre

RECURSOS

Els
proporcionats

pels
departaments
did ctics ià

especialment
pel

departament
d'Orientació
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REVISAR I MILLORAR EL PLA D'ACCI  TUTORIALÓ

ACTIVITATS
AMB

L'ALUMNAT

ACTUACIONS
DEL TUTOR/A

ACTUACIONS
AMB EQUIP
DOCENT I

ORIENTACIÓ

INTERVENCIÓ
AMB LA
FAM LIAÍ

COMISSI  DEÓ

TUTOR(E)S,
DEPARTAMEN

T
D'ORIENTACI ,Ó
COORDINACIÓ

D'ESO I
CAPORALIA
D'ESTUDIS

-  Q estionariü

sobre  les
activitats
realitzades

-  Valoració
conjunta  de
les  activitats
de tutoria

Redacci  d'unó

informe final
- Reuni  per aó

la valoració
conjunta de

les actuacions
i propostes de

millora

Lliurar els
informes al
departament
d'Orientació
per a la seua

an lisià

conjunta i
l'elaboraci  deó

la mem riaò

final del PAT

OBSERVACION
S:

GRUP

Tots

TEMPORALITZACIÓ

Final de curs

RECURSOS

- Q estionarisü

- Plantilla per
a l'elaboració
dels informes
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11. ORGANITZACIÓ   EN   L’ESO   DEL

TRACTAMENT   DE   LA DIVERSITAT

11.1. CONCRECIÓ DEL CURRÍCULUM

Les intencions educatives en termes d'objectius generals de l'etapa, i del cicle en

el nostre cas, així com els grans nuclis de contingut i els criteris d'avaluació de cada una

d'elles, tal com es defineix en el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria de la

Comunitat Valenciana,  vénen  adaptats,  com  a  via  general  d'atenció  a  la  diversitat

del   conjunt   de l'alumnat, en cadascuna de les programacions didàctiques de cadascú

dels departaments del  centre com a  concreció última del que  estableix el Projecte

Curricular de Cicle.

11.2. ADAPTACIONS  CURRICULARS INDIVIDUALS

SIGNIFICATIVES (ACIS)

11.2.1. CARACT  E  RÍS  T  IQUES  

 L'ACIS és una mesura extraordinària que només s'aplicarà a l'alumnat amb

necessitats educatives especials (NEE).

 Introdueïx modificacions importants en els elements prescriptius del currículum

conforme es concreta en el projecte curricular.

 Les  ACIS  poden  consistir  en  l'adequació  dels  objectius,  l'eliminació  o  inclusió

de determinats continguts i la conseqüent modificació dels criteris d'avaluació, així

com en l'ampliació de les activitats educatives de determinades àrees.

 La distància entre el currículum ordinari que segueix el grup i el currículum

adaptat és com a mínim d'un cicle.

 La determinació de les necessitats educatives especials es farà per part de

l'avaluació psicopedagògica que realitzarà el  Professor de Psicologia i  Pedagogia

(Departament d'Orientació).

 La decisió d'elaborar una ACIS la prendrà el conjunt del professorat que imparteix

classe a l'alumne/a, assessorat pel Departament d'Orientació.
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 Es pot fer adaptacions d'una o diverses àrees, o del conjunt d'àrees del cicle o

etapa, partint de la programació de l'aula, establida per al grup-classe de pertinença.

 Es realitzaran a l'inici del primer cicle o del segon cicle.

 Quan l'adaptació es realitze en totes les àrees del currículum, l’alumnat rebran

suport en les àrees de matemàtiques, castellà i valencià, realitzant-ho preferentment

el/la professora de pedagogia terapèutica.

 L’alumnat   seran   atesos   en   grups   flexibles,   que   tindran   un   màxim   de   8

alumnes,   en  sessions  que  no  superen les  6  hores  setmanals fora  del seu

grup-classe.

 El conjunt del professorat del grup, en l'última sessió d'avaluació del curs,

efectuarà la valoració final del l'ACIS i les propostes de millora per al següent.

 Per a la realització del seguiment i valoració final de l'ACIS, s'ompliran els

protocols  corresponents, amb l'assessorament del  Departament d'Orientació. Una

còpia del protocol de valoració final s'adjuntarà a l'acta d'avaluació corresponent.

11.2.2. ELABORACIÓ I SEGUIMENT DE LES ACIS

 El professorat detecta dificultats en els aprenentatges. A través del/a  tutor/a

sol·liciten siga realitzada una avaluació psicopedagògica que confirme o no

l'existència de   necessitats educatives. El/La Tutor/a ompli el document de Dades

Inicials i la tramita al Departament d'Orientació.

 El/La   Professor/a   de   Psicologia   i   Pedagogia   (Departament   d'Orientació)

realitzarà l'avaluació psicopedagògica i omplirà el protocol corresponent. Realitzarà

una audiència amb  els  pares  per  a  informar-los  de  l'existència  de  les  NEE  i

sol·licitar   la   seua  autorització, per escrit, per a l'elaboració de l'ACIS.  El/La

Professor/a de Psicologia i  Pedagogia emetrà l'Informe Psicopedagògic amb la

proposta curricular.

 El  Professorat   que  impartisca  l'àrea  o  àrees  corresponents,   basant-se  en

l'Informe Psicopedagògic, realitzarà les adaptacions curriculars corresponents que

es reflectiran en el corresponent protocol.

 L'ACIS serà finalment autoritzada per l'equip docent del grup i serà visada per la

direcció del centre.

 El document de l'ACIS formarà part de l'expedient de l'alumne, consignant-se en

l'apartat  dades mèdiques o psicopedagògic rellevants i en les caselles

corresponents de “ACIS”; i  en el llibre d'escolaritat, en l'apartat “Observacions

sobre l'escolaritat” amb les sigles ACIS.
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11.2.3. DOCUMEN  T  S QUE CAL OMPLIR  

 Dades Inicials, per part del Tutor/a, després de rebre informació del professorat i

amb la finalitat  de  sol·licitar  que  el  Departament  d'Orientació  realitze  l'avaluació

psicopedagògica.

  Avaluació   Psicopedagògica,   per   part   del   Professor/a   de   Psicologia   i

Pedagogia (Departament d'Orientació)

  Audiència i Autorització dels pares, per part del Professor/a de Psicologia i

Pedagogia (departament d'Orientació)

  Informe   Psicopedagògic,   per   part   del   Professor/a   de   Psicologia   i

Pedagogia (Departament d'Orientació)

 Programació Curricular Adaptada, per part del Professorat de les Àrees que

hagen de ser objecte de l'adaptació curricular, conjuntament amb el/la Professor/a de

Pedagogia Terapèutica, amb l'assessorament del Departament d'Orientació.

 Seguiment i Valoració de l'ACIS, per part de l'equip docent, conjunt de

professorat, responsable de l'ensenyança de l'alumne/a, assessorat pel Departament

d'Orientació.

El/La Professor/a Tutor/a ha de coordinar l'elaboració, desenvolupament, seguiment i

avaluació d'una ACIS, assessorat pel Departament d'Orientació.

En  les  àrees  instrumentals,  Castellà,  Valencià  i  Matemàtiques,  en  les  que

l'alumne/a assisteix a classe tant amb el seu professor/a de l'àrea com el

professor/a de pedagogia terapèutica, l'elaboració, desenvolupament, seguiment i

avaluació de l'àrea correspon a ambdós professionals.

11.3. ADAPTACIONS D’ACCÉS AL CURRÍCULUM

Es prepararà un material específic, sota la  coordinació del Cap del Departament

d'Orientació, amb atenció especial per part de la PTE i se li assignaran reforços de les
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àrees de valencià i castellà.

11.4. ORGANITZACIÓ DE L’OPCIONALITAT EN L’ESO

L'optativitat del centre es basa en:

Atenent als principis que han de regir l'activitat educativa:

- La formació personalitzada, que propicie una educació integral en coneixements,

destreses i valors morals de l’alumnat en tots els àmbits de la vida, personal, familiar,

social i professional.

- La participació i col·laboració dels pares o tutors per a contribuir a la millor

consecució dels objectius educatius.

- L'efectiva igualtat de drets entre els sexes, el rebuig a tot tipus de discriminació,

i el respecte a totes els cultures.

-    El desenvolupament de les capacitats creatives i de l'esperit crític.

-    El foment dels hàbits de comportament democràtic.

- L'autonomia  pedagògica dels centres  dins dels límits  establits  per les lleis,  així

com l'activitat investigadora dels professors a partir de la seua pràctica docent.

-    L'atenció psicopedagògica i l'orientació educativa i professional.

- La   metodologia   activa   que   assegure   la   participació   de   l'alumnat   en   els

processos d'ensenyament i aprenentatge.

- L'avaluació  dels  processos  d'ensenyament  i  aprenentatge  dels  centres  docents

i  dels diversos elements del sistema.

-    La relació amb l'entorn social, econòmic i cultural.

-    La formació en el respecte i defensa del medi  ambient.

Atenent a les característiques psicològiques de l'alumnat:

- La unitat i sentit d'esta etapa educativa és corresponen amb el període evolutiu

de la  preadolescència i la primera adolescència, en el qual els joves

experimenten canvis de tipus fisiològic, afectiu, cognoscitiu i de relació social. És

en esta etapa on és manifesten les enormes diferències d'interessos, motivacions,

capacitats i ritmes d'aprenentatge que existeixen   entre   els   joves   d'estes   edats,

motivades,  en  gran  manera,  per  l'àmbit sociocultural que els envolta.

- Ja que la   diversitat   és  un fet   inherent al desenvolupament   humà,   s'haurà
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d'assegurar l'equilibri entre la comprensivitat del currículum i la innegable diversitat

de l’alumnat.

- L'Educació Secundària obligatòria ha de permetre i facilitar itineraris educatius

distints, que es corresponguen amb la diversitat d'interessos de l’alumnat.

Possibilitar decisions sobre  elements del  propi  currículum, assumint la

responsabilitat de les seues eleccions. Este procés comporta l'arreplegada d'informació

per part de l’alumnat, la valoració de tots els elements que intervenen, la presa de

decisions i l'assumpció d'estes durant tot el curs escolar.

Acceptar que  les vies educatives per a  aconseguir els objectius educatius

proposats en l'etapa poden ser diferents. Això implica entendre el veritable sentit d'allò

que l'alumne ha d'haver aconseguit al finalitzar esta etapa educativa allunyant-se dels

plantejaments  estrictament disciplinars, i assumint el caràcter terminal al mateix

temps que propedéutic d'esta etapa educativa i obligatòria.

Assumir els propis interessos i limitacions en la seua presa de decisions, la qual

cosa  comporta un major coneixement de si mateix i  per tant obri  les portes per a

l'acceptació i una  major autoestima, així com un aclariment sobre els seus propis

interessos. A mes, te un marcat  caràcter  motivador  pel  fet  de  respondre  a  la  seua

elecció  i  d'atendre  a  unes expectatives i desitjos conseqüents amb el procés d'elecció.

Atenent al Projecte Educatiu del Centre:

Esforçar-se per integrar el projecte d'optativitat en la vida del Centre amb

activitats que suposen per a l'alumnat una participació positiva en la  seua comunitat

escolar, que li permeten sentir-se útil al col·lectiu a què pertany, no com a mer receptor

en una institució sinó com a actor organitzat del seu procés educatiu i del dels altres.

Plasmar el projecte lingüístic així com els altres projectes que marquen la vida de

l'Institut Clara Campoamor.

La  programació didàctica de  l'optativa ha d'entendre's, igual que  la  resta de

programacions, no com un producte acabat sinó com un element més del quefer

docent, sotmès a contínues revisions fruit del procés avaluador.
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Les característiques pròpies de l'optativitat exigeixen que  la  seua elaboració

estiga contextualitzada en un moment, per a un alumnat, per un professorat i amb uns

continguts concrets. I integrada en els projectes de Centre dins del marc legal establit.

Els apartats que s'han d'incloure en els programacions didàctiques de cada optativa:

- Títol de l'optativa, professorat autor de la dita programació que està disposat a

impartir-la, curs escolar per al qual és proposa i l'alumnat a qui va dirigida.

- Justificació de la dita matèria optativa, atenent a les finalitats proposades en este

projecte  d'optativitat, així com altres raons rellevants que puguen adduir-se perquè

és considere prioritària la seua oferta.

- Objectius, explicitats com a capacitats, que l’alumnat han de desenvolupar i

adquirir i emmarcats dins dels objectius generals d'etapa legals i desenvolupats dins

del Projecte Curricular de l'Etapa.

- Continguts que  permeten  aconseguir  els objectius proposats.

- Metodologia  que cal utilitzar  en la  matèria  optativa  desenvolupant i adaptant  el

que defineix el Projecte Educatiu i el Projecte Curricular del Centre.

Avaluació:

-    Criteris d'avaluació de l'optativa i procés d'ensenyament.

- Procediments i instruments previstos per a avaluar l'aprenentatge de l’alumnat, així

com els criteris de qualificació que es seguiran.

- Materials i recursos disponibles en el Centre que e s van a utilitzar, així com

els no disponibles que es necessiten.

-    Activitats complementàries que es pretenen realitzar.

Donada la complexitat dels factors que intervenen en la selecció d'optatives a oferir, és

necessari detallar els diferents criteris a tindre en compte per a determinar la dita oferta:

- Que s'adeqüen a les finalitats plantejades en este projecte d'Espai d'Optativitat i,

per tant, estiguen en coherència amb el Projecte Educatiu i el Projecte Curricular del

Centre.

- Que contemplen els possibilitats horàries del professorat, així com la seua

capacitació i aptituds per a impartir l'optativa proposada.

-    Que s'adapten als recursos espacials i materials disponibles en el Centre.
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- Que asseguren una oferta equilibrada que responga a la pluralitat d'interessos de

l'alumnat, evitant convertir-se en ampliacions didàctiques de les àrees curriculars.

-    Que s'ajusten a la normativa legal, entre la qual cal ressenyar l'oferta de l'idioma

Francés o Anglès com a segona llengua estrangera en el Centre.

- Que  responguen  a  les  canviants  demandes  socials  i  culturals,  ajudant  a

superar deficiències de l'entorn immediat en què viu el nostre alumnat.

11.5. ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATAS DE REFORÇ, REPÀS

I DESDOBLAMENT

En  el  nostre  centre,  les  hores  de reforç  s'organitzen  tenint  en  compte  el  nombre

d'alumnes per aula existents en els diferents cursos. En principi s'assignaran els reforços

en els cursos en què, per existir menys grups, l'alumnat siga  més nombrós. De totes

maneres, estos reforços s'assignaran preferentment a 1r, 2n i 3r.

En Matemàtiques, Castellà i Valencià s'ha fet coincidir els horaris dels professors per a

poder atendre l’alumnat que presenten dificultats en les tres àrees, reunint l’alumnat amb

majors dificultats dels grups i abordant amb ells els continguts bàsics fonamentals; és un

enorme  esforç  organitzatiu,   però  considerem  que  és  la  millor   manera  d'aprofitar

estos  reforços. Estos alumnes han sigut  triats, amb un  informe previ de la Junta

Avaluadora en  l'última sessió d'avaluació i del tutor/a. L’alumnat adscrit a estos

reforços pot variar al llarg del curs, segons vagen adquirint la competència curriculars

necessària. 

També les hores de desdoblament han permès reforçar els continguts bàsics en Ciències

de la Naturalesa, Anglès de 2n i 3r, i Tecnologia al poder atendre l'alumnat de forma més

individualitzada.

Quant a les assignatures no superades de cursos anteriors, la Cocope, va decidir que

l’alumnat que tinga pendents assignatures en què existisca una continuïtat, seran

tractats els continguts de cursos anteriors en l'aula, decidint els professors corresponents

si han superat o no la matèria tal i com determina l’Orde de 14 de desembre de 2007,

sobre avaluació en ESO.  En les que no  hi ha continuïtat, els distints departaments

arbitraran proves, treballs o exàmens, que comunicaran als alumnes. També estaran a

disposició de l’alumnat per a resoldre dubtes. Sempre segons la disponibilitat horària
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del professorat, fora de l’horari comú dels distints grups, es programaran hores de

repàs de les diferents àrees per a l’alumnat amb matèries no superades el curs anterior.

Els criteris perquè un alu  mne/  a reba activitats de reforç són les següents:

 Alumnat amb dificultats en les àrees instrumentals, amb trastorn o sense específic

de la lectura, escriptura i càlcul.

 Alumnat amb cert grau de retard escolar: nivells de competència curricular per davall

dels objectius bàsics mínims de diverses àrees del currículum.

   Alu mnat lents a aprendre

 Alumnat que  requereix  adaptacions  curriculars  no  significatives:  exercicis

complementaris, lentificación en el procés d'ensenyament/aprenentatge, amb majors

continguts procedimentals que  conceptuals, revisió de continguts anteriors,

simplificació  dels actuals, utilització de materials més gràfics, comprensió del

vocabulari específic de les àrees, aprofundiment en l'estructura interna dels textos ,

en l'ortografia i  en l'expressió  morfosintàctica, aprofundiment en  el llenguatge i

raonament matemàtic bàsic.

   Alu mnat sense dificultats de conducta ni mostres d'indisciplina.

   Alu mnat que mostra bona actitud de cara a les propostes d'ajuda.

   Alu mnat no absentista.

 Alumnat que manifesta predisposició adequada al treball escolar i a anar adquirint

hàbits d'estudi.

La inclusió en les activitats de reforç té un caràcter flexible, de manera que si l'evolució al

llarg del curs és positiva i es preveu que pot seguir el ritme normal, se'ls passa al

grup de referència. Al contrari, se'ls pot excloure de les dites activitats si no compleixen

els compromisos adquirits.

11.6. MESURES    EDUCATIVES    COMPLEMENTÀRIES    PER

A L’ALUMNAT  QUE ROMANGA UN  ANY  MÉS  EN  EL  MATEIX

CURS

La COCOPE va valorar la conveniència que l’alumnat que repetiren curs tingueren un

tractament educatiu totalment normalitzat, com la resta dels seus companys, per la qual

cosa es beneficien de les mesures d'atenció a la diversitat establides en el curs. Tot i això,
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i seguint l’Orde de 14 de desembre de 2007, sobre avaluació en ESO, l’equip docent del

curs elaborarà un pla específic personalitzat assessorat pel Departament d’Orientació.

11.7. PROGRAMES DE MILLORA DE L'APRENENTATGE I DEL

RENDIMENT

Les condicions i el procediment d'�accés als programes de millora de l�aprenentatge i del

rendiment seran conformes amb l�'article 19.2 del Reial Decret 1105/2014. A este efecte,

la incorporació de l'�alumnat amb el perfil indicat en el dit precepte, i que complisca els

requisits  establits  en  este,  es  realitzarà  per  mitjà  de  proposta  de  l�'equip  docent  als

representants legals de l'�alumnat a través del consell orientador segons allò que s�'ha

indicat en l�'article 22.7 del Reial Decret 1105/2014. L�equip docent efectuarà la proposta

d'incorporació al programa prèvia comprovació que l�'alumnat s'�ajusta al perfil i complix

els requisits abans indicats, vista l�'avaluació tant acadèmica com psicopedagògica de

l�'alumne o alumna, vistes les mesures d�'atenció a la diversitat adoptades, i valorant la

idoneïtat  d�'esta  mesura extraordinària  per  considerar  que  s�'han mostrat  insuficients

altres mesures de suport ordinàries.

Una vegada realitzada la proposta d�incorporació al programa per part de l�'equip docent,

la direcció del centre resoldrà respecte a la incorporació de l�'alumnat a este, que es

realitzarà oïts els mateixos alumnes i els seus pares, mares o tutors legals. Estos últims

hauran  de  donar  el  seu  consentiment  exprés  per  a  l�'adopció  d�'esta  mesura

extraordinària.

En els termes indicats en l'�article 19.3 del Reial Decret 1105/2014, els programes de

millora de l'aprenentatge i del rendiment s'�organitzaran en els diferents centres docents,

bé  de  manera  integrada,  o  bé  per  matèries  diferents  de  les  establides  amb  caràcter

general, és a dir, per àmbits.

De  conformitat  amb  l�article  19.3.b  del  Reial  Decret  1105/2014,  en  els  programes

organitzats per àmbits es crearan grups específics per a l'�alumnat que seguisca estos

programes, el qual tindrà, a més, un grup de referència amb què cursarà les matèries no

pertanyents al bloc d�'assignatures troncals. En el grup específic, l'�alumnat cursarà els

tres  àmbits  establits  en  l�'esmentat  article,  en  horari  paralel  al  corresponent  a  les

assignatures troncals i a l�'assignatura Valencià: Llengua i Literatura. Respecte a la resta
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d'�assignatures no integrades en els àmbits, estes es cursaran amb la resta de companys

i companyes del seu grup de referència amb un currículum adaptat.

En tot cas, d�'acord amb allò que s'ha indicat en l'article 19.4 del Reial Decret 1105/2014,

cada programa haurà d'especificar la metodologia, l'organització dels continguts i de les

matèries  i  les  activitats  pràctiques  que  garantisquen  l'èxit  dels  objectius  de  l'etapa  i

l'adquisició de les competències que permeten a l'alumnat promocionar a quart  curs al

finalitzar el programa i obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. A

més,  es  potenciarà  l'acció  tutorial  com  a  recurs  educatiu  que  puga  contribuir  d�'una

manera  especial  a  esmenar  les  dificultats  d'aprenentatge  i  a  atendre  les  necessitats

educatives dels alumnes. A este efecte, els centres docents concretaran el currículum. La

concreció curricular serà elaborada pel professorat responsable del programa, assessorat

pels departaments didàctics corresponents i  pel  departament d'orientació,  o per qui  en

tinga atribuïdes les funcions, sota la coordinació de la direcció d'estudis.

En  els  programes  organitzats  per  matèries  diferents  de  les  establides  amb  caràcter

general,  la  tutoria  de  l'alumnat  del  programa  correspondrà  a  un  dels  professors  dels

àmbits.

L'avaluació de l'alumnat es realitzarà conforme amb el que disposa l'article 19.5 del Reial

Decret 1105/2014.

En els programes organitzats de manera integrada, l�'avaluació contínua i la promoció es

realitzaran segons la normativa general en matèria d�'avaluació, de manera que si hi ha

adaptacions  curriculars  per  a  algun  alumne  o  alumna,  seran  els  elements  d�'estes

adaptacions els que es prenguen com a referent.

En  els  programes  organitzats  per  matèries  diferents  de  les  establides  amb  caràcter

general, el professorat prendrà com a referent per a l�'avaluació els criteris d�'avaluació

específics  del  programa  i  els  elements  de  les  adaptacions  curriculars  realitzades  a

l'alumnat.  Als  efectes  de promoció,  l'alumnat  promocionarà  quan haja  superat  tots  els

àmbits i matèries cursats. Si l'alumne o alumna té avaluació negativa en algun àmbit o

matèria, l'equip docent promocionarà l'alumne o alumna quan es donen conjuntament les

condicions següents:

a)  Que  l'alumne  no  tinga  avaluació  negativa  en  dos  o  en  els  tres  àmbits.
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b) Que l'equip docent considere que la naturalesa de les matèries i àmbits amb avaluació

negativa  no  impedix  l'alumne  o  alumna  seguir  amb  èxit  el  curs  següent,  que  té

expectatives  favorables  de  recuperació  i  que la  promoció  beneficiarà  la  seua evolució

acadèmica.

12. REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

12. 1. INTRODUCCIÓ

 

Este document ha sigut elaborat tenint en compte la legislació següent:

 

-  Reglament  Orgànic  i  Funcional  dels  Instituts  d'Educació  Secundària  (Decret

234/1997)

-  DECRET 39/2008, de 4 d'abril,  del Consell,  sobre la convivència en els centres

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

servicis (DOCV NÚM. 5738/09.04.2008.)

-  Ordre 69/2014 de 28 de juliol de la Conselleria d'Educació, sobre elaboració de

plans de convivència i protocols d'actuació davant de supòsit de violència escolar.

- Ordre de 26/2016 de 13 de juny de 2016, que preveu la creació del Banc de llibres al

Centre.

- Resolució d'1 de setembre de 2016 d'atenció sanitària.

- Llei 15/2010, de 3 de desembre, d'Autoritat del professorat.

 

El RRI ha d'arreplegar les normes de convivència del centre, per la qual cosa ha de

coordinar el que establix el ROF amb la normativa vigent sobre drets i deures de

l'alumnat, les normes estatutàries establides per als funcionaris docents i empleats

públics; tot això garantint el compliment dels drets constitucionals. 
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En  la  seua  redacció  s'han  arreplegat  les  aportacions  del  Claustre,  de  les

Associacions de Mares i Pares, associacions de l'alumnat i del Consell de Delegats

de l'alumnat.

 

Haurà de contindre les precisions següents:

 

·         Les normes bàsiques de convivència que afavorisquen les relacions entre

els  diferents  membres  de  la  comunitat  educativa:  drets  i  deures  en

concordança amb la normativa vigent, procediments d'actuació davant dels

supòsits d'accident o malaltia de l'alumnat en horari escolar o en activitats

extraescolars degudament autoritzades, inassistència reiterada a classe o

absentisme  escolar,  actituds  violentes,  disciplina  interna  en  l'aula,

comportament  inadequat  i/o  negligent  en  recreacions,  menjador  o

instal·lacions comunes del centre, normes en cas d'incendi, etc.

 

·        L'organització  de  la  participació  de  tots  els  membres  de  la  comunitat

educativa:  Instruments  d'informació  a  pares,  mares  o  tutors  legals  de

l'alumnat,  sistema  de  derivació  de  la  informació  escolar  del  professor/a

tutor/a a l'equip directiu del centre, a les famílies o als òrgans municipals

competents, si és procedent.

 

·        L'organització i repartiment de responsabilitats quan no estiguen definides

per la normativa vigent.

 

·        L'organització i procediment d'intervenció de la Comissió de Convivència

del Consell Escolar.

 

·        Les  faltes  de  disciplina  i  les  mesures  correctores  tindran  un  caràcter

educatiu  i  rehabilitador  d'acord  amb  els  principis  de  respecte  als  altres,

l'atenció  de  les  instal·lacions  del  centre  i  dels  béns  col·lectius  que  s’hi

contenen i  la prevenció de l'absentisme escolar en l'etapa obligatòria. En
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cap  cas  els/les  alumnes  podran  ser  privats  de  l'exercici  del  seu  dret  a

l'educació.

 

·        Les normes i recomanacions d'utilització de determinats espais específics

o  recursos  didàctics  que  comporten  algun  risc:  instal·lacions

higiènico-sanitàries, esports, utilització de productes químics, etc.

 

·        El procediment d'elaboració inicial, avaluació interna i revisió periòdica del

RRI. El RRI haurà de ser conegut per tot l'alumnat i pels seus pares, mares

o tutors/es legals.

 

·        El/la  director/a  podrà  proposar  als  pares,  mares  o  tutors/es  legals,

l'adopció  de  mesures  per  a  millorar  aquelles  circumstàncies  personals,

familiars o socials que puguen ser determinants de conductes contràries a

les normes de convivència.

 

12. 2. CONCEPTES BÀSICS

 

El  principi  bàsic  de  tot  centre  educatiu  ha  de  ser  l‘organització  de  la  vida

acadèmica de tal forma que garantisca a l'alumnat una formació integral, és a dir,

una preparació tal  que li  capacite per a donar una resposta adequada a l'hora

d'integrar-se com a adult en la societat.

 

L'educació és un fet molt complex, freqüentment obviat a l'hora d'organitzar les

activitats docents, que es centren exclusivament en l'aportació de coneixements i

en el control sobre la recepció dels mateixos.

 

Per tot això, com a objectius fonamentals del centre, es fixen els següents:

 

1.      Integració  plena  de  tots  els  col·lectius  del  centre  en  el  seu
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funcionament,  tot  proporcionant  a  cada  un  la  parcel·la  de  participació  i

responsabilitat que li corresponga.

 

2.      Potenciar  els  òrgans  de  representació  i  crear  els  procediments

adequats perquè hi haja una relació directa i  fluïda entre representants i

representats, de tal manera, que tots els membres de la comunitat escolar

tinguen capacitat real per a expressar les seues idees i suggeriments.

 

3.      Crear  un  ambient  no  consumista,  no  sexista,  tolerant,  pacífic,

saludable,  solidari,  multiètnic  i  multicultural  d'acord  amb  el  món  en  què

vivim.

 

4.      Incentivar  i  estimular  l'organització  d'activitats  complementàries  i

extraescolars que faciliten un clima de convivència i de creativitat i aporten

continguts no contemplats en la programació estrictament curricular.

 

5.      Conseqüència d'este clima de convivència ha de ser el respecte mutu

entre tots els membres de la comunitat  educativa partint  de la base que

totes les funcions són importants perquè en el centre es puguen aconseguir

els objectius propis.

 

6.      Convé insistir, de manera particular, en el respecte de l'alumnat entre

si,  tot  vigilant de manera especial  que ningú/na es veja discriminat/da ni

assenyalat per la seua ideologia, sexe, orientació sexual, condició social o

capacitat intel·lectual.

 

7.      Ha  de  donar-se  igualment  summa  importància  a  l'atenció  de  les

instal·lacions i material del centre. L'alumnat ha d’aprendre a utilitzar tot el

material disponible però amb un sentit de responsabilitat. En definitiva, un

aspecte important de l'educació és l’acceptació per part de cadascú/na de la

pròpia  responsabilitat.  “Cadascú/na  és responsable  del  seu  propi

comportament”  i  aquesta  responsabilitat  és  exigible  a  tots  i  cada u  dels

membres d'esta Comunitat Escolar.
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12.3.  OBJECTIUS

 

3.1.  Les  persones  que  componem  la  Comunitat  Educativa  de  l'IES  CLARA

CAMPOAMOR d'Alaquàs ens hem dotat d'este Reglament de Règim Interior amb

els següents objectius:

 

·  Establir els procediments, òrgans i equips de treball, participació i control per

a l'activitat en el nostre institut.

 

·  Concretar la forma en què es desenvolupen les diferents funcions que han de

realitzar totes les persones que formen part de la nostra comunitat educativa.

 

·  Fixar  el  tipus  de  convivència  que  desitgem  mantindre,  les  accions  que

l'afavorixen i la manera en què estes s'estimulen, així com les accions que la

perjudiquen i el mode en què cal corregir-les.

·  Organitzar l'ús i conservació dels recursos i instal·lacions de què disposem.

 

3.2. L'alumnat, les mares, els pares, les persones que tutelen l'alumnat, el personal

d'administració  i  servicis  i  el  professorat  del  nostre  institut  són  les  persones

afectades per este Reglament de Règim Interior.

 

3.3.  El present Reglament de Règim Interior, i de forma especial les Normes de

Convivència que en ell s'establixen, són vigents per al personal afectat tant dins de

les instal·lacions com fora d'elles, sempre que es tracte d'assumptes que afecten a

les relacions entre les persones de la nostra Comunitat Educativa.

 

12.4. ÒRGANS, EQUIPS DE TREBALL, PARTICIPACIÓ I CONTROL
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ORGANIGRAMA DEL CENTRE

 

Aquest punt està desenvolupat en el Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts

d'Educació  Secundària  (Decret  234/1997)  amb  l'excepció  de  l'Equip  de

Convivència i de l'Equip de Mediació.

 

 

12.4.1. DEPARTAMENT D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I

EXTRAESCOLARS

S'adequarà al  que disposa el  Decret  234/1997,  de 2 de setembre,  del  Govern

Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels IES (DOGV del 8

de setembre), en els seus articles 98 i 99:

 

• Les  activitats  complementàries  són  aquelles  activitats  lectives

desenvolupades  pel  centre  —coherents  amb  el  projecte  de  Centre—,

avaluables i obligatòries per a l'alumnat. Les activitats extraescolars seran

aquelles que realitzen els centres, no incloses en el projectes curriculars, 

amb caràcter voluntari per a l'alumnat i no avaluables. 

 

• Les activitats complementàries i extraescolars han de constar en la PGA del

centre  per  a  la  seua aprovació  pel  Consell  Escolar.  Si  al  llarg  del  curs,

s'organitza alguna activitat no prevista en la PGA, haurà de presentar-se i

aprovar-se en el Consell Escolar. 

 

• La Comissió d'activitats serà l'encarregada de promoure, organitzar i facilitar

aquest tipus d'activitats (decret 234/1997 cap.VI, 98, 1). 

 

• La Comissió estarà integrada per la vicedirectora, un membre almenys de

cada  departament  didàctic,  representats  de  l'alumnat  i  representació  de

l'associació de pares i mares (decret 234/1997 cap.VI, 98, 2). El claustre del
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professorat, el consell de delegats/des i les associacions de l’alumnat tindran

competència per a realitzar propostes quant a activitats complementàries i

extraescolars, de la mateixa manera que les associacions de mares i pares, i

les associacions d’alumnes, segons el que s’estableix respectivament en el

Decret  126/1986  (DOGV  14.11.1986),  i  en  el  Decret  127/1986  (DOGV

10.11.1986). 

 

Les funcions d'aquesta són:

 

5.1.  Elaborar  la  programació  anual  d'activitats  complementàries  i

extraescolars  on  es  recolliran  les  propostes  dels  diversos  sectors  de  la

comunitat educativa.

5.2.  Elaborar  i  donar a conèixer la informació relativa a les activitats  del

departament.

5.3. Coordinar les activitats complementàries de cada departament didàctic.

5.4. Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives en col·laboració

amb els distints sectors de la comunitat educativa.

5.5. Executar la distribució dels recursos econòmics destinats pel Consell

Escolar a les activitats complementàries i extraescolars.

 

5.6. Coordinar l'organització dels viatges d'estudis, els intercanvis escolars i

qualsevol tipus de viatge que es realitze amb alumnat.

5.7. Organitzar els actes que es realitzen en l'institut de caràcter cultural 

recollits en la programació anual.
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5.8. Realitzar la memòria final de curs de les activitats realitzades. (Decret

234/1997 cap.VI, 98, 5)

 

• Aquesta comissió  tractarà de repartir les distintes activitats entre els grups i

amb una temporalitat al llarg del curs . 

 

• Les activitats extraescolars i complementàries i els serveis complementaris

que s’incloguen en la PGA seran organitzades i realitzades pel centre, per

associacions col·laboradores, o en col·laboració amb les corporacions locals;

no discriminaran cap membre de la comunitat educativa i no tindran ànim de

lucre.  Si  les  activitats  i  els  serveis  generen  despeses  de  neteja  i

manteniment,  serà  necessària  l’autorització  prèvia  de  la  corporació  local

corresponent. 

 

• El programa anual d’activitats extraescolars i serveis complementaris podrà

incloure, entre altres: 

a) Les activitats i serveis culturals.

b)  Els viatges d’estudi i els intercanvis escolars que es pretenguen realitzar.

c)  Les activitats esportives i  artístiques que es fan dins i  fora del recinte

escolar.

d) L’organització, el funcionament i l’horari de la biblioteca.

e) Totes les altres que es consideren convenients.

 

• Quan  les  activitats  complementàries  i  extraescolars  incloses  en  la

Programació General Anual impliquen un desplaçament de personal docent

fora del centre, correspon al director o directora d’aquest centre l’autorització

de la comissió de serveis en aquells supòsits en què aquesta done lloc a

indemnització per raó del servei segons el que disposa el Decret 24/1997,

d’11 de febrer, del Govern València, sobre indemnitzacions per raó del servei

i  gratificacions  per  serveis  extraordinaris  (DOGV  17.02.1997),  el  Decret

155



64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997

d’11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per

serveis extraordinaris (DOCV30.05.2011)i el Decret 95 2014/, de 13 de juny,

del  Consell,  pel  qual  es  modifica  el  Decret  24  1997/  d’11  de  febrer,  del

Consell, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis

extraordinaris, i  el  Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell,  pel

qual  es  regulen  les  condicions  de  treball  del  personal  al  servei  de

l’Administració del Consell (DOCV 19.06.2014) En aquest cas, les despeses

seran amb càrrec al pressupost del centre. 

 

• Perquè es realitze una activitat extraescolar hi haurà d'assistir almenys el

50%  de  l'alumnat  a  qui  va  dirigida  aquesta  activitat.  S'estudiaran  les

circumstàncies  excepcionals.  Les  activitats  complementàries  tenen  un

caràcter obligatori per a l'alumnat implicat. 

 

• S'evitarà  l'acumulació  d'activitats  en  un dia.  En cas que coincidisca  més

d'una i  no es puga canviar la data de cap d'elles, l'equip directiu estudiarà

amb antelació les mesures necessàries perquè les necessitats del  centre

queden cobertes. El professorat que tinga classe però no alumnes recolzarà

al professorat de guàrdia. 

 

• Les eixides s'evitaran els 10 dies hàbils previs a les dates d'avaluacions.

S'estudiaran les excepcions a aquesta norma. 

 

• La ratio professor/alumne serà màxim de dos professors fins a 20 alumnes. 

 

• El professorat que participe en l'activitat deixarà al professorat de guàrdia

treball tant per a l'alumnat que no participe en l'activitat com per al grup a

què deixe d'impartir classe. 

 

• El/la professor/a responsable  s'encarregarà  de  l'organització  de  l'activitat
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prevista  i, si escau, de la contractació del transport i/o activitat. La factura es

remitirà al centre i el centre ho pagarà per transferència. 

 

• Si  alguna  activitat  per  les  seues  característiques  té  numerus  clausus

d'alumnes,  el  departament  organitzador  podrà  aplicar  criteris  de  selecció

dels alumnes participants. 

 

• Durant qualsevol activitat o eixida, el professorat acompanyant vetllarà pel

bon comportament de l'alumnat i al llarg d'aquesta seran vàlides totes les

consideracions i sancions contemplades en el Reglament de Règim Interior. 

 

• Quedarà al  criteri  del  professorat  i  de la direcció  d'estudis la  participació

d'aquells alumnes amb amonestacions. En cas d'amonestacions quinze dies

abans de l'activitat, l'alumne/a no hi podrà assistir  (Decret 39/2008 art. 36 i

43). 

 

• L'alumnat  que per  alguna raó no participe  en l'activitat  complementària  i

extraescolar  ha  d'assistir  amb  normalitat  a  les  classes  en  l'horari

corresponent. 

 

• D'aquell  alumnat  que  requerisca  una  atenció  especial,  el  professorat

responsable en tindrà coneixement per escrit (certificat mèdic, informe,..). En

tot cas, l'equip docent pot valorar la conveniència que un alumne participe o

no en una eixida. 

 

• Quan un/a alumne/a infringisca les normes de comportament, serà enviat/da

de nou al centre i el pare, mare o tutors/es legals es faran càrrec de les

despeses ocasionades. 

 

• En cas que les activitats no ocupen tota la jornada lectiva, l'alumnat està
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obligat a assistir a les classes prèvies i posteriors. 

• Les activitats que impliquen pernoctar hauran de notificar-se a la Direcció

Territorial d'Educació. 

 

• Tota activitat extraescolar o [complementària] que es realitze fora del centre

requerirà,  per  a  la  participació de  cada alumne o  alumna,  menor  d’edat,

l’autorització prèvia dels pares o representants legals d’aquests, on assumirà

la responsabilitat derivada del qualsevol comportament o actuació irregular

del seu fill/a al llarg de l'activitat. En  aquesta autorització haurà de constar: 

 

· Nom i cognoms i número de DNI, passaport o un altre document legal del

pare/mare o tutor/a legal que autoritza l’activitat.  (En el cas de separació

legal  el  document  anirà  firmat  pel  progenitor  o  tutor/a  legal  amb el  que

l’alumne/ convisca.)

· Nom, cognoms i curs de l’alumne/a a què s’autoritza.

· Nivell i grup de l’alumne/a.

· Descripció de l’activitat.

· Objectius educatius de l’activitat.

· Lloc on tindrà lloc l’activitat.

· Hora de començament i hora de finalització aproximada de l’activitat.

· Professors i professores responsables.

· Preu de l’activitat.

· Observacions del pare/mare o tutor/a legal.

·  En  el  revers  de  l’autorització  podran  indicar-se  les  normes  de    

comportament dels alumnes.

12.4.2. PARES, MARES I/O RESPONSABLES LEGALS DE L'ALUMNAT
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            Quant als seus drets i deures, estan establits en el DECRET 39/2008 de 4

abril, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOCV 09-04-2008).

 

 

12.4.3. EL PROFESSORAT

 

 

12.4.3.1. Drets i deures del professorat

 

A més dels establits en DECRET 39/2008, de 4 d'abril, es tindrà en compte la

llei vigent: 30/1984 de 2 d'agost i la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig i en les que

en el seu dia propose l'estatut de la funció pública docent.

 

12.4.3.2. Assistència a malalts i accidentats

 

S’actuarà d’acord amb la RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2016 de la Conselleria

d’Educació, Cultura i Esport i de Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,

per  la  qual  es dicten instruccions i  orientacions d’atenció específica en centres

educatius  per  regular  l’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 d’urgència previsible i no previsible, així con l’administració de

medicaments i l’existència de farmacioles en el centres escolars.

 

1.- Hi haurà una Coordinació entre el Centre  de Salut i el Centre per a fer una

valoració de les necessitats d’atenció sanitària.

 

2.- Es farà un llistat d’alumnat amb malalties cròniques que es farà arribar al Centre

de Salut.
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3.- Hi ha una farmaciola en Consergeria, el personal responsable de la farmaciola

és  el  personal  de  consergeria,  qui  hi  farà  custòdia  i  durà  un  registre  del  seu

contingut.

 

4.- Les Alertes Sanitàries han de ser registrades per el professorat de Guàrdia, en

un full  que està a disposició  del  professorat  a  la  Sala del  Professorat,  en una

carpeta, que a més recollirà altra informació d’interés al respecte.

 

5.-  En cas d’haver  una  Alerta  Sanitària  el  professorat  de  Guàrdia  cridarà  a  la

família, i al 112  per demanar instruccions de com procedir. (Si és necessari).

6.- El centre disposa d’una assegurança mèdica per qual en cas d’accident escolar,

no malalties, es pot sol·licitar que vinga un metge o metgessa a atendre l’alumnat,

el  professorat  de Guàrdia cridarà al  metge o metgessa i  complimentarà el  part

administratiu.

 

7.- El Professorat de Guàrdia informarà a l’equip directiu de les circumstàncies que

siguen més importants.

 

8.- L’alumnat es reincorporarà a les classes sempre que siga possible.

 

9.-  En  cas  que  es  tinga  que  subministrar  medicació  a  alumnat  al  Centre  per

malaltia crònica s’hauran de complimentar els annexos V i VI de la Resolució 1 de

setembre de 2016.

12.4.4.   L'ALUMNAT

 

12.4. 4.1. Drets de l'alumnat
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Els drets de l'alumnat vénen regulats en el Decret 39/2008 de 4 d’abril, del

Consell de la Generalitat Valenciana (DOCV 09-04-2008), al qual s'acudirà en tot

allò que no estiga contemplat explícitament en este Reglament.

 

 

a.  Tot l’alumnat veurà reconegut el seu dret a la llibertat d'expressió i de reunió.

Per  a  això,  s'utilitzaran els  taulers  d'anuncis  del  centre.  No s'acceptarà  cap

anunci fora d'ells ni pot haver-hi anuncis anònims. La informació difosa estarà

únicament relacionada amb temes pedagògics, culturals i sindicals.

 

b.  Tot  l’alumnat  tindrà  el  dret  de  conèixer,  a  l'inici  de  cada  curs,  els  criteris

d'avaluació, qualificació i proves d'avaluació a què seran sotmesos, així com el

període d'avaluacions.

 

c.  Tot  l’alumnat  tindrà  dret  a  demanar  la  modificació  de les  seues opcions de

matrícula en: optatives, religió, història de les religions i atenció a l'estudi en el

termini màxim de quinze dies una vegada començat el curs.

 

d.  L'alumnat tindrà dret a què siguen respectades les seues pròpies conviccions

(morals, religioses i ideològiques), així com la seua integritat i dignitat personal.

 

e.  L'alumnat tindrà dret a participar en el funcionament i en la vida del centre (dret

de participació), així com a crear associacions dins d'ell (dret d'associació), per

a reunir-se amb antics alumnes i/o amb alumnat del centre per a dur a terme

activitats relacionades amb la vida escolar. Cada associació ha de comunicar el

seu programa anual d'activitats al Consell Escolar del centre.

 

f.  L'alumnat tindrà dret a ser informat (dret d'informació) pels seus representants

en els òrgans de participació en què estiguen representats i per part de les

associacions d'alumnes, tant sobre les qüestions pròpies del centre com sobre

aquelles que afecten a altres centres docents i al sistema educatiu en general.
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g.  L'alumnat tindrà dret a la vaga en les condicions establertes en la llei.

 

h.  S'establiran  Procediments  Específics  d'intervenció  davant  de  supòsits  de

violència escolar:

◦  Assetjament escolar i ciberassetjament.

◦  Conductes que alteren la convivència de forma greu i reincident: insults,

amenaces, agressions, baralles o vandalisme.

◦   Maltractament infantil.

◦   Violència de gènere.

◦   Agressions al professorat o al personal d’administració i servicis.

◦  Consideracions específiques davant de qualsevol de les situacions

plantejades, si es produïxen fora del centre.

12.4.4.2. Deures de l'alumnat

  

•  Són d'obligat  compliment  per  a  tot  l'alumnat  sense consideració d'edat  i

nivell.

• Tot l'alumnat està sotmès al respecte estricte dels principis de neutralitat i

aconfessionalitat. Igualment, han de respectar la dignitat i funció del professorat

i de qualsevol altra persona que treballe en el centre.

• L'estudi constituïx el deure bàsic de l'alumnat: aquest deure s'estén en les

obligacions següents:

 

 

    Carnet d'identitat escolar.

 

En tot moment, els i les alumnes han de portar el carnet d'identitat escolar per a

presentar-lo a qualsevol membre de la comunitat educativa, tant a l'entrada com a

162



l'eixida del centre. La seua pèrdua o un mal ús se sancionarà. 

 

12.5. NORMES DE CONVIVÈNCIA

 

 

12.5.1. CONVIVÈNCIA

 

CONSIDERACIONS GENERALS.

 

L'institut és un espai on convivim moltes persones. És per això que cal respectar

unes normes que facem més agradable la convivència, l'aprenentatge i tot el temps

que passem dins del centre. L'institut és de totes i de tots, és un deure i un dret

participar en la seua vida. La norma principal a partir de la qual podem conviure és

el RESPECTE a totes les persones del centre. Només si ens respectem tots i totes

farem de l'institut un lloc on sentir-nos a gust.

 

Per a fer possible l'activitat del centre, s'ofereixen una sèrie de serveis.

 

RECINTE ESCOLAR

 

·  Cal mantenir i utilitzar amb respecte el centre i el seu material. L'institut és de tots

nosaltres i nosaltres som els qui anem a utilitzar els materials i els espais. No

s'han  de  guixar  o  ratllar  taules,  cadires,  portes,  parets,  ni  embrutar

deliberadament cap espai del centre. Per als papers i embolcalls d'aliments cal

utilitzar les papereres (prompte se'n facilitarà el reciclatge).  En un centre més

net es treballa millor. 

 

·  En acabar les classes les aules han de quedar endreçades, s'han de pujar les

cadires, tancar les finestres i apagar els llums.
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·  Els lavabos cal emprar-los amb higiene. A ningú no ens agrada trobar-los bruts.

 

·  Les  pissares,  projectors  i  ordinadors  de  les  aules  són  per  a  les  activitats

acadèmiques.  No  s'ha  de  fer  ús  d'ells  fora  d'això.  Duraran  més  i  ens  hi

beneficiarem totes i tots.

 

·  No es poden manipular les lames de les finestres: es trenquen amb molta facilitat

i  és difícil  reparar-les. A més, amb eixos diners es poden millorar les aules.

Òbviament, tampoc no es poden manipular els extintors: pot ser molt perillós en

cas d'emergència.

 

·  Hi ha espais, com ara les aules d'informàtica i la biblioteca, amb unes normes

d'ús  específiques. Pregunta sempre al teu/a professor/a.

 

NORMES DE COMPORTAMENT

 

·  No es pot eixir del recinte escolar durant l'horari escolar. En cas d'haver d'eixir

per  alguna  causa  justificada  (visita  mèdica,  etc.)  la  mare,  pare  o  persona

responsable  ha  de  vindre  a  buscar  l'alumna/e  preguntant  per  ell/a  en

consergeria i haurà de signar un justificant d'absència. (model annex)

 

·  Tant els canvis de classe com les entrades i  eixides s'han de fer de manera

ordenada i respectant els company(e)s, facilitant el pas de totes les persones.

 

·  Per a la distribució en l'aula se segueixen criteris pedagògics. Cal respectar la

col·locació  inicial,  els  grups  de  treball,  o  l'elecció  de  companys/es  que  el

professorat indique.
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·  No es pot romandre a les aules durant les hores del pati. Es podrà anar a la

biblioteca per a estudiar o fer deures (també es poden utilitzar els ordinadors si

s'han sol·licitat prèviament).

 

·  Les eixides al pati es faran preferentment per la porta al costat de la biblioteca. 

Ningú no pot quedar dins l'edifici a no ser que estiga amb algun professor/a. Als

corredors i la biblioteca no es pot menjar ni fer soroll. 

 

·  L'hora del pati és hora escolar i, per tant, no es pot parlar amb la gent de fora de

l'edifici. Si necessites qualsevol cosa, sempre hi haurà professorat de guàrdia

per atendre't.

 

·  No es pot anar a la part de darrere de l'edifici ni a les escales d'emergència.

 

·  L'ascensor  s'utilitza  només  quan  és  necessari.  Si  hi  ha  algun  motiu  per  a

emprar-lo (lesió...) cal parlar amb direcció.

 

·  No s'han de fer servir les portes d'emergència (excepte en cas d'emergència).

 

·  Per a menjar disposem del pati. No s'ha de menjar dins el recinte escolar. 

 

·  Està absolutament prohibit fumar dins de tot el recinte escolar.

 

·  Per tal de no destorbar les activitats de classe no es pot fer ús dels telèfons

mòbils. Cal desconnectar-los durant les classes, a  no ser que la professora o

professor vulga que se'n faça ús amb un objectiu didàctic. 

 

·  Cas d'incompliment, seran requisats i s'aplicarà la normativa vigent, establerta
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com a conductes contràries a les normes de convivència :     

  

Article 36, d.Retirada de telèfons mòbils,  aparells de so o altres aparells

electrònics. Es retiraran apagats i seran  tornats als pares, mares tutors i

tutores legals en presència de l'alumne o alumna.  El Consell Escolar del

Centre ha aprovat que siga després de 24h. 

Article 42, La negativa reiterada al compliment de les mesures educatives

correctores  adoptades  davant  de  conductes  contràries  a  les  normes  de

convivència suposarà  l'obertura immediata d'un expedient i  en el cas dels

mòbils, l'expulsió de cinc dies hàbils a partir de l'endemà dels dies què es

produïsquen els fets.

 

·  Quan un professor falta a classe cal  realitzar les activitats  escolars que haja

manat.  L'alumnat haurà  de fer treball i seguir les orientacions del professorat.

 

·  Comentari sobre els medicaments: no s'administraran sense consentiment dels

pares i mares. 

 

ASSISTÈNCIA I DISCIPLINA

 

·  Cal arribar puntual a totes les classes, tant a les hores d'entrada com després del

pati.  (Hi  ha  alumnat  que arriba  sistemàticament  tard  i  destorba l'inici  de  la

classe, molestant els companys/es que han arribat a l'hora. Arribar tard un dia

pot estar justificat, però tres retards suposaran una falta). 

 

·  Totes les faltes d'assistència han d'estar justificades pel pare, mare o tutor/a legal

fent ús del model que l'alumnat pot arreplegar en consergeria. Les faltes, si és

possible,  es  justificaran  amb  antelació  i  si  no,  es  justificaran  posteriorment
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sense demora. Les faltes d' assistència han de justificar-se totes per escrit. Els

justificants estan en Consergeria. (Cal informar a l' alumnat que estem en un

programa municipal de control de l 'absentisme escolar).

 

·  L'alumnat  ha  de  presentar  autorització  dels  pares  per  a  eixides  i  activitats

extraescolars. En cas que no es presentara, l'alumna/e no podrà participar en

l'activitat.

 

·  En  cas  que  un  alumne/a  siga  expulsat  de  l'aula  haurà  d'anar  a  la  sala  del

professorat i donar el corresponent part disciplinari al professor o professora de

guàrdia, qui l'indicarà el lloc on ha de fer el treball que li  haja encomanat el

professor/a que li ha posat el part. Si l'alumne no té un comportament adient el

professor de guàrdia podrà posar-li un altre part. 

 

Totes aquestes normes s'han fet pel bé de tota la comunitat. En el cas de que

sorgiren conflictes, hi ha un equip de mediació en què alumnat preparat ajuda a

resoldre'ls. També hi ha una  comissió de convivència formada per  professorat

per a fer un seguiment de l'acompliment de les normes per part de tota la comunitat

educativa.

 

12.5.2. TIPIFICACIÓ DE FALTES I MESURES CORRECTORES DAVANT DE

CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE

 

La tipificació de faltes es basa en el  DECRET 39/2008, de 4 d'abril,  del

Consell, publicat  el nou d'abril de dos mil vuit en el DOCV sobre la convivència en

els centres 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 servicis, on el capítol II fa referència als deures de l'alumnat i a les

conductes  contràries  a  les  normes  de  convivència  del  centre  educatiu  i  les

corresponent mesures correctores, articles 35 al 40 i en el capítol III les conductes

greument perjudicials per a la convivència en el centre, articles 42 al 48.
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Protocol d'actuació davant una conducta disruptiva de l'alumnat

 

              Quan el professorat fique un part, es segueix el següent protocol: un full,

hi han tres, el blanc l'ha de signar el pare/mare i tornar-ho l'alumne/a, el groc es

queda arxivat en una carpeta a la sala del professorat i el rosa a l'espera de veure

si la mesura s'ha complit en la data prevista, en principi se'l queda el professorat

què l'ha ficat.

              

              Setmanalment es reuneix la comissió de convivència integrada per quatre

persones, la psicopedagoga, el cap d'estudis i dos professores, que revisen els tots

els parts, Si la mesura correctora s'ha complit i la conducta disruptiva ha cessat,

finalitza el procés, en cas contrari o si el fet és greu o molt greu, el part rosa aplega

al cap d'estudis qui inicia el procés d'obertura de l'expedient segons l'establert per

la llei, seguint els criteris de la comissió.

 

 

Mesures educatives correctores davant de conductes contràries a les normes de

convivència

 

MESURES EDUCATIVES CORRECTORES El director o la directora del centre delegarà la

 seua competència d'imposició de les mesures

 educatives correctores en:

Amonestació verbal, sense expulsió de l'aula i sense

part.

El professor o la professora present quan

Es reflectirà en la unitat personal l'alumne o l'alumna realitze la conducta

 contrària a les normes de convivència de què

es

 tracte.

Compareixença immediata davant del cap o la cap El professor o la professora present quan
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d'estudis o el director o la directora l'alumne o l'alumna realitze la conducta

 contrària a les normes de convivència de què

es

 tracte.

Amonestació per escrit El professor o la professora present quan

 l'alumne o l'alumna realitze la conducta

 contrària a les normes de convivència de què

es

 tracte.

Retirada de telèfons mòbils, aparells de so o altres

aparells 

El professor o la professora present quan

electrònics  aliens  al  procés  d'ensenyança–

aprenentatge,

l'alumne o l'alumna realitze la conducta

utilitzats durant les activitats que es realitzen en el

centre

contrària a les normes de convivència de què

es

educatiu tracte.

Privació  de  temps  de  recreació  per  un  període

màxim de

El professor o la professora present quan

cinc dies lectius l'alumne o l'alumna realitze la conducta

 contrària a les normes de convivència de què

es

 tracte.

Realització  de  tasques  educadores  per  l'alumne  o

l'alumna,

El  cap  o  la  cap  d'estudis  del  centre,  a

proposta

en horari no lectiu del  professor  o  professora  present  quan

l'alumne

 o l’alumna realitze la conducta.

Incorporació a l'aula de convivència del centre El professor o la professora present quan
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 l'alumne o l'alumna realitze la conducta

 contrària a les normes de convivència de què

es

Suspensió del dret a participar en les activitats El cap o la cap d'estudis del centre.

extraescolars  o  complementàries  que  tinga

programades el

 

centre (*)  

Suspensió  del  dret  d'assistència  a  determinades

classes per

No  és  delegable,  si  bé  el  cap  o  la  cap

d'estudis

un període no superior a cinc dies lectius (*) del  centre  organitzarà  l'adequada  atenció

d'este

 alumnat.

 

Per  a  l'aplicació  de  les  mesures  educatives  correctores  no  serà

necessària la prèvia instrucció d'expedient disciplinari; no obstant això, per

a la imposició de les mesures educatives correctores dels apartats amb (*)

serà preceptiu el tràmit d'audiència als alumnes, les alumnes, o als seus

pares, mares, tutors o tutores en cas de ser menors d'edat, en un termini

de deu dies hàbils.

 Les  mesures  educatives  correctores  que  s'imposen  seran  immediatament

executives.

 

CONSIDERACIONS A TINDRE EN COMPTE RESPECTE AL NOU DECRET DE

DRETS I DEURES DE L'ALUMNAT.

 

A.  Les  faltes  lleus prescriuen en un mes,  per  tant  la  sanció i  la  mesura

educativa correctora corresponent ha d'imposar-se dins d'este termini.

 

B.  La imposició d'estes mesures s'atindrà al que disposa l’esmentat decret

(Vegeu-ne quadre corresponent).
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C.  Es  tendirà  a  corregir  les  faltes  de  caràcter  lleu  dins  de  l'aula,  sense

imposició  de  part  disciplinari,  evitant  l'eixida  de  l'alumnat  de  la  classe  i

registrant la falta a través de la Unitat Personal de Gestió (Tamagochi) per a la

seua comunicació a la família.

 

D.  Quan el professorat considere que la falta mereix l'eixida de l'alumnat de

l'aula, sempre s'haurà d'omplir el corresponent part de disciplina, que haurà

de contindre la mesura disciplinària imposada, segons el que s'ha dit en el

punt B, i del compliment de la qual, si és procedent, es responsabilitzarà el

mateix professorat sancionador.

 

E.  La Direcció d'Estudis adoptarà les mesures organitzatives necessàries per

a l'atenció a l'alumnat sancionat durant el temps de recreació.

 

F.  Els tutors i les tutores han d'estar molt pendents que la informació l'hagen

rebut els pares/mares i/o tutors/es legals (part groc firmat).

 

12.5.2.1. L'equip de mediació

 

La mediació és un procés de resolució de conflictes que fomenta la participació

democràtica  en  el  procés  d'aprenentatge,  possibilitant  una  solució  del  conflicte

assumida i desenrotllada amb el compromís de les parts. 

L'equip  de  mediació  està  constituït  per  alumnat,  pares,  mares,  personal

d'administració i serveis i professorat del centre. A més compta amb la participació

de l’Ajuntament. Per a incorporar-se a l'equip de mediació és indispensable haver

realitzat un taller de mediació escolar. 

 

La coordinadora de mediació és la coordinadora de convivència i igualtat i forma

part de l'equip de convivència escolar. Aquest equip està format pel cap d’estudis,

l’orientadora del centre, la coordinadora de convivència i igualtat i una professora

del primer cicle d’ESO. L’equip es reuneix setmanalment per a estudiar els parts
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d’incidències i acordar les mesures educatives a seguir.

 

L'equip de mediació s'ocupa dels conflictes entre l’alumnat: discussions, casos no

greus d'enfrontament físic, assetjament lleu... A més participa en diverses activitats

del centre com són: pla d'acollida d'alumnat de 1r de l'E.S.O., acollida d'alumnat de

nova incorporació, participació en el dia de la dóna, en activitats mediambientals,

activitats per al bon ús de les xarxes socials... 

 

Acudir a l’equip de mediació és de caràcter voluntari i no és una alternativa

a la sanció.

12.5.2.2. Comissió de convivència del consell escolar

 

Les funcions de la Comissió de Convivència són les següents:

 

a.      Canalitzar  les iniciatives de tots  els  sectors de la  comunitat  educativa

representats en el  Consell  Escolar per a millorar la convivència, el  respecte

mutu i la tolerància en els centres.

 

b.    Coordinar  el  Pla  de  Convivència  Escolar  i  desenrotllar  iniciatives  que

afavorisquen la integració de tot l'alumnat.

 

c.    Proposar al Consell Escolar les mesures que considere oportunes per a

millorar la convivència en el centre.

 

d.    Informar al ple del Consell Escolar, almenys dos vegades al llarg del curs,

de les actuacions realitzades i dels resultats obtinguts.

 

 

e.    Escoltar l’opinió de l’alumne/a en cas d'expulsió preventiva.
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12.5.2.3. Correccions

 

• Les  correccions  que  hagen  d'aplicar-se  tindran  un  caràcter  educatiu  i

recuperador,  garantiran  el  respecte  als  drets  de  la  resta  de  l'alumnat  i

procuraran la millora de les relacions de totes les persones de la Comunitat

Educativa. En tot cas, en la correcció dels incompliments haurà de tindre's

en compte:

• Cap alumne ni alumna podrà ser privat de l'exercici del seu dret a l'educació.

• La imposició de les correccions previstes en estes normes respectaran la

proporcionalitat amb la conducta de l'alumnat corregit i hauran de contribuir

a la millora del seu procés educatiu.

 

Atenuants

 

·  El  reconeixement  espontani  de  la  conducta  incorrecta  i  la  falta

d'intencionalitat, com la no comissió amb anterioritat d'accions contràries a

les normes de convivència i  la  petició  d'excuses en els  casos d'injúries,

ofenses  i  alteració  del  desenrotllament  de  les  activitats  del  centre  es

consideraran circumstàncies atenuants.

 

Agreujants

 

·  La premeditació, la reiteració i la realització en grup: causar dany, injúria o

ofensa  a  l'alumnat  acabat  d'incorporar  al  Centre  o  al  de  menor  edat  i

discriminar per raons de naixement,  raça, sexe,  nivell  social,  conviccions

morals o religioses, així com per discapacitats físiques o psíquiques o per

qualsevol altra condició personal o social, serà considerat agreujant. També

la publicitat donada a l'acció, per exemple anunciar-lo en internet, mòbil, etc.

 

·  Durant  els  dies  que  dure  la  sanció  consistent  en  la  pèrdua  del  dret
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d'assistència al centre, l'alumne o l'alumna davall sanció, haurà de realitzar

el treball que li siga encomanat per a continuar el seu procés formatiu. Per a

això, la direcció d'estudis es dirigirà al professorat de les àrees, matèries o

mòduls que es vagen a impartir al grup en els dies que dure la sanció per a

sol·licitar les corresponents tasques i el seu seguiment per a fer-les arribar a

l'alumne/a sancionat/a.

 

El professorat i la resta del personal que presta els seus servicis en l'Institut es

troben subjectes, per a la correcció de les possibles faltes que pogueren cometre,

al  que  disposa  el  Reglament  de  Règim  Disciplinari  dels  funcionaris  de

l'Administració de l'Estat i en el Conveni Col·lectiu per al personal laboral.

 

12.5.3. TIPIFICACIÓ DE FALTES I MESURES CORRECTORES DAVANT DE

CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA DEL

CENTRE

 

Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre. (Vegeu-ne

capítol III article 42)

 

Aquestes conductes només podran ser objecte de mesura disciplinària amb

la  prèvia  instrucció  del  corresponent  expedient  disciplinari.  El  director/a  serà

l’encarregar d’incoar l'expedient disciplinari, atenent a les normes establertes en el

Decret 39/2008 de 4 d'abril del Consell sobre la convivència en els centres docents

no universitaris sostinguts amb fons públics.

 

12.5.4. GARANTIES PROCEDIMENTALS

 

Davant de les conductes contràries a les normes de convivència del centre

educatiu,  tipificades  anteriorment,  les  garanties  procedimentals  són  les

següents:
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·  Comunicació als pares, mares, tutors o tutores legals de l'alumnat que siga

objecte de mesures educatives correctores.

Totes  les  mesures  correctores  previstes  en  l'article  anterior  hauran  de  ser

comunicades  formalment  als  pares,  mares,  tutors  o  tutores  dels  alumnes

menors d'edat.

 

·  Competència per a aplicar les mesures educatives correctores

 

1.    Correspon al  director  o  a la directora del  centre i  a la Comissió de

Convivència, en l'àmbit de les seues competències, afavorir la convivència i

facilitar la mediació en la resolució dels conflictes.

 

Al director o a la directora del centre li correspon, així mateix, imposar les

mesures educatives correctores que corresponguen als alumnes o alumnes,

en  compliment  de  la  normativa  vigent,  d'acord  amb  el  que  establix  el

DECRET 39/2008, de 4 d'abril, en el Reglament de Règim Interior del centre

i en el corresponent Pla de Convivència, sense perjuí de les competències

atribuïdes a l'efecte al Consell Escolar del centre.

 

 

2.    A  fi  d'agilitzar  l'aplicació  de  les  mesures  educatives  correctores

contemplades  en  l'article  36  del  decret  citat  i  que  estes  siguen  el  més

formatives possible i afavoridores de la convivència en el centre, el cap o la

cap d'estudis o el professor o la professora d'aula, per delegació del director

o directora, podrà imposar les mesures correctores establides.

 

·  Constància escrita i registre de les mesures educatives correctores

 

De totes les mesures educatives correctores que s'apliquen haurà de quedar

constància escrita en el centre, amb excepció de les previstes en les lletres a),

b) i d), de l'article 36 del referit decret, que incloga la descripció de la conducta
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que l'ha motivat, la seua tipificació i la mesura educativa correctora adoptada.

 

 

Posteriorment el  director o directora del centre o persona en qui  delegue el

registrarà, si correspon, en el Registre Central conforme al que estabix l'Orde

de  12  de  setembre  del  2007,  de  la  Conselleria  d'Educació,  que  regula  la

notificació  per  part  dels  centres  docents  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 docents de la Comunitat Valenciana.

 

 

·  Prescripció

 

1.    Les conductes contràries a les normes de convivència prescriuran en el

termini d'un mes, comptat a partir de la data de comissió.

 

2.    Les  mesures  educatives  correctores  adoptades  per  conductes

contràries a les normes de convivència prescriuran en el termini  d'un mes

des de la seua imposició.

 

 

·  Reiteració de conductes contràries a la convivència i falta de col·laboració

dels pares, mares, tutors o tutores

 

1.  En  aquells  supòsits  en  què,  una  vegada  duta  a  terme  la  correcció

oportuna, l'alumne o l'alumna continue presentant reiteradament conductes

pertorbadores per a la convivència en el centre, a més d'aplicar les mesures

educatives  correctores  que  corresponguen,  es  traslladarà,  prèvia

comunicació als pares, mares i/o representants legals en el cas de menors

d'edat,  a  les  institucions  públiques  que  es  consideren  oportunes,  la

necessitat d'adoptar mesures dirigides a modificar aquelles circumstàncies

personals,  familiars  o  socials  de  l'alumne  o  alumna  que  puguen  ser
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determinants de l'aparició i persistència d’eixes conductes.

2.    En  aquelles  actuacions i  mesures  educatives  correctores  en què  el

centre  reclame  la  implicació  directa  dels  pares,  mares  i/o  representants

legals de l'alumne o alumna i  estos la rebutgen,  el  centre ho posarà en

coneixement de l'Administració Educativa, a fi  que s'adopten les mesures

oportunes per a garantir els drets de l'alumne i de l'alumna i el compliment

dels seus deures. L'Administració Educativa, si considera que esta conducta

causa  greu  dany  al  procés  educatiu  del  seu  fill  o  filla,  ho  posarà  en

coneixement de les institucions públiques competents, previ informe de la

inspecció educativa.

 

3.    Respecte  a  l'alumnat  que cursa  i  PMAR és d'obligat  compliment  el

Contracte-compromís  explícit  de  l'alumne/a  i  la  seua  família  en  què

s'arreplegaran  les  exigències  mínimes,  tot  deixant  clar  que  qualsevol

mesura transcendirà a Servicis Socials i Administració Educativa. (Vegeu-ne

annexos)

 

Davant  de  les  conductes  greument  perjudicials  per  a  la  convivència  del

centre educatiu, tipificades anteriorment, les garanties procedimentals són

les següents:

 

·  Responsabilitat penal

 

La  direcció  del  centre  comunicarà,  simultàniament  al  Ministeri  Fiscal  i  a  la

Direcció Territorial competent en matèria d'educació, qualsevol fet que puga ser

constitutiu de delicte o falta penal, sense perjuí d'adoptar les mesures cautelars

oportunes.

 

·  Aplicació i procediments

 

1.       Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre docent
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només podran ser objecte de mesura disciplinària amb la prèvia instrucció

del corresponent expedient disciplinari.

 

2.  Correspon al  director  o  directora del  centre incoar,  per  pròpia iniciativa o a

proposta  de  qualsevol  membre  de  la  comunitat  escolar,  els  expedients  a

l'alumnat referits.

 

3.  L'acord sobre la iniciació de l'expedient disciplinari es determinarà en el termini

màxim de dos dies hàbils des del coneixement dels fets.

 

4.  El director o directora del centre farà constar per escrit l'obertura de l'expedient

disciplinari, que haurà de contindre:

 

a)     El nom i cognoms de l'alumne/a.

b)     Els fets imputats.

c)     La data en què es van produir els fets.

d)     El nomenament de la persona instructora.

e)    El  nomenament  d'un  secretari  o  secretària,  si  correspon  per  la

complexitat de l'expedient, per a auxiliar l'instructor o instructora.

f)     Les mesures de caràcter provisional que, si és procedent, haja acordat

l'òrgan competent, sense perjuí de les que puguen adoptar-se durant el

procediment.

 

5.  L'acord  d'iniciació  de  l'expedient  disciplinari  ha  de  notificar-se  a  la  persona

instructora, a l'alumne o alumna presumpte autor dels fets i  als seus pares,

mares, tutors o tutores, en el cas que l'alumne o alumna siga menor d'edat. En

la notificació es farà constar que el termini màxim per a presentar al·legacions

és de deu dies. De no fer-ho així la iniciació de l'expedient serà considerada

proposta  de  resolució  quan  continga  un  pronunciament  precís  sobre  la

responsabilitat imputada.
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6.  Només els que tinguen la condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret a

conéixer el seu contingut en qualsevol moment de la seua tramitació.

 

·  Instrucció i proposta de resolució

 

1.    L'instructor o la instructora de l'expedient, una vegada rebuda la notificació

de nomenament  i  en  el  termini  màxim de  deu dies  hàbils,  realitzarà  les

actuacions  que  estime  pertinents  i  sol·licitarà  els  informes  que  jutge

oportuns, així  com les proves que estime convenients per a l'esclariment

dels fets.

 

2.    Practicades  les  anteriors  actuacions,  l'instructor  formularà  proposta  de

resolució, que es notificarà a l'interessat, o al seu pare, mare, tutor o tutora,

si l'alumne o l'alumna és menor d'edat; concedint-los audiència en el termini

de deu dies hàbils.

 

3.    Es  podrà  prescindir  del  tràmit  d'audiència  quan  no  figuren  en  el

procediment, ni siguen tinguts en compte en la resolució, altres fets ni altres

al·legacions i proves que les adduïdes per l'interessat/a.

 

4.    La proposta de resolució haurà de contindre:

 

a)     Els fets imputats a l'alumne o a l'alumna en l'expedient.

b)     La tipificació que es pot atribuir a estos fets.

c)     La  valoració  de  la  responsabilitat  de  l'alumne  o  de  l'alumna,  amb

especificació, si correspon, de les circumstàncies que poden agreujar o

atenuar la seua acció.

d)     La  mesura  educativa  disciplinària  aplicable  entre  les  previstes  en

aquest reglament.
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e)     La competència del director o de la directora del centre per a resoldre.

 

5.             Quan  raons  d'interès  públic  ho  aconsellen,  es  podrà  acordar, 

d'ofici  o  a  petició  de  l'interessat/a,  l'aplicació  al  procediment  de  la

tramitació d'urgència, per la qual cosa es reduiran a la meitat els terminis

establits per al procediment ordinari.

 

·  Resolució i notificació

 

1.    El termini màxim per a la resolució de l'expedient disciplinari des de

la  incoació  fins  a  la  seua  resolució,  inclosa  la  notificació,  no  podrà

excedir un mes.

 

2.            La resolució, que haurà d'estar motivada, contindrà:

 

a)    Els fets o conductes que s'imputen a l'alumne o alumna.

b)    Les circumstàncies atenuants o agreujants, si n'hi haguera.

c)    Els fonaments jurídics en què es basa la correcció imposada.

 

d)    El contingut de la sanció i data d'efecte d'aquesta.

e)    L'òrgan  davant  el  qual  es  pot  interposar  reclamació  i  termini

d'aquesta.

 

3.           La  resolució  de  l'expedient  per  part  del  director  o  directora  del

centre públic posarà fi  a la via administrativa, per la qual cosa la mesura

disciplinària que s'impose serà immediatament executiva, excepte en el cas

de la mesura correctora prevista en l'article 43.3.b) del  DECRET 39/2008,

de 4 d'abril, que podrà ser recorreguda davant de la Conselleria competent

en matèria d'educació.
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4.           Les resolucions dels  directors o directores  dels  centres docents

públics podran ser revisades en un termini màxim de cinc dies pel Consell

Escolar del centre a instància, dels pares, mares, tutors o tutores legals dels

alumnes, d'acord amb el que establix l'article 127 de la Llei Orgànica 2/2006,

de 3 de maig,  d'Educació.  A tal  fi,  el  director  o directora convocarà una

sessió extraordinària del Consell Escolar en el termini màxim de dos dies

hàbils, comptats des que es va presentar la instància, perquè este òrgan

procedisca a revisar,  si  és procedent,  la  decisió  adoptada i  proposar  les

mesures oportunes.

 

 ·  Prescripció

 

1.  Les conductes tipificades en l'article  42 del  decret  citat  prescriuen en el

transcurs del termini d'un mes comptat a partir de la seua comissió.

 

2.  Les mesures educatives disciplinàries prescriuran en el termini d'un mes des

de la seua imposició.

 

· Mesures de caràcter cautelar

 

1.    En incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la seua instrucció, el

director  o  la  directora  del  centre,  per  pròpia  iniciativa  o  a  proposta  de

l'instructor  o  instructora  i  oïda  la  Comissió  de  Convivència  del  Consell

Escolar del centre, podrà adoptar la decisió d'aplicar mesures provisionals

amb finalitats cautelars i educatives, si així fóra necessari per a garantir el

normal desenrotllament de les activitats del centre.

 

2.    Les mesures provisionals podran consistir en:

a)             Canvi provisional de grup.

b)             Suspensió provisional d'assistir a determinades classes.
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c)             Suspensió provisional d'assistir a determinades activitats del centre.

d)             Suspensió provisional d'assistir al centre.

 

3.             Les mesures provisionals podran establir-se per un període màxim de

cinc dies lectius.

 

4.    Davant de casos molt greus, es podrà mantindre la mesura provisional

fins a la resolució del procediment disciplinari.

 

5.    El director o directora podrà revocar o modificar, en qualsevol moment,

les mesures provisionals adoptades.

 

6.    En el cas que l'alumne o alumna que ha comés presumptament els fets

siga menor d'edat, estes mesures provisionals s'hauran de comunicar a son

pare, mare o tutors.

 

 

7.    Quan  la  mesura  provisional  adoptada  comporte  la  no  assistència  a

determinades classes, la direcció d'estudis del centre organitzarà l'atenció a

aquest alumnat.

 

8.    Quan la mesura provisional adoptada comporte la suspensió temporal

d'assistència al centre, el tutor o tutora entregarà l'alumne o alumna un pla

detallat  de  les  activitats  acadèmiques  i  educatives  que  ha  de  realitzar  i

establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència

al centre per a garantir el dret a l'avaluació contínua.

 

9.    Quan es resolga el procediment disciplinari, si la mesura provisional i la

mesura disciplinària tenen la mateixa naturalesa, els dies que es van establir

com  a  mesura  provisional,  i  que  l'alumne  o  l'alumna  ja  ha  complit,  es

consideraran a compte de la mesura disciplinària a complir.
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12.5.5. HORARI, ENTRADES I EIXIDES

 

Segons Guia de Centre.

12.5.6. ASSISTÈNCIA

 

·  L'assistència a classe és obligatòria per a tot l'alumnat del centre.

 

·  L'alumnat haurà de respectar els horaris aprovats per al desenrotllament de les

activitats del Centre.

 

·  Els retards perjudiquen l'escolaritat i pertorben les classes, d'ací la necessària

puntualitat.

 

·   Els retards superiors a cinc minuts seran registrat pel professorat. Tres retards

injustificats se sancionaran com a falta lleu. L'acumulació de tres faltes lleus, per

aquest motiu, constituirà una falta greu, que serà sancionada segons la normativa

vigent, què pot aplegar fins una expulsió temporal. (Vegeu-ne articles 33 i 35 del

DECRET 39/2008, de 4 d'abril). El tutor o la tutora ho comunicarà als pares, mares

i/o tutors/es legals.

 

·  Dret a la vaga de l'alumnat. D’acord a la normativa vigent.

 

·  Segons  l'article  34  del  DECRET  39/2008,  de  4  d'abril, les  decisions

col·lectives adoptades pels alumnes a partir del tercer curs de l'ESO, 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.

 

·  Perquè  l'alumnat  puga  faltar  a  classe  per  raons  generals  sense  que  es

considere  falta  d'assistència  injustificada  i,  per  tant  no  hagen  de  ser  faltes
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objecte de correcció, s'hauran de complir les condicions següents:

 

1.    Ser assumida, almenys, per la meitat més una de les persones assistents a

la reunió del Consell de Delegats en què es troben presents, almenys, la

meitat més una de les persones que el componen.

 

2.    Alçar  acta  de  la  reunió  del  Consell  en  què  figuraran  les  persones

assistents, el motiu de la convocatòria i el resultat de la votació.

 

3.    Entregar còpia de l'acta a la Direcció d'Estudis, almenys, amb 48 hores

d'antelació.

 

4.    En cada grup de classe, la persona delegada organitzarà una reunió per a

discutir la convocatòria i  conéixer les persones que desitgen i les que no

desitgen adherir-s’hi; la relació d’alumnes s'entregarà a la Direcció d'Estudis,

almenys, amb 24 hores d'antelació.

 

5.    Es  garantirà  la  possibilitat  de  rebre  classe  per  part  de  l'alumnat  que

decidisca no sumar-se a la convocatòria.

 

6.    Tot  l'alumnat  menor  d'edat  que  desitge  participar  en  les  votacions  i

decisions que es mencionen en els apartats anteriors haurà de comptar amb

el coneixement i l'autorització escrita dels seus responsables legals.

 

 

12.5.6.1. Faltes d'assistència de l'alumnat

 

·  Si  no  hi  ha  pel  mig  causa  justificada  es  consideraran  faltes  individuals  les

absències del grup. Al llarg del curs quan l'alumne/a haja de ser objecte de

correcció per cometre faltes d'assistència injustificades, la sanció consistirà en

una amonestació per escrit que es comunicarà a la família, si es tracta d'una
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persona de menor edat, i en la que figurarà l'advertència de les correccions a

aplicar en cas de continuar cometent-se faltes d'assistència injustificades. Es

penalitzaran les reincidències. Per a l'alumnat que cursa FPB i PMAR es regirà

segons contracte i normativa vigent.

 

·  Si  arriba el  cas,  se seguirà el  procés establert  per  Direcció  d'Estudis,  fins a

arribar a comunicar les absències als Servicis Socials de l'Ajuntament.

 

·  Respecte a l'alumnat amb gran nombre de faltes justificades, el professorat haurà

d'atendre'l especialment.

 

·  L'alumnat  que  no  vaja  a  assistir  a  classe  per  tindre  alguna  assignatura

convalidada o una altra raó legal, ho notificarà per escrit a la persona encarregada

de la seua tutoria, acompanyarà a la notificació el consentiment escrit dels pares, si

és menor d'edat.

 

12.6. DEPENDÈNCIES

 

Per  tal  de  garantir  el  correcte  desenrotllament  de  les  activitats  de  l'Institut  i

fomentar  l'aprofitament  del  temps,  l'alumnat  que  no  assistisca  a  classe  per

qualsevol raó, ha de seguir les indicacions del professor de Guàrdia.

 

·  No s'ha de romandre en els corredors per a no entorpir a la resta de les

classes.

 

·  Durant les hores lectives, l'alumnat no ha de romandre en els corredors, pati

d’esplai o altres dependències que no siga en la seua aula específica, per a no

interferir en la resta de les classes.

 

·  Durant  el  període  d’esplai  les  aules  romandran  tancades,  i  l'alumnat

abandonarà els corredors, per a evitar situacions conflictives.
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·  El professorat que impartisca l'última classe, abans del pati i l'última del matí

i/o de la vesprada s'assegurarà de: tancar finestres, apagar llums, pujar les

cadires i tancar l'aula una vegada que s'haja efectuat el canvi de grup.

 

·  La utilització de les pistes durant el període de pati se cenyirà al calendari

previst per Direcció d'Estudis.

 

·  L'alumnat no podrà romandre en les aules sense estar acompanyat per un

professor o una professora. L'alumnat no podrà ser autoritzat per a sol·licitar en

Consergeria  les  claus de cap de les  instal·lacions,  ni  d'armaris  o  taules  de

professor/a on es custodien elements útils per a l'aula.

 

 

12.6.1. ÚS DE LES INSTAL·LACIONS I RECURSOS

 

·  L'ús del recinte, aulari i edifici ha d'estar limitat per l'existència de garanties

per  al  seu  bon  ús  i  conservació.  Aquest  ús  no  podrà  portar  aparellada  la

modificació de la jornada ni les condicions de treball del personal del centre,

llevat que es faça comptant amb la seua acceptació.

 

·  El Consell Escolar, i en el seu nom l'Equip Directiu, autoritzarà l'ús del recinte

i l'edifici vetlant perquè s'establisquen les degudes garanties de conservació.

L'Equip Directiu informarà al Consell Escolar de les autoritzacions d'ús que hi

haja realitzat amb la major brevetat possible.

 

12.6.2. L'EQUIPAMENT

 

·  L'equipament  del  Centre  també  és  de  propietat  pública,  però  les  seues

especials característiques requerixen una utilització més controlada, sobretot en

el cas dels equips especialitzats per a l'activitat formativa.
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·  La  utilització  d'este  equipament  només  podrà  ser  autoritzada  amb  el

coneixement  i  voluntat  de  les  persones  responsables  d'este  davant  la

Comunitat Educativa (Direccions dels Departaments i Famílies, Secretaria, etc.)

i  exigirà  la  presència  d'una  persona  degudament  autoritzada  que  es

responsabilitze de les incidències que puguen derivar-se del seu ús.

 

·  Quant  a  l'equipament  de  l'Institut,  del  que  els  departaments  tenen  el  ple

usdefruit,  serà  l'equip  directiu  qui,  en  últim  terme,  en  decidisca  sobre  l'ús

racional. 

12.6.3. BANC DE LLIBRES

 

Per Ordre de 26/2016 de 13 de juny de 2016 es preveu la creació del Banc de

Libres al Centre.

 

1.-  Hi  haurà una Coordinació del  Banc de Llibres,  i  una Comissió  de Banc de

Llibres, depenent del Consell Escolar, on hi participaran mares i pares, alumnat i

professorat  on  s’establiran  els  mecanismes  i  les  normes  que  afecten  al

funcionament del Banc de Llibres del Centre.

 

2.- L’alumnat que ha participat en el Banc de Llibres l’actual curs 2016/17, disposa

de  llibres  que  són  propietat  del  Centre  i  que  segons  la  normativa  han  de  ser

reutilitzat almenys set cursos. 

 

3.- En aquest sentit i a l’efecte de garantir un bon funcionament del Banc de Llibres

es donen les següents instruccions que s’han de complir per recollir els llibres el

curs següent:

a)  Cal  folrar els llibres.

 

b)    No subratllar-los i si cal escriure alguna cosa, fer-ho sempre amb llapis i en
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tornar-los esborrar tot allò escrit.

 

c)    Posar el nom i el grup del curs amb un adhesiu al folre del llibre.

 

d)    Evitar les mans brutes, així com menjar i beure mentre estudies ja que es

poden tacar els llibres i les llibretes.

 

e)    Evitar  també  guardar  papers  i  /  o  coses  dins  dels  llibres,  es  poden

deformar.

 

f)     Procurar obrir el llibre amb cura i sense forçar les pàgines.

 

g)    Mantenir-los lluny de fonts de llum i calor.

 

h)   Els  llibres  perduts,  per  robatori  ,  deteriorament  o  qualsevol  altra  causa

hauran de reposar-se o pagar-se.

 

Quan al final de curs es recullen els llibres:  No s'admetran llibres subratllats,

arrugats i / o trencats o que els falten pàgines.

 

 

12.7. SEGURETAT I HIGIENE

 

·  En les aules matèria  se seguiran les indicacions del  professorat  per  a evitar

accidents, i els materials mai s'utilitzaran sense permís explícit.

 

·  Les  finestres  de  les  aules  només  s'obriran  o  tancaran  amb  el  permís  del

professorat i amb compte per a no provocar accidents. L’alumnat no s’hi abocarà
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en cap cas.

 

·  Està  terminantment  prohibit  manipular  els  elements  de  seguretat:  extintors,

alarma, etc. Suposa un perill, una molèstia i, a més, un treball superflu del personal

no  docent  encarregat  de  desactivar  l'alarma  i  tornar  a  tancar  les  portes.  Els

infractors a esta norma, a més de la sanció corresponent, assumiran les despeses

derivades del mal ús.

 

12.7.1. PLA D'EVACUACIÓ O EMERGÈNCIA

 

Hi ha un pla provisional d'evacuació. Els tutor/es donaran a conéixer el pla a

l'alumnat.  Tots  els  membres  del  centre  estan  obligats  a  respectar  les  normes

d'evacuació. (Vegeu-ne document a què tot el món pot tindre accés)

 

 

12.7.2. NETEJA I MANTENIMENT

 

·  L'alumnat  ha  de  col·laborar  a  mantindre  la  neteja  del  Centre.  Cada  u  és

responsable del bon ús i pulcritud de la seua taula i cadira, i tot l’alumnat d'un grup,

del bon estat general de la seua aula així com de les parcel·les de corredors i

servicis pròxims.

 

·  Les pistes i patis del centre es consideraran espais docents. Es regiran per les

mateixes normes.

 

-  La  brutícia  fora  d'allò  usual  de  qualsevol  d'eixos  àmbits  implicarà

l'obligació de neteja per part dels responsables (pintades en taules, parets,

papers en el sòl, servicis,...).

 

-  De  la  mateixa  manera,  seran  responsabilitat  dels  alumnes  del  grup
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corresponent,  els  desperfectes  de qualsevol  dels  elements  d'aula,  pati  o

espais  comuns  no  atribuïbles  al  desgast  pel  seu  ús  normal:  vidres,

persianes,  taules,  cadires,  pissarres,  llums,  armaris,  taulers  d'anuncis,

papereres, cisternes, etc.

 

-  És funció  del  Consell  de  Delegats  o  del  Delegat  de  Grup  donar  part  en

Consergeria de la brutícia i desperfectes anormals que observen en la seua

aula o espais veïns, tant si la deterioració és comesa pel curs com si no, a fi

de  proveir  la  reparació  o  neteja  corresponent,  així  com  delimitar

responsabilitats si n'hi haguera. Els conserges controlaran diàriament l'estat

de conservació de les aules i el mobiliari i informaran per escrit a l'Equip

Directiu de les incidències.

 

·  Les faltes relatives a aquest apartat podran ser objecte de sanció per mitjà d'una

amonestació escrita a l'alumnat responsable i, en el cas de reincidència, podran

ser considerades com a faltes greus.

 

·  Es  considerarà  falta  greu  trencar  elements  de  la  instal·lació  elèctrica  o  de

seguretat contra incendis, eixir a les terrasses o asseure's en les finestres.

 

·  L'incompliment  de  sancions  o  l'acumulació  de  faltes  contra  les  normes  de

convivència podrà ser sancionat amb l'exclusió de les activitats culturals i viatges

que organitze el Centre.

 

 

12. 8. DISPOSICIONS FINALS

 

• Tots els sectors afectats per este RRI podran realitzar el seguiment de tots

els  aspectes  que  conté  i  elevar  les  seues  propostes  perquè  siguen

conegudes i estudiades pels seus corresponents òrgans de representació i

pel conjunt de sectors de l'Institut. 

• La Comissió de Convivència es reunirà, almenys dues vegades durant cada
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curs escolar, per a arreplegar quantes observacions sobre el funcionament

del  RRI  existisquen  i  estudiar  els  modes d’actuar  per  a  establir  la  seua

modificació.

• Una  vegada  a  l'any,  quan  la  Comissió  de  Convivència  estime 

necessari  introduir modificacions en el RRI o quan reba propostes en este

sentit,  les  plantejarà  davant  del  Consell  Escolar,  indicant  també  si  la

proposta es considera convenient per a poder establir  els procediments i

formes que conduïsquen a la seua reforma.

•  El  present  RRI  té  una vigència  anual.  La  seua pròrroga es  considerarà

tàcita quan no existisquen propostes de modificació.

13. PLA DE FOMENT DE LA LECTURA

13.1. INTRODUCCIÓ

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

lectora constituïx un factor clau per a conduir l’alumnat a l’èxit escolar; per això, 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. En este sentit, els

centres  educatius  juguen  un  paper  essencial  en  el  foment  d’actituds  positives

entorn de la lectura i la seua capacitació i són, a més, institucions determinants que

poden  vertebrar  projectes  globals  de  lectura  a  través  de  l’elaboració  d’un  pla

adaptat i  sistemàtic d’actuacions. La lectura és una eina bàsica per a formar al

nostre alumnat que els ajuda a formar pensament propi, un bagatge cultural i una

ment oberta. Amb la lectura s'accedeix a la informació bé siga digital, bé siga com

a plaer, bé com a suport del coneixement.

La normativa incideix en aquest aspecte educatiu: la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de

maig, d’Educació, en l’article 23.h),  es fixa com un dels objectius de l’Educació

Secundària  Obligatòria  iniciar-se  en  el  coneixement,  la  lectura  i  l’estudi  de  la
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literatura; al seu torn, els articles 24.7 i 25.5 determinen que, sense perjuí del seu

tractament específic en algunes de le s matèries de l’etapa, la comprensió lectora

es treballarà en totes les àrees. L’article 26.2 disposa que, a fi de promoure l’hàbit

de  la  lectura,  es  dedicarà  un  temps  a  esta  en  la  pràctica  docent  de  totes  les

matèries. Quant al Batxillerat, entre altres objectius del Batxillerat, en l’article 33.d)

refermar  els hàbits de lectura i en l’article 33.l) desenrotllar la sensibilitat artística i

literària com a fonts de formació i enriquiment cultural; mentre que l’article 35.2,

referit  als  principis  pedagògics  d’esta  etapa,  determina  que les  administracions

educatives promouran les mesures necessàries perquè en les distintes matèries es

desenrotllen activitats que estimulen l’interés i l’hàbit de la lectura.

En l’article  113.3  de la  mateixa  llei  orgànica  es  menciona que les  biblioteques

escolars contribuiran a fomentar la lectura i que l’alumne accedisca a la informació i

altres recursos per a l’aprenentatge de les altres àrees i matèries i puga formar-se

en l’ús crític d’estos. Per això, el principal objectiu d'aquest projecte és presentar

una sèrie d'actes que milloren que tendeixen a millorar la competència lingüística

del  nostre  alumnat,  fet  que  facilita  l'adquisició  de  nous  aprenentatges  i  el  seu

desenvolupament personal. En aquest marc, la biblioteca escolar de l'IES Clara

Campoamor  d'Alaquàs  s'entén  com a  centre  de  recursos  documentals  i  focus

cultural  i  dinamitzador  de  la  vida  educativa,  essent  l'eix  vertebrador  de

l'ensenyament i d'aquest Pla.

El Pla de Foment a la lectura és un document que arreplega totes les intervencions

del centre destinades al foment de la lectura i la comprensió lectora per mitjà de

l’exercici  d’activitats de promoció i pràctica de la lectura en els centres educatius, a

fi  de  garantir  un  tractament  integral  i  sistemàtic  de  les  activitats  dirigides  a

promoure la lectura i a millorar l’expressió i la comprensió oral i escrita.

Aquest Pla de Foment de la Lectura compta amb el compromís del centre per a

treballar,  entre  tots,  els  aspectes  relacionats  amb la  comprensió  de  textos  i  la

producció d’estos, tant escrits com orals, la dinamització de la lectura i la capacitat

per  a  buscar  i  avaluar  informació,  així  com utilitzar-la  i  comunicar-la,  a  través

especialment de les biblioteques escolars i de les tecnologies de la informació i la

comunicació. Està destinat a tot l'alumnat, professorat i  la resta de la comunitat

educativa.
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Per a la seua realització hem partit de la realitat del centre, hem inclòs les bones

pràctiques ja existents i hem seguit les directrius de l'orde 44/2011, de 7 de juny de

la Conselleria  d’Educació,  per  la qual  es regulen els plans per al  foment de la

lectura  en  els  centres  docents  de  la  Comunitat  Valenciana.  Pretén  ser  un  Pla

operatiu, viable i progressiu dins del context educatiu. L’elaboració, la coordinació,

el seguiment i l’avaluació del pla han sigut les funcions de la comissió coordinadora

per  aquest  fi,  formada  per  la  direcció  d’estudis,  coordinadors  d'etapa,  caps  de

departament  i  el  professorat  responsable  de  la  biblioteca.  Per  a  contribuir  al

desenrotllament d'aquest pla,  promourem la col·laboració amb l'AMPA, així  com

entitats públiques i privades que duguen a terme iniciatives i projectes de foment

de la lectura. És, per tant, per a totes les edats, àrees i matèries. És un projecte

que té com a finalitat promoure la lectura i millorar l’expressió i la comprensió oral i

escrita, donant suport explícit a l’adquisició de competències básiques fonamentals

com ara la comunicació lingüística, el tractament de la informació i la competència

digital,  la  competència  cultural  i  artística  i   la  competència  per  a  aprendre  a

aprendre. 

La posada en pràctica del Pla de foment de la lectura que ha dissenyat aquest

centre és responsabilitat del conjunt del professorat de l'IES Clara Campoamor, ha

sigut  aprovat  pel  Consell  Escolar  escolar  del  centre,  formarà  part  del  projecte

educatiu, i s’inclourà en la programació general anual del centre.

13.1.1 JUSTIFICACIÓ DEL PLA

Fomentar la lectura forma part de les obligacions professionals del professorat: de

tot el professorat, amb independència del nivell, cicle o matèria que s’impartisca o

del departament a què es pertanya. La lectura esdevé, a més, contingut curricular,

reforçat  I recomanat per la legislació vigent, d’aquesta manera sistematitzar totes

aquelles activitats que des de lluny es realitzen al centre ha esdevingut una tasca

necessària per millorar-les i subratllar-les. El problema, com és habitual, es planteja

a l’hora de portar a la pràctica una idea i un objectiu compartit per tots, perquè a la

nostra aula o a la nostra assignatura cadascun dels docents podem fer coses, però,

sens dubte, és molt més efectiu si tot el que es fa –per exemple, en favor de la
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lectura– es fa d’una manera coordinada, coherent i conjunta: és a dir, si es fa amb

un pla de foment de la lectura. Com que en el nostre institut gaudim d'una tradició a

l'hora de difondre activitats que tenen la lectura com a protagonista,  aquest pla

esdevindrà una conseqüència lògica i ordenada de tota la tasca que d'una manera

més o menys unitària hem vingut realitzant.

Amb aquest pla es pretén transmetre els valors de la lectura com a factor clau en

l'educació, ja que és un dels principals instruments d'aprenentatge que obre portes

al coneixement. Com que la lectura és també la base de la comunicació, pensem

que la realització d'aquest pla és fonamental per a tota la comunitat i que s'ha de

fer des de tots els àmbits i àrees educatives. 

Un  Pla  de  Foment  de  la  Lectura  és  el  conjunt  d’objectius,  metodologies  i

estratègies confluents per a promoure el foment de la lectura i el desenrotllament

de la comprensió lectora, la qual cosa implica un suport explícit a l’adquisició de les

competències bàsiques, especialment: 

* La comunicació lingüística. 

* El tractament de la informació i la competència digital.

* La competència cultural i artística.

* La competència per a aprendre a aprendre.

Aquest pla s'emmarca dins la necessitat de desenvolupar projectes per millorar la

comprensió  lectora  i  el  foment  a  la  lectura,  ja  que  constatem que  els  nostres

alumnes han de millorar en les destresses d'expressió i comprensió lingüístiques

en  distintes  matèries.  Per  això,  la  comissió  promourà  actuacions  en  diferents

àmbits i  departaments didàctics. Amb aquest Pla de Foment a la Lectura, l'IES

Clara  Campoamor  concedeix  importància  a  la  lectura  i  inclou  dades  concretes

d'hàbits de lectura d'alumnat, professorat i famílies, grau de comprensió lectora de

l'alumnat,  ús  i  freqüència  dels  recursos materials  i  documentals  del  centre,  on

adquireix gran importància la nostra biblioteca escolar.
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13.1.2. ANÀLISI DE LES NECESSITATS EN L'ÀMBIT DE LA LECTURA DEL

CENTRE

El primer que ha fet la comissió coordinadora del Pla de Foment a la lectura ha

sigut un estudi inicial, la finalitat del qual serà la identificació de les necessitats i la

recollida d’informació sobre hàbits lectors i sobre la freqüència en l’ús dels recursos

materials disponibles en el centre. Esta informació ens ha servit com a base i com

a justificació del  pla de lectura. Com que volem concedir gran importància a la

lectura, incloem les següents dades sobre:

* Pràctiques  lectores  i  escriptores  del  centre  :  els  hàbits  lectors  entre  la

comunitat educativa els hem analitzat  a partir d'una enquesta que s'ha fet

des de la biblioteca  i on hem tingut en compte a tota la comunitat educativa-

una  l'alumnat, professorat i PAS-.En aquest qüestionari i els seus resultats

s'identifiquen èxits aconseguits i  dificultats trobades en estes pràctiques i

l'anàlisi  de  les  metodologies  utilitzades  en  l’ensenyança  de  la  lectura  i

escriptura. Adjuntem l'enquesta i  els resultats en el  Annex I:  enquesta i

resultants 

* Utilització i freqüència d'ús dels recursos materials i documentals   del centre

per part de tota la comunitat educativa.  Hem pres com a objecte d'anàlisi

l'ús real que es va fer del préstec de la biblioteca escolar els dos cursos

passats i la seua avaluació fins ara. Annex III Estadística  Biblioteca

* Necessitats de formació del professorat en este àmbit   : hem detectat que hi

ha una necessitat de formació del professorat en este àmbit, però molt poca

oferta  formativa  per  part  dels  CEFIRES  o  altres  organismes.  Per  això,

alguns professors del  centre ens vam inscriure quan vàrem redactar  per

primera vegada aquest pla, en unes jornades formatives sobre el  Pla de

Foment  Lector  del  Centre. El  tercer  trimestre  els  responsables  de  la

biblioteca han fet  cursos  del  CEFIRE,  l'any  passat  el  nostre  projecte  de

formació en centres fou al voltant de les TIC,...
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13.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR

AMB EL DESENROTLLAMENT DEL PLA DE FOMENT DE LA

LECTURA

1. Entendre i practicar la lectura tant com a una font d’informació,i d’aprenentatge
com de plaer. 

2. Aconseguir la comprensió lectora com a condició indispensable per a fomentar
els diferents tipus de lectura.

3.  Programar tant activitats de lectura relacionades amb la literatura com amb les
les  àrees  no  lingüístiques:  plàstica,  religió,  matemàtiques,  història,  ciències,
filosofia, educació física, etc.

4. Fomentar tant la lectura amb el suport tradicional del llibre, còmics, revistes, etc,
com amb l’ús de suports digitals i amb Internet, sobretot per part del jovens

5.   Aconseguir  mitjançant  la  promoció  de  la  lectura  la  promoció  de  l'expressió
escrita tant de manera clàssica com en l'ús de les diferents TIC.

6.  Programar  i  sistematitzar  totes  aquelles  activitats  que,  pam a  pam,  faciliten
mecanismes per  gaudir  i  aprendre a aprendre mitjançant  l'assoliment  de  l'hàbit
lector.

13.2.1. OBJECTIUS DEL PROJECTE

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: 

1.  Fomentar en l’alumnat l’interés per la lectura i desenrotllar l’hàbit lector.

2.  Afavorir la comprensió lectora des de totes les àrees, matèries, àmbits i mòduls

del   currículum.

3.  Fomentar en l’alumnat la lectura com a activitat d’oci i de gaudi, mitjançant la

dinamització del funcionament de la biblioteca escolar i de la biblioteca d’aula.

4.   Promoure la col·laboració i participació de les famílies i altres membres de la

comunitat educativa de l’entorn en les activitats derivades dels plans de foment de

la lectura, tot establint  un procediment d’obertura de la biblioteca escolar a l’entorn

5.  Estimular l’ús de fonts documentals complementaris al llibre de text, tant en

suports   impresos com en suport digital i audiovisual.

6.  Fomentar en l’alumnat una actitud reflexiva i crítica per mitjà del tractament de
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la informació.

7.  Potenciar  l’ús  i  la  dinamització  de  les  biblioteques  dels  centres  docents  i

adequar-les als objectius i actuacions arreplegats en el pla.

8.  Reforçar la figura dels mitjans audiovisuals i digitals com a mitjans de suport a la

lectura.

9.  Contribuir al desenrotllament de la competència lingüística en l’alumnat.

10.  Coordinar-se  amb  la  biblioteca  pública  més  pròxima  perquè  la  biblioteca

escolar puga obtenir assessorament tècnic i formació d’usuaris, així com estudiar

fórmules per a possibilitar  el  préstec interbibliotecari  i,  també, la participació en

programes conjunts.

Estos objectius generals  es vertebren en tres pilars fonamentals,  les tres línies

bàsiques d’actuació d’un Pla de Foment de la Lectura: 

A. Desenrotllament de la competència lectora. El desenrotllament sistemàtic de la

competència lectora s’articula, al seu torn, en tres eixos: 

L’ensenyança de la lectura i l’escriptura en les diferents llengües. Per a això es

prestem  especial  atenció  a  l'aprenentatge  del  codi  escrit,  fem  activitats  de

vocabulari  per  incrementar  la  riquesa lèxica,  construcció  d'oracions,  tasques de

redacció de textos amb distints propòsits,  comprensió de textos adequats a les

edats i sobretot, desenrotllament d'estratègies lectores:

o Abans de la lectura: activar el coneixement previ sobre el que es

llegirà, establir prediccions sobre el text, fomentar preguntes sobre el

text... 

o Durant la lectura: activitats que afavorixen l’accés a la comprensió:

lectura individual o silenciosa, formular prediccions, fer-se preguntes

sobre  el  que  s’està  llegint,  aclarir  possibles  dubtes  sobre  el  text,

resumir idees del text... 

o  Després  de  la  lectura:  idea  principal,  resums,  formulació  de

preguntes,  activitats  que  fomenten  la  creativitat,  la  crítica,

l’afectivitat... 
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*  L’ensenyança de la lectura i escriptura en la resta de les àrees, matèries,

àmbits i mòduls. Prestem especial atenció a aspectes com vocabulari clau

d'àrea,  construcció  de  definicions i  desenrotllament  d’estratègies  lectores

(supra).

*  Suport  als alumnes que poden presentar dificultats lectores - velocitat  o

precisió lectora i en cas de secundària especialment  ajudem a la manca de

comprensió -.

B.  Dinamització de la lectura. Encara que el sistema educatiu ha de garantir la

competència lectora dels alumnes, també ha de jugar un paper fonamental en el

foment d’actituds positives cap a la lectura junt amb la família, l’entorn immediat i,

per extensió, la societat. L’acció de promoció de la lectura en l’escola es fa buscant

una oferta regular d’espais i temps de trobada amb la lectura i en diferents espais:

En l’aula: la conveniència d'un clima lector, on la lectura estiga omnipresent a

través d’espais, temps i ambients adequats, fa que es puga fer una lectura

adaptada als gustos de l'alumnat. Per això, proposem accions en l'aula com

lectura  diària  de  notícies  i  publicacions  periòdiques,  fragments  de  llibres

relacionats amb l'activitat docent, facilitar bibliografia i recursos disponibles al

seu nivell  i  en qualsevol suport, exposicions, debats...una de les idees que

proposem en aquest pla és la creació de la biblioteca d'aula, disposant un racó

de lectura en ella.

En el centre. Igual que en l’aula, la presència de la lectura s’ha de fer notar en

tot el centre. No obstant això, des de la biblioteca escolar parteixen moltes de

les  accions  d’animació  com  la  presentació,  en  espais  de  pas  de  màxima

visibilitat, de les novetats incorporades a la biblioteca escolar, trobades amb

escriptors tant  des del  club de lectura com per al  dia del  llibre,  certamens

creatius, exposicions temàtiques de llibres del fons de la biblioteca, creació

d'un panell d'activitats d'animació en el poble i voltants.

3) Fora del centre: Diferents institucions públiques i privades realitzen activitats

on  assistim  amb  els  alumnes.  En  el  nostre  cas,  acudim  a  la  biblioteca

municipal a les seues activitats de formació d'usuaris i d'animació lectora, als
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espais culturals de l'Ajuntament d'Alaquàs, als tallers didàctics dels museus,

com és el cas de la visita al Museo del Prado en 2on de Batxillerat o la maleta

didàctica de tema clàssic del Museu de prehistòria de València, teatres, sales

de concerts...exposicions itinerants de l'Acadèmia valenciana de la llengua,

etc.

Però de totes, la relació més regular i fluida ha de ser amb les famílies i amb el seu

òrgan associatiu, l’AMPA. L’organització d’activitats al voltant de la lectura i el paper

dels  pares  i  mares  en  l’animació  i  consolidació  d’esta  són  part  fonamental  de

l’estratègia i de la filosofia d’un Pla de Foment de la Lectura, ja que la família és

una variable determinant en l’èxit escolar dels alumnes i les alumnes. Amb el fi, per

tant, d’informar, formar i captar l’interés de les famílies, el centre ha de recuperar la

revista escolar que,`per falta de pressupost es va deixar de publicar, on s’incloia

informació  d'animació  lectora  -ajudes  per  a  llibres,  activitats  especials,

recomanacions  de  lectures-;   jornades  de  portes  obertes  per  a  mostrar  a  les

famílies  els  espais  i  els  servicis  de  la  biblioteca  escolar  del  centre,  guies  de

biblioteca i lectura i la participació en els clubs de lectura que hem realitzat. L'AMPA

també ha col·laborat en els tallers clàssics realitzats a Sagunt en el dia del llibre,

els últims anys on el nostre alumnat va assistir a “Escriptura en l'Antiguitat”.  A més

des dels  seus inicis  ha col·laborat  en el  nostre Club de lectura.  Les propostes

destinades a les famílies han de motivar-los a participar, a interessar-se pel que fan

els seus fills i filles, en definitiva, han d’animar les famílies a integrar la lectura com

a activitat quotidiana dins de la dinàmica i els hàbits familiars. 

C.  Dinamització de la biblioteca escolar.  La dinamització d’un servici bibliotecari

inclou accions en quatre àmbits distints:

1.  Gestió  i  disponibilitat  de  recursos.  La  biblioteca  escolar  de  l'IES  Clara

Campoamor garanteix la disponibilitat de recursos documentals útils i en relació a

les  necessitats  de  la  comunitat  educativa,  integrant  diferents  tipologies

documentals en diferents suports,  entre ells,  els electrònics i  digitals.  La nostra

biblioteca no només té diferents exemplars dels llibres de lectura, sinó que també

disposa d'un gran ventall d'obres de referència i best-sellers de màxima actualitat.
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2.  Servicis  i  programes.  La  biblioteca   pretén  donar  suport,  afavorir  i  enriquir

l’exercici de l’activitat docent través de servicis i projectes d'innovació vinculats al

currículum i al Pla de Foment de la Lectura del centre. Entre estos cal destacar el

desenrotllament de programes per l’aprenentatge d’habilitats per a investigar – com

ho  feiem  el  curs  passat  en  el  Treball  Monogràfic  d'Investigació-  la  formació

d’usuaris  –  on  des  de  la  biblioteca  escolar  ensenyem  el  funcionament  de  la

biblioteca als nouvinguts de 1er d'ESO-, la recerca de  fonts d’informació, etc.

3. Promoció i comunicació. La biblioteca realitza de manera continuada accions de

promoció i difusió dels seus servicis i programes per a promoure el seu ús: 

* Cooperació i coordinació. La biblioteca, per a poder desenrotllar les seues

funcions,  servicis i  programes, necessita establir  accions de cooperació i

coordinació tant amb els equips docents com amb organismes educatius i

culturals externs al centre educatiu. Tots els anys, ens coordinem amb la

Biblioteca  Municipal  d'Alaquàs  per  fer  almenys  una  visita  i  conéixer  el

funcionament d'aquesta per a la posterior utilització.

* Presentació  periòdica  dels  llibres  prestats  per  la  biblioteca  del  centre:

anualment, els encarregats de la biblioteca fan una memòria on fan constar

els préstecs realitzats al llarg del curs, les novetats, incidències i millores.

També hem creat un blog propi de la nostra biblioteca escolar perquè tota la

comunitat educativa tinga accés a la seua agenda.

* Presentació  de  les  novetats  de  la  biblioteca  escolar  del  centre.

Periòdicament la biblioteca presenta en l'entrada les novetats adquirides.

* Creació de projectes d'innovació relacionats en la competència lectora, com

es el  del  curs 2011/2012:    La Competència lectora des de la Biblioteca

escolar

* Celebració del Club de Lectura des del curs 2007/2008.

13.2.2.  OBJECTIUS ESPECÍFICS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR AMB EL

DESENROTLLAMENT D’ESTE PLA

L'animació a la lectura és el conjunt d'activitats, jocs i estratègies educatives

200



que faciliten, a poc a poc, el contacte dels xiquets i de les xiquetes amb els llibres i

que  permeten,  a  través  del  plaer  de  la  lectura,  la  creació,  la  formació  i  la

consolidació d'un hàbit lector permanent i necessari per a la formació integral de

les  persones.  Les estratègies  d'intervenció  per  a  una  pràctica  docent  i  escolar

d'animació a la lectura és el pla de foment a la lectura amb objectius i activitats dels

docents, de l'alumnat i de cara a les famílies.

Objectius del professorat:

* Participar en l'elaboració del pla de foment lector aportant idees i realitzant

una avaluació del pla en finalitzar cada curs escolar.

* Conèixer les normes d'ús de la biblioteca del centre i la seua organització,

així com l'existència d'aquella bibliografia d'inteŕes per l'assignatura.

* Col·laborar  en  les  activitats  d'animació  a  la  lectura  que  s'organitzen

col·lectivament al centre i específicament de cara a l'alumnat de l'aula.

Objectius per a  les seues famílies:

* Informar i formar els pares de la importàcia de la lectura, la seua repercussió

en el bon funcionament i rendiment escolar i en la formació integral de la 

persona.

*  Orientar-los sobre les fórmules per aconseguir un ambient familiar favorable

a la lectura.

* Proposar i facilitar la participació i col·laboració de les famílies en les 

activitats de foment lector que s'hi programen.

13.2.3. PLANIFICACIÓ I TEMPORITZACIÓ DURANT EL CURS ESCOLAR

2016-2017 D’ACTIVITATS QUE ES PODRAN REALITZAR AMB LA

FINALITAT D’ASSOLIR ELS OBJECTIUS DEL PLA
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 PROFESSORAT

* Elaborem  per  cicles  o  per  departaments  una  llista  d’obres  de  lectura

col·lectiva a classe o de lectura obligatòria per part de l’alumnat per a cada

curs escolar.

* El  centre  planifica  seminaris  i  grups de treball  per  a  desenvolupar  i  la

lectur i l'escriptura a l'aula

* La biblioteca del centre, esdevé un lloc d'estudi, consulta i treball a l'abast

dels alumnes.

* Col·labora tot el professorat en la preparació i realització de les activitats

d'animació a la lectura que s'organitzen col·lectivament al centre: Club de

lectura, representacions teatrals del nostre grup de teatre, celebració dia

de Sant Jordi, etc..

* Constituïm un equip encarregat de la redacció del pla.

* Assistim a actes extraescolars que tinguen relació amb el foment de la

lectura: visita Biblioteca Valenciana i Arxiu del Regne...

* des de la biblioteca s'elaboren  llistats de llibres per a recomanar en els

diversos nivells educatius.

*  Discutim en claustre sobre l'avaluació del pla lector.
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DESTINADES A L’ALUMNAT

En cada classe o aula

* Lectura col·lectiva d’un llibre per trimestre en cadascuna de les aules i

nivells pel que fa a assignatures d'àmbit lingüístic.

* Lectura col·lectiva de textos propis d'àmbits científics o tècnics (problemes

matemàtiques, o de qualsevol altre àmbit com la física, biologia, etc). 

* S’usa assíduament el servei de préstec de llibres de la biblioteca.

* Hi  ha  professors  i  professores  que  promocionen  i  premien  la  lectura

voluntària dels alumnes

* Hi  ha  una  part  del  professorat  que  proposa  a  l’alumnat  treballs

d’investigació  que impliquen fer  recerques en Internet  i  llegir  textos  no

literaris de caràcter informatiu.

* S'aprofita la celebració d'alguna avinentesa ( 9 d’octubre, el Dia de la Pau,

el Dia de l’Arbre, el Dia de la Dona, etc) per incidir en la part literària per tal

de  proposar  a  l'alumnat  fer  murals  sobre  escriptors,  llibres,  mots,

fragments que hi tinguen relació. 

* S'organitzen des del curs 2007 clubs de lectura amb assistència d'autors

per tal de gaudir del fet literari amb tota la seua dimensió....

* Programem sempre una o dues visites a representacions teatrals.

* Participem en el concurs de narrativa Diàleg de l'escriptor amb els lectors

joves, organitzat per la facultat de filologia de la Universitat de València.

* Tradicionalment treballem la comprensió lectora mitjançant TIC, a més de

blocs i xarxes socials.

* Fem concursos d’eslògans sobre la lectura.

* Fem una  fira  del  llibre  organitzada  per  alumnes  de  cicles  formatius  on

participen les famílies.

* Fem recitals de poesia així com lectures expressives de teatre i normativa.

* Fem  exposicions  sobre  obres  i/o  autors  tant  en  la  biblioteca  com  en

l'entrada  del  centre  en  col·laboració  amb  l'Acadèmia  Valenciana  de  la

Llengua.
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DESTINADES A LES FAMÍLIES

* En totes les reunions de tutoria de començament del curs, el professorat

ressalta  la  importància  que  té  llegir  per  a  l’aprenentatge de  l’alumnat  i

incideix  en  el  fet  que  els  alumnes  que  lligen  normalment  tenen  millors

notes.

* En cada Club de Lectura es compta amb l'AMPA per a la seua organització

i  s'elaborem díptics  per  a  les  famílies  en  què  els  hi  convidem  per  tal

d'afavorir el foment de la lectura en l’àmbit familiar.

* Invitem a les mares i  als pares a participar en les altres activitats  i  les

campanyes d'animació lectora que organitza el centre.

* Ampliem I'ús de la biblioteca del centre i del seu servei de préstecs als

pares i a les mares.

ÚS DE LES INSTAL·LACIONS: BIBLIOTECA, AULA D’INFORMÀTICA, SALA D’ACTES, ETC.
PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ AMB L’ENTORN

* Participem en  les  activitats  de  foment  de  la  lectura  convocades  per  la

biblioteca municipal de la nostra localitat.

* Participem en l’oferta cultural i educativa que programa l’Ajuntament.

* Participem habitualment en els concursos d’escriptura que es convoquen,

que considerem interessants.

* Procurem  i  fomentem  en  el  nostre  club  de  lectura  la  relació  amb  els

escriptors i les escriptores d'algunes de les lectures proposades.

El conjunt d'activitats, jocs i estratègies educatives que faciliten, a poc a poc, el

contacte dels xiquets i de les xiquetes amb els llibres i que permeten, a través del
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plaer  de  la  lectura,  la  creació,  la  formació  i  la  consolidació  d'un  hàbit  lector

permanent  i  necessari  per  a  la  formació  integral  de  les  persones  és  el  que

anomenem activitats d'animació a la lectura.

Aquestes són les activitats que es proposen per al següent curs 2016-2017:

NOM ACTIVITAT DESCRIPCIÓ REALITZACIÓ NIVELL

PANELL
INFORMATIU

Agenda cultural en el hall del

Institut

Biblioteca

Tota la
Comunitat
Educativa 

EL MÓN DEL
LLIBRE

 Sessions d'informació sobre el

món del Ilibre.
Biblioteca

VISITA LLOCS
FOMENT LECTOR

Llocs relacionats amb el foment de

la lectura: biblioteca municipal,

impremta, fira del llibre.

Biblioteques
Arxius
Fires...

CURSOS DE
FORMACIÓ

Actes extraescolars  (cursos de

formació presentacions de Ilibres,

seminaris, grups de treball...

CEFIRE
Biblioteques Professorat

HORARI
BIBLIOTECA

Ampliació de I'ús de la biblioteca

del centre i del seu servei de

préstecs

als pares i a les mares.

Biblioteca
Tota la

Comunitat
Educativa 

CONCURSOS
LITERARIS

Participació dels nostres alumnes

en concursos literaris: consell

Valencià de Cultura, Facultat de

Filologia, Rural Caixa Torrent.

Organismes
exteriors ESO

Batxillerat

BLOG BIBLIOTECA Creació d'un blog on penjar les
novetats

Biblioteca
Tota la

Comunitat
Educativa 

TRIPTIC
INFORMATIU

Creació d'un tríptic sobre el
funcionament de la biblioteca

Penjat a les
aules, hall i blog
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CLUB DE LECTURA
Vid. Annex IV Departament de

Llengües i
Filosofia

  LLIBRES DE
LECTURA

Venda del llibres de lectura AMPA ESO
Batxillerat

NOM ACTIVITAT DESCRIPCIÓ REALITZACIÓ
N

BOOK TRAILER* La persona que ha llegit un
llibre, pot elaborar un

power-point o vídeo i penjar-lo
en la web per recomanar-lo a
la resta de possibles lectors

Individual o grup
Ús de lectura, escriptura,

música i imatge
Penjar en web de centre,
blogs o xarxes socials

E
B

CONTA
CONTES

Estudiants del centre,
familiars o contacontes

expliquen històries de tradició
oral o llibres

Biblioteca Escolar
Biblioteca  Municipal
Ambientació del lloc

T
c
e

DIA DEL LLIBRE Activitats commemoratives 2
o 23 d’abril.

Aules
Biblioteca

Carrer

T
C
E

RESSENYES CREATIVES
Explicar les sensaciones

produïdes per la lectura d’un
llibre

* On-line
Revista del centre

Muntatge audiovisual

T
C
E

FORMACIÓ D’USUARIS
Ensenyar al usuaris com
utilitzar els mitjans de la

biblioteca escolar

Biblioteca escolar
Biblioteca municipal

E

HORA DEL CONTE*
Dedicar una hora de classe a

llegir en veu alta o explicar
una història oral o d’un llibre

Aula
Classe de matèries

lingüístiques

E

LECTURA COMPARTIDA
A TWITTER*

Valorar i comentar  la lectura
a Twitter/Facebook On-line

E
B
P

LECTURA DRAMATIZADA Lectura en veu alta d’una
obra amb ambientació

Biblioteca
Auditori d’Alaquàs

E
B

LLEGIR ELS CLÀSSICS
Lectura, comentaris i

reproduccions d’obres
clàssiques

Aula
Biblioteca

B
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PADRÍ DE LECTURA* Un alumne de cursos
superiors s’encarrega

d’aconsellar llibres a cursos
inferiors

Aula
Biblioteca

E
B

PREMSA: LECTURA
OBLIGADA*

Ensenyar a llegir la premsa,
recollir notícies interessants i

elaborar el seu propi diari

On-line
Biblioteca

T
C
e

TROBADES AMB
L’AUTOR

S’organitza una trobada amb
l’autor d’un llibre triat pel

professorat

Aula
Sala d’usos múltiples

E
B

RECITALS POÈTICS Lectura o memorització de
textos de poesia en diferents

llengües

Sala d’usos múltiples
E
B

Activitats dins de l'aula: 

* Hora de lectura setmanal.  Incorporada en les diferents àrees o matèries

del currículum i dedicada a la lectura de textos  relacionats amb  els seus

objectius  i  continguts  específics:  textos  geogràfics,  històrics,

mediambientals,  d’animals,  artístics,  científics...  Haurien  de  ser  lectures

planificades  quan  es  dissenya  l’assignatura  corresponent,  i  relacionades

amb   els  objectius  d’aprenentatge  que  en  ella  s’establixen:  Serà  precís

seleccionar  las lectures,  establir  itineraris  lectors  per  a  tots  els  alumnes,

relacionar el que es llig amb  la resta de las activitats lectives, sol·licitar que

hi haja llibres suficients i organitzar-los en la biblioteca del centre, de l’aula o

del  departament  corresponent.  L’hora  de  lectura.  Dins  del

contracte-programa  experimental  de  Conselleria,  proposem  una  hora

setmanal fora de l'horari escolar per al curs vinent.

* Creació i organització de la biblioteca d'aula:   Les biblioteques d'aula haurien

de  constituir  un  recurs  imprescindible  per  a  fomentar  la  lectura,  ja  que

aproximen els llibres a l'alumnat i els fan visibles en l'aula entorn físic en què

passen la major part del temps en la seua vida escolar. No obstant això, per

falta d'espais i recursos esta via no és, en la majoria dels centres, viable. Tot

i així, es podria crear una biblioteca d'aula amb els llibres preferits de cada
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alumne\@,  ells\es  portarien  els  seus  llibres  preferits  per  a  compartir  les

seues  experiències  lectores,  què  és  el  que  més  els  ha  agradat  d'eixes

lectures,  etc.,  incitant,  contagiant  l'interés  per  la  lectura  de  determinats

llibres. És a dir, publicitat de boca a boca.

Comprovem que hi ha una gran diversitat d'accions i d'activitats educatives que en

un centre es poden considerar com a pràctiques favorables a la comprensió lectora

i, per tant, de foment lector, així la lectura d'un enunciat matemàtic i la resolució de

la seua equació. En este sentit, afirmem que un bon pla de foment de la lectura ha

de contindre també activitats d'estímul de l'escriptura. Per exemple:

* Un enfocament global, que abast a tota la comunitat educativa. Decoració i

ambientació de la classe, la biblioteca i els corredors amb motius i slógans

que animen a llegir. Redacció d'un conte en què l'alumnat narra les seues

pròpies experiències de forma conjunta. Confecció d'un ideograma en forma

d'arbre en què es registren, en forma de fulls, les fitxes dels llibres llegits per

cada alumne, col·locant-se cada una d'elles en les branques que simbolitzen

a cada un dels alumnes. Ambientació de classes, panells i corredors amb

motius relacionats amb el llibre. Recreació de textos, anuncis o missatges

invitant a llegir. Els matins de comptar contes: un dia a la setmana es dedica

a comptar contes, en les que uns lligen a altres o bé els llig el professor.

Lectura  de  notícies  interessants  en  periòdics  i  debats  sobre  la  mateixa.

Realització d'un periòdic d'aula,...

*  Dins de l’aula hauríem de poder disposar de, almenys, llibres de consulta

diccionaris,  vocabularis,  atles,  etc.,  i  també poder accedir  a un ordinador

amb connexió a Internet. A més d’alguns llibres de lectura.

*  La persona responsable del bon funcionament de les biblioteques d’aula és

el professor tutor, amb la col·laboració de la resta dels professors, o en el

cas de les aules específiques PT, Música,  etc  el  professorat especialista

encarregat  de  l’aula.  En  cada  aula,  s’anomenaran  uns  encarregats  o

bibliotecaris  d’aula  per  ajudar  a  mantindre  les  normes  de  la  biblioteca  i

l’ordinador. I si es donés el cas, el servei de préstec amb la supervisió del

professorat tutor.
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* Els alumnes, amb la col·laboració del tutor, elaboraran les normes d’ús de la

biblioteca i  s’exposaran en un cartell  perquè tothom siga  sabedor.  Cada

alumne realitzarà un seguimentde les seues lectures, distingint la llengua en

què estan escrits: valencià, castellà, anglés...S’oferirà a l’alumnat estratègies

per a la motivació per la lectura: tauler de recomanacions, recompenses i

distincions, presentacions de llibres, exposicions

13.2.4. RECURSOS MATERIALS, HUMANS I ORGANITZATIUS PER A LA

CONSECUCIÓ D’ESTE PLA

RECURSOS MATERIALS  

BIBLIOTECA DEL CENTRE

La  biblioteca  del  centre  és,  conjuntament  amb  les  biblioteques  de  cada

departament, un dels pilars fonamentals al voltant del qual s’ha de sustentar una

part significativa de les accions i de les activitats del pla de foment de la lectura al

nostre centre. En conseqüència, per al bon funcionament i per a l’èxit del pla s’han

de complir les normes i els aspectes següents:

* Cada curs escolar s’anomenarà, entre el professorat del centre, una persona

i/o  equip  responsable  de  la  biblioteca  del  centre  que  en  vetlarà  per

l’organització correcta i el bon funcionament.

* S’anomenarà també un equip de biblioteca format per  l’alumnat voluntari

seleccionat 

* S’establirà un horari d’atenció i de funcionament del servei de préstec que

serà  comunicat  a  l’alumnat  i  al  professorat  i  es  donarà  a  conéixer  a  la

comunitat educativa mitjançant el butlletí d’informació a les famílies.

* S’assignarà també un horari d’ús col·lectiu de la biblioteca de centre per a

cada una de les aules per a fer aquelles activitats  curriculars en què és

necessària la consulta de fonts bibliogràfiques o per a fer actes d’animació

lectora que requereixen l’espai de la biblioteca.
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* Es distribuirà el document amb les normes d’organització i de funcionament

de la biblioteca del centre.

* L’equip de biblioteca, amb la participació dels departaments  planificarà per

a cada curs escolar un programa d’actuacions i d’activitats que s’inclourà en

el pla anual i, per consegüent, en la programació general del centre.

* L’equip de biblioteca s’encarregarà del manteniment del fons bibliogràfic i de

la renovació d’aquest amb l’adquisició anual de nous llibres i de materials

complementaris  d’ús  adequat  per  a  la  biblioteca.  En  aquest  aspecte,

entenem el fons bibliogràfic tal com s’entén actualment en les biblioteques

públiques, amb presència de suports textuals diferents: llibres, revistes, CD,

DVD, etc.

* L’equip  de  biblioteca   planificaran  anualment  els  contactes  i  les

col·laboracions que es consideren oportunes i interessants amb la biblioteca

pública de la  localitat  i  les  institucions i  entitats  que oferisquen activitats

relacionades amb el foment de la lectura o que puguen donar-ne suport.

* A l’acabament  del  curs,  l’equip  de  biblioteca  farà  una  avaluació  de  les

accions i de les activitats fetes per a incloure-la en la memòria anual del pla

de foment de la lectura.

* Aquest  any,  com  a  part  de  les  actuacions  d'èxit,  s'iniciarà  la  biblioteca

tutoritzada: Aquesta amplia el temps d'aprenentatge, ja que dóna suport als

estudiants en les seues tasques escolars i a més acosta a tota la comunitat

escolar a ser usuària de la biblioteca escolar. Compta amb la participació de

voluntaris i alumnat que ajuda a la gent que ho necessita Aquesta actuació

és un punt de trobada i d'ampliació d'aprenentatge fóra de l'horari escolar, ja

que ho farem en els alumnes de primer cicle dijous de 13 a 14. A més de

servir per a reforçar i ampliar coneixements, introduirem activitats d'animació

lectora. Els objectius de la biblioteca tutoritzada són:
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AULA D’INFORMÀTICA 

Des de la irrupció d’Internet i  l’auge i  perfeccionament de les tecnologies de la

informació i la comunicació (TIC), l'aula  d’informàtica ha esdevingut molt més que

un espai per a aprendre a utilitzar uns aparells –els ordinadors– i uns programes

informàtics  determinats.  A hores  d’ara,  és  un  dels  espais  més  sol·licitats  entre

d'altres coses per tal de fomentar la lectura i l’escriptura entre l’alumnat del centre.

Per això:

* Disposem d'una persona o equip responsable de l’aula d’informàtica que en

tindrà cura de l’organització i del bon funcionament així com un coordinador

de les TIC.

* S’estableix un horari d’ús de l’aula d’informàtica per a cada grup d’alumnes

del centre i el cap d'estudis ho facilita en la distribució horària del centre,

sempre que siga possible.

* Disposem d'un document amb les normes d’organització i de funcionament

de l’aula d’informàtica.

* Cada departament empra les seues hores d'informàtica entre d'altres coses

per fomentar instruments TIC per al foment de la lectura. Instruments que

figuren  descrits  en  les  programacions  didàctiques  i  en  la  programació

general anual del centre.

* Tant el coordinador TIC com l'encarregada de l'aula d'informàtica promouen

cada curs la creació de grups de treball de formació del professorat per a

aprofundir en les possibilitats que els programes relacionats amb l’ús de les

tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

* A l’acabament del curs, l’equip de l’aula informàtica farà una avaluació de les

activitats fetes per a incloure-la en la memòria anual del pla de foment de la

lectura.

*  Per al proper curs 2016/17 el centre farà un esforç i crearà una tercera aula

d'informàtica per tal d'assolir la nombrosa demanda.
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RECURSOS HUMANS 

D’acord amb el que s’ha exposat als apartats anteriors i amb el que s’exposarà a

l’apartat sobre a qui li correspon aplicar totes i cadascuna de les actuacions del pla

de foment lector,  queda ben clar que tot  el  professorat del  centre hi  ha d’estar

implicat i, en conseqüència, forma part dels recursos humans de què es disposa.

Però, a més del professorat, hi ha altres recursos humans que poden –i han de–

ser utilitzats, si se’ls demana la col·laboració. Ens referim, per exemple: als pares i

mares  i  l'AMPA,  com  queda  reflectit  als  primers  punts  d'aquest  document,  al

personal  de  la  biblioteca  pública  d'Alaquàs,  als  escriptors  i  escriptores  que

assisteixen als clubs de lectura, i als que no hi assisteixen ja que amb les xarxes

socials tenim la possibilitat de comunirar-nos-hi, etc.

* Constitució  i  renovació  del  grup  o  equip  encarregat  de  la  redacció  de

l'actualització del pla, tant l'inicial com el concret de cada curs escolar.

* Persones encarregades de la biblioteca escolar, que com és el nostre cas,

tenen  la  fomació  bibliotecària  i  assisteixen  regularment  a  cursos  de

perfeccionament.

* Participació  del  Claustre  en  les  activitats  proposades  en  aquest  Pla  de

Foment a la Lectura.

* Col·laboració dels pares i mares del nostre alumnat. 

ALTRES RECURSOS

A més de tots els recursos relacionats amb anterioritat, n’hi ha d’altres que també

és necessari tenir en compte, com per exemple:

* Els recursos econòmics  , sense els quals no es pot planificar correctament

cap tipus d’iniciativa. En aquest sentit, convé d’assignar una quantitat anual

per a les biblioteques dels departaments, per a la biblioteca del centre i per a

l’aula  d’informàtica,  però  aquestes  quantitats  han  de  formar  part  d’un

pressupost econòmic que contemple les despeses del conjunt de totes les

activitats de foment de la lectura del centre i que s’inclourà en el pla anual.
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L’aportació econòmica assignada procedirà,  com és lògic,  del  pressupost

general del centre, però també podrà contemplar altres assignacions (com

de  fet  ocorre)  –de  l’AMPA,  de  la  dotació  d’un  projecte  presentat  a

l’ajuntament o qualsevol altra institució o entitat pública, de la participació en

un premi, etc.

* Els recursos materials i humans que ens pot oferir la Biblioteca Municipal.

Ja hem dit  que sempre es pot disposar de l’assessorament del  personal

tècnic de la biblioteca, però, a més, l’espai físic de la biblioteca pública de la

localitat és un lloc en què es poden fer activitats planificades pel centre o bé

participar en les que organitza la biblioteca. 

* L’Ajuntament  ,  del  qual  es  poden  aconseguir  subvencions  i  recursos

econòmics mitjançant projectes. A més, convé informar-se de les activitats

educatives  i  culturals  programades  al  llarg  del  curs  –convocatòria  de

concursos  de  redacció,  representacions  teatrals,  conferències,

presentacions de llibres,  etc.– per a participar-hi  amb l’alumnat o amb el

professorat.

* La  resta  dels  centres  educatius  de  la  localitat amb  els  quals  hem d'

intercanviar idees i experiències, a més de plantejar projectes comuns que

possibiliten i faciliten la realització d’activitats inassolibles per un centre sol:

convocatòria d’unes jornades o curs de formació per al professorat sobre

temes  relacionats  amb  el  foment  de  la  lectura,  visita  d’un  escriptor  o

escriptora de prestigi a la localitat, etc.

* Les editorials:   ofereixen recursos com ara propostes didàctics sobre títols

concrets, plans lectors, animacions lectores, etc.

* La  llibreria  o  les  llibreries   de  l’entorn  amb  les  quals,  a  més  de  rebre

informació sobre les novetats editorials d’interés per al centre, també podem

establir  fórmules  de col·laboració  i  fer  activitats  conjuntament:  visita  a  la

llibreria, fires de llibre al centre, etc. 

* L'Acadèmia  Valenciana  de  la  llengua   que  a  més  d'oferir  activitats  de

promoció  distribueix  exposicions  itinerants  i  adjudicació  de  llibres  que  hi

tenen relació.
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Perquè aquestos recursos siguen eficaços es necessita que es renoven i amplien

amb una certa freqüència la dotació dels llibres del centre, tant de llibres de lectura

de l'alumnat, com novetats editorials  que impulses una bona i nova circulació del

préstec i la dotació de material per a poder crear la biblioteca d'aula.

La  participació  en  projectes  educatius  en  cursos  anteriors  relacionats  amb  la

Biblioteca  escolar,  Competència  lectora...  ha  facilitat  la  creació  d'activitats  que

promouen la lectura al centre.

13.3.   TEMPORALITZACIÓ, AVALUACIÓ, REVISIÓ  I PROPOSTES

DE MILLORA DEL  PLA

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

lectora constituïx 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. És per això que

tots els departament inclouen en la seua programació un apartat referent al foment

de la lectura, que reflexa el que cada departament realitza al llarg del curs amb els

seus alumnes per què els alumnes adquirisquen  aquesta competència lectora i fer

lectors competents.

Aquest document marc aprovat i inclós en el PEC és el referent principal que cada

curs guiarà l’elaboració dels plans de foment de lectura anuals. En conseqüència

tindrà una vigencia indefinida,  encara que es puga corregir  i  afegir  les millores

necessàries després de cada avaluació anual que es faça.

En efecte, el Pla de foment de la lectura serà revisat i actualitzat anualment. En

finalitzar el curs, la comissió coordinadora del Pla de foment de la lectura realitzarà
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una memòria  d’este,  que serà  inclosa en la  memòria  final  de  curs.  En la  dita

memòria haurà d’arreplegar-se el seguiment i l’avaluació efectuats sobre el pla, així

com les propostes de millora a incorporar durant el curs escolar següent. 

L’avaluació realitzada haurà de valorar:

a) Els avanços de l’alumnat quant a hàbits lectors.

b) Les activitats exercides en el pla.   

c) La consecució dels objectius proposats.

d) L'aprofitament dels recursos del centre.

e) Altres continguts previstos en el pla.

L'avaluació d'aquest pla de Foment a la lectura serà realitzat el curs vinent, tenint

en compte les següents directrius:

* Tota aquella activitat que porta potencials lectors a la biblioteca, fomenta la

cultura i la lectura

* Accions relacionades amb l'accessibilitat al fons de la biblioteca escolar com

les exposicions  periòdiques  de tema variat són efectives per a promoure la

lectura.

* Una de les activitats més efectives de pla de foment a la lectura al nostre

centre és el Club de Lectura, on tota la comunitat educativa entra a formar

part “democràticament” de la comunitat de lectors.

* La periodització de les activitats i  la col·laboració amb el teixit cultural de

l'entorn és essencial en el bon funcionament del Pla lector.

* L'atenció personalitzada- proposta de lectures, facilitats de tornar un llibre...-

i  la  seua  formació  en  Biblioteconomia  i  Documentació-,  promou  la

catalogació i funcionament de la biblioteca, així com la pràctica lectora en el

centre.
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* La incidència de les activitat  proposades en l'hàbit  lector de la comunitat

educativa s'haurà d'avaluar a llarg termini I amb indicadors estandaritzats.

De l’avaluació que se’n faça s’extrauran les conclusions que permeten expresar les

propostes  de millora  que s’acorden per  introduir-les  en  el  pla  de  foment  de  la

lectura, en cas necessari, o per a tenir-les en compte a l’hora d’elaborar la proposta

d’activitats per al curs següent.

El pla estarà a disposició de tota la comunitat educativa i la comissió coordinadora

supervisarà  la  presència  en  la  web  del  centre  dels  documents  elaborats,  la

publicació  de  les  activitats  relacionades amb el  foment  lector  i  la  informació  a

professorat, famílies, ajuntament,...

13.4. DIFUSIÓ DEL PLA DE FOMENT DE LA LECTURA

• Tant el document del pla de foment de la lectura del centre com la concreció 

anual que es faça cada curs escolar estaran a disposició de tota la 

comunitat educativa. En aquest sentit, la comissió coordinadora del pla serà 

l’encarregada de la difusió:

• Supervisarà que en el web del centre estiguen accessibles els documents 

actualitzats del pla de foment de la lectura i que figure alguna secció en què 

es done notícia de les activitats més destacables que es facen al llarg del 

curs.

• Facilitarà la informació bàsica del pla anual de foment de la lectura a l’equip 

directiu perquè la incloga en l’edició del butlletí d’informació a les famílies 

que es distribueix a l’inici de cada curs.

• Proporcionarà al professorat nou els documents del pla i a tot el professorat 

la concreció anual de les activitats de foment de la lectura acordades per a 

tot el centre en cada curs escolar.

• Col·laborarà amb el professorat tutor perquè es done la informació més 
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rellevant del pla en les reunions inicials amb les famílies de cada aula.

• Amb la supervisió de l’equip directiu, redactarà notes de premsa i informarà, 

els mitjans de comunicació locals i comarcals –premsa impresa i digital, 

ràdio i televisió– de les activitats i dels actes més importants que es facen en

el centre relacionats amb el foment de la lectura. Aquest aspecte es tractarà 

especialment amb cura i atenció prioritària, perquè, sens dubte, la 

repercussió social de les activitats que es facen en el centre o d’aquelles en 

què participa l’alumnat, repercuteix sempre favorablement en la valoració 

positiva i en l’autoestima de tota la comunitat educativa del centre i, per tant,

reforcen la motivació i l’interés per l’aprenentatge.

• Promourà i motivarà el professorat del centre perquè participe en els premis 

de bones pràctiques de foment de la lectura que es convoquen anualment, 

tant per institucions públiques com per entitats privades de la Comunitat 

Valenciana, d’Espanya o d’Europa.
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Annex I. Enquesta Alumnat. 

1. T'AGRADA LLEGIR?

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C FP
B I

4A 4B 4C FP
B II

1BA
TC

1BA
TH

2BA
TC

2BA
TH

SI

PROU

POC

2.  QUAN LLEGEIXES A CASA?

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C FPB
I

4A 4B 4C FPB
II

1BA
TC

1BA
TH

2BA
TC

2BAT
H

ENTRE
SETMANA

CAPDE
SETMANA

VACANCE
S

3. QUANTS LLIBRES LLEGEIXES AL MES?
      

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C FPB
I

4A 4B 4C FPB
II

1BA
TC

1BA
TH

2BA
TC

2BAT
H

CAP-1
LLIBRE

1 LLIBRE

UNS 3
LLIBRES

4. QUÈ TIPUS DE LECTURA T'AGRADA MÉS?

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C FP
B I

4A 4B 4C FPB
II

1BA
TC

1BA
TH

2BA
TC

2BAT
H

AVENTURES

HUMOR

MISTERI...

5. QUI LLEGEIX A TA CASA?

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C FP
B I

4A 4B 4C FPB
II

1BA
TC

1BA
TH

2BA
TC

2BAT
H

JO NOMÉS

ELS MEUS
PARES

TOTS
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6.QUANTS LLIBRES HI HA A CASA (SENSE COMPTAR ELS DE TEXT)?

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C FP
B I

4A 4B 4C FPB
II

1BA
TC

1BA
TH

2BA
TC

2BAT
H

MENYS DE
20

ENTRE 20-50

MÉS DE 50

7. A TA CASA ES LLEGEIX LA PREMSA?

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C FP
B I

4A 4B 4C FPB
II

1BA
TC

1BA
TH

2BA
TC

2BAT
H

SI

NO

CAPS DE
SETMANA

8. PER QUÈ LLEGEIXES?

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C FP
B I

4A 4B 4C FPB
II

1BA
TC

1BAT
H

2B
AT
C

2BAT
H

M'AGRADA

M'OBLIGUEN

NO LLEGEIX

9. ON SOLS LLEGIR?

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C FP
B I

4A 4B 4C FPB
II

1BA
TC

1BA
TH

2BA
TC

2BAT
H

CASA

BIBLIOTECA

CLASSE

10. VAS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL?

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C FP
B I

4A 4B 4C FPB
II

1BA
TC

1BA
TH

2BA
TC

2BAT
H

SI

NO

NOMÉS EN
EXÀMENS

11. QUÈ FAS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL?

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C FP
B I

4A 4B 4C FPB
II

1BA
TC

1BA
TH

2BA
TC

2BAT
H

LLEGIR

FER
DEURES

CONECTAR-
SE A

INTERNET
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12. T'AGRADA ANAR A LA BIBLIOTECA DE L'INSTITUT?

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C FP
B I

4A 4B 4C FPB
II

1BA
TC

1BA
TH

2BA
TC

2BAT
H

SI

NO

NOMÉS
QUAN EN
EXÀMENS

13. QUAN VENS A LA BIBLIOTECA ESCOLAR, QUÈ FAS ALS ORDINADORS?

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C FP
B I

4A 4B 4C FPB
II

1BA
TC

1BA
TH

2BA
TC

2BAT
H

FER
TREBALLS
BUSCAR

INFORMACIÓ

JUGAR

14. QUAN DE TEMPS TARDES EN LLEGIR UN LLIBRE?

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C FP
B I

4A 4B 4C FPB
II

1BA
TC

1BA
TH

2BA
TC

2BAT
H

UNA
SETMANA

SETMANES /
MES

MESOS

15. QUÈ T'AGRADA MÉS EL LLIBRE O LA SEUA PEL·LÍCULA?

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C FP
B I

4A 4B 4C FPB
II

1BA
TC

1BA
TH

2BA
TC

2BAT
H

LA PELI

EL LLIBRE

LES DUES
COSES

16. PER QUÈ MOTIU VARES LLEGIR L'ÚLTIM LLIBRE?

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C FP
B I

4A 4B 4C FPB
II

1BA
TC

1BA
TH

2BA
TC

2BAT
H

DIVERSIÓ

ESTUDIS

CONSULTA

17. COM ARRIBA UN LLIBRE A LES TEUES MANS?

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C FP
B I

4A 4B 4C FPB
II

1BA
TC

1BA
TH

2BA
TC

2BAT
H

COMPRA

PRÉSTEC

REGAL
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18. PER A QUÈ UTILITZES INTERNET A CASA?

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C FP
B I

4A 4B 4C FPB
II

1BA
TC

1BA
TH

2BA
TC

2BAT
H

INFORMACIÓ

XAT, MAIL

DESCÀRR
MÚSICA

19. QUIN TIPUS DE LECTURA COMPRES AL QUIOSC?

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C FP
B I

4A 4B 4C FPB
II

1BA
TC

1BA
TH

2BA
TC

2BAT
H

REVISTES

DIARIS

LLIBRES

20. EN QUÈ EMPRES EL TEMPS LLIURE A CASA?

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C FP
B I

4A 4B 4C FPB
II

1BA
TC

1BA
TH

2BA
TC

2BAT
H

TV

LLEGIR

ORDINADOR

21. EN QUINA SOLS LLEGIR?

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C FP
B I

4A 4B 4C FPB 
II

1BA
TC

1BA
TH

2BA
TC

2BAT
H

VALENCIÀ

CASTELLÀ

ALTRES
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Anex II. Enquesta Professorat. 

Per favor, ompliu aquesta enquesta envers el foment de la lectura i la biblioteca escolar. Deixeu-la al
caseller de Biblioteca. No cal signar-la. Gràcies.

Dedique un temps a la lectura setmanalment en classe?
SÍ

Recomane als alumnes llibres  per a la meua assignatura?
SÍ

Realitze periòdicament activitats amb els meus alumnes en la 
biblioteca del centre/altres?

Mai
trimestr
alment

Utilitze revistes o periòdics com a recurs didàctic?
SÍ

Utilitze les noves tecnologies (TIC) com a recurs didàctic?
SÍ

La biblioteca escolar és un recurs habitual en la meua 
assignatura?

SÍ

Participe en activitats del centre que fomenten la lectura?
SÍ

Propose activitats relacionades amb la lectura des de la meua 
àrea?

SÍ

Pense que la biblioteca d'aula és útil i efectiva en secundària?
SÍ

Crec que la Biblioteca de l'institut té  material suficient 
* Llibres de lectura.............

* Libres de consulta.............

* DVDs...........................

* Cds.........................

* Revistes.....................

* Altres, especifica-ho........

SÍ

Recomane als meus alumnes altres fonts de consulta? 
SÍ

Els meus alumnes milloren el seu rendiment escolar quan 
llegim en classe ?

SÍ

Crec convenient establir acords unitaris respecte a la lectura i 
correcció en l'escriptura?

SÍ

Què podria fer en  la meua assignatura per fomentar la lectura?

Què milloraria de la biblioteca del centre?
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ANNEX IV. BIBLIOGRAFIA UTILITZADA PER A REALITZAR EL PLA DE

FOMENT LECTOR

• Escardó,  M..  la  biblioteca,  un  espacio  de  convivencia.  Madrid.  Editorial  Anaya.

Colección “la sombra de las palabras, 2003.

• Pelegrín, Ana. La aventura de oír. Cuentos tradcionales y literatura infantil [Llibres] /

Ana Pelegrín . — 2ª ed. . — Madrid : Anaya , 2008 . — 302 p. : il.;20 cm . — (La

sombra de la palabra;9) . — 978-84-667-3994-7

• Pennac, Daniel (1944-). Com una novel·la [Llibres] / Daniel Pennac . — 2ª ed . —

Barcelona: Empúries , 1993 . — 165 p. ; 20 cm . — (Biblioteca universal Empúries ;

61) . — 84-7596-381-1

• Plan. Plan de lectura [Llibres] / Luciano Feria Hurtado ... [et al.] . — Mérida :

Dirección General de Promoción y Juventud ,  1998 .  — 89 p. :  il.  ;  24 cm . —

(Materiales curriculares) . — 84-923779-2-5

• Quintanal  Díaz,  José.  La animación lectora  en el  aula  :  técnicas,  estrategias  y

recursos [Llibres] / José Quintanal Díaz . — Madrid : CCS , D.L. 2005 . — 140 p. : il.

; 21 cm . — (Educar ; 31) . — Bibliogr. . — 84-8316-920-7

• Quintanal Díaz, José. La lectura de regazo, más que un derecho una necesidad

[Llibres] / José Quintanal Díaz . — Madrid : Dykinson , 1999 . — 145 p. : il.;21 cm .

— 84-8155-501-0

• ROMERO TOBAR,  Leonardo.  La aventura  de  leer  [Llibres]  /  Leonardo Romero

Tobar . — Barcelona : Salvat , 1985 . — 64 p. : il. ; 20 cm . — (Temas Clave ; 43) .

— En prelim.: Un proyecto desarrollado por Aula Abierta Salvat. -- Bibliogr.  .  —

84-345-7946-4

• Sartó, M., Animación a la lectura con nuevas estrategias. Madrid. SM, 1998

• Solé, Isabel. Estrategias de lectura [Llibres] / Isabel Solé . — 1ª ed . — Barcelona :

Graó : ICE Universitat de Barcelona , 1992 . — 203 p. ; 21 cm . — (Materiales para

la innovación educativa ; 5) . — 84-87470-18-1

• www. planeduca.educ.ar

• www. Leer.es
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ANNEX V. A QUI CORRESPON APLICAR LES ACTUACIONS DEL PLA DE

FOMENT LECTOR?

El  pla  de  foment  de  la  lectura  del  centre  ha  sigut  redactat  per  la  comissió

coordinadora  constituïda  a  principi  del  curs  escolar  2016-2017  amb  la  finalitat

d’elaborar  el  pla.  La  mencionada  comissió  ha  sigut  formada  pels  membres

següents del claustre del centre:

a) La direcció d’estudis.

b) Els coordinadors i les coordinadores d’etapa.

c) Els caps de departament. 

d) El professorat responsable de la biblioteca.

D’acord amb aquest document, que ja forma part del Projecte Educatiu del Centre,

la Comissió Coordinadora del Pla de foment de la lectura es constituirà cada curs

escolar amb idèntica composició i serà l’encarregada de concretar les accions i les

activitats que es duran a terme cada curs escolar relacionades amb la promoció de

l’hàbit de la lectura, és a dir, d’elaborar el pla anual de foment de la lectura del

centre que ha de constar en la Programació Anual del Centre.

Per això mateix –prèvia consulta a la resta de les persones, cicles i/o departaments

i  comissions  responsables  que  hi  tinguen  relació–  la  Comissió  Coordinadora

assumirà també la funció de proposar al centre la realització d’un treball conjunt de

foment  lector  relacionat  amb  les  efemèrides  i  commemoracions  de  l’any,  tant

caràcter literari com d’un altra temàtica: històrica, científica, filosòfica, lingüística,

ecològica, etc.

La Comissió Coordinadora, a més, promourà la col·laboració amb l’associació de

pares i mares (AMPA) del centre, amb l’associació de l’alumnat, i amb les entitats

públiques o privades que duguen a terme iniciatives i projectes que contribuïsquen

a l’exercici d’activitats de foment de la lectura al centres escolars i el seu entorn.
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Per tant, la Comissió Coordinadora té la missió de promoure i de coordinar totes

les accions i activitats que es facen en el centre relacionades amb el foment de la

lectura, però això no significa que els membres de la comissió siguen els únics

actors. De fet, la responsabilitat de cada una de les activitats es farà constar en la

concreció del document del Pla anual de foment de la lectura i, depenent de les

activitats proposades, la responsabilitat s’assignarà a l’Equip Directiu, als cicles o

departaments,  als  coordinadors,  al  professorat  de  cada  una  de  les  aules,  als

especialistes  d’una  matèria  determinada,  a  les  persones  encarregades  de  la

biblioteca o de l’aula d’informàtica o a qui corresponga.

És molt important que es faça constar aquesta responsabilitat, perquè, a l’hora de

fer-se’n l’avaluació anual, els objectius no assolits es detectaran amb facilitat i cada

responsable  informarà  amb  més  coneixement  de  les  propostes  de  millora  que

calga introduir.
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14. PLA DE TRANSICIÓ

 

14.1. INTRODUCCIÓ

 

JUSTIFICACIÓ: Aquest pla de transició està basat en l' Orde 46/2011 de 8 de juny

de la Conselleria d'Educació, on es regula la transició des de l’etapa d’Educació

Primària a l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. Aquest

pla haurà de formar part dels projectes educatius d'ambdós centres i s'incorporarà

a les PGA. La seua avaluació i les propostes de millora hauran de figurar en la

memòria final del curs.

 

El pas d'una etapa a l'altra provoca canvis importants en el context educatiu que

afecta de forma especial als i les alumnes i a les seues  famílies, un procés on es

presenten noves expectatives i que s'ha de fer amb una planificació adequada. Els

centres receptors d'aquest alumnat han de preparar conjuntament amb els centres

remitents  un  procés  de  transició  que  afavorisca  una  bona  acollida  i  que  els

predispose positivament cap al centre.

 

L’objectiu prioritari d’aquest pla és el d’intentar una major coordinació intercentres 

per  tal  d'afavorir  la  correcta  transició  i  continuïtat  entre  les  dues etapes.  Amb

aquest pla els equips educatius i departaments didàctics faran una coordinació

dels currículums, sobretot,  en les àrees instrumentals. Tots aquests canvis han

d’afavorir la capacitat d’adaptació de cada individu en particular i de cada grup de

forma  general  i  això  hem  de  considerar-ho  com  un  valor  educatiu,  com  una

oportunitat   d’aprenentatge   i   de   creixement   personal   en  què   cada   alumne/a

 ha d’adquirir progressivament més autonomia, comptant amb les famílies. Aquest

canvi  educatiu  suposa  per  a  l'alumnat  en  la  seua  adolescència  una  major

autonomia, canvis d'edifici, de relacions socials, de metodologia didàctica, …

 

Per això, és necessari comptar amb la col·laboració de totes les parts implicades,

de tota la Comunitat Educativa, en aquest procés de transició.
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Amb tot açò, es persegueix com a finalitat, facilitar l’adaptació de l’alumnat al

nou centre al mateix temps que millorar la continuïtat del procés educatiu.

ÀMBIT  D'ACTUACIÓ:  Les  actuacions  incidiran  en  aspectes  organitzatius,  de

funcionament i formatius dirigits al tercer cicle de l’Educació Primària, al primer i

segon  curs  de  l’Educació  Secundària  Obligatòria,  així  com als  membres  de  la

comunitat educativa implicats  en el procés de transició entre etapes.

 

OBJECTIUS DEL PLA DE TRANSICIÓ. Per a aconseguir una correcta transició i

eficaç  continuïtat  entre  el  centre  de  primària  i  de  secundària,  es  crearà  una

estructura organitzativa per dur-lo endavant, sota els següents objectius específics:

 

·        Transmetre  la  informació  pedagògica  específica  de  l'alumnat  que

s'incorpora al nostre centre.

·        Donar  una  continuïtat  curricular  en  relació  a  les  programacions,

metodologies i avaluació.

·        Transmetre la informació relativa a les necessitats educatives de l'alumnat

en trànsit.

·        Acordar aspectes relacionats amb la gestió de la convivència i la resolució

dels  conflictes

·        Elaborar un programa de desenvolupament  competencial  per a l'alumnat

del tercer cicle de primària  i del primer cicle de l'ESO, focalitzat en l'impuls

de l'autonomia i la iniciativa personal, i l'auto-regulació cognitiva, emocional,

conductual i escolar.

·        Orientar, assessorar i formar als pares i mares respecte a l'organització

del sistema educatiu, dissenyant accions de formació que responguen a les

seues necessitats i interessos.
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Aquestos objectius se sustentaran en els principis següents:

 

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

2. La continuïtat i la graduació progressiva que hi ha en l’ensenyança bàsica.

3. La capacitat de progressió i canvi de tot l’alumnat, en el marc de la identificació

de les seues necessitats educatives ordinàries i específiques.

4.  La  prevenció  de  dificultats  d’integració  i  adaptació  escolar,  de  creixement

personal, afectiu, i específicament curricular.

5.  L’autonomia pedagògica dels centres quant a l’organització i  el  funcionament

més adequats a les característiques i necessitats del seu alumnat.

  

14.2. COMPOSICIÓ I PROCÉS DE CONSTITUCIÓ DELS EQUIPS DE

TRANSICIÓ

 

L'equip  de  transició  farà  aquest  pla,  el  supervisarà  i  farà  l'avaluació  i  les

modificacions pertinents. Formaran part de l’equip de transició:

 

a) Les direccions d’estudis dels distints centres.

b) El coordinador o coordinadora de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria.

c)  El  titular  de  la  direcció  del  Departament  d’Orientació  del  centre  d’Educació

Secundària Obligatòria.

d) Un especialista en Orientació Educativa del servici psicopedagògic escolar o del

gabinet  psicopedagògic  autoritzat,  encarregat  d’atendre  el  centre  d’Educació

Primària.

e) Els tutors i les tutores del sisé 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 de les dos

etapes.
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h)  Els  titulars  de  la  direcció  de  departament  de  les  matèries  instrumentals

d’Educació Secundària Obligatòria.

i) Seria aconsellable també un representant de les associacions de mares i pares

de cada centre.

Aquest  equip  es  constituirà  anualment,  configurarà  comissions  i  establirà  un

calendari d'actuacions. 

14.3. PLANIFICACIÓ GENERAL

 

Les línies d'actuació inclouen quatre àmbits:

  

  A. COORDINACIÓ ENTRE ELS CENTRES

 

El treball col·laboratiu entre els centres de Primària i de Secundària per assegurar

la coherència i  continuïtat  curricular  de les dues etapes educatives així  com la

identificació de les necessitats de l'alumnat per a la transició implica la coordinació

entre  els  equips  directius  dels  centres,  la  coordinació  dels  departaments

d'orientació, així com la col·laboració entre els equips docents. Les línies d'actuació

en aquest àmbit inclouran:

 

- La transmissió d'informació concreta sobre l'alumnat implicat en la transició tant

a nivell curricular com de necessitat educatives específiques per tal de preveure les

agrupacions  específiques  en  l'IES,  l'assignació  d'optatives...  per  poder  adoptar

mesures organitzatives adequades per a començar el curs següent. Amb aquesta

finalitat es faran informes de trànsit de tot l'alumnat de 6è a càrrec dels i les tutores

amb  un  model  consensuat  per  a  recopilar  tota  la  informació  (dificultats

d'aprenentatge,  hàbits  d'estudi,  matèries  suspeses,  mesures  d'atenció  rebudes,

comportament, assistència i característiques de les famílies).
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- Elaboració d'un  programa de desenvolupament competencial: (annex 1) que

segons model de la dita Orde 46/2011 de 8 de juny de la Conselleria d'Educació

inclourà  competències  emocionals,  estratègies  d'aprenentatge,  millora  de  la

convivència (conductual i escolar) i altres. En l'àmbit curricular, es consensuaran

els objectius, continguts i competències bàsiques en les àrees instrumentals per tal

de facilitar la convergència entre els currículums de 6é de primària amb els de 1r

d'ESO.

 

- Coordinació dels programes  d'acció tutorial  de 6é i 1r d'ESO amb la finalitat

d'aconseguir  la  màxima  continuïtat  possible  em  els  programes  de

desenvolupament competencial de l'alumnat en l'àmbit de l'autonomia i iniciativa

persona i el d'aprendre a aprendre especialment.

 

- Elaboració conjunta de les proves de competència curricular de 6è de primària

i d'avaluació inicial  en 1r d'ESO.

 

-  Coordinació  dels  equips  d'orientació  per  a  la  detecció  de  les  necessitats

educatives especials de l'alumnat i per a les actuacions educatives d’èxit.

 

- Col·laborar en el pla de foment lector, en el foment de l'aprenentatge cooperatiu i

en la implementació d'actuacions educatives d'èxit.

 

-  Realització  d'activitats  conjuntes d'alumnat  del  centre  de  primària  i  de

secundària.

 

-  Coordinar  les  actuacions  necessàries  per  tal  de  satisfer  la  necessitat

d'informació de l'alumnat i de les seues famílies, mitjançant xerrades, visites,

dossiers informatius...
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- Elaboració consensuada dels  documents necessaris per a dur a la pràctica

aquest pla de transició.

 

- Disseny de mecanismes per a detectar necessitats formatives o educatives de

la comunitat escolar i propostes d'actuacions

  

B. ORGANITZACIÓ EN EL CENTRE DE SECUNDÀRIA

 

-  Satisfer  la  necessitat  d'informació rellevant  de l'alumnat que s'incorpora per  a

organitzar  els  grups,  les  respostes  educatives  adients,  previndre  situacions

problemàtiques...

 

- Selecció de tutor(e)s de 1r i 2n d'ESO

 

- A l'inici del curs, compartir informació del grup amb l'equip educatiu (rendiment

acadèmic, context familiar..., així com sobre l'alumnat amb necessitats educatives

específiques).

 

-  Orientar sobre l'optativa més adequada en el  cas d'alumnes amb dificultats

acadèmiques (tallers instrumentals)

 

- L'equip directiu orientarà i prepararà al  personal d'administració i serveis  del

centre perquè des del primer moment es done una bona atenció al nou alumnat i a

les seues famílies, tenint cura de la imatge del centre

 

-  S'organitzaran  els  grups  i  horaris  de  l'alumnat  de  1r  d'ESO de  manera  que,

sempre que siga possible, cada grup tinga el menor nombre de professor(e)s.
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- Possibilitat de coordinar un programa d'assessorament i formació

 

C. TRÀNSIT DE L'ALUMNAT I ACOLLIDA

 

Elaboració d'un pla d'acollida a l'alumnat i a les famílies que incloga, entre altres,

les següents actuacions:

 

- Visita a l'IES de 'alumnat de 6è de primària amb els seus tutors i/o les seues

tutores.  En aquesta jornada  junt  al  professorat  (i  membres de l'equip directiu)

faran una  estada a l'institut per a viure  in situ l'ambient del que serà el seu nou

centre  educatiu  i  conèixer  el  seu  funcionament  i  organització,  així  com

familiaritzar-se amb els espais i rutines d'aquest.

 

- Visita d'un grup d'alumnes de 1r d'ESO al centre de primària per a explicar el

funcionament del l'institut.

 

- Alumnat de l'equip de mediació i convivència entra en els grups de 6è de primària

per a presentar el pla de convivència i mediació de l'IES així com el programa del

bon ús de les xarxes socials.

 

-  Jornades d'acollida de l'alumnat de 1r d'ESO al  llarg dels  primers dies de

començament  del  curs  escolar.  Aquestes  jornades  inclouran,  entre  altres,  la

recepció de l'alumnat per part de l'equip directiu i dels tutors i tutores, la realització

d'activitats i jocs amb alumnat de mediació, etc.

 

- Disseny d'un  pla adaptat d'acollida per a l'alumnat amb necessitats educatives

especials en xicotet grup.
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-  Xerrada  informativa  per  a  mares  i  pares amb  l'equip  directiu  i  el

professorat-tutor  amb  la  finalitat  d'explicar-los  les  característiques  de  l'ESO  i

resoldre els dubtes que puguen sorgir davant l'accés de les seues filles i fills al nou

centre.

 

-  Jornada de Portes Obertes per a mares i  pares i  alumnat.  A més de les

xerrades es farà una visita guiada a les instal·lacions del centre.  Els continguts

d'aquesta jornada són: característiques de l'ESO, característiques del centre, pla

de convivència del centre, així com aspectes administratius, com ara la gestió de la

matrícula. En aquesta jornada col·laboren tant l'alumnat, com les mares i pares de

l'equip de mediació.

 

D. RECOLZAMENT, ASSESSORAMENT I SEGUIMENT AL LLARG DEL CURS

 

- Avaluació inicial de l'alumnat.

 

-  Comunicació  oberta  i  contínua  de  la  directiva,  tutor/a,  equip  educatiu,

departament d'orientació... amb les famílies.

 

 

Un problema a considerar és l'existència d'alumnat que no participa en el pla de

transició ja que sol·licita plaça en el procés d'admissió procedent d'altres centres de

la  localitat  o,  fins  i  tot,  de  localitats  veïnes.  Açò  provoca  que  no  es  done  la

continuïtat desitjable i que es ralentitze el procés d'atenció a la diversitat d'aquest

alumnat.
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14.4. PLA D'INTERVENCIÓ:CONCRECIÓ DE LES ACTUACIONS

 

 

A. PLANIFICACIÓ DEL TREBALL DE L'EQUIP DE TRANSICIÓ

 

 Primera sessió de treball:

SETEMBRE

 

- Constitució de l'equip de transició

- Configuració de comissions de treball:

 

1. Disseny de mecanismes per a detectar necessitats formatives o educatives

de la comunitat escolar i propostes d'actuacions.

2.  Confecció/revisió  de  proves  finals  i  inicials  i  anàlisi  de  la  continuïtat

curricular.

3. Elaboració/revisió del programa de desenvolupament competencial per a

dur-lo a terme en les tutories de tercer cicle d'Educació Primària i 1r i 2n curs

d'Educació Secundària Obligatòria.

4. Programa d'acollida / convivència escolar i gestió de conflictes

 

- Establiment del calendari d'actuacions i reunions

- Programació d'activitats conjuntes
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Següents sessions

SETEMBRE

 - Reunió de les comissions

- Sessions de coordinació del professorat

 

(1)  COORDINACIÓ  ENTRE  PROFESSORAT  DE  LES  DIFERENTS

ÀREES (reunió de concordança curricular): - continguts d'aprenentatge;

-  recursos didàctics;  -  estratègies  d'avaluació;  -  adopció  de  mètodes

conjunts i de rutines, mètodes de treball... així com planificació (pla de

lectura,  ortogràfic,  agendes,  lliurament  de  treballs...);  organització  de

grups...

(2)  COORDINACIÓ ENTRE ELS ESPECIALISTES EN ORIENTACIÓ:

planificació de les mesures d'atenció a la diversitat.

 

-  Elaboració  de  plantilles  i  documents  per  a  la  coordinació  de  las  àrees

curriculars i les programacions didàctiques, etc.

 

Tercera sessió de treball

SEGONA/TERCERA AVALUACIÓ

 

Seguiment i avaluació del pla:

 •    Revisió de documentació

•    Elaboració d'una memòria

•    Propostes de millora

 Quarta sessió de treball 

JUNY

 Traspàs d'informació i informes
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B. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS QUE ES DURAN A TERME AL

LLARG DEL CURS

 

1. Composició de l'equip de transició per al curs escolar

 

2. Reunions de coordinació i de planificació

Elaboració d'un programa de desenvolupament competencial i d'acció tutorial

 

3. Xerrada informativa als pares i mares de 6é sobre l’adolescència i els 

nous reptes educatius a partir de l’ESO (CEIP)

 

Presentació d’un dossier (+ PWP)

 

4. Xerrada informativa als pares, mares de 6è d’EP sobre les 

característiques de la nova etapa i l’organització de l’IES

 

Presentació d’un dossier informatiu sobre l’IES (+ PWP)

 

5. Sessió informativa per a l’alumnat de 6é d’EP (en CEIP)

Presentació d’un dossier informatiu (+ PWP)

 

6. Avaluació final de l’alumnat de 6é de EP

 

- Document Informatiu Individual i registre d’observacions d’aprenentatge de cada 

alumne de 6é d’EP

 

- Document informatiu del grup

 

7. Transmissió de la informació sobre les característiques de l’alumnat de 6é 
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de Primària

 

Informes de l'alumnat:

 

–        INFORMACIÓ INDIVIDUAL ALUMNAT: competència curricular, estil 

d'aprenentatge, adaptació escolar i social, etc.

 

–        INFORMACIÓ DEL GRUP EN LA TRANSICIÓ: Document Informatiu del 

Grup en la transició

 

 

8. Orientació individual Alumnat amb NESE

 

Informe de l’avaluació psicopedagògica

 

 

9. Jornada d'integració a l’IES per a l'alumnat i  professorat de 6é d’EP (en 

horari escolar). Inclourà la comunicació d’experiències a l’alumnat de 6é 

d’EP per part de l’alumnat de 1r d’ESO

 

 

10. Jornada de Portes Obertes per a l'alumnat i les famílies (fora d'horari 

escolar)

 

11. Confecció dels grups de 1r d’ESO

Informes D.I.I.  i D.I.G. i NESE

 

12. Jornades d’acollida inici de curs

 

- Programa d'acollida)

- Inclourà la TUTORITZACIÓ D'ALUMNES

 

13. Entrevista individual tutor/a amb la família
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Guió desenvolupament entrevista inicial amb les famílies.

 

14. Sessió d’avaluació inicial

 

Full de registre dels alumnes. (fitxa en format digital)

 

Acta de la sessió d’avaluació.

 

15. Reunió de l'equip de transició SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA 

(utilització d'enquestes i altres documents per a facilitar l'anàlisi)

 

Memòria final

 

Revisió del Pla de Transició

14.5. DOCUMENTACIÓ

 

 

1)  DOCUMENT  INFORMATIU  INDIVIDUAL  DE  L'ALUMNAT  DE  6É  D’EP  EN

TRANSICIÓ A SECUNDÀRIA

 

2) DOCUMENT INFORMATIU DEL GRUP EN LA TRANSICIÓ D’E.P. A E.S.O.

 

3) PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL: (SEGONS ANNEX 1

DE L'ORDRE) QUE INCLOGA:

 

- PLANTILLA DE COORDINACIÓ DE CONTINGUTS D’ENSENYAMENT

- APRENENTATGE
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- PLANTILLA DE COORDINACIÓ DE RECURSOS DIDÀCTICS I 

D'ESTRATÈGIES D’AVALUACIÓ

 

- CALENDARI DE L'ACCIÓ TUTORIAL

 

 

4) DOSSIER INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES + PWP

 

5) DOSSIER INFORMATIU PER A L'ALUMNAT + PWP

 

6) FITXA PERSONAL DE L'ALUMNA/E EN 1r D'ESO

 

7) PLA D'ACOLLIDA

 

8) PROGRAMA DE TUTORIA ENTRE IGUALS
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	f) Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.
	g) Consciència i expressions culturals.

