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L'IES Matilde Salvador de Castelló es defineix ideològicament apartidista de  qualsevol
grup polític, econòmic i religiós. És respectuós amb totes les ideologies democràtiques des
membres de la comunitat educativa, i renuncia en la seua acció educativa a tot tipus de
sectarisme, adoctrinament i proselitisme.

L'IES participa plenament en la dignificació del l'ús vehicular del valencià.

Vetlla per la defensa de l'ensenyament públic de qualitat ja que creu en l'educació com a
compensador de desigualtats socials i culturals.

Considerem important que totes les activitats educatives i de gestió estiguen presidides
per la tolerància i  la negociació com a instrument de solució de problemes per tal  de
potenciar els valors democràtics de convivència, tolerància i llibertat.

Creem que la veritable educació de qualitat és aquella que possibilita el desenvolupament
integral  de la persona,  és a dir,  aquella que no només té  en compte l'  adquisició  de
coneixements sinó que ensenya a ser persona.

Volem transmetre,  a banda de coneixements científics,  tècnics,  humanístics,  històrics i
estètics, hàbits intel·lectuals, hàbits de treball i instruments que possibiliten aprendre.

Igualment defenem l' educació corporal, intel·lectual, social, afectiva i moral.
Educació que fomente l'autoconfiança i l'autoestima. Participem del dret a saber-se limitat
sense sentir-se fracassat.

Pretenem fomentar les capacitats creatives i de l'esperit crític, la capacitat de discussió i
de  contrast  d'opinions  com a  base  per  a  la  formació  d'idees  raonades  i  la  presa  de
decisions adequades per a participar activament d'una societat marcada per la tendència
al pensament únic.

Creem igualment necessari seguir avançant cap a l' assoliment total de la coeducació que
garantisca l'efectiva igualtat de drets entre els sexes, base sobre la qual es construeix la
pròpia  identitat  de  l'individu.  Assoliment  que  garantisca  el  rebuig  a  tot  tipus  de
discriminació.

A partir de l' acceptació de l' altre sexe com a igual ja podrem encetar el camí cap a la
tolerància, la convivència i solidaritat sense fronteres. Pensem que aquest valors s'han de
construir en el seu entorn immediat per a poder consolidar-los i extrapolar-los.

Per altra banda, hem d'estar immersos en una educació flexible i vinculada a la realitat,
capaç d'obrir nous espais de reflexió i debat que tracten de fer una educació oberta als
canvis.  La  societat  postmoderna  marcada  per  la  rapidesa  dels  canvis  tecnològics  i  la
dificultat per a assimilar-los ens de mana una formació que facilite la integració i que evite
l'analfabetisme funcional.

Peró no només volem preparar alumnes que siguen capaços d'adaptar-se als canvis sinó
que siguen selectius i tinguen la capacitat de transformar aquells aspectes de l'existència
que  no  els  agrade.  Viure  significa  molt  més  que  adaptació,  significa  transformar
racionalment l'entorn. Cal, per tant, despertar la consciencia i comprensió de la societat en
que vivim sense oblidar les desigualtats i les injustícies socials. I també conscienciar sobre
les agressions al medi ambient per tal d'assumir responsabilitats.
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PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

INSTITUT D'EDUCACIÓ MATILDE SALVADOR DE CASTELLÓ

 1. INTRODUCCIÓ

L'Institut  d'Educació  Secundaria  Matilde  Salvador  de  Castelló,  és  un  centre  d'ESO,
Batxillerat LOGSE en les modalitats de  Ciències de la Natura i Salut i Humanitats, a més a
més d'incloure ensenyaments Cicles Formatius de Grau Mitja i  Superior en les famílies
Sanitària i Edificació i Obra Civil, el que determina que les línies fonamentals del seu ideari
estiguen definides per la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat
Valenciana.

No obstant,  i  tot  i  tenint  en compte que la  LODE i  la  LOGSE parlen de la  autonomia
organitzativa  i  pedagògica  dels  centres  docents,  aquest  IES  defineix,  concretitza  i
assumeix com a propis i  distintius una serie de trets que vénen motivats per la seua
realitat interna, i pel context en el qual exerceix la seua practica educativa.

Aquest  Projecte  Educatiu  per  tant,  és  entès  com  l'instrument  de  planificació  escolar
estratègica  que  informa,  orienta,  regula  i  ha  de  garantir  la  vida  educativa  del  nostre
Centre, la qual cosa significa que s'hi assumeixen com a components, no sols les idees
educatives generals o   intencions:-component educatiu-,  sinó també els elements del
procés d'ensenyament-aprenentatge que tenen incidència en l' educació de les persones:
-component instructiu-, i a més arnés tot alló que faça clara referència a les estructures i el
funcionament  de  la  institució  com  a  marc  regulador  de  les  activitats:-component
regulador-.

 2. CARÁCTER PROPI.

 2.1 ASPECTES SIGNIFICATIUS DE LA REALITAT DEL CENTRE.

L'IES  Matilde  Salvador  és  un  centre  que  inicia  les  seues  activitats  docents  vers
setembre de 1995, en el curs acadèmic 95/96. Es troba en el districte Sud de Castelló i
a l'àrea suburbana, zona, per tant, de modificació urbanística i de desenvolupament,
on coexisteixen edificacions unifamiliars  amb blocs de vivendes,  espais  urbanitzats
encara que no construïts, amb edificis moderns, uns per construir i altres  de recent
construcció.

 2.1.1 ELEMENTS EXTERNS.

Una posició clau per poder escometre qualsevol tipus de projecte amb garanties,
consisteix a conèixer els elements de partença; en el nostre cas són, sense dubte,
tant l'alumnat como els seus pares/mares. Ens referirem a aquest element com
Identitat  Social  del  Centre,  depenent  en  un  principi  del  sistema  d'accés  al
Centre.  El  mecanisme  d'accés  ha  estat  consolidat  en  l'ultima  redistribució
d'adscripció de centres de primària rebent l'alumnat que promociona des del CEIP
Isidoro  Andrés  exclusivament  pel  que  es  refereix  a  l'educació  secundaria
obligatòria; a més, en l'IES hi ha estudis que o són únics en la província (Edificació i
Obra Civil) o quasi únics (Sanitària).

Tot allò dit condueix que la zona d'influència tinga uns paràmetres netament clars
en  ESO,  siga  extremadament  incerta  i  voluble  en  batxillerat  per  trobar-nos  a
l'extrem sud de la ciutat, i incerta en el cicles formatius segons l'experiència dels
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temps  que està funcionant el centre, depenent en cada moment de la situació
socioeconòmica general. 

L'única manera d'influir en l'entom és conèixer que tenim al voltant. No podrem
modificar mai la realitat sense saber d'on partim.

 2.1.2 ELEMENTS INTERNS. ASPECTES ORGANITZATIUS  I FUNCIONALS.

L'lnstitut  d'Educació  Secundaria  Matilde  Salvador  va  ser  el  primer  centre  de  la
ciutat acollit  a l'Ordre de 15 de Juliol  de 1994, per que s'estableix el  Programa
Experimental  d'Integració  d'alumnes  amb  necessitats  educatives  especials
permanents en Centres Públics, a Castelló, i així s'incorpora al programa en virtut
de la Resolució de 25 de maig de 1995.

Tot açò vol dir que hem tingut, tenim i tindrem alumnes amb discapacitació física i
psíquica,  i  que  suposen  un  esforç  addicional  per  a  la  comunitat  educativa,  en
conseqüència ens trobem amb certa inseguretat per la sensació, a vegades, d'anar
a  les  palpentes.  Els  professors/-res  s'enfronten  a  unes  deficiències  concretes:
preparació especial, experiència i temps. Existeix necessitat de saber si la tasca
realitzada va per bon camí. Potser l'elaboració d'un projecte d'integració, inexistent
fins ara, que es poguera realitzar amb el suport d'alguns professors/es interessats,
ajudaria a engegar aquestes inquietuds i disposar d'un element de referència.

Com a Centre que va nàixer del desdoblament d'altres dos i de la desaparició d'una
Secció i que a més va implantar anticipadament la LOGSE, té una oferta educativa
molt amplia, tot abastant:

✔ E.S.O. (primer i segon cicle),

✔ Batxillerat LOGSE en las modalitats: Tecnològic i Ciències de la Natura i de la
Salut 

✔ Formació  Professional Específica, amb:

Cicles Formatius de Grau Mitja de la Família Sanitària :

✔ Cures Auxiliars d'Infermeria
✔ Farmàcia i Parafarmàcia.
✔ Emergències Sanitàries

Cicles Formatius de Grau Superior de la Família Sanitària:

✔ Anatomia Patològica i Citologia
✔ Laboratori de Diagnòstic Clínic 
✔ Documentació Sanitària

Cicles Formatius de Grau Superior de la Família d'Edificació i Obra Civil:

✔ Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció. 
✔ Desenvolupament  de  Projectes  Urbanístics  i  Operacions
Topogràfiques

Pel que fa a les característiques del Centre com a edifici, creiem convenient iniciar
aquest apartat realitzant les següents consideracions:
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 Malgrat  ser  un centre  de recent  construcció,  és  de suposar  que  a  les  fases
d'elaboració i revisió del projecte de construcció, o bé no era conegut el destí
que tindria o bé en el cas de conèixer-lo, no estaven definits e!s espais en la
normativa d'aquell moment, per la qual cosa no es va poder adaptar, ni es va
deixar un mínim de flexibilitat per a poder fer-ho posteriorment. El resultat és
una inadequació  dels  espais  a  les  necessitats  i  per  consegüent,  a  possibles
reformes.

 Això va implicar des d'un inici que, mentre no s'afrontara una reestructuració de
la infraestructura, calga compatibilitzar espais i dependències del Centre amb
els espais precisos als Cicles Formatius de la Formació Professional Específica.
Aquesta  tasca  ha  resultat  extremadament  dificultosa;  les  modificacions
estructurals  difícils  de  realitzar;  com  a  resultat,  existeix  per  una  banda
descontent per part del professorat i per altra, l'utilització d'esforços que podrien
ésser utilitzades en al tres quefers.

 Amb  les  successives  modificacions  de  les  lleis  d'Educació  i  la  necessitat
d'afrontar nous reptes de atenció a la diversitat, les successives adequacions de
l'infraestructura  no  han  fet  mes  que  agreujar  els  problemes  d'adaptació
d'espais. Actualment estem assolint programes de:

✗ Compensació Educativa

✗ Programes de Qualificació Professional.

✗ Programes de Diversificació Curricular de 1 i 2 anys.

 Pel que fa a l'orientació espacial que té l'IES, ens trobem que l'entrada principal
esta  allunyada  de  l'  entrada  natural  que  té  parades  properes  de  línies
d'autobusos,  tant urbanes com interurbanes,  i  de places d'aparcament per a
cotxes;  la  façana  est  de  l'edifici  principal  a  la  qual  són  el  50% dels  espais
formatius es troba a pocs metres d'una via interurbana de doble carrilada en
ambdós sentits amb abundant transit; fet que comporta el soroll a les aules, el
qual és esmorteït en tancar les finestres, peró quan es fa, calor a l'interior és
envijosa.

 La  il·luminació  mitjançant  la  llum  artificial  (tubs  fluorescents),  certament
respectarà la normativa vigent, peró la despesa elèctrica que provoca al Centre
és tanta que esdevé prohibitiva,  almenys amb el  pressupost que adjudica la
Generalitat. Es per això que s'han realitzat i és realitzen diferent estudis interns
per  tal  d'alleugerir  la  despesa  ecònomica  i  energètica  (actualment  amb  la
tecnologia LED). 

 Per contra, l'estructura arquitectònica de l'edifici provoca que els passadissos ,
en  qualsevol  moment  del  dia,  estiguen  tant  foscos  que  cal  mantenir
constantment  el  llum artificial,  comportant  increments  a  la  factura  elèctrica
mensual, esforç econòmic que podria dedicar-se a compromisos més "docents".

 L'edifici de l'IES té construïts uns 5.750 metres quadrats, distribuïts en quatre
plantes, planta baixa i tres altures, sobre una superfície al voltant de 10.000
metres quadrats. Compta amb espais mes representatius com:Secretaria.

✗ Despatxos per a òrgans unipersonals. 

✗ Cafeteria.

✗ Sala de professors.
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✗ Despatxos per als departaments didàctics i les famílies professionals (11)

✗ Aula d'usos múltiples.

✗ Aules generals. (17)

✗ Aules de desdoblaments. (6)

✗ Aules d'Informàtica (3).

✗ Aula TIC's.

✗ Taller de Tecnologia. (2) 

✗ Laboratori de Física.

✗ Laboratori de Química.

✗ Laboratori de Ciències Naturals.

✗ Aula de Música.

✗ Aula de Dibuix (2)

✗ Biblioteca  (lloc  que   ha  de  col·laborar  amb  l'  educació  integral  dels
alumnes, i a la que hem dotat d'infraestructures telemàtiques)

✗ Gimnàs, (amb una situació deplorable pel que es refereix al seu sostre,
ple de goteres)

✗ Camps d'esport

✗ Pati

✗ Casa per al bidell

✗ Magatzem (de reduides dimensions per a la capacitat del centre)

✗ Ascensor 

✗ Lavabos  diferenciats  per  sexes  a  cadascuna  de  les  plantes  i  per  a
minusvàlids físics

✗ No hi ha cambra de la neteja amb equipament fixe mínim.

 2.1.3 VALORACIO DEL FUNCIONAMENT DEL CENTRE.

Al Centre, com ja hem exposat fins ara, existeix una complexitat organitzativa que
difícilment pot ser reproduïble en altres centres de la província, doncs si bé pot ser
superat en alguns aspectes, com de fet ho és, entenem que és precisament el
conjunt de tots ells, els quasi 1200 alumnes d'edats tant diferents, els seus tres
toms (diürn vespertí i nocturn), la multiplicitat de nivells, cicles i etapes educatives,
el que fa que tinga unes característiques úniques. 

Aquesta complexitat s'ha produït pràcticament des del mateix moment que s'inicia
com centre i, per tant, no es parteix d'una base organitzativa assentada i ferma
sobre la qual es van incorporant nous requeriments.

És un edifici molt gran, amb moltes portes d'emergència (huit al capdavall) i amb
poca  vigilància,  la  qual  cosa  ens  preocupa  i  volem  reivindicar.  Aquest  centre
necessita un control de seguretat inexistent fins el moment, o bé, l'adequació de
les  places  de  personal  subaltern  a  la  realitat,  ja  que  centres  de  Secundaria  a
Castelló amb menys de la meitat de l'horari que roman obert l'IES, tenen més del
doble de personal subaltern.
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 3. ELEMENTS FONAMENTALS

 3.1 NOTES DE IDENTITAT

L'IES Matilde Salvador, de Castelló assumeix com a principis d'identitat els següents:

 3.1.1 DEFINICIÓ INSTITUCIONAL:

✔ L'Institut afavorirà la relació amb les institucions oficials, els organismes públics,
les empreses i les organitzacions no governamentals que suposen campanyes de
difusió dels valors esmentats. 

✔ L'Institut s'implicarà en projectes estatals i europeus de formació i convivència
adreçats a la defensa i promoció dels objectius anteriors. 

✔ S'implicarà l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) en el reforç i el suport
als  objectius  indicats,  exemplificant-los  en  la  relació  entre  aquest  estament
educatiu i els altres. 

✔ Es  potenciaran  els  valors  democràtics  de  convivència,  tolerància,  llibertat  i
pluralisme ideològic, com a elements bàsics que regularan tot el funcionament
del Centre.

✔ L'IE.S. es defineix com ideologicament aconfessional i apartidista de qualsevol
opció  política  o  religiosa  concreta.  Es  mostra  respectuós  amb  totes  les
ideologies: democràtiques dels membres de la Comunitat Educativa, i renuncia
en  la  seua  acció  educativa  a  tot  tipus  de  sectarisme,  adoctrinament,
proselitisme, ja siga de caire polític o religiós.

✔ Es manifesta públicament defensor de tots els valors democràtics i busca una
gran relació amb l'entom social on esta immers.

✔ El  respecte  a  la  pluralitat  cultural  i  ideològica  de  tots  els  seus  alumnes  i
professors i renuncia per tant a qualsevol tipus d'adoctrinament.

✔ La intervenció educativa potenciara en tot moment la reflexió i el sentit crític cap
a la realitat, amb la finalitat d'intervindre sobre la mateixa per transformar-la.

✔ Totes  les  activitats  educatives  d'aquest  Centre  estaran  presidides  per  la
tolerància i la potenciació de la negociació com a instrument de sol·lució dels
problemes de relació que puguen plantejar-se.
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 3.1.2 PRINCIPIS PEDAGOGICS:

A  l'àmbit  pedagògic  l'IES  Matilde  Salvador  de  Castelló,  assumeix  com  a  trets
fonamentals el següents:

 3.1.2.1 Estil d'educació:

✗ Assoliment total  de la coeducació que garantisca l'efectiva igualtat  de dret
entre els sexes, i el rebuig a tot tipus de discriminació i el respecte a tot tipus
de cultures, superadora de tabús i rols socials.

✗ Assoliment d'una formació personalitzada que propicie una educació integral
de coneixements, habilitats i valors morals dels alumnes en tots els ambits de
la vida, persona familiar, social i professional.

✗ Foment  de   les  capacitats  creatives  i  de  l'esperit  critic,  la  capacitat  de
discussió  i  de  contrast  d'  opinions  com a  base  per  a  la  formació  d  'idees
raonades  i  la  presa  de  decisions  adequades,  així  com  la  recerca  d'una
educació integral i comprensiva.

✗ Vetllar per la integració dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials
fomentar totes aquelles activitats que afavorisquen la formació íntegra de les
persones

 3.1.2.2 Dimensions educables:

✗ Recerca d'una educació corporal, intel·lectual, social, afectiva i moral.

✗ Adquisició d'hàbits intel·lectuals i tècniques de treballs, així com coneixements
científics, tècnics, humanístics, històrics i estètics.

✗ Capacitació per a l'exercici d'activitats i professions.

✗ Desenvolupament de l'educació, actitudinal, mitjançant la formació per a la
pau i el rebuig a la violència, la cooperació i la solidaritat entre els pobles, tant
en l'àmbit social com individual.

✗ Educació en el respecte al medi ambient, el patrimoni cultural i el propi cos,
així com educació per al consum i per a l'oci.

✗ Fomentar  i  afavorir  l'esforç  personal  i  el  cultiu  i  domini  de  la  voluntad,
estimulant el progrés de l'alumne.

✗ Preparar a l'alumnat per participar activament en la vida social i cultural.

 3.1.2.3 Estil d'ensenyament-aprenentatge (línia metodològica)

✗ APRENENTATGE  PARTICIPATIU:  L'Institut  desenvolupara  l'esperit  crític,  la
capacitat de discussió i de decisió i una actitud participativa, dins la diversitat
de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals, donant importància tant a la
formació humana como a l'adquisició de tècniques i continguts bàsics.

✗ RELACIÓ  ENTRE  LA  TEORIA  I  LA  PRÁCTICA  EDUCATIVA  S'estimulara  la
investigació, l'  adquisició de coneixements i  la sistematització científica,  de
cara a una utilització practica, tot evitant la desconnexió entre aquesta i la
teoria.

✗ CONNEXIÓ ENTRE EL MÓN EDUCATIU I EL MÓN DEL TREBALL. S'evitara caure
en  un  ensenyament  que  es  base  exclusivament  o  fonamentalment  en  la

http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/12005261


Avdga.  Casalduch,120 - 12005 CASTELLÓ
Tel.964 25.73.75 Fax.964 25.71.03

E-Mail 12005261@edu.gva.es
http://iesmatildesalvador.edu.gva.es

transmissió  i  repetició  acrítiques  de  coneixements  i  idees,  lluitant  per
aconseguir un ensenyament fonamentalment practic de cara a la incorporació
al  món  universitari  o  de  l'ocupació  i  buscant  l'adquisició  d'una  identitat  i
maduresa professionals motivadores de futurs aprenentatges i adaptacions al
canvi de les qualificacions.

✗ METODOLOGIA INDIVIDUALITZADA, ACTIVA I CONSTRUCTIVA. Que assegure la
participació de l'alumnat en els procediments d'ensenyament- aprenentatge, i
que  fomente  l'activitat  investigadora  del  professorat  a  partir  de  la  seua
practica docent.

✗ ÚS DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE MASSES I NOVES TECNOLOG1ES. El
centre  encoratjarà  les  actituds  positives  cap  a  l'ús  racional  de  les  noves
tecnologies,  la  presència  de  les  quals  constitueix  un  tret  definidor  en  la
trajectòria  del  nostre  Institut,  i  tot  això  amb  l'objectiu  d'afavorir  els
coneixements i destreses que requereix la incorporació de l'alumnat al món
laboral. 

✗ LA DISCIPLINA es basara fonamentalment en el coneixement per part de tota
la Comunitat Educativa del Reglament de Regim Intern que operativitzarà un
conjunt  de  normes  que  regulen  la  vida  funcional  i  procedimental  de  tot
l'Institut, proporcionant un marc de referència per al funcionament del Centre i
per cadascun dels sectors que el componen.

Model de Gestió Institucional:

✗ El Centre assumeix un model de gestió participatiu, democràtic i comunitari,
per tal que els diferents estaments que el formen puguen prendre part en el
seu funcionament.

✗ L'IES  Matilde  Salvador  de  Castelló,  promourà el  respecte  i  el  foment  de  l'
associacionisme entre els pares i els propis alumnes i la negociació i el diàleg
com a principi per la resolució de conflictes.

✗ Es  fomentara  en  tot  moment  la  relació  i  col·laboració  amb totes  aquelles
institucions i entitats, públiques i privades, del nostre entom amb les quals es
puguen  portar  a  terme  activitats  per  aconseguir  els  objectius  marcats  pel
Centre,  i  que al  mateix  temps li  servisquen com a mitja per  projectar-se i
integrar-se en la societat

 3.1.2.4 Llengua base d'aprenentatge:

✗ Les  dues  llengües  oficials  al  territori  valencià  (  el  castellà  i  el
valencià,-científicament  català-)  poden,  dins  l'àmbit  del  nostre  Centre,  ser
emprades  en  condicions  de  normalitat,  tant  com  a  llengües  objecte  i
instrument d'aprenentatge com en el ús administratiu i quotidià.

✗ No  obstant  és  voluntat  del  nostre  Centre  promoure  i  potenciar  la  llengua
pròpia  valenciana  per  tractar  de  compensar  la  diglòssia  en  que  ha  estat
sotmesa al llarg dels temps, per la qual cosa adopta i fa seu el model lingüístic
de  l'ensenyament  en  valencià  en  una  de  les  seues  línies  de  l'Educació
Secundaria Obligatòria.
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 3.2 OBJECTIUS:

 3.2.1 ÁMBITI PEDAGOGIC:

✗ Afavorir els procediments interdisciplinars i d'aprenentatge significatiu de les
matèries  curriculars  i  desenvolupar  la  capacitat  d  'interrelació  entre  les
diferents matèries.

✗ Fomentar el coneixement i ús de les tècniques de treball intel·lectual.

✗ Donar resposta adequada a les necessitats de cada alumne.

✗ Garantir l'orientació escolar, vocacional i professional.

✗ Potenciar les activitats extraescolars de tot tipus.

✗ Potenciar la relació amb la societat i l'entom pròxim i llunya del Centre.

 3.2.2 ÁMBIT METODOLOGIC:

✗ Impulsar els hàbits de treball

✗ Desenvolupar la capacitat d'observació i recerca d'informació.

✗ Desenvolupar el raonament lògic i l'esperit critico

✗ Desenvolupar actituds critiques enfront els mitjans de comunicació social.

✗ Potenciar  el  treball  en  equip,  per  aconseguir  una  actitud  solidaria  i
cooperativa.

✗  Desenvolupar la responsabilitat i l'esforç personal.

✗ Fomentar  la  col·laboració  entre  els  professors  i  les  relacions  dins  dels
departaments i interdepartamentals.   

 3.2.3 ÁMBIT DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ:

 3.2.3.1 De projecció interna:

✗ Fomentar que els alumnes, professors, pares i personal no docent s'impliquen
el  més  possible  en  la  vida  del  Centre  i  intervinguen  en  la  seua  gestió
mitjançant els òrgans que els són propis.

✗ Fomentar  i  estimular  la  participació  de  l'alumnat  a  través  dels  seus
representants el electes, amb l'objecte de promoure-hi hàbits de participació i
responsabilitat.

✗ Afavorir la participació del professorat i dels altres membres de la comunitat
escolar en activitats de formació permanent, de cara a la seua escolarització i
renovació científica, cultural i pedagògica, amb la finalitat de proporcionar una
millor atenció humana i professional als alumnes.

 3.2.3.2 De projecció externa:

✗ Establir relacions de coordinació i col·laboració amb les institucions docents de
l' entorn per tal de promoure l' intercanvi pedagògic i informatiu.

✗ Establir relacions de coordinació i col·laboració amb les institucions no docents
de l' entorn, tant públiques com privades, per tal de millorar l' oferta educativa
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i cultural, i afavorir la integració del Centre i els seus alumnes en la realitat
socioeconòmica que l' envolta.

 3.2.3.3 D'àmbit administratiu:

✗ Millorar el funcionament administratiu mitjançant noves tècniques.

✗ Impulsar existències de vies de participació en la gestió del centre.

✗ Establir  mètodes  d'arxiu  que  integren  la  informació  administrativa  i  la
academica.

✗ Executar amb la col·laboració de l' AMPA, un Programa d'activitats culturals.

✗ Afavorir l'adequada i eficaç informació als sectors de la comunitat educativa,
promovent una correcta edició i distribució de fulls, circulars i documents que
es consideren necessaris.

 3.2.4 ÁMBIT HUMÁ I DE SERVEIS:

✗ Facilitar la participació del professorat en les activitats de formació.

✗ Impulsar  les  vies  de  participació  efectiva  de  pares  i  alumnes  en  el
funcionament del  Centre.

✗ Impulsar  el  control  de  la  disciplina  escolar  per  part  dels  propis  grups
d'alumnes.

✗ Potenciar la negociació com a via de resolució de conflictes.

✗ Obrir les instal·lacions del Centre en hores extraescolars. Fomentar els habits
democràtics.

 3.2.5 AMBIT DE LA RELACIO AMB L'ENTORN:

✗ Impulsar l'establiment de convenis i relacions amb altres Centres i amb les
Institucions Oficials i les empreses privades.

✗ Promoure la formació de grups i l'organització d'activitats culturals i socials.

✗ Facilitar l'ús de les instal·lacions del centre per activitats sense anim de lucre.

 3.2.6 ÁMBIT RELATIU A LES CONDUCTES:

✗ Fomentar el respecte entre les persones.

✗ Fomentar la no discriminació per raó de sexe, raça, idees, llengua, condicions
físiques i orientacions sexuals.

✗ Fomentar el respecte a l'entorn físic i cultural, amb especial esment en la cura
de les instal·lacions i materials del Centre.

✗ Desenvolupament d'hàbits de salut i higiene.
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 3.3  ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

L'  estructura  organitzativa  del  nostre  Institut,  ve  definida  per  les  següents
característiques:

✔ Flexibilitat: Ens permet respondre a les situacions no previstes per l'organització,
sense necessitat de transformar prèviament l'estructura.

✔ Responsabilitat: De manera que cada òrgan o servei esta sota la responsabilitat
concreta d'una persona o grup

✔ Gestió Democràtica:  Implica que tots els òrgans i  serveis han de promoure la
participació  del  conjunt  de  la  comunitat,  així  com donar  comptes  a  la  mateixa
comunitat de les actuacions dutes a tem1e i dels seus resultats.

D' acord amb la normativa vigent (Decret 234/1997, publicat al DOGV n° 3073 de data
08/09/97), l'IES Matilde Salvador de Castelló, compta amb els següents organismes:

 3.3.1 ORGANS DE GOVERN:

 3.3.1.1 .- Organs de Govern Unipersonals:

➔ Director.
➔ Vicedirector.
➔ Cap d' Estudis matí
➔ Cap d' Estudis vesprada.
➔ Secretari
➔ Vicesecretari.

Els seus sistemes d'elecció, competències i sistemes de substitució, són els establerts
al Títol II, Capítol I, articles 7 a 31 del Decret 234/1997.

 3.3.1.2 Òrgans de Govern Col·legiats: 

➔ Consell Escolar.
➔ Claustre de Professors.

Els  sistemes d'elecció  i  substitució  (en  el  cas  del  Consell  Escolar),  funcionament  i
competències són  els  establerts  al  Títol  II,  Capítol  III,  articles  32  a  74  del  Decret
234/1997.

 3.3.2 ORGANS DE COORDINACIÓ DOCENT:

✔ Departament d'Orientació  : La seua composició, funcions i competències són
les establertes al Tito1 IV, Capítol II, articles 83 a 87 del Decret 234/97.

✔ Departaments  Didàctics:   La  seua composició,  competències,  funcionament,
així com l'elecció i competències del Cap de Departament, són les estab1ertes
al Tito1 IV, Capítol IV, articles 88 a 93 del Decret 234/97.

✔ Comissió de Coordinació Pedagògica:   La seua composició i competències són
establertes al Títol IV, Capítol IV, articles 94 y 95 del Decret 234/97.

✔ Equip Docent del Grup  : El professor/a tutor/a, com a coordinador de l'equip
docent del grup, serà designat i tindrà les funcions que assenya1a el Títo1 IV,
Capito1 V, articles 96 y 97 del Decret 234/97.

http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/12005261


Avdga.  Casalduch,120 - 12005 CASTELLÓ
Tel.964 25.73.75 Fax.964 25.71.03

E-Mail 12005261@edu.gva.es
http://iesmatildesalvador.edu.gva.es

✔ Departament  d'Activitats  Complementaries  i  Extraescolars  :  La  seua
constitució i funcions són establertes al Tito1 IV, Capítol VI, artic1es 98 y 99
del Decret 234/97.

 3.3.3 ALTRES ORGANISMES:

✔ Consell de Delegats d'Alumnes:   D'acord amo l'estableix al Títol VI, articles 111
a 116, del Decret 234/97.

✔ Associacions d' Alumnes i de Pares. lliurement establertes  :   El seu sistema de
funcionament i  participació esta especificat al  Títol  III,  articles 75 a 82 del
Decret  234/97.  Al  nostre  Institut  en  aquest  moment hi  ha  constituïda  una
associació de pares i mares, i cap d'alumnes.

 4. ELEMENT REGULADOR:

 4.1 EL REGLAMENT DE REGIM INTERN:

Conjunt de documents on apareixen les normes i procediments que regulen tota la vida
del Institut concreció dels principis, metes i estructures que orienten i organitzen la vida
en el Centre. Va més enlla d'un Reglament d'Ordre, que és en realitat el que tenim en
aquest moment i regula les activitats de l'IES.

Mitjançant aquest conjunt de documents podrem:

✔ Proporcionar un marc de referencia pel funcionament de l'IES

✔ Agilitzar el funcionament i la presa de decissions.

✔ Depositar responsabilitats a qui corresponga.

✔ Donar supot a la participació dels membres de la Comunitat Escolar.

✔ Unificar la informació i fer-la més assequible.

✔ Facilitar els procesos d'avaluació institucional.

✔ Contribuir a delimitar i possibilitar els plantejaments institucionals.

Les funcions que se li atribueixen al RRI són:

➔ Reglamentar la vida del Centre.

➔ Delimitar les funcions basiques assumides pels diferents organs i elements.

➔ Operativitzar el funcionament del Centre.

➔ Establir el procés a seguir en cas de conflicte.
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 5. L'ELEMENT CURRICULAR :

Constitueix el nucli central del Projecte Educatiu.

El Projecte Curricular del nostre IES esta definit com el conjunt d'experiencies educatives
que fan possible la conquesta de les metes educatives.

El Projecte Curricular del nostre Centre pot veure's en document a banda, pero en general
podem assenyalar que l'estructura del  Projecte Curncular del  Centre obeeix al  següent
esquema:

 1.-  Components del qué ensenyar:

 1.1.- Model d'aprenentatge.

 1.2.- Objectius:

 1.2.1.- Objectius Generals de l'Etapa.

 1.2.2.- Priorització dels Objectius.

 1.2.3.- Distribució per Cicles.

 1.3.- Continguts:

 1.3.1.- Arees d'aprenentatge.

 1.3.2.- Blocs temàtics.

 1.3.3.- Adequació a l'entorn dels continguts.

 1.3.4.- Distribució dels continguts per Cicles.

 1.3.5.- Determinació de les Unitats Didactiques: articulació de continguts.

 2.-  Components metodologics: (Com i Quan ensenyar)

 2.1.- El model d'ensenyament.

 2.2.- Criteris metodologics generals.

 2.3.- Criteris metodologics d'arees d'aprenentatge:

 2.3.1.- temporals.

 2.3.2.- espacials.

 2.3.3.- de treball.

 2.4.- Materials didactics i recursos: disponibles i necessaris.

 3.-  Components d'avaluació: ( Perque, que, com i quan avaluar)

 3.1.- Criteris generals: model d'avaluació.

 3.2.- Instruments d'avaluació.

 3.3.- Temporalització de l'avaluació.
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 6. L'ELEMENT D'EJECUCIÓ:

L'element básic d'ejecució del Projecte Educatiu del Centre (PEC), tenint com a referent el
Projecte Curricular (PCC), és el Pla Anual del Centre o Programació General Anual (PGA).

La PGA és l'operativització per un any dels principis, metes i estructura establerts en el
Projecte Educatiu.

La PGA anual del nostre IES té com a pilars fonamentals els següents:

I. INTRODUCCIÓ. Amb la finalitat d'emmarcar el conjunt d'actuacions que es proposen 
per a un curs:

✔ Objetius globals prioritaris.

✔ Canvis rellevants, si els hi haguera.

✔ Procés de participació i aprovació.

II. ACTUACIONS. Accions, especialment les de caracter pliolitali, que el centre vol dur a
terme en aquell curs, amb una clara detinició de:

✔ Objectius.

✔ Activitats.

✔ Recursos.

✔ Responsable.

✔ Criteri d'avaluaciÓ.

✔ Temporalització.

III. NORMES DE FUNCIONAMENT BÁSIC. Nonnes de funcionament que per ser variables 
no estan inc1oses cn el RRI, entre les quals cal destacar:

Planing de reunions:

✔ Consell Escolar.

✔ Claustre de Professors.

✔ Equips Docents.

✔ Tutories.

✔ Comissions.

Calendari i Jornada escolar.

✔ Dies de lliure disposició.

✔ Horaris generals.

✔ Horaris complementaris.

✔ Pressupost.

http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/12005261


Avdga.  Casalduch,120 - 12005 CASTELLÓ
Tel.964 25.73.75 Fax.964 25.71.03

E-Mail 12005261@edu.gva.es
http://iesmatildesalvador.edu.gva.es

 7. L'ELEMENT D'AVALUACIÓ:

El document resultant de l'avaluació de la PGA, és el que s'anomena Memòria Anual, que
es troba regulada per la legislació vigent, tenint per tant un caracter obligatori per tots els
Centres.

Constitueix l'element bàsic de l'avaluació institucional a nivell  de Centre, i  per tant un
instrument d'avaluació del Pla de Centre de manera directa i indirectament del PEC.

Dels seus continguts destaquem anualment:

➔ Informe i proposta sobre els Resultats Acadèmics.

➔ Informe i proposta sobre el Pla d'Acció Tutorial.

➔ Informe i proposta de les Activitats Extraescolars.

➔ Informe i proposta del Funcionament del Centre.
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DISSENY PARTICULAR 

DEL PROGRAMA

D'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ/

D'INCORPORACIÓ PROGRESIVA

(E.S.O.)

CENTRE: IES MATILDE SALVADOR

LOCALITAT: CASTELLÓ DE LA PLANA
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 1. Objectius  generals  del  currículum  prescriptiu  de  l'Educació  Secundaria  Obligatòria
contextualitzats atenent la realitat educativa del Centre ¡ les exigències del Programa.

Els alumnes han d'ésser capaços en finalitzar l'etapa de l'Educació Secundaria Obligatòria
de:

a) Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat autonomia i creativitat en
valencià  i  en  castellà  i  almenys  en  una  llengua  estrangera,  utilitzant-los  per
comunicar-se i per organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els processos
implicats en l'ús del llenguatge i respectant distintes formes d'expressió.

b) Interpretar í produir amb propietat, autonomia i creativitat missatges que utilitzen codis
artístics,  científics  i  tècnics,  amb  la  finalitat  d'enriquir  les  selles  possibilitats  de
comunicació i reflexionar sobre els processos implicats en el seu us

c) Obtenir  i  seleccionar  informació  utilitzant  les  fonts  en  què  habitualment  es  troben
disponibles,  tractar-la  de  forma  autònoma  i  crítica,  amb  una  finalitat  prèviament
establerta i transmetre-la als altres de manera organitzada i intel·ligible.

d) Elaborar estratègies d'identificació i resolució de problemes en e!s diversos camps del
coneixement  l'experiència,  mitjançant  procediments  intuïtius  i  de  raonament  lògic,
contrastant-les i reflexionant sobre el procés seguit.

e) Formar-se  una  imatge  ajustada  de  si  mateixos,  de  les  seues  característiques  i
possibilitats,  i  desenvolupar  activitats  de  manera  autònoma  i  equilibrada,  valorant
l'esforç i la superació de les dificultats.

f) Relacionar-se  amb  altres  persones  i  participar  en  activitats  de  grup  amb  actituds
solidaries  i  tolerants,  lliures  d'inhibicions  i  prejudicis  i  rebutjant  tot  tipus  de
discriminacions  degudes  a  fa  raça,  el  sexe,  la  classe  social,  les  creences  i  altres
característiques individuals, socials i culturals.

g) Analitzar els mecanismes i  valors que regeixen el funcionament de les societats, en
especial aquells que fan referència als drets i deures deis ciutadans, elaborar judicis i
criteris personals i actuar amb autonomia i iniciativa en la vida activa i adulta.

h) Conèixer les creences, actituds i valors bàsics de la nostra tradició i patrimoni cultural,
valorar-los  críticament  i  escollir  aquelles  opcions  que  millor  afavorisquen  el  seu
desenvolupament integral com a persones.

i) Analitzar els mecanismes bàsics que regeixen el funcionament del medi físic, valorar les
repercussions que sobre aquest tenen les activitats humanes ¡ contribuir activament a
la defensa, conservació i millora d'aquest com a element determinant de la qualitat de
vida.

j) Conèixer  i  valorar  el  desenvolupament  científic  i  tecnològic,  les  seues  aplicacions  i
repercussió en el seu medi físic i social.

k) Conèixer  i  apreciar  el  patrimoni  natural  i  cultural  ¡contribuir  activament  a  la  seua
conservació i millora, entendre la diversitat lingüística i cultural com un dret dels pobles
i dels individus a la seua identitat, i desenvolupar una actitud d'interès i respecte cap a
l' exercici d' aquest dret.

l) Coneixeré i  comprendre els  aspectes bàsics del  funcionament del  propi cos i  de les
conseqüències per a la salut individual i col·lectiva dels actes i les decisions personals, i
valorar els beneficis que comporten els hàbits de l'exercici físic, de la higiene i d'una
alimentació equilibrada, així com dur una vida sana.

http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/12005261


Avdga.  Casalduch,120 - 12005 CASTELLÓ
Tel.964 25.73.75 Fax.964 25.71.03

E-Mail 12005261@edu.gva.es
http://iesmatildesalvador.edu.gva.es

 2. Proporció de l'ús vehicular del valencià ¡ del castellà en els diferents cicles, cursos i
grups d'Educació Secundaria Obligatòria

GENERAL

ÀREES EN VALENCIÁ ÀREES EN CASTELLA

Primer Cicle

Segon Cicle

Disseny especial (per a grups que incorporen més àrees en valencià),

ÀREES EN VALENCIÁ ÀREES EN CASTELLA

Primer Cicle

Segon Cicle
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 3. Tractament metodològic de les diferents llengües

 3.1 Com a àrees lingüístiques.

El llenguatge és un instrument de comunicació i alhora un mitja de representació del món.
Per tant l'educació lingüística ha de comportar el domini del funcionament de la llengua en
totes les situacions de comunicació.

Les  dues  llengües  oficials  i  la  llengua  o  llengües  estrangeres  hauran  de  tindre  un
tractament  integrat,  l'objectiu  del  qual  serà  assolir  una  competència  comunicativa
múltiple.

Això  suposa  que  els  aspectes  de  la  competència  comunicativa  relacionats  amb  la
competencia subjacent comuna s'hauran de treballar d'una manera coordinada.

Aquest  aspectes  són  especialment  aquells  que  es  relacionen  amb  la  competència
discursiva (reconeixement i ús de les diferents manifestacions textuals),  sociolingüística
(adequació  de  les  produccions  textuals  a  les  situacions  de  comunicació)  i  estratègica
(aplicació  de  capacitats  verbals  i  no  verbals  per  a  resoldre  deficiències  en  les  altres
competències  i  assegurar  la  comunicació),  encara  que  també  certs  aspectes  de  la
competència  lingüística (adquisició  de  regles  de  funcionament  del  sistema)  en  cada
llengua tindran també aspectes que hauran de tenir un mateix enfocament. .

Les estratègies que constitueixen la competència comunicativa s'ensenyen i s'aprenen des
d'una llengua determinada però són transferibles a l'adquisició del llenguatge en general. .

Aquesta  consideració  té  una  importància  especial  en  el  nostre  context  educatiu  on
s'aprenen dues llengües oficials juntament amb una llengua estrangera (o dues).

El  desenvolupament de la competència comunicativa necessita el treball  sistemàtic de
producció i d'interpretació de textos orals i escrits que pertanyen als diferents àmbits d'ús.

L'eix de l'educació lingüística haurà de tenir  en compte el  tractament deis  continguts
curriculars:  els  continguts  conceptuals  (fets,  conceptes  i  principis),  els  procediments
(maneres de fer) i els actitudinals (actituds, valors i normes).

 3.2 Aspectes  metodològics  del  tractament  del  valencià  i  del  castellà  com  a  llengües
d'instrucció

L'ús del valencià i del castellà com a llengües vehiculars en l'ensenyament implica que el
professorat de les diferents matèries tinga en compte en les programacions l'assoliment
d'objectius lingüístics també en aquestes àrees no lingüístiques:

✗ Valorar  positivament  l'ús  de  la  llengua  minoritzada  per  a  l'adquisició  de
coneixements en les àrees no lingüístiques com un àmbit de prestigi.

✗ Motivar per a l'ús de la llengua minoritzada com a instrument per a la interacció en
l'aula.

✗ Oferir un model de llengua propi del registre formal, segons criteris tant de correcció
lingüística con d'adequació al text.

✗ Assolir  un bon coneixement del tecnolecte i  dels models textuals més usuals en
cada àrea.
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En el PEV i  els  PIP amb un percentatge alt d'ús del  valencià com a llengua vehicular,
l'assignatura de castellà ha de preveure estratègies per a l'aprenentatge de l'ús formal
dels  llenguatges  específics  de  cada  àrea  no  lingüística  i  facilitar  les  operacions  de
transferència  dels  coneixements  (lingüístics  i  no  lingüístics)  adquirits  en  la  llengua
minoritzada a la llengua majoritària.

 3.3 Tractament dels alumnes que necessiten una atenció individual per motiu de la baixa
competència en alguna de les llengües oficials.

Caldrà tenir en compte decisions sobre:

✗ La llengua vehicular de les hores de repàs

✗ L'us de l'aula d'autoaprenentage.

✗ La  consideració  deis  objectius  lingüístics  en  les  adaptacions  curriculars.  -  les
intervencions del gabinet psicopedagògic.

 4. Previsió del centre sobre la distribució del professorat d'acord amb els diferents nivells
de formació lingüístico-tècnica i la seua competència comunicativa.

ASSIGNATURES

TOTAL
PROF

SITUACIÓ
ADMINISTRAT

NIVELL 
FORMACIÓ LlNG.

LLENGUA
VEHICULAR

DEF
PR
O

INT ALT NO ELE MIT SUP CAS
VALENCIÁ

PEV PIP

VALENCIÁ

CASTELLÁ

ANGLÉS

FRANCÉS

ED. FÍSICA

MATEMÁTIQUES

CIÈNCIES SOCIALS:

GEOGRAFIA   I
HISTÒRIA

ÈTICA

EDUCACIÓ PLÁSTICA

I VISUAL

MÚSICA

TECNOLOGIA

CIENCIES NATURALS:
BIOLOGIA-GEOLOGIA

CIENCIES NATURALS:

FÍSICA I QUÍMICA

RELlGIÓ

OPTATIVES
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 5. Indicació de les necessitats específiques que l'aplicació del programa puga ocasionar
perquè siguen incorporades, si són de la seua competència a l'Assessoria Didàctica de
Valencià
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DISSENY PARTICULAR 

DEL PROGRAMA

D'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ/

D'INCORPORACIÓ PROGRESIVA
(BATXILLERAT)

CENTRE: IES MATILDE SALVADOR

LOCALITAT: CASTELLÓ DE LA PLANA
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DISSENY PARTICULAR DEL PROGRAMA D'ENSENYAMENT EN
VALENCIA/D'INCORPORACIÓ PROGRESSIVA (BATXILLERAT)

 1. Objectius  generals  del  currículum  de  Batxillerat  contextualitzats  atenent  la
realitat-educativa del Centre i les exigències del Programa.

Els alumnes han d'ésser capaços en finalitzar el Batxillerat de:

a) Dominar el valencià i el castellà.

b) Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una llengua estrangera.

c) Analitzar i valorar críticament les realitats del món contemporani i els antecedents i 
factors que hi influeixen.

d) Comprendre els elements fonamentals de la investigació i del mètode científic

e) Consolidar una maduresa personal, social i moral que els permeta actuar de forma 
responsable i autònoma.

f) Participar de forma solidaria en el desenvolupament i millora del seu entorn social.

g) Dominar els coneixements científics i tecnològics fonamentals i les habilitats 
bàsiques pròpies de la modalitat escollida.

h) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària com a font de formació i enriquiment 
cultural.

i) Utilitzar l'educació física i l'esport per a afavorir el desenvolupament personal.

 2.  Proporció de l'ús vehicular del valencià i del castellà en els diferents cursos i grups de
Batxillerat

GENERAL

ÀREES EN VALENCIÁ ÀREES EN CASTELLA

Primer Cicle

Segon Cicle

Disseny especial (per a grups que incorporen més àrees en valencià),
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ÀREES EN VALENCIÁ ÀREES EN CASTELLA

Primer Cicle

Segon Cicle

 3. Tractament metodològic de les diferents llengües

 3.1 Com a àrees lingüístiques.

El llenguatge és un instrument de comunicació i alhora un mitja de representació del món.
Per tant l'educació lingüística ha de comportar el domini del funcionament de la llengua en
totes les situacions de comunicació.

Les  dues  llengües  oficials  i  la  llengua  o  llengües  estrangeres  hauran  de  tindre  un
tractament  integrat,  l'objectiu  del  qual  serà  assolir  una  competència  comunicativa
múltiple.

Això  suposa  que  els  aspectes  de  la  competència  comunicativa  relacionats  amb  la
competència subjacent comuna s'hauran de treballar d'una manera coordinada. Aquest
aspectes  són  especialment  aquells  que  es  relacionen  amb  la  competència  discursiva
(reconeixement i ús de les diferents manifestacions textuals),  sociolingüística (adequació
de les produccions textuals a les situacions de comunicació) i  estratègica (aplicació de
capacitats verbals i  no verbals per a resoldre deficiències en les altres competències i
assegurar la comunicació), encara que també certs aspectes de la competència lingüística
(adquisició de les regles de funcionament del  sistema) en cada llengua tindran també
aspectes que hauran de tenir un mateix enfocament.

Les estratègies que constitueixen la competència comunicativa s'ensenyen i s'aprenen des
d'una llengua determinada però són transferibles a l'adquisició del llenguatge en general.

Aquesta  consideració  té  una  importància  especial  en  el  nostre  context  educatiu  on
s'aprenen dues llengües oficials juntament amb una llengua estrangera (o dues).

El  desenvolupament de la competència comunicativa necessita el treball  sistemàtic de
producció i d'interpretació de textos orals i escrits que pertanyen als diferents àmbits d'ús.

L'eix de l'educació lingüística haurà de tenir  en compte el  tractament deis  continguts
curriculars:  els  continguts  conceptuals  (fets,  conceptes  i  principis),  els  procediments
(maneres de fer) i els actitudinals (actituds, valors i normes).
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 3.2 Aspectes  metodològics  del  tractament  del  valencià  i  del  castellà  com  a  llengües
d'instrucció

L'ús del valencià i del castellà com a llengües vehiculars en l'ensenyament implica que el
professorat de les diferents matèries tinga en compte en les programacions l'assoliment
d'objectius lingüístics també en aquestes àrees no lingüístiques:

✗ Valorar  positivament  l'ús  de  la  llengua  minoritzada  per  a  l'adquisició  de
coneixements en les àrees no lingüístiques com un àmbit de prestigi.

✗ Motivar per a l'ús de la llengua minoritzada com a instrument per a la interacció en
l'aula.

✗ Oferir un model de llengua propi del registre formal, segons criteris tant de correcció
lingüística con d'adequació al text.

✗ Assolir  un bon coneixement del tecnolecte i  dels models textuals més usuals en
cada àrea.

En el PEV i  els  PIP amb un percentatge alt d'ús del  valencià com a llengua vehicular,
l'assignatura de castellà ha de preveure estratègies per a l'aprenentatge de l'ús formal
dels  llenguatges  específics  de  cada  àrea  no  lingüística  i  facilitar  les  operacions  de
transferència  dels  coneixements  (lingüístics  i  no  lingüístics)  adquirits  en  la  llengua
minoritzada a la llengua majoritària.

 3.3 Tractament dels alumnes que necessiten una atenció individual per motiu de la baixa
competència en alguna de les llengües oficials.

Caldrà tenir en compte decisions sobre:

✗ La llengua vehicular de les hores de repàs

✗ L'us de l'aula d'autoaprenentage.

✗ La  consideració  deis  objectius  lingüístics  en  les  adaptacions  curriculars.  -  les
intervencions del gabinet psicopedagògic.

http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/12005261


Avdga.  Casalduch,120 - 12005 CASTELLÓ
Tel.964 25.73.75 Fax.964 25.71.03

E-Mail 12005261@edu.gva.es
http://iesmatildesalvador.edu.gva.es

 4. Previsió del centre sobre la distribució del professorat d'acord amb els diferents nivells
de formació lingüístico-tècnica i la seua competència comunicativa.

ASSIGNATURES

TOTA
L

PROF

SITUACIÓ
ADMINISTRAT

NIVELL 
FORMACIÓ LlNG.

LLENGUA VEHICULAR

DEF PRO INT ALT NO ELE MIT SUP CAS
VALENCIÁ

PEV PIP
VALENCIA
CASTELLA
ANGLÉS
FRANCÉS
FILOSOFIA
EDUCACIÓ FÍSICA
VALENCIA:
LLENGUA I 
IMATGE
MUSICA
RELIGIÓ
MATEMATIQUES I 
II
BIOLOGIA I 
GEOLOGIA
FISICA I QUÍMICA
FISICA
QUÍMICA
BIOLOGIA
TECNOLOGIA
INDUSTRIAL I ,11
E ASSISTIT
HISTORIA
DIBUIX TECNIC
CIENCIES DE LA 
TERRA
ELECTROTÉCNIA
MECANICA
OPTATIVES

 5. Indicació de les necessitats específiques que l'aplicació del programa puga ocasionar
perquè siguen incorporades, si són de la seua competència a l'Assessoria Didàctica de
Valencià.
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
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ORIENTACIONS PER A LA PLANIFICACIÓ DE LA SESSIÓ DE CLASSE

ATENENT A LA DIVERSITAT

➔ Iniciar el contacte amb l'aula amb un primer nivell de coneixement que predispose a
l'alumnat positivament

➔ Revisar i corregir els exercicis proposats anteriorment.

➔ Valorar la manera de presentar els treballs i corregir-los com cal.

➔ Treballar i valorar les tècniques d'estudi orientades cap a la matèria.

➔ Exposar breument els objectius que es van a perseguir en la sessió de classe, els
requisits bàsics per aconseguir-los i justificar les activitats que es van a realitzar. 

➔ Situar el tema de classe repassant la matèria donada i relacionant-la amb la nova
(continguts organitzadors o introductoris).

➔ Presentar les idees bàsiques del tema com un primer pas per a l'aprenentatge del
continguts. proporcionant una visió una visió global del mateix.

➔ Fer preguntes a l'alumnat per a assegurar-se que han comprés en l'explicació dels
continguts s'ha de tenir en compte els de caràcter conceptual i els valors i actituds
a  desenvolupar  en  l'alumnat  tractant  d'ésser  concrets  i  sistemàtics,  en  la
fonamentació

➔ Presentar els continguts poc a poc, amb oportunitats de practica en instruccions
netes i detallades.

➔ Fer preguntes individuals i  col·lectives al voltant d'allò explicat procurant obtenir
respostes de tot l'alumnat a traves de varies sessions.

➔ El  desenvolupament  dels  continguts  ha  d'estar  ajustat  a  allò  programat  en  la
matèria.

➔ Oferir activitats i tasques amb el major número d'opcions possibles, amb diferents
graus de dificultat i que tinguen en compte els interessos de l'alumnat.

➔ Proporcionar  un  elevat  nivell  de  pràctica  en  cadascun  dels  continguts,  tant  en
tasques  de  tipus,  individual  com en  grup  a  través  d'estratègies  d'ensenyament
basades en la interacció (aprenentatge cooperatiu per projectes de tutoria entre
companys.

➔ Utilitzar  habitualment  l'encerat  com  a  complement  de   l'explicació,  incorporant
recursos com: mapes,  presentacions,  projeccions i  altres elements de les  Noves
Tecnologies de la Informació i la Comunicació

➔ Orientar i guiar el treball cap el que cal fer.

➔ Facilitar materials a l'alumnat.

➔ Recolzar positivament les respostes i/o iniciatives de l'alumnat.

➔ Quan s'acaba una unitat  didàctica,  dedicar  un període de temps per  a  resoldre
dubtes.

➔ L'explicació s'acaba amb un resum que en moltes ocasions convindrà escriure'l a
l'encerat per recolzar allò que resulte mes rellevant.
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PRINCIPIS METODOLOGICS D'INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT

1. Propiciar aprenentatges significatius. Requisits:

✔ partir del nivell de desenvolupaments de l'alumnat i dels seus coneixements 

previs

✔ assegurar la construcció dels aprenentatges -crear les condicions necessàries 

per a incrementar la motivació de l'alumnat

2. Aconseguir la màxima proximitat amb el curriculum ordinari i la màxima integració

de l'alumnat amb el seu grup ordinari.

3. Dissenyar l'actuació docent propiciant la interdisciplinarietat

4. Funcionalitat dels aprenentatges. Suposa:

✔ l'aplicació practica dels coneixements adquirits

✔ la utilitat dels continguts per tal d'adquirir i aplicar altres continguts

5. Principi d'equilibri curricular. Suposa:

✔ procurar un equilibri entre la formació básica comuna (principi de la 

compresivitat) amb l'adequació a les diferències individuals (principi d'atenció 

a la diversitat, tan  a nivell  d'aprofundiment com d'aplicabilitat instrumental) 

6. La interactivitat social dels processos educatius. implica:

✔ incorporar el treball cooperatiu com estratègia d'ensenyament

✔ afavorir les relacions entre iguals per a millorar l'adquisició de competències i 

habilitats socials i la millora de l'autoestima.
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PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

FONAMENTS EN ELS PRINCIPIS  
DE NORMALITZACIÓ 

COMPRENSIVITAT I INTEGRACIÓ

OFERINT UNA RESPOSTA 
A LES DIFICULTATS 

GENERALS D'APRENENTATGE

UNA MESSURA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
NECESSITAT EDUCATIVA DELS ALUMNES

PER ACONSEGUIR QUE ELS ALUMNES DEL 
PROGRAMA ALCANCEN EL OBJECTIUS GENERALS D'ESO

A TRAVÉS D'UN PROGRAMA INDIVIDUALITZAT
AJUSTAT A LES SEUES NECESSITATS I CARACTERISTIQUES

ÀREES COMUNS OPTATIVITAT

ESPECÍFIQUES ÀREES OPTATIVES

MATÈRIES OPTATIVES

ÀMBIT SOCIO-LINGÜÍSTIC
ÀMBIT CIENTÍFIC-TECNOLÓGIC

AMB GRUP DE
REFÈRENCIA

EXCEPTE LES 
INCLOSES COM A 

ÀREES ESPECÍFIQUES
DELS ÀMBITS

AMB GRUP DE
REFÈRENCIA

3 ó 4
ÀREES DEL 

CURRICULUM

AMB GRUP DE
REFÈRENCIA
D'OFERTA
GENERAL

D'OFERTA
ESPECÍFICA
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Al nostre centre com a mesura d'atenció a la diversitat, hi ha la possibilitat que per a
determinats  alumnes  majors  de  16  anys,  es  puguen  establir  diversificacions  del
curriculum, de tal manera que, els objectius de l'Educació Secundaria Obligatoria i, per
tant, el títol corresponent, es poden aconseguir mitjançant una metodologia específica i a
través de continguts i fins i tot árees diferents a les establertes amb caràcter general.

Aquesta mesura es pren per a aquells alumnes que no estiguen en disposició d'aconseguir
els  objectius  generáls  de  l'Educació  Secundaria  Obligatòria  mitjançant  el  curriculum
ordinari, però sí que els puguen aconseguir mitjançant una metodologia, uns continguts i
uns  criteris  d'avaluació  personalitzada,  adaptats  a  les  seues  característiques  i
circumstancies.

SELECCIÓ D' ÁREES I PROFESSORAT.

Ámbit  Cientific-Tecnológic  6  hores.  L'elecció  del  professorat  es  realitzarà  de  manera
rotatoria  entre  el  profesorat  que  s'oferisca  voluntariament  dels  departaments  de:
Matemàtiques, Biologia i Geologia, Física i Química, i Tecnologia.

Ámbit Socio-Lingüístic 6 hores. L'elecció del professorat es realitzarà de manera rotatoria
entre el profesorat que s'oferisca voluntariament dels departaments de: Valencià, Anglés, i
Ciències Socials.

SEGON CURS
Matèries específiques Matèries comunes 

Àmbit lingüístic i 
social 6 h Educació Plàstica i 

Visual* 3 h 

Àmbit científic 6 h Música* 3 h 

Àmbit practic 3 h Informàtica* 3 h 

Llengua estrangera 2 h Llatí* 3 h 

Tutoría 2 h Segon llengua 
estrangera* 

3 h 

* Cursaran 2 assignatures a escollir

Educació física 2 h

Religió / Atenció 
educativa 

1 h

Optativa 1 h 

Total 32 h 
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PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

A l'IES Matilde Salvador impartix el  Programa de Qualificació Professional  des del  curs
2008-2009, com una mesura d'atenció a la diversitat, per aquell alumnat que es preveu no
ha  obtingut  el  titól  de  Graduat  en  Secundaria,  i  per  l'edat  no  està  en  condicions
d'assolir-lo.

Aquest Programa es una mesura per no deixar-los sense vies d'eixida per poder continuar
amb estudis   superiors de Formació Professional.

L'alumnat al que està dirigit el programa es prioritariament del nostre centre, amb 16 anys
acomplits fins al 31 de desembre que promocionarà de manera automàtica des de 2n cur
d'ESO.
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AVALUACIÓ
GUIÓ DE POSSIBLES PUNTS A TRACTAR A LA SESSIÓ D'AVALUACIÓ.

 1 Informe del tutor/a.

 1.1 Anàlisi global del grup

✔ Ambient general del grup
✔ Relacions entre l'alumnat.
✔ Relacions alumnat-professorat.
✔ Problemes de convivència.

 1.2 Anàlisi del rendiment del grup

 2 Informe de l'alumnat.

 2.1 Respecte a la dinàmica de l'aula.
✔ Ambient general del grup
✔ Relacions entre l'alumnat.
✔ Relacions alumnat-professorat. 
✔ Problemes de convivència.

 2.2 Respecte a les assignatures.
✔ Organització de les assignatures.
✔ Comprensió de les exposicions 
✔ Ritme de treball.
✔ Sistema d'avaluació.

 2.3 Propostes a l'equip docent per a la pròxima avaluació.

 3 Informe del professorat.

 3.1 Desenvolupament de la programació.
✔ Objectius.
✔ Metodologia.
✔ Activitats i recursos utilitzats.

 3.2 Seguiment de l'alumnat.
✔ Coneixements bàsics.
✔ Actitud respecte al' assignatura.
✔ Actitud respecte al professorat.
✔ Anàlisi global de les qualificacions.
✔ Evolució del rendiment.

 3.3 La problemàtica del grup
✔ Coneixements bàsics insuficients.
✔ Nombre excessiu d'alumnes.
✔ Metodologia.
✔ Mínima motivació de l' alumnat,
✔ Convivència difícil.

 4 Casos individuals.

 4.1 Alumnes amb greus problemes d'aprenentatge.
 4.2 Alumnes amb problemes d!integració social. 
 4.3 Alumnes amb problemes de conducta.
 4.4 Alumnes amb altres tipus de problemes.
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 5 Acords per a la pròxima avaluació.

Als  tutors  se'ls  entrega  amb  antelació  la  nota  global  de  cada   alumne.  A  la  sessió
d'avaluació se li ha d'informar, si s'escau, de la resposta de l'alumne respecte a:

✔ quadern de treball i material.

✔ treball individual a classe i a casa.

✔ treball en grup. 

✔ atenció i interes.

✔ assistencia.

✔ comportament. 

✔ participació.

✔ adquisició de coneixements.

✔ comprensió dels missatges i expressió dels mateixos.

✔ altres.

Aquesta informació es reflectira al butlletí a l'apartat:

OBSERVACIONS.
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        AVALUACIÓ DATA                                      CURS                   GRUP              

TUTOR/A:                                                                                                                  

ASSITENTS:
NOM, COGNOM SIGNATURA

ANALISI DELS ACORS DE LA SESSIÓ ANTERIOR
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INFORME DEL TUTOR/A

INFORME DELS ALUMNES

ANALISI DELS ALUMNES AMB PROBLEMES

ACORDS I PROPOSTES

EL TUTOR/LA TUTORA
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ORGANITZACIÓ
E.S.O.

L'Educació Secundaria Obligatoria  esta estructurada en dos cicles que comprenen dos
cursos cadascun.
Les àrees o matèries i els horaris setmanals són:

PRIMER CICLE
PRIMER CURS

AREES OBLIGATORIES
HORES

SETMANALS

MATERIES
OPTATIVES 2 h/s
(elegir-ne una)

MATERIES
OPCIONALS: 2 h/s

(elegir-ne una)

VALENCIA: LLENGUA I LITERATURA 3 2n IDIOMA:
ANGLES O FRANCÉS RELIGIO

CASTELLA: LLENGUA I LITERATURA 3 TECNOLOGIES DE LA 
COMUNICACIÓ

ACTIVITATS
ALTERNATIVES

LLENGUA ESTRANGERA I:
ANGLES O FRANCÉS 3 TALLERS 

INSTRUMENTALS:

MATEMÀTIQUES 3 CASTELLÀ

CIENCIES SOCIALS:
GEOGRAFIA I HISTORIA 3

MATEMÀTIQUES

VALENCIÀ

EDUCACIO FISICA 2 TALLER DE MÚSICA

CIENCIES DE LA NATURA 3 COMUNICACIO 
AUDIOVISUALEDUCACIÓ PLASTICA I VISUAL 1

TECNOLOGIA 2

TUTORIA 1

SEGON GURS

AREES OBLIGATORIES
HORES

SETMANALS

MATERIES
OPTATIVES 2 h/s
(elegir-ne una)

MATERIES
OPCIONALS: 2 h/s

(elegir-ne una)

VALENCIA: LLENGUA I LITERATURA 3 2n IDIOMA:
ANGLES O FRANCÉS RELIGIO

CASTELLA: LLENGUA I LITERATURA 3 TECNOLOGIES DE LA
COMUNICACIÓ

ACTIVITATS
ALTERNATIVES

LLENGUA ESTRANGERA I:
ANGLES O FRANCÉS 3 TALLERS 

INSTRUMENTALS:

MATEMÀTIQUES 3 CASTELLÀ

CIENCIES SOCIALS:
GEOGRAFIA I HISTORIA 3

MATEMÀTIQUES

VALENCIÀ

EDUCACIO FISICA 2 TALLER DE 
TECNOLOGIA

CIENCIES DE LA NATURA 3 TALLER DE DISSENY

MÚSICA 1

TUTORIA 1
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SEGON CICLE
TERCER CURS

AREES OBLIGATORIES
HORES

SETMANALS

MATERIES
OPTATIVES 2 h/s
(elegir-ne una)

MATERIES
OPCIONALS: 2 h/s

(elegir-ne una)

VALENCIA: LLENGUA I LITERATURA 3 2n IDIOMA:
ANGLES O FRANCÉS RELIGIO

CASTELLA: LLENGUA I LITERATURA 3 TECNOLOGIES DE LA 
COMUNICACIÓ

ACTIVITATS
ALTERNATIVES

LLENGUA ESTRANGERA I:
ANGLES O FRANCÉS 3

ORIENTACIÓ I 
INICIACIÓ 
PROFESSIONALS

MATEMÀTIQUES 3 CULTURA CLÀSSICA

CIENCIES SOCIALS:
GEOGRAFIA I HISTORIA 3 DRAMATITZACIÓ/

TEATRE

EDUCACIO FISICA 2 EDUCACIÓ 
MEDIAMBIENTAL

CIENCIES DE LA NATURA 3 LABORATORI DE
 BIOLOGIA I GEOLOGIA

EDUCACIÓ PLASTICA I VISUAL 1 LABORATORI DE
FÍSICA I QUÍMICA

TECNOLOGIA 2 TALLER DE COSMÈTICA

TUTORIA 1

QUART CURS

AREES OBLIGATORIES HORES
SETMANALS

MATERIES
OPTATIVES 3 h/s
(elegir-ne tres)

MATERIES
OPCIONALS: 1 h/s

(elegir-ne una)

VALENCIA: LLENGUA I LITERATURA 3 2n IDIOMA:
ANGLES O FRANCÉS RELIGIO

CASTELLA: LLENGUA I LITERATURA 3 TECNOLOGIES DE LA 
COMUNICACIÓ

ACTIVITATS
ALTERNATIVES

LLENGUA ESTRANGERA I:
ANGLES O FRANCÉS 3 EDUCACIÓ PLÀSTICA I

VISUAL

MATEMÀTIQUES 3 BIOLOGIA I GEOLOGIA

CIENCIES SOCIALS:
GEOGRAFIA I HISTORIA 3

FÍSICA I QUÍMICA

LLATÍ

EDUCACIO FISICA 2 MÚSICA

EDUCACIÓ ETICO-CÍVICA 2 TECNOLOGIA

TUTORIA 1

MATERIA OPTATIVA

TREBALL MONOGRÀFIC 
D'INVESTIGACIÓ

1
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OPTATIVITAT

En 4t, l'àrea de Matemàtiques s'organitzara en dues varietats diferents “A” i “B”. És
convenient informar-se dels continguts de cadascuna per a triar-les de manera adequada.

Àrees optatives de quart:

Si, en acabar quart de Secundaria Obligatòria es continua estudiant alguna modalitat dels
nous batxillerats o algun cicle formatiu de grau mitja, la tria de les tres àrees optatives
troncals pot ser determinant per a la preparació més adequada. El tutor de tercer o el
psicopedagog del centre poden contribuir a la tria de les matèries que s'hagen de cursar al
Batxillerat o als Cicles Formatius, per tal que les àrees triades tinguen una
correspondència adequada amb els estudis posteriors.

Matèries optatives:

A més de les àrees del currículum en s'ofereix la possibilitat des del primer curs de cursar
matèries optatives. L'institut ofereix la possibilitat d'estudiar des de primer a tercer
curs:

✔ Segona Llengua Estrangera (Francès o Anglès).
✔ Informàtica

En primer i segon curs, el alumnes en mancances en les àrees instrumentals hauran de
cursar:

✔ Taller de llengües: Castellà
✔ Taller de llengües: Valencià
✔ Taller de Matemàtiques

En tercer curs com a oferta obligada per al centre estaran:

✔ Cultura clàssica
✔ Orientació i Iniciació Professionals

Al temps que amb caràcter voluntari i sempre que hi haja suficient demanda per part
de l'alumnat podran cursar-se:

En primer curs: 

✔ Taller de Música
✔ Comunicació Audiovisual

En segon curs: 

✔ Taller de Tecnologies
✔ Taller de Disseny

En tercer curs: 

✔ Dramatització i Teatre.
✔ Taller de Llengües Estrangeres. 
✔ Educació Mediambiental.
✔ Taller de Matemàtiques.
✔ Laboratori de Biologia i Geologia.
✔ Laboratori de Física i Química.
✔ Taller de Cosmètica (dissenyada pel propi centre).
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En quart curs: 

✔ Treball monogràfic d'investigació

✔ Anglés Pràctic.

La Direcció d'estudis assignarà els alumnes en funció de la tria de les optatives troncals
escollides pels alumnes, intentant que puguen treballar en qualsevol dels àmbits Científic,
Humanístic i Tecnològic.  

En tots els cursos l'alumne podrà escollir i cursar en caràcter voluntari:

✔ Llengua Estrangera (Francès o Anglès).
✔ Religió o Atenció Educativa

Aquesta informació convé sol·licitar-la abans de matricular-se a la secretaria, als tutors o al
gabinet psicopedagògic.

En l’avaluació final de juny i, si és el cas, en l’avaluació extraordinària de setembre,
s’emetrà un informe escrit sobre l’alumnat a qui s’han aplicat mesures d’atenció a la
diversitat, així com els motius i la valoració de la seua eficàcia, segons documents
annexos.
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INFORME INDIVIDUALITZAT D'AVALUACIÓ FINAL
1r curs ESO

Curs acadèmic 2012/2013
VALORACIÓ GLOBAL DE L'APRENENTATGE

ALUMNE/A:  «APENOM» DATA NAIXEMENT: «FECHANAC»

TUTOR/A:  «APENOMPROF» GRUP:  «CODGRUP»

1. VALORACIÓ DE L'APRENENTATGE

GRAU OBSERVACIONS
MATÈRIA BO SUFIC INSUF. JUNY SETEMBRE

Castellà:
Llengua i Literatura

Valencià:
Llengua i Literatura

Llengua estrangera:
Anglés/Francés

Ciències Socials,
Geografia i Història

Matemàtiques

Educació Física

Ciències de la Natura

Educació Plàstica
i Visual

Tecnologia

Optativa:

Religió/Atenció
Educativa

2. DECISIÓ RELATIVA A LA PROMOCIÓ

TOTES ÀREES
SUPERADES

1 o 2 ÀREES
NO

SUPERADES

MÉS DE 2
ÀREES NO

SUPERADES

PROMOCIÓ
AUTOMÀTICA

NECESSITA
A.C.I.

NECESSITA
REFORÇ

S’INCORPORA A
UN PROGRAMA

ESPECÍFIC

JUNY PROMOCIONA

SETEMBRE PROMOCIONA PROMOCIONA REPETEIX

Data: Signatura tutor/a: «APENOMPROF»
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INFORME INDIVIDUALITZAT D'AVALUACIÓ FINAL
2n curs ESO

Curs acadèmic 2012/2013
VALORACIÓ GLOBAL DE L'APRENENTATGE

ALUMNE/A:  «APENOM» DATA NAIXEMENT: «FECHANAC»

TUTOR/A:  «APENOMPROF» GRUP:  «CODGRUP»

1.- VALORACIÓ DE L'APRENENTATGE

GRAU OBSERVACIONS
MATÈRIA ÒPTIM BO SUFIC INSUF. JUNY SETEMBRE

Castellà:
Llengua i Literatura

Valencià:
Llengua i Literatura

Llengua estrangera:
Anglés/Francés

Ciències Socials,
Geografia i Història

Matemàtiques

Educació Física

Ciències de la Natura

Música

Educació  per  a  la
ciutadania

Optativa:

Religió/Atenció
Educativa

2.- DECISIÓ RELATIVA A LA PROMOCIÓ

TOTES ÀREES
SUPERADES

1 o 2 ÀREES
NO

SUPERADES

MÉS DE 2
ÀREES NO

SUPERADES

PROMOCIÓ
AUTOMÀTICA

NECESSITA
A.C.I.

NECESSITA
REFORÇ

S’INCORPORA A
UN PROGRAMA

ESPECÍFIC

JUNY PROMOCIONA

SETEMBRE PROMOCIONA PROMOCIONA REPETEIX

Data: Signatura tutor/a: «APENOMPROF»
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INFORME INDIVIDUALITZAT D'AVALUACIÓ FINAL
3r curs ESO

Curs acadèmic 2012/2013
VALORACIÓ GLOBAL DE L'APRENENTATGE

ALUMNE/A:  «APENOM» DATA NAIXEMENT: «FECHANAC»

TUTOR/A:  «APENOMPROF» GRUP:  «CODGRUP»

1.- VALORACIÓ DE L'APRENENTATGE

GRAU OBSERVACIONS
MATÈRIA ÒPTIM BO SUFIC INSUF. JUNY SETEMBRE

Castellà: 
Llengua i Literatura

Valencià:
Llengua i Literatura

Llengua estrangera:
Anglés/Francés

Ciències Socials,
Geografia i Història

Matemàtiques

Educació Física

Biologia i Geologia

Física i Química

Educació Plàstica
 i Visual

Tecnologia

Música

Optativa:

Religió/Atenció 
Educativa

2.- DECISIÓ RELATIVA A LA PROMOCIÓ A 4rt D’ESO

TOTES ÀREES
SUPERADES

1 o 2 ÀREES
NO

SUPERADES

MÉS DE 2
ÀREES NO

SUPERADES

PROMOCIÓ
AUTOMÀTICA

NECESSITA
A.C.I.

NECESSITA
REFORÇ

S’INCORPORA A
PROGRAMA

DIVERSIFICACIÓ

JUNY
PROMOCIONA

SETEMBRE
PROMOCIONA PROMOCIONA REPETEIX

Data: Signatura tutor/a: «APENOMPROF»
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INFORME INDIVIDUALITZAT D'AVALUACIÓ FINAL
4t curs ESO

Curs acadèmic 2012/2013
VALORACIÓ GLOBAL DE L'APRENENTATGE

ALUMNE/A:  «APENOM» DATA NAIXEMENT: «FECHANAC»

TUTOR/A:  «APENOMPROF» GRUP:  «CODGRUP»

1.- VALORACIÓ DE L'APRENENTATGE

GRAU OBSERVACIONS
MATÈRIA ÒPTIM BO SUFIC INSUF. JUNY SETEMBRE

Àmbit Lingüístic i 
Social

Àmbit Científic

Àmbit Pràctic

Llengua estrangera:
Anglés/Francés

Educació Física

Educació Plástica i 
Visual

Tecnologia

Música

Llatí

Informàtica

Estrangera: 
Francés

Treball Monogràfic

Religió/Atenció 
Educativa

2.- DECISIÓ RELATIVA A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO
OBTÉ EL TÍTOL DE

GRADUAT AMB TOT
SUPERAT

OBTÉ EL TÍTOL AMB UNA
ÀREA NO SUPERADA

OBTÉ EL TÍTOL AMB MÉS
D'UNA ÀREA NO SUPERADA

NO OBTÉ EL TÍTOL DE
GRADUAT I OBTÉ EL

CERTIFICAT

NO OBTÉ EL TÍTOL I LA
JUNTA CONSIDERA QUE
HA DE REPETIR CURS

NO OBTÉ EL TÍTOL I LA JUNTA
ACONSELLA PROGRAMA DE

DIVERSIFICACIÓ

Data: Signatura tutor/a: «APENOMPROF»

http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/12005261


Avdga.  Casalduch,120 - 12005 CASTELLÓ
Tel.964 25.73.75 Fax.964 25.71.03

E-Mail 12005261@edu.gva.es
http://iesmatildesalvador.edu.gva.es

INFORME INDIVIDUALITZAT D'AVALUACIÓ FINAL
PQPI

Curs acadèmic 2012/2013
VALORACIÓ GLOBAL DE L'APRENENTATGE

ALUMNE/A:  «APENOM» DATA NAIXEMENT: «FECHANAC»

TUTOR/A:  «APENOMPROF» GRUP:  «CODGRUP»

1.- VALORACIÓ DE L'APRENENTATGE

GRAU OBSERVACIONS
MATÈRIA ÒPTIM BO SUFIC INSUF. JUNY SETEMBRE
ACTIVITAT FÍSICA I 
ESPORT

FCT

FOL

MÒDUL 
CIENTIFICO-MATE
MÀTIC

MÒDUL 
LINGÜÍSTICO-SOCI
AL

OPER.BÀSIQUES 
COMUNICACIÓ

PREV.RISCOS 
LABORALS

REPRODUCCIÓ I 
ARXIUS

TÈC.ADM.BÀSIQUE
SD’OFICINA

2.- DECISIÓ RELATIVA A LA PROMOCIÓ A 4rt D’ESO

TOTES ÀREES
SUPERADES

1 o 2 ÀREES
NO

SUPERADES

MÉS DE 2
ÀREES NO

SUPERADES

PROMOCIÓ
AUTOMÀTICA

NECESSITA
A.C.I.

NECESSITA
REFORÇ

S’INCORPORA A
PROGRAMA

DIVERSIFICACIÓ

JUNY
PROMOCIONA

SETEMB
RE PROMOCIONA PROMOCIONA REPETEIX

Data: Signatura tutor/a: «APENOMPROF»
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INFORME INDIVIDUALITZAT D'AVALUACIÓ FINAL
1r BATXILLERAT

Curs acadèmic 2012/2013
VALORACIÓ GLOBAL DE L'APRENENTATGE

ALUMNE/A:  «APENOM» DATA NAIXEMENT: «FECHANAC»

TUTOR/A:  «APENOMPROF» GRUP:  «CODGRUP»

MATÈRIES DIFICULTATS MESURES A ADOPTAR

Castellà I

Valencià I

Llengua estrangera I:
Anglés/Francés

Filosofia I

Educació Física

Religió
AAR
M. modalitat obligatòries:
Matemàtiques I /  Grec I
Matemàtiques  aplicades  C.
Socials 
M. modalitat obligatòries:
Física i Química
Història del mon contemporàni
M. modalitat obligatòries:
Dibuix técnic I
Biologia i geologia
Tecnologia industrial I 
Llatí I
Economia O. d’Empreses
Matèria optativa

OBSERVACIONS:

• ACTITUD I PARTICIPACIÓ:  

• TREBALL PERSONAL I EN GRUP:   (aprofitament, rendiment, metodologia......)

• ALTRES:  

Data: Signatura tutor/a: «APENOMPROF»
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Alumn@: Grup:

Professor/a:

Seminari de Anglés
Criteris d’avaluació de l’assignatura:

Anglés II
CRITERIS SÍ NO

1. ASSISTÈNCIA

2. ACTITUD

comportament / disciplina

interés

atenció

participació general

participació treball en grup

Porta material a classe:

     llibre de text

     llibre d’exercicis

     llibreta

3. TREBALL

Llibreta:

     Prén apunts

     Organitza material

     Corregeix actividats

Fa els deures a casa

Fa actividats  de classe

Dóna redaccions

Llig els llibres obligatòris

Altres treballs

4. NIVELL DE CONEIXEMENTS

Base amb la qual accedeix

Expressió oral

Comprensió oral

Expressió escrita

Comprensió escrita

Continguts gramaticals

Vocabulari
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Alumn@: Grup:

Professor/a:

Seminari de Biologia i Geologia
Criteris d’avaluació de l’assignatura:

Biologia

CRITERIS SI NO
Interpretar l'estructura interna de les cèl.lules eucariotes animals i vegetals i de les cèl.lules
procariotes (amb microscopia òptica i electrònica), identificar i representar els seus orgànuls i
descriure la funció que desenvolupen.
Relacionar les macromolècules amb la seua funció biològica en les cèl.lules i reconéixer les
seues unitats constituents.
Enumerar les raons per les quals l'aigua i les sals minerals són fonamentals en els processos
cel.lulars i indicar alguns exemples de les repercussions de la seua absència.
Representar esquemàticament i analitzar el cicle cel.lular i les modalitats de divisió del nucli i
citoplasma, i relacionar la meiosi amb la variabilitat genètica de les espècies
Explicar el significat biològic de la respiració cel.lular i  indicar les diferències entre la via
aeròbica i l'anaeròbica respecte de la rendabilidad energètica, els productes finals originats i
l'interés industrial d'aquests últims.
Diferenciar en la fotosíntesi la fase lumínica de l'obscura i identificar les estructures cel.lulars
en què es duu a terme, els substrats necessaris, els productes finals i el balanç energètic
obtingut; valorar la seua importànica en el manteniment de la vida.
Diferenciar entre els mecanismes de síntesi i degradació de les biomolècules i conéixer els
de síntesi de proteïnes, comú a organismes autòtrofs i heteròtrofs; localitzar les estructures
cel.lulars en les quals es desenvolupen i la necessitat d'enzims específics.
Explicar el paper de l'ADN com a portador de la informació genètica i de la naturalesa del
codi genètic, relacionar les mutacions amb les alteracions de la informació i estudiar-ne la
repercussió en la variabilitat dels éssers vius i en la salut de les persones.
Analitzar algunes implicacions i limitacions de la manipulació genètica en vegetals, animals i
l'ésser humà i les seues implicacions ètiques; valorar l'interés de la investigació del genoma
humà en la prevenció de malalties hereditàries, entenent que el treball científic està, com
qualsevol activitat, sotmés a pressions socials i econòmiques
Determinar  les  característiques  que  defineixen  els  microorganismes;  explicar  el  paper
d'alguns d'ells en els cicles biogeoquímics, en les indústries alimentàries, en la farmacèutica i
en la millora del medi ambient, i analitzar el poder patogen que poden tenir en els éssers
vius.
Analitzar els mecansimes de defensa que desenvolupen els éssers vius davant la presència
d'un antigen i  deduir,  a partir  d'aquests  coneixements,  com es pot incidir  per reforçar  o
estimular les defenses naturals.
Dissenyar i realitzar investigacions sobre alguns aspectes de la Biologia, tenint en compte
algunes característiques essencials del  treball  científic:  plantejament precís del  problema,
formulació  d'hipòtesis  contrastables,  disseny  i  realització  d'experiències  i  anàlisi  i
comunicació de resultats.
Analitzar  el  caràcter  obert  de  la  Biologia  mitjançant  l'estudi  d'algunes  interpretacions,
hipòtesis i  prediccions científiques sobre conceptes bàsics d'aquesta ciència,  i  valorar els
canvis produïts tot al llarg del temps i la influència del context històric.
Observacions:

Signatura:
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Alumn@: Grup:

Professor/a:

Seminari de Ciències Naturals
Criteris d’avaluació de l’assignatura:

Biologia Humana
CRITERIS SÍ NO

Situar l’ésser humà  en el món animal i explicar les hipòtesis més rellevants sobre l’origen i
evolució de la espècie humana.
Localtizar la posició dels  principals òrgans, aparats i  sistemes, en models anatòmics, en
làmines o dibuixos, indicar els òrgans de cada aparat o sistemes, així com la composició
histològica dels mateixos com a base de la seua estructura, i que caracteritza a l’ésser humà
com a organismes pluricel·lular..
Reconéixer la morfología i estructura dels teixits humans en preparacions microscòpiques o
en diapositives o dibuixos i relacionar-los amb les seus funcions
Explicar  els  mecanismes  que  incideixen  en  els  processaments  de  la  nutrició  humana,  i
relacionar aquests amb les estructures que els fan possible, indicar els principals trastorns
relacionants amb l’alimentació i nutrició i amb les disfuncions orgàniques  i valorar els hàbits
saludables que poden previndre’ls
Explicar el funcionament de l’aparat, en base a l’estructura i propietats dels músculs i dels
ossos, així com els hàbits posturals adequats i valorar la importància de l’exercici físic en el
benestar general de l’organisme i en la prevenció de les malaties musculars, articulars i
òssia.
Explicar els mecanismes bàsics dels processaments de coordinació nerviosa i hormonal, així
com  el  manteniment  de  l’equilibri  del  medi  intern  de  l’ésser  humà,  a  través  dels
mecanismes d’homeostasi i indicar algunes malalties causades per la seua alteració.
Citar algunes dels principals malalties infeccioses,la seua cadena epidemiològica i les formes
de combatre-les i  valorar el desenvolupament d’hàbits de prevenció de la infecció .
Explicar  els  processaments  bàsics  de  la  reproducció  i  el  desenvolupament  humans:  la
formació de les gàmetes , la copulació i la fecundació, el desenvolupament i creixement;
indicar alguns problemes que hi poden aparèixer i valorar algunes tècniques de control i
prevenció que poden utilitzar-se per a resoldre’ls.
Assenyalar  les  diferències  entre  reproducció,  sexualitat  i  genitalitat  en  l’ésser  humà,  i
l’aplicació  dels  coneixements  sobre  el  funcionament  dels  aparats  reproductors  en  la
planificació  de  la  natalitat,  fer  una  valoració  crítica  dels  procediments  relacionats  amb
aquesta i valorar el desenvolupament dels hàbits saludables d’higiene en la prevenció de
malalties de transmissió sexual.
Aplicar  els  coneixements  sobre  l’estructura  i  el  funcionament  dels  aparats   i  sistemes
estudiats a l’anàlisi d’algunes malalties freqüents , dentificar les causes que provoquen la
seua aparició, reconéixer la seua sintomatologia i indicar els diferents mètodes diagnòstics.
Dissenyar i realitzar xicotetes investigacions sobre la nutrició, la relació i coordinació, o la
reproducció  i  desenvolupaments  humans,  contemplar  alguns  procediments  del  treball
científic: plantejament precís del problema, formulació d’hipòtesis objecte de constractació,
disseny i realització d’experiències, anàlisis i comunicació de resultats, i uilització de fonts
d’informació.
Establir el concepte de salut en les seues acepcions  actuals, assenyalar les seus diverses
dimensions,  personal,  familiar,  comunitaria  i  mundial,  i  indicar  les  grans  malalties  que
afecten al món avui, les seus possibles causes i solucions.
Contrastar diverses fonts d’informació i  elaborar informes en relació a problemes actuals
rellevants sobre la salut i el consum d’una zona.
Observacions:

Signatura:
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Alumn@: Grup:

Professor/a:

Seminari de Lengua y Literatura Castellana
Criteris d'avaluació de l'assignatura:

Lengua y Literatura Castellana II
CRITERIOS SI NO
CONOCIMIENTOS
Comprende  discursos  orales  y  escritos,  atendiendo  a  las  peculiaridades
comunicativas de cada uno y, en especial a los elementos del contexto que
condicionan una adecuada interpretación
Se  expresa  oralmente  y  por  escrito  mediante  discursos  coherentes,
correctos,  creativos  y  adecuados  a  las  diversas  intenciones  de
comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas
Reflexiona  con  solvencia  sobre  los  distintos  componentes  de  la  lengua
(fonológico,  morfosintáctico, léxico)
Interpreta y valora críticamente obras literarias - especialmente del siglo
XX-, identificando los elementos que configuran su naturaleza artística
Conoce los principales rasgos de los  períodos más representativos de la
Literatura Española (del siglo XX)
Conoce los autores y obras más significativas de la Literatura Española - del
siglo XX- por su carácter universal, su influjo literario y su aceptada calidad
artística
ACTITUDES
Tiene una actitud activa y participa en clase
Asiste a clase de forma regular
Observacions:

Signatura:
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Alumn@: Grup:

Professor/a:

Seminari de Ciències Naturals
Criteris d’avaluació de l’assignatura:

Ciències de la Terra
CRITERIS SÍ NO

Explicar algunes repercusions que les alteracions medioambientals provocades pel
ésser  humà poden  produir  en  la  natura.  Comprovar  el  progrés  de  l’alumne,  la
comprensió de la profunda interdependència de tots i cadascun dels procesos que
ocorren en la Terra  i si poden enumerar una sèrie de repercusions en cadena d’un
fet concret.
Indicar  algunes  variables  que  incideixen  en  la  capacitat  de  l’atmosfera  per  a
difondre  contaminants,  raonant,  en  conseqüència  quines  són  les  condicions
meteorològiques que provoquen major perill de contaminació.
Planificar una investigació per avaluar els rics més freqüents que poden sofrir una
zona  geográfica  delnostre  país  tenint  en  compte  les  seues  característiques
climàtiques , litològiques, estructurals i les causades per l’impacte humà i realitzar
un informe on s’indique algunes mesures per a mitigar els riscs.
Explicar en una cadena tròfica com es produeix el fluix d’energia i el rendiment
energètic de cada nivell, i deduir les conseqüències pràctiques que han de tenir-se
en compte per a l’aprofitament d’alguns recursos.
Enumerar  les  raons  per  les  quals  existeix  a  Espanya  zones  sotmeses  a  una
progressiva desertització,  proposant  algunes mesures  raonables   pera paliar  els
seus efectes.
Utilitzar tècniques químicas i biològiques per a detectar el grau de contaminació
present en la nostra aigua i valorar el nivell d’adequació per al desenvolupament de
la vida i el consum humà.
Investigar les fonts d’energia que s’utilitzen  actualment a  Espanya , i avaluar el
seu futur i el d’altres alternatives energètiques.
Indicar  les  repercusions  de  la  progressiva  pèrdua  de  biodiversitat,  i  enumerar
algunes alternatives per a l’aprofitament de la biota  mundial.
Avaluar  l’  impacte  ambiental  d’un  projecte  en  el  qual  es  definesquen  algunes
accions que poden causa efectes ambientals.
Diferenciar  davant  d’un  problema  ambiental  els  arguments  del  model
conservacionista i del desenvolupament sostenible.
Observacions:

Signatura:
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Alumn@: Grup:

Professor/a:

Seminari d’Educació Plàstica i Visual
Criteris d’avaluació de l’assignatura:

Dibuix Tècnic
CRITERIS SÍ NO

Dibuixar  formes  planes  de  caràcter  poligonal  i  resoldre  problemes  de
configuració i proporció.

Resoldre problemes de tangència en general.

Realitzar  el  croquis  acotat,  en  el  sistema  dièdric,  d’objetes  comuns  i
senzills, ajustant-se  a les normes UNE o ISO.

Dominar la perspectiva cònica, preferentement  a mà alçada.

Analitzar objectius mitjançant la perspectiva axonomètrica

Diferenciar  les  possibilitats  de  comunicació  i  d’anàlisi  dels  principals
sistemes de representació  (dièdric, axonomètric i cònic) en relació amb un
possible destinatari.

Aplicar les principals tècniques gràfiques per aconseguir un bon acabat i
una bona presentació

Observacions:

Signatura:
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Alumn@: Grup:

Professor/a:

Seminari de Física i Química
Criteris d’avaluació de l’assignatura:

Electrotècnia
CRITERIS SÍ NO

Conceptes

Domina  els  aspectes  científics,  defineix  correctament  els  conceptes  i  exposa
arguments coherentment per a arribar a una conclusió
Procediments

Compren els elements fonamentals de la investigació i del mètode científic.

Aplica els conceptes, lleis, teories i models estudiats en classe a situacions reals i
quotidianes.
Utilitza  el  llenguatge  científic  convenientment  (unitats  del  S.I.,  símbols,
equivalències,  escriure  quantitats,  utilització  de  la  calculadora,  nomenclatura
científica, ús d’un llenguatge apropiat i específic,...)
Als seus documents escrits exposa les seues idees i arguments ordenadament i
amb suficient claredat.
Té l’ hàbit de recopilar i arxivar ordenadament la informació que utilitza.

Actituds

Assisteix a classe amb regularitat.

Col·labora  en  classe  voluntàriament  i  activament  per  a  tractar  qüestions
relacionades amb el tema que es treballa.
La  seua  actitud  en  classe  respecte  als  seus  companys  i  professor  és  de
responsabilitat, companyonia i solidaritat
Complimenta les proves i els treballs que se li demanen i en la data  marcada.

Té  la  maduresa  intel·lectual  d’integrar  els  seus  coneixements  d’aquesta
assignatura en la seua concepció global  de pensament,  analitzant els aspectes
històrics i socials on es mostra les implicacions entre ciència i societat.
Observacions:

Signatura:
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Alumn@: Grup:

Professor/a:

Seminari de Física i Química
Criteris d’avaluació de l’assignatura:

Física
CRITERIS SÍ NO

Conceptes

Domina  els  aspectes  científics,  defineix  correctament  els  conceptes  i  exposa
arguments coherentment per a arribar a una conclusió
Procediments

Compren els elements fonamentals de la investigació i del mètode científic.

Aplica els conceptes, lleis, teories i models estudiats en classe a situacions reals i
quotidianes.
Utilitza  el  llenguatge  científic  convenientment  (unitats  del  S.I.,  símbols,
equivalències,  escriure  quantitats,  utilització  de  la  calculadora,  nomenclatura
científica, ús d’un llenguatge apropiat i específic,...)
Als seus documents escrits exposa les seues idees i arguments ordenadament i
amb suficient claredat.
Té l’ hàbit de recopilar i arxivar ordenadament la informació que maneja.

Actituds

Assisteix a classe amb regularitat.

Col·labora  en  classe  voluntàriament  i  activament  per  a  tractar  qüestions
relacionades amb el tema que es treballa.
La  seua  actitud  en  classe  respecte  als  seus  companys  i  professor  és  de
responsabilitat, companyonia i solidaritat
Complimenta les proves i treballs que se li demanen i en la data  marcada.

Té  la  maduresa  intel·lectual  d’integrar  els  seus  coneixements  d’aquesta
assignatura en la seua concepció global  de pensament,  analitzant els aspectes
històrics i socials on es mostra les implicacions entre ciència i societat.
Observacions:

Signatura:
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Alumn@: Grup:

Professor/a:

Seminari de Francés
Criteris d’avaluació de l’assignatura:

Francés II 
CRITERIS SÍ NO

CONCEPTES
L’alumne comprèn la informació global de les dades més rellevants dels missatges  
orals.

L’alumne comprèn la informació global de les dades més rellevants dels missatges  
escrits.

L’alumne produeix missatges orals senzills.

L’alumne produeix missatges escrits senzills.

L’alumne identifica els diferents tipus de documents, tants orals com escrits.

L’alumne és capaç d’identificar els elements fonològics i morfosintàctics.

L’alumne és capaç d’utilitzar textos d’ajuda.

L’alumne és capaç de redactar am ajuda de material de consulta, textos escrits i té 
en compte la correcció idiomàtica, la coherència i la propietat expressiva.

L’alumne és capaç de buscar i utilitzar informacions per a realitzar treballs de temes 
pluridisciplinars.

L’alumne és capaç d’utilitzar estratègies i recursos lingüístics per a produir missatges
orals complexos.

L’alumne és capaç d’utilitzar estratègies i recursos lingüístics per a produir missatges
escrits complexos

L’alumne és capaç d’utilitzar estratègies i recursos d’aprenentatge autònom.

L’alumne participa amb fluïdesa en les converses i/o debats de classe.

L’alumne és capaç de redactar textos de 200 paraules o més, sense ajuda de 
material.

L’alumne és capaç d’autocorregir-se si cal.

ACTITUD
Porta el material adequat a classe

Entra puntual a classe

És respetuós amb els seus companys i professors.

Pren apunts

Estudia regularment

Porta el quadern al dia

Participa en classe

És respectuós front a la cultura extranjera

La seua actitud cap a l’assignatura és positiva.

Té una actitud receptiva i crítica.

Demostra interès i curiositat cap al món on vivim

És capaç de valorar l’ajuda que suposa el coneixement de llengües estrangeres.

És conscient de la importància dels textos escrits en aquest curs.

Observacions:

Signatura:
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Alumn@: Grup:

Professor/a:

Seminari de Ciències de la Natura
Criteris d’avaluació de la assignatura:

Geologia
CRITERIS SÍ NO

Analitzar el caràcter obert de la ciència i en particular de la Geologia, mitjançant
l’estudi  d’algunes  interpretacions,  hipòtesis  i  prediccions  científiques  sobre
conceptes bàsics d’aquesta disciplina, relacionar-la amb la tecnologia i la societat, i
valorar  els  canvis  produïts  al  llarg del  temps i  la  influència  del  context  històric,
cultural, polític i socioeconòmic.
Dissenyar i realitzar investigacions sobre alguns aspectes de la Geologia, tenint en
compte algunes característiques essencials del treball científic: plantejament precís
del  problema,  formulació  d’hipòtesis  contrastables,  disseny  i  realització
d’experiències i anàlisi i comunicació de resultats.
Reconèixer  i  explicar  les  característiques  fonamentals  dels  processos  geològics
interns i externs,  les seues conseqüències i els mecanismes que els generen.
Entendre que qualsevol àrea geològica de la Terra per reduïda que siga es el resultat
de la tectònica de plaques o tectònica global.
 Identificar en talls geològics senzills les diverses formacions litològiques presents i
aplicar criteris cronològics diversos para datar cada una de las formacions.

 Identificar els tipus de roques més freqüents a l’ entorn, especialment aquells que
s’utilitzen  en  edificis  emblemàtics  i   en  d’altres  aplicacions  d’interès  social  o
industrial.

Relacionar la investigació geològica amb activitats de la nostra civilització,  com la
prospecció i  l'explotació minera (carbó, petroli,  metalls,  combustibles radioactius,
àrids, etc.), la recerca d'emplaçaments para los residus radioactius, la localització i
explotació de aigües subterrànies, la construcció de edificis i xarxes  viàries, etc.

Aplicar les teories geològiques més destacades (cicle d'erosió normal i tectònica de
plaques) per interpretar diferents regions del nostre planeta.

Identificar  les  característiques  més  importants  de  la  matèria  mineral,  i  establir
algunes relacions senzilles entre la composició química, l'estructura cristal·lina i el
comportament fisicoquímico
Descriure el comportament global del planeta Terra,  considerant l’origen i natura
dels tipus d’energia presents, el flux i balanç d’energia i els processos dinàmics que
la caracteritzen.
Valorar  la  influencia  dels  processos  geològics  en  el  medi  ambient  i  en  la  vida
humana.
Analitzar fets del passat, tenint en compte l’escala i divisió del temps geològic, la
possibilitat d’ocurrència d'esdeveniments graduals o catastròfics i la fiabilitat dels
procediments per a la obtenció de dades.
Relacionar les característiques més destacades de l’entorn regional amb l’evolució
geològica de la península Ibérica i dels arxipèlags balear i canari.
Observacions:

Signatura:
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Seminari de Grec
Criteris d’avaluació de l’assignatura:

Grec I
OBJECTIUS MININS SÍ NO

Llegir textos grecs breus i originals, transcriure els seus termes a la llengua materna, utilitzar els
seus  diferents  signes  ortogràfics  i  de  puntuació  i  reconèixer  l'influx  de  l'alfabet  grec  en
l'abecedari llatí de les llengües modernes

Reconeix arrels gregues, prefixos i sufixos, en paraules de textos grecs senzills i de clara relació
etimològica  amb la  llengua materna  i  identificar  les  més elementals  regles  de composició  i
derivació

Identificar  les  diferents  formes  nominals,  pronominals  i  verbals  i  les  funcions  dels  casos  i
conjugacions  i  apreciar  la  seua  correspondència  amb  la  llengua  materna  i  altres  llengües
modernes

Passar a la llengua materna frases breus i  senzilles de textos literaris originals grecs sense
diccionari, i a partir d'un vocabulari bàsic elaborat en classe amb el professor

Identificar  les  coordenades  espacials  i  temporals  de  la  llengua  grega,  apreciar  l'origen  i
influències mútues entre aquesta i  altres llengües modernes conegudes per l'alumne i inferir
algunes característiques del llenguatge humà i del seu funcionament

Extraure  el  sentit  global  de  textos  de  diferents  gèneres  literaris,  presentats  en  traduccions,
diferenciar les idees principals de les secundàries i reconèixer la possible vigència dels seus
plantejaments en el món actual

Situar  en el  temps i  en l'espai  (època i  marc geogràfic)  els  més importants  esdeveniments
històrics de Grècia, identificar les seues principals manifestacions culturals i la seua empremta
en la nostra civilització

Planificar  i  realitzar  senzills  treballs  d'indagació  sobre  aspectes  històrics  i  socioculturals
significatius de la civilització grega a partir de dades arreplegades de distintes fonts antigues i
modernes i plasmar per escrit, o exposar oralment, les seues conclusions

Observacions:

Signatura:
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Professor/a:

Seminari de Geografia i Ciències Socials
Criteris d’avaluació de l’assignatura:

Història
CRITERIS SÍ NO

Domina els continguts de les unitats didàctiques I i II.

Domina els continguts de les unitats didàctiques III i IV.

Domina els continguts de les unitats didàctiques  V i VI.

Resol suficientment els comentaris de textos històrics

Interpreta fotografies, mapes i gràfics de forma elemental

Explica els processos o problemes històrics,

Explica bé els canvis i estances i  identifica la dinàmica històrica com  un
procés complexe, conflictiu i dialèctic.
Utilitza l’explicació històrica com una forma específica de raonament crític

Utilitza els conceptes bàsics de la història.

Sap comunicar la seua explicació

Coneix  diferents interpretacions sobre un mateix fet

Actitud positiva cap a l’ assignatura

Participa en classe

Comportament

Observacions:

Signatura:
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Professor/a:

Seminari de Llatí
Criteris d’avaluació de l’assignatura:

Llatí I
OBJECTIUS MININS SÍ NO

Identificar les formes de la flexió nominal i verbal:

Relacionar cas i funció i analitzar frases simples i coordinades

Estableixer les relacions de concordança oportunes

Comparar la morfosintaxi llatina amb la de la llengua pròpia

Identificar la idea essencial d'un text i les parts en què es desenrotlla

Comprendre el lèxic utilitzat en textos narratius i aplicar estratègies per a la seua
comprensió i retenció
Resumir i esquematitzar el contingut dels textos

Traduir literalment frases senzilles i textos breus

Aplicar l'anàlisi morfològica en la traducció de textos

Abocar en llengua llatina frases simples d'estructura senzilla

Identificar els principals canvis evolutius fonètics,  semàntics i  morfològics que es
produeixen en llatí i donen lloc a vocables en la llengua materna
Establir famílies de paraules tenint en compte la seua pertinença a una família lèxica

Formar famílies de paraules tenint presents els semes que permeten agrupar-les en
diversos camps semàntics
Comparar  paraules  de  les  diverses  llengües  de  la  Península  que  provenen  d'un
mateix ètim llatí
Identificar els aspectes més importants de la història del poble romà i de la seua
presència en la Península Ibèrica i reconèixer les empremtes de la cultura clàssica en
diversos aspectes de la civilització actual
Observacions:

Signatura:
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Seminari de Matemàtiques
Criteris d’avaluació de l’assignatura:

Matemàtiques Ciències de la Salud-Tecnologia I
CRITERIS SÍ NO

Utilitza amb destresa les potències radicals i logaritmes
Domina les tècniques algebraiques per a resoldre amb destresa equacions  polinòmiques,
equacions  exponencials  i  logarítmiques,  equacions  irracionals,  inequacions  i  sistemes
d’equacions
Tradueix al llenguatge algebraic problemes donats mitjançant enunciat
Calcula  les raons trigonomètriques d’un angle si donem una d’aquestes
Demostra i simplifica expressions algebraiques trigonomètriques.
Resol triangles qualsevol
Coneix i utilitza el producte escalar  de dos vectors i les seues aplicacions
Obté i reconeix l’equació de la recta en diferents formes
Troba la posició relativa de dues rectes
Resol problemes sobre distàncies i angles.
Coneix les còniques, les seues equacions i els seus elements. Coneix la potència d’un punt
respecte d’una circumferència i les  posicions relatives d’un punt o una recta respecte d’una
circumferència.
Opera amb nombres complexes en forma binómica i en forma polar.
Calcula límits, dominis i continuïtat de funcions.
Coneix  les  regles  de  derivació  d’una  funció  i  a  partir  d’aquestes,  obté  la  derivada  de
qualsevol funció
Coneix les regles d’integració d’una funció i a partir d’aquestes, obté la integral d’una funció.
Coneix i  utilitza els  mètodes per a l’estudi  de distribucions bidimensionals:  representació
gràfica, càlcul de paràmetres, ajust de la recta de regressió...
Coneix  els  tipus  clàssics  d’agrupació  (variacions,  permutacions,  combinacions...)  i  sap
aplicar-los eficaçment a la resolució de problemes combinatoris.
Coneix i compren de les lleis i regles de l’atzar: llei dels grans nombres, regla de Laplace,
teorema de la probabilitat total i de Bayes, així com el seu valor per al càlcul de probabilitats.
Manejar amb soltesa les distribucions binomial i normal: identificar-les, descriure-les i calcular
probabilitats de successos extrets d'elles.
CONTINGUTS ACTITUDINALS SI NO
Valora positivament la utilització d’estratègies personals per a resoldre problemes.
Té curiositat i interés per la resolució de problemes.
Posseeix tenacitat i constància en la recerca de solucions.
Porta el material adequat a la classe.
Pren apunts en classe
Presenta els treballs correctament i a temps
Participa en classe.
Té  sensibilitat i gust per la presentació ordenada i clara del procés seguit i dels resultats en
la resolució de problemes.
Posseeix  interés  i  respecte  per  les  estratègies,  modes  de  fer  i  solucions  als  problemes
diferents a les pròpies.
Observacions:

Signatura:
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Alumn@: Grup:

Professor/a:

Seminari de Matemàtiques
Criteris d’avaluació de l’assignatura:

Matemàtiques aplicades a les Humanitats i Ciències socials I
CRITERIS SÍ NO

Utilitzar  els  nombres  reals  per  a  presentar  i  intercanviar  informació  i  resoldre  problemes
extrets de la realitat social i de la vida quotidiana.
Utilitza amb destresa les potències radicals i logaritmes.
Domina  les  tècniques  algebraiques  per  a  resoldre  amb  destresa  equacions  polinòmiques,
equacions  exponencials  i  logarítmiques,  equacions  irracionals,  inequacions  i  sistemes
d’equacions.
Tradueix al llenguatge algebraic problemes donats mitjançant enunciat.
Reconèixer les famílies de funcions més freqüents en els fenòmens econòmics i socials.
Utilitzar adequadament taules i gràfiques en l’estudi de fenòmens econòmics i socials.
Càlcul de les asímptotes d'una funció i representar gràficament algunes famílies de funcions.
Calcula límits, dominis i continuïtat de funcions.
Coneix les regles de derivació d’una funció i a partir d’aquestes, obté la derivada de qualsevol
funció.
Elaborar i  interpretar informes sobre situacions reals, susceptibles de ser representades en
forma de gràfiques o en forma d’expressions polinòmiques o racionals senzilles, on s’haja de
tenir  en  compte  intervals  de  creixement  i  decreixement,  continuïtat,  màxims  i  mínims  i
tendències d’evolució d’una situació.
Coneix  i  utilitza  els  mètodes  per  a  l’estudi  de  distribucions  bidimensionals:  representació
gràfica, càlcul de paràmetres, ajust de la recta de regressió... en un context de resolució de
problemes relacionats amb fenòmens econòmics i socials.
Manejar amb soltesa les distribucions binomial i normal: identificar-les, descriure-les i calcular
probabilitats de successos extrets d'elles.
CONTINGUTS ACTITUDINALS SI NO
Valora positivament la utilització d’estratègies personals per a resoldre problemes.
Té curiositat i interés per la resolució de problemes.
Posseeix tenacitat i constància en la recerca de solucions.
Porta el material adequat a la classe.
Pren apunts en classe
Porta el quadern al dia i amb correcció.
Presenta els treballs correctament i a temps
Participa en classe.
Té  sensibilitat i gust per la presentació ordenada i clara del procés seguit i dels resultats en la
resolució de problemes.
Presenta perseverança i flexibilitat en la recerca de solucions als problemes.
Posseeix  interés  i  respecte  per  les  estratègies,  modes  de  fer  i  solucions  als  problemes
diferents a les pròpies.
Observacions:
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Professor/a:

Seminari de Matemàtiques
Criteris d’avaluació de l’assignatura:

Matemàtiques II
CRITERIS SÍ NO

Planteja  en  termes  vectorials  problemes  formulats  en  contextos  de  les
ciències de la natura, la tècnica i la geometria, i utilitza el càlcul vectorial per
resoldre’ls i interpretar les solucions.
Interpreta,  reconeix  i  analitza  expressions  analítiques  que  poden  ser
associades a rectes, plànols, corbes o superfícies
Identifica llocs geomètrics definits mijançant propietats mètriques. (Es pretén
valorar l’experiència i habilitat adquirida en la determinació i identificació de
llocs geomètrics senzills definits per propietats mètriques)
Utilitza les matrius i les seus operacions per a resoldre sistemes d’equacions
linials i per a representar i interpretar taules i gràfics.
Utilitza  tècniques  algebràiques  per  a  resoldre  problemes  i  interpretar  les
seues solucions.
Utilitza el  concepte i  càlcul  de límits i  derivades per a trobar i  interpreta
característiques destacades de funcions expressades en forma explícita.
Aplica  el  càlcul  de  límits,  derivades  i  integrals  a  l’estudi  de  fenòmens
naturals i tecnològics, així com la resolució de problemes d’optimació i mida.
Aplica  mètodes  analítics  a  l’estudi  de  funcions  i  a  la  interpretació  de
fenòmens de  la natura i  de la tècnica.
Utilitza tècniques analítiques per a estudiar les propietats  de les funcions i
per a resoldre problemes d’optimació.
Calcula  i  interpreta  el  coeficiente  de  correlació  d’una  distribució
bidimensional i calcula i interpreta els paràmetres de les rectes de regressió
de la distribució per a formular prediccions i interpolacions.
Utilitza  els  models  probabilístics  binominal  i  normal  per  a  assignar
probabilitats a esdeveniments aleatoris.
Resol problemes que demanen codificar informacions, seleccionar, comparar
i valorar estratègies i elegir les ferramentes matemàtiques  adequades per a
la búsqueda de solucions en cada cas.
Observacions:
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Alumn@: Grup:

Professor/a:

Seminari de Matemàtiques
Criteris d’avaluació de l’assignatura:

Matemàtiques Aplicades a les Humanitats i Ciències Socials II
OBJECTIUS MININS SÍ NO

Utilitzar el llenguatge matricial i aplicar les operacions amb matrius en situacions reals en les
que hi haja que trametre informació estructurada en forma de taules i grafs.
Emprar el mètode de Gauss per a obtindre matrius inverses d’ordre dos o tres i per a discutir i
resoldre un sistema d’equacions lineals amb dues o tres incògnites.
Transcriure  un  problema  expressat  en  llenguatge  usual  al  llenguatge  algèbric  i  resoldre’l
utilitzant tècniques algèbriques determinades: matrius, resolució de sistemes d’equacions lineals
i  programació  lineal  bidimensional,  interpretant  críticament  el  significat  de  les  solucions
obtingudes.
Analitzar,  qualitativa  i  quantitativament,  les  propietats  locals  i  globals  (  domini,  recorregut,
continuïtat,  simetries,  periodicitat,  punts de tall,  asímptotes,  intervals  de creixement )  d'una
funció que descriga una situació real, extreta de fenòmens habituals en les ciències socials, per
a representar-la gràficament i extraure informació pràctica que ajude a analitzar el fenomen del
que es deriva.
Utilitzar el càlcul de derivades com a ferramenta per a resoldre problemes d’optimització extrets
de situacions reals de caràcter econòmic i sociològic, interpretant els resultats obtinguts d’acord
amb els enunciats.
Assignar i  interpretar probabilitats a successos elementals, obtinguts d’experiències simples i
compostes  (  dependents  i  independents  )  relacionades  amb fenòmens  socials  o  naturals,  i
utilitzant tècniques de recompte personals, diagrames d'arbre o taules de contingència.
Planificar i realitzar estudis concrets d’una població, a partir d’una mostra ben seleccionada i
assignar  un nivell  de significació,  per  a  inferir  sobre la  mitjana poblacional  i  estimar  l’error
comés.
Analitzar de forma crítica informes estadístics presents en els mitjans de comunicació i altres
àmbits, i detectar possibles errors i manipulacions en la presentació de determinades dades.

CONTINGUTS ACTITUDINALS
Valora positivament la utilització d’estratègies personals per a resoldre problemes.

Té curiositat i interés per la resolució de problemes.

Posseeix tenacitat i constància en la recerca de solucions.

Porta el material adequat a la classe.

Pren apunts en classe

Porta el quadern al dia i amb correcció.

Presenta els treballs correctament i a temps

Participa en classe.

Té  sensibilitat i gust per la presentació ordenada i clara del procés seguit i dels resultats en la
resolució de problemes.
Presenta perseverança i flexibilitat en la recerca de solucions als problemes.

Posseeix interés i respecte per les estratègies, modes de fer i solucions als problemes diferents a
les pròpies.
Observacions:
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Seminari de …............
Criteris d’avaluació de l’assignatura:

Mecánica
OBJECTIUS MININS SÍ NO

Esquematiza una estructura isostática identificando las cargas y calculando tanto
las fuerzas en sus distintos elementos como las reacciones en sus apoyos
Opera  y valora la importancia del uso del sistema internacional de unidades

Estructura y esquematiza los fundamentos de un sistema mecánico real, 
aplicando las leyes de la estática
Calcula los distintos esfuerzos que actúan sobre un conjunto de elementos

Describe e identifica los distintos tipos de movimientos que concurren en los
elementos rígidos de cualquier conjunto mecánico en movimiento
Calcula  los  valores  de  diversas  magnitudes(espacios,  ángulos,  tiempos,
aceleraciones, velocidades, etc.) utilizados sobre un esquema
Identifica  en  un  sistema  mecánico  dado,  los  momentos  de  inercia  de  los
elementos en rotación
Aplica  el  principio  de  conservación  del  momento  cinético  a  un  sistema,
calculando sus valores
Relaciona  las  magnitudes  de  potencia,  par  y  velocidad  de  giro  en  una
transmisión con elementos en rotación
Conoce  las  propiedades  básicas  de  los  fluidos  y  el  comportamiento  de  los
mismos
Actituds

Assisteix a classe amb regularitat.

Col·labora  en  classe  voluntàriament  i  activament  per  a  tractar  qüestions
relacionades amb el tema que es treballa.
La  seua  actitud  en  classe  respecte  als  seus  companys  i  professor  és  de
responsabilitat, companyonia i solidaritat
Complimenta les proves i treballs que se li demanen i en la data  marcada.

Observacions:
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Seminari de Física i Química
Criteris d’avaluació de l’assignatura:

Química
CRITERIS SÍ NO

Conceptes

Domina  els  aspectes  científics,  defineix  correctament  els  conceptes  i  exposa
arguments coherentment per a arribar a una conclusió
Procediments

Comprén els elements fonamentals de la investigació i del mètode científic.

Aplica els conceptes, lleis, teories i models estudiats en classe a situacions reals i
quotidianes.
Utilitza  el  llenguatge  científic  convenientment  (unitats  del  S.I.,  símbols,
equivalències,  escriure  quantitats,  utilització  de  la  calculadora,  nomenclatura
científica, ús d’un llenguatge apropiat i específic,...)
Als seus documents escrits exposa les seues idees i arguments ordenadament i amb
suficient claredat.
Té l’ hàbit de recopilar i arxivar ordenadament la informació que utilitza.

Actituds

Assisteix a classe amb regularitat.

Col·labora  en  classe  voluntàriament  i  activament  per  a  tractar  qüestions
relacionades amb el tema que es treballa.
La  seua  actitud  en  classe  respecte  als  seus  companys  i  professor  és  de
responsabilitat, companyonia i solidaritat
Complimenta les proves i treballs que se li demanen i en la data  marcada.

Té la maduresa intel·lectual d’integrar els seus coneixements d’aquesta assignatura
en la seua concepció global de pensament, analitzant els aspectes històrics i sòcials
on es mostra les implicacions entre ciència i societat.
Observacions:
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Alumn@: Grup:

Professor/a:

Seminari de Llatí
Criteris d’avaluació de l’assignatura:

Referents Clàssics de Manifestacions Culturals Modernes
OBJECTUS MÍNIMS SI NO
Analitzar els components ideològics, filosòfics i teòrics propis de l’antiguitat
clàssica en textos antics medievals, moderns i contemporanis.

Constatar la influència de les arts i models clàssics en obres artístiques de
l’època moderna. Identificació i anàlisi dels elements clàssics presents en les
obres objecte d’estudi.

Identificar  en fragments d’obres  escollides  de la  literatura  grecollatina els
components  temàtics,  estilístics  i  retòrics  que constitueixen la  base  de la
configuració dels gèneres literaris clàssics.

Reconéixer  en  fragments  de  la  literatura  europea  moderna  els  elements
materials i formals heretats de la literatura clàssica.

Analitzar  mitjançant  estudis  antropològicoculturals,  la  utilització  de  textos,
notícies,  documents,  observació  directa,  etc.,  que  relacionen  la  vida
quotidiana, referits a la família, el dret privat, l’educació, etc, en les societats
antigues i en les actuals.

Utilitzar textos on es descriuen l’organització, el funcionament, la composició
i les funcions dels òrgans de govern i de participació política.  (Es tracta de
comparar amb els que es preveuen en les constitucions polítiques modernes)

Confeccionar  taules de drets  i  deures en relació amb els existents  en les
societats modernes.

Observacions:

Signatura:
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Alumn@: Grup:

Professor/a:

Seminari de Tecnologia
Criteris d’avaluació de l’assignatura:

Tecnologia Industrial II
CRITERIS SÍ NO

Coneixement de les propietats dels materials, incloses les tècniques. 

Aplicació d’aquests coneixements  a casos concrets i realització d’assaigs sobre els
mateixos.
Ser conscient de la importància que té el material en la fabricació i qualitat dels
objetes.
Conéixer com es proven les màquines i  el seu ajust  per al seu posterior ús.

Identificar com funciona una màquina, artefacte o instal·lació i el seu comportament
front a les proves.
Ser conscient de què és una màquina i les limitacions en el seu ús.

Anàlisi dels elements interiors de les màquines i el seu funcionament.

Saber quines operacions senzilles o complexes poden realitzar una màquina.

Tenir   capacitat  d’anàlisi  de  caràcter  científic  i  ser  participatiu  en  la  creació  de
solucions.                                                                                                  
Ralització  de  plànols  i  esquemes  que  ens  ajuden  a  interpretar  el  coneixement
científic dels diferents sistemes de màquines.
Analitzar si tenen un vocabulari adequat i un coneixement dels símbols per a poder
representar els diferents circuits d’un sistema.
Utilitzar de forma correcta i sense equivoc termes lèxics correctes i assolir un nivell
d’expressió tècnica adequats.
Saber desenrotllar a partir d’un plànol un muntatge seqüencial d’una màquina.

Utilitzar  de  forma  adequada  els  diferents  aparells  de  comandament  i  maniobra
(electromecànics, electrònics,neumàtics i hidràulics).
Ser crític amb la seua tasca i realitzar una memòria d’allò realitzat en els diferents
apartats.
Demostrar interés pel desenvolupament científic i tècnic o tecnològic de la societat.

Advertir  que el  treball  continuat  és  la  forma més adequada per  a  la  millora  de
l’activitat científica i social.
Ser net i acurat en els treballs que realitzen.

Observacions:

Signatura:
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Alumn@: Grup:

Professor/a:

Seminari de Física i Química
Criteris d’avaluació de l’assignatura:

Tècniques de Laboratori  de Física i Química
CRITERIS SÍ NO

Conceptes

Domina  els  aspects  científics,  defineix  correctament  els  conceptes  i  exposa
arguments coherentment per a arribar a una conclusió
Procediments

Comprén els elements fonamentals de la investigació i del mètode científic.

Aplica els conceptes, lleis, teories i models estudiats en classe a situacions reals i
quotidianes.
Utilitza  el  llenguatge  científic  convenientment  (unitats  del  S.I.,  símbols,
equivalències,  escriure  quantitats,  utilització  de  la  calculadora,  nomenclatura
científica, ús d’un llenguatge apropiat i específic,...)
Als seus documents escrits exposa les seues idees i arguments ordenadament i amb
suficient claretat.
Té l’ hàbit de recopilar i arxivar ordenadament la informació que maneja.

Actituds

Assisteix a classe amb regularitat.

Col·labora  en  classe  voluntàriament  i  activament  per  a  tractar  qüestions
relacionades amb el tema que es treballa.
La  seua  actitud  en  classe  respecte  als  seus  companys  i  professor  és  de
responsabilitat, companyonia i solidaritat
Complimenta les proves i treballs que se li demanen i en la data  marcada.

Té la maduresa intel·lectual d’integrar els seus coneixements d’aquesta assignatura
en la seua concepció global de pensament, analitzant els aspectes històrics i sòcials
on es monstra les implicacions entre ciència i societat.
Observacions:

Signatura:
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Alumn@: Grup:

Professor/a:

Seminari de Valencià
Criteris d’avaluació de l’assignatura:

Valencià llengua i literatura II
CRITERIS SÍ NO

CONEIXEMENTS

Comprén  discursos  orals  i  escrits,  atenent  als  elements  del  context  que  en
condicionen la interpretació
Analitza i valora críticament les realitats del món contemporani i els antecedents i
factors que hi influeixen
S’expressa  oralment  i  per  escrit  mijançant  discursos  adecuats  a  sitacions  de
comunicació formals, respectant les normes lingüístiques i sòcio-comunicatives que
regulen l’ús de la llengua
Analitza  críticament  els  discursos  orientadors  de  l’opinió  i  de  la  conducta  i  els
reguladors de la vida social
Produeix textos escrits pertanyensa situacions de comunicació de caràcter formal,
coherents i adequats  a les convencions del context social de comunicació.
Realitza  de  forma  oral  una  exposició  acadèmica  sobre  un  tema,  planificant-la
prèviament i adoptant l’estratègia comunicativa adequada.
Analitza, interpreta i valora textos pertanyents a situacions  de comunicació formal,
tenint en compte la funció social que ocupen, la seua estructura i els valors que
transmeten.
Explica aspectes sistemàtics de l’ús de la llengua, significatius per a la comprensió i
producció de discursos, utilitzant procediments i conceptes propis de les disciplines
lingüístiques.
Utilitza de manera reflexiva en la interpretació de textos i en la regulació de les
produccions pròpies, els coneixements sobre els mecanismes i unitats de la llengua
que inscriuen el text en la situació de comunicació, configuren el seu significat i
contribueixen a la cohesió dels seus enunciats.
Analitza en activitats discursives diverses les varietats lingüístiques emprades i les
actituds sociolingüístiques  que s’hi manifesten.
Analitza i valora els aspectes que intervenen en la consolidació d’una llengua en els
diferents  àmbits  d’ús  i  les  raons  que  motiven  intervencions  normalitzadores
d’instàncies polítiques o culturals, així com els factors que determinen la pèrdua o
substitució de llengües.
ACTITUDS

No sol faltar a classe habitualment.

Para atenció a classe.

La seua actitud davant de la matèria és activa i d'interès.

Observacions:

Signatura:
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PROMOCIÓ DE CURS

En l’última sessió d’avaluació que es realitze al mes de juny, en finalitzar el període lectiu ordinari
de cada curs acadèmic, l’equip docent del grup respectiu promocionarà al curs següent  els
alumnes que hagen aconseguit els objectius programats, per haver superat totes les matèries.

Els alumnes que no aconseguisquen aquests objectius, podran tornar a ser avaluats després de la
proba extraordinària de setembre. En aquesta proba extraordinària, els alumnes podran ser
avaluats de les matèries del curs en que estan matriculats o de cursos anteriors, amb aquesta
finalitat la Direcció d'Estudis organitzarà la proba extraordinària de manera esglaonada perquè els
alumnes puguen acudir a qualsevol part de la proba.

Els departaments didàctics lliuraran a finals del mes de juny a la Direcció d'Estudis copia dels
mínims exigits en la proba, criteris d'avaluació i model de la proba.

Per tractar-se d'una proba extraordinària, l'alumnat podrà sotmetre's a la mateixa de manera
voluntària. Una vegada realitzades estes probes l’equip docent corresponent promocionarà al curs
següent:

a) L’alumnat que haja superat els objectius de les matèries cursades.

b) L’alumnat que tinga avaluació negativa en dos matèries com a màxim.

c) Excepcionalment,  podrà  promocionar  també  l’alumnat  amb  avaluació  negativa  en  tres
matèries quan l’equip docent, assessorat pel departament d’orientació consideren que té
expectatives favorables de recuperació.

Donat que en la proba extraordinària l'alumne ha pogut recuperar matèries de cursos anterior,
alhora  de  compatibilitzar-les  es  tindran  totes  en  compte,  considerant matèries diferents les
corresponents a cada un dels cursos de l’etapa. Així mateix, les matèries d’idèntica denominació
computaran de forma independent per cada curs amb l'excepció de la Biologia i Geologia, i la Física
i Química de tercer curs mantindran un caràcter unitari.

També es tindrà en consideració per la promoció l'actitud de l'alumne davant la proba
extraordinària, de manera especial en aquelles situacions en les que l'alumne haja renunciat a
l'avantatge que suposa el repetir les probes d'una o mes matèries.

ELECCIÓ D'OPTATIVES
D’acord amb el Pla d’Atenció a la Diversitat del centre aquells alumnes que al incorporar-se al
Centre o al promocionar del primer al segon curs tinguen especials dificultats en assolir el objectius
de les assignatures instrumentals, se'ls matricularà en el curs següent en les assignatures optatives
instrumentals, d'acord en el criteri i consell del Departament d'Orientació.

El mateix criteri es seguirà per aquells alumnes que promocionen d'un curs a altre de manera
automàtica per haver estat matriculat durant dos cursos acadèmics.

RECUPERACIÓ DE MATERIES SUSPESES.
Donat el caràcter continuat de l'avaluació, serà el professor/a de cada curs l'encarregat/ada
d'avaluar el procés de recuperació de matèries pendents. A l'efecte abans de cada sessió
d'avaluació, el representant de la Direcció del Centre, demanarà dels membres dels equips
educatius si hi han alumnes que hagen superat alguna matèria.

Al principi del curs els departament didàctics fixaran un termini per realitzar una proba
extraordinària de recuperació o recollir els treballs encomanats als alumnes que no hagen pogut
cursar una determinada matèria per impossibilitat organitzativa o perquè el curriculum de la
mateixa no ho permeta, aquesta data serà anterior a la primera quinzena de maig, per tal que no hi
haja una excessiva carrega per l'alumnat. La Direcció d'Estudis, elaborarà un calendari d'acord en
les propostes dels departaments didàctics i coordinarà que tot l'alumnat puga assistir a questes
probes.

Les dates de celebracions d'aquestes probes es publicitaran al tauler d'anuncis als menys en un
mes d'anterioritat. 
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