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1.Introducció
L’IES  Laurona  és  un  centre  públic  d’ensenyament  de  Secundària  depenent  de  la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana, ubicat a la ciutat de
Llíria.

L'Institut  es  va  crear  l'any  1991  dins  la  Llei  General  d'Educació.  Al  llarg  de  la  seua
existència, s’ha treballat per un model de formació de bons professionals i s’ha fomentat la
qualitat humana basada en valors com la comunicació, la participació, la inclusivitat i la
solidaritat, tant en les activitats relacionades amb el procés d’ensenyament-aprenentatge
com en la resta d’activitats complementàries.

El Projecte Educatiu de Centre, constitueix d'acord amb la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d’Educació, la màxima expressió de l’autonomia del centre.  Aquest document recull  la
seua  identitat,  explicita  els  seus  objectius,  n’orienta  l’activitat  i  li  dona  sentit,  amb  la
finalitat que els alumnes assolisquen les competències bàsiques i el màxim aprofitament
educatiu. A més a més, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre.

Aquest  Projecte  Educatiu  és  el  document  bàsic  de  gestió  on  s’estableixen  les  línies
d’actuació per a tots els membres de la comunitat educativa, i és, alhora, el compromís
del  centre  envers  la  societat  i  la  comunitat  educativa.  Per  això,  tots  els  membres
d’aquesta  comunitat  educativa  hauran  de  conéixer-lo.  Les  línies  bàsiques  d’aquest
document són fruit  de  l’experiència  pedagògica així  com de la  voluntat  de  millorar  la
qualitat del servei de l’escola.

L'actualització del PEC de l’IES Laurona respon a l’adaptació al nou marc normatiu derivat
de  l'aprovació  de  la  Llei  12/2009,  de  10 de  juliol,  d'Educació  i  a  l’actual  Projecte  de
Direcció.

2.Objectius i prioritats d’actuació del centre

a.Missió, visió i valors

La missió, visió i valor de l’IES Laurona es concreten de la següent manera:

L’IES Laurona és  un centre  educatiu  d’ensenyament  secundari  que té  com a  missió
aconseguir  que  els  alumnes  esdevinguen  persones  responsables  i  autosuficients  per
assumir  les tasques que haja fixat  la  societat  i  el  món laboral  i  acadèmic,  afavorir  el
desenvolupament  personal,  cultural,  i  assegurar  un  comportament  cívic,  social  i
professional.
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A L’IES Laurona ens hem marcat com a visió arribar a ser un centre que responga a les
necessitats i a les demandes que formula la societat del segle XXI. Volem que el nostre
alumnat siga competent en el domini de la llengua anglesa, sàpiga gestionar la informació
per a la construcció del seu coneixement utilitzant les noves tecnologies com a eina de
treball, tinga les habilitats necessàries per treballar en equip i tinga les competències per
desenvolupar la seua formació al llarg de la vida.

Volem ser un institut de prestigi en l’entorn on s’ubica i ben valorat per la societat. Un
institut en progrés i millora constant on la innovació i la qualitat són un referent permanent.

Els valors que defineixen al nostre institut són:

L’alumnat  és  el  protagonista  de  l’aprenentatge  i  en  aquest  procés  seran  cabdals  
l’acompanyament i l’orientació personal, acadèmica i professional.

La implicació de les famílies és cabdal per a l’aprenentatge de l’alumnat.

L’acollida  i  la  formació  del  professorat  és  imprescindible  per  adequar-nos  als  nous  
reptes educatius i ha de permetre la transferència a l’aula.

La innovació tecnològica i metodològica, a partir d’experiències contrastades ha de ser
un referent.
Hem de ser un servei públic que respecta el medi ambient i la recerca de la seguretat
en el treball, amb una organització de centre de qualitat, que disposa de la
professionalitat del personal docent i no docent.
La identificació amb l’entorn, la realització d’activitats en col·laboració amb empreses,
organitzacions...
La gestió d’un entorn de treball segur i saludable per a totes les persones del centre.

La  col·laboració  amb  empreses  és  fonamental,  especialment  per  als  estudis  de  
Formació Professional.

b.Els nostres objectius

El PEC respon a un conjunt d'objectius, valors i prioritats que abasten la nostra comunitat
educativa,  tant  en l’àmbit  acadèmic com en diferents aspectes de la  convivència.  Els
objectius marcats són els següents:

Objectius pedagògics

Desenvolupar  la  formació  integral  de  tots  els  alumnes,  independentment   del  grup  
cultural al qual pertanyen.
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Dissenyar projectes per estimular les innovacions educatives.

Impulsar l’ús de les noves tecnologies com a eina fonamental per a  l’aprenentatge i per
a la futura inserció laboral i social.
Potenciar  els  departaments  com  a  factor  clau  de  la  millora  dels  processos   

d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat.
Desenvolupar  al  màxim  les  capacitats  de  l’alumnat,  independentment  de   les  

valoracions que obtinguen.
Impulsar l’ús de metodologies que responguen als avanços en investigació educativa.

Dissenyar atencions específiques perquè l’alumnat puga assolir els  objectius escolars
que s’haja fixat.
Fomentar l’ús d’una tercera llengua, una eina bàsica en la societat futura.

Organitzar els estudis perquè atenguen a les demandes de les empreses i la societat,
que es troben en constant canvi.
Potenciar l’acció tutorial com a element clau per a l’orientació, la concreció del currículum
i la relació de l’alumnat i de les seues famílies amb l’institut,
Crear  els  instruments  per  conscienciar  l’alumnat  que  és  el  protagonista  del  seu  

aprenentatge.
Potenciar  activitats  fora  de  l’horari  lectiu,  si  és  possible,  per  completar  la  formació  

ordinària.
Donar ferramentes a les famílies perquè participen activament en el procés educatiu
dels seus fills.
Utilitzar l’autoavaluació com una important ferramenta de millora.

Promoure  la  formació  del  professorat  i  de  la  resta  del  personal  per  aconseguir  la  
millora de l’institut.

Capacitar  l’alumnat  per  prendre  decisions  que  contribuïsquen  al  respecte  i  a  la  
millora del medi ambient.

Objectius institucionals

Afavorir la col·laboració dels serveis externs del centre, com per exemple els serveis
socials municipals...
Col·laborar amb les escoles de la vila per facilitar el coneixement mutu.

Participar en les activitats organitzades per l’Ajuntament o altres entitats per contribuir
al seu bon resultat i per millorar la percepció que es tinga de l’institut.
Difondre  a  través  dels  diversos  mitjans  possibles  (web,  revistes...)  les  activitats  

desenvolupades al centre.
Participar  en  grups  de  treball  organitzats  per  la  Conselleria  d’Educació,  Cultura  i  

Esports o les universitats i actuar com a formadors quan se’ns oferisca aquesta  
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possibilitat.
Impulsar  la  col·laboració  amb  empreses  de  l’entorn  per:  conéixer  les  seues  

necessitats, establir col·laboracions...
Potenciar les inversions en noves tecnologies i en la millora de les instal·lacions.

Fomentar la participació dels delegats i les delegades en el funcionament del centre.

Promoure la participació activa de l’AMPA en les activitats que li siguen pròpies.

Millorar l’estètica de l’institut com a factor important de la seua valoració externa.

Aconseguir  reconeixements  externs  com a  mostra  de  la  tasca   desenvolupada  pel  
centre i la seua vinculació amb la societat.

Objectius de l’àmbit humà

Fomentar el respecte entre tots els membres de la comunitat educativa.

Resoldre els conflictes potenciant la mediació i l’assertivitat.

Potenciar  l’acollida  per  afavorir  la  implicació  i  identificació  de  les   persones  amb  
l’Institut.

Garantir la seguretat i la salut laboral de totes les persones de l’institut i  promoure uns
hàbits saludables.
Potenciar  la  implicació  del  professorat  en  els  projectes  i  activitats  que   facen  

progressar l’institut.
Afavorir  l’existència  d’un  bon  clima  de  centre  que  permeta  treballar  amb   

tranquil·litat.
Implicar al màxim el professorat en la millora de l’institut: educativa, institucional.

Objectius de l’àmbit administratiu

Garantir la màxima transparència en la gestió econòmica de l’institut.

Simplificar els processos administratius i de serveis per afavorir la millora dels processos
als usuaris.
Posar  a  l’abast  de  tota  la  comunitat  educativa  la  documentació   actualitzada  de  

l’institut.
Tenir  cura  de l’edifici  i  del  material  que hi  conté:  neteja,  manteniment,  reparacions,  

inversions...

c.Estructura organitzativa i estratègies d’actuació
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Àmbit pedagògic

Formació de grups heterogenis en relació a les diverses variables que  pot haver-hi:  
sexe, origen, escoles de procedència, nivell d’estudis...

Facilitació de l’ús dels recursos de les noves tecnologies al professorat.

Creació d’entorns d’aprenentatge diversos que faciliten a l’alumnat l’assoliment de les
competències.
Potenciació  de  la  reunió  d’equips  docents  per  concretar  l’orientació  i   l’atenció  a  

l’alumnat, estratègies metodològiques i d’avaluació i l’intercanvi d’informació del  
professorat.

Potenciació  de  la  reunió  de  departament,  assegurant  l’espai  setmanal  de  trobada  
perquè  esdevinguen  un  nucli  d’innovació,  desenvolupen  projectes  educatius  i  
elaboren la documentació necessària pel funcionament del centre.

Creació  d’estratègies  de  millora  dels  aprenentatges  per  aquells  alumnes   que  
assoleixen les competències d’una manera més ràpida.

Creació  d’estratègies  de  suport  i  reforç  per  aquells  alumnes  que  els  costa  més  
l’assoliment de competències.

Potenciació  de  l’ús  de  l’anglés  i  del  francés,  si  és  possible,  fomentant  intercanvis  
amb altres escoles europees.

Establiment  de  reunions  regulars  de  l’equip  directiu  amb  els  i  les  delegades  per   
impulsar les iniciatives que proposen i  que estiguen d’acord amb la normativa  
externa i interna del centre.

Realització de sessions formatives amb els pares i mares de l’alumnat per ajudar- los
a participar del procés d’aprenentatge dels fills.

Àmbit institucional

Creació d’un espai de reunió amb els serveis externs del centre.

Participació  en  grups  de  treball  organitzats  per  la  Conselleria  d’Educació,  Cultura  i  
Esport, universitats o altres entitats educatives.

Potenciació de la informació que es dona al Claustre i Consell Escolar  per afavorir la
participació i implicació dels diferents sectors.

Àmbit humà

Establiment d’estratègies de mediació com a ferramenta primordial per a la  resolució
de conflictes.
Potenciació  de  les  reunions  com espai  perquè  el  professorat  puga  expressar  les   

preocupacions  i  propostes  i  on  es  puga  consensuar  acords  que
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responguen a les necessitats del centre i del professorat.
Potenciació  de  l’acollida  (tant  a  l’inici  com  durant  el  curs)  perquè  establisca  les  

bases de la implicació dels nouvinguts amb el centre.

d.Necessitats, expectatives i requisits

Agrupat  per  grups  d’interés,  el  PEC  dona  resposta  a  les  següents  necessitats  i
expectatives:
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Grup d’interés Necessitats i expectatives Requisits

Alumnat

Facilitar l’obtenció dels títols acadèmics

Ser orientat sobre els estudis i sortides professionals

Rebre acompanyament i suport quan es necessiti,    
especialment per regular el seu procés d’aprenentatge

Estar en un entorn agradable, segur i saludable

Donar resposta a situacions sobrevingudes

Professorat capacitat per fer la seva feina

Impartir les programacions previstes

Realitzar l’acompanyament i la tutoria

Actuar per a la millora de la seguretat i salut la-
boral

Predisposició per a la millora

Establir un pla de formació

Compliment normatiu

Famílies

Facilitar l’obtenció dels títols acadèmics

Ser orientat sobre els estudis i sortides professionals

Rebre acompanyament i suport quan es necessiti, 
especialment per regular el seu procés d’aprenentatge

Que els seus fills estudien en un entorn agradable, 

Impartir les programacions previstes

Realitzar l’acompanyament i la tutoria

Actuar per a la millora de la seguretat i salut la-
boral

Predisposició per a la millora
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Grup d’interés Necessitats i expectatives Requisits

segur i saludable

Donar resposta a situacions sobrevingudes

Professorat capacitat per fer la feina

Tenir seguretat en el tracte i control sobre l’alumnat

Establir una comunicació efectiva amb el centre: 
fàcil, ràpida, fiable

Establir un pla de formació

Informar dels canals de  comunicació i atendre’ls
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Grup d’interés Necessitats i expectatives Requisits

Professorat

Que l’alumnat obtinga les titulacions

Millora dels resultats educatius

Que l’organització del centre siga eficient: càrrecs, 
horaris, despeses...

Rebre acompanyament per a la millora de la pràc-
tica educativa

Que es vetlle per un bon clima de centre

Estar en un entorn agradable, segur i saludable

Donar resposta a situacions sobrevingudes

Funcionament eficient de les infraestructures

Rebre informació sobre l’alumnat

Impartir les programacions

Establir un pla de formació

Actuar per a la millora de la seguretat i salut la-
boral

Predisposició per a la millora

Tenir informació de l’alumnat que s’incorpora

11

mailto:46018621@gva.es


          INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

LAURONA

     C/ Dr. José Pérez Martínez, 6

     46160 LLÍRIA (València)

     96 271 83 30

    46018621@gva.es

     https://portal.edu.gva.es/laurona/

Grup d’interés Necessitats i expectatives Requisits

Centres de 
procedència

Rebre informació sobre els resultats del seu alumnat 
per millorar els aprenentatges futurs

Informació i coordinació sobre les competències que
han d’haver adquirit el seu alumnat per anar a estudis
superiors amb garanties d’èxit.

Condicions de treball segures quan venen al nostre
institut

Reunions de traspàs d’informació: Pla de transició

Centres 
superiors

Rebre alumnat competent i titulat. Impartir les programacions

12

mailto:46018621@gva.es


          INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

LAURONA

     C/ Dr. José Pérez Martínez, 6

     46160 LLÍRIA (València)

     96 271 83 30

    46018621@gva.es

     https://portal.edu.gva.es/laurona/

Grup d’interés Necessitats i expectatives Requisits

Empreses

Que es facilite la seva col·laboració per a l’FP Dual i 
l’FCT

Reconeixement i responsabilitat social

Desenvolupar projectes d’innovació

Rebre alumnat format i competent per incorporar-se
al món del treball

Impartir les programacions

Professorat format en la relació amb empreses

Canals de comunicació

Borsa de  treball

Convenis i acords

Adequar la F ormació P rofessional a les neces-
sitats del teixit empresarial i social
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Grup d’interés Necessitats i expectatives Requisits

Proveïdors de
productes i 
serveis

Cobrar puntualment

Oferir els seus productes o serveis

Satisfer les necessites dels seus clients

Mantenir-se com a proveïdors

En el cas de serveis a desenvolupar dins del cen-
tre: treballar en condicions segures i saludables

Gestionar eficaçment el pressupost

Tenir un interlocutor i canals de comunicació efica-
ços

Actuar per a la millora de la seguretat i salut la-
boral

Tenir un procediment de coordinació d’activitats 
empresarials
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Grup d’interés Necessitats i expectatives Requisits

Proveïdors que 
realitzen les se-
ves activitats a 
l’institut (mante-
niment, cantina 
i neteja)

Treballar en condicions segures i saludables

Saber les necessitats del centre, així com els canvis
en horaris, festius... així com la valoració que fan els
usuaris dels seus serveis

Satisfer les necessites dels seus clients

Mantenir-se com a proveïdors

Cobrar puntualment

Gestionar eficaçment el pressupost

Tenir un interlocutor i canals de comunicació efica-
ços

Actuar per a la millora de la seguretat i salut la-
boral

Administració
local

Que s’escolaritze la totalitat de la ciutadania en edat 
d’ensenyament obligatori

Que el centre tinga una bona valoració social

Predisposició a la millora

Identificació amb el municipi

Participar en les activitats municipals
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Grup d’interés Necessitats i expectatives Requisits
Que es col·labore en les activitats programades al 
municipi

Que es participe en la promoció d’actes locals

Que hi haja la màxima oferta acadèmica

Participar en la promoció econòmica del municipi

Conselleria 
d’Educació

Millorar els resultats educatius

Afavorir la cohesió social

Obtenir valoracions positives a les avaluacions exter-
nes de centre

Complir amb les normatives

Predisposició a la millora
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3.Característiques de l’entorn social i cultural del
centre

L’IES Laurona es troba ubicat dins de la ciutat de Llíria, que és la capital de la comarca del
Camp de Túria i està situada al nord-oest de la província de València a una distància de
25 Km de la ciutat de València. El municipi de Llíria té una població de 23.482 habitants
segons el cens de l’INE a 1 de gener de 2020.
Segons les dades publicades en el portal de la Conselleria de Presidència referents al
padró de Llíria de l’any 2020, la població de Llíria té les següents característiques:

  Municipi

Menors de 16 anys (%) 16,42

De 16 a 29 anys (%) 14,01

De 30 a 64 anys (%) 51,40

Majors de 64 anys (%) 18,17

Índex de dependència (%) 52,89

Nascuts a la CV (persones) 17.278    

Estrangers (persones) 2.494    

Nascuts a la CV (%) 73,58

Estrangers (%) 10,62

  Municipi

Residents en vivendes princi-
pals (persones)

23.185    

Analfabets i sense estudis (%) 9,97

Estudis primaris (Grau 1) (%) 13,60

Estudis mitjans (Grau 2) (%) 61,74

Estudis superiors (Grau 3) (%) 14,70

L'IES Laurona està situat al carrer Metge José Pérez Martínez, 6. S’ubica en una zona
d'importants equipaments: els Jutjats comarcals, la seu de la Mancomunitat de Municipis
del Camp de Túria, l'edifici de la Policia Local, el pavelló poliesportiu, el trinquet, el Centre
de Salut, la Piscina Coberta i el Centre Multiusos. Molt a prop es troben Serveis
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Socials de l’Ajuntament de Llíria, la caserna de la Guàrdia Civil o la delegació comarcal de
la Conselleria d'Agricultura.

4.Característiques del centre
Al  nostre  Centre  s'imparteixen  els  ensenyaments  d'Educació  Secundària  Obligatòria
(ESO), Batxillerat  i  Cicles Formatius de Formació Professional  Bàsica (FPB),  de Grau
Mitjà (CFGM) i Grau Superior (CFGS).

S'ofereix les següents modalitats de Batxillerat:
Modalitat de Ciències.

Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials.

Pel  que respecta a la Formació Professional, en el  Centre es poden cursar els cicles
formatius  que  es  relacionen  a  continuació,  associats  a  tres  famílies  professionals
diferents:
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CICLE Grau
LOE/

LOGSE
Horari/Torn

Administració i
Gestió

SERVEIS BÀSICS
ADMINISTRATIUS

FPB LOE MATÍ

GESTIÓ ADMINISTRATIVA GM LOE MATÍ

ADMINISTRACIÓ I FINANCES GS LOE VESPRADA

ADMINISTRACIÓ I FINANCES

SEMIPRESENCIAL
GS LOE

MATÍ /
VESPRADA

Electricitat i

Electrònica

FPB ELECTRICITAT I
ELECTRÓNICA

FPB LOE MATÍ

GM    INSTAL·LACIONS
 ELECTROCOMUNICACIONS

GM LOE MATÍ

GS MANTENIMENT  ELÈCTRIC GS LOE VESPRADA

GS ELECTROMEDICINA
CLÍNICA

GS LOE VESPRADA

Sanitat
GM FARMÀCIA I
PARAFARMÀCIA

GM LOE VESPRADA

De  l’alumnat  que  realitza  l’FCT,  un  número  significatiu  d'aquest  és  contractat
immediatament  després  de  finalitzar  el  seu  període  formatiu.  Tota  aquesta  labor  es
coordina des del Departament de Pràctiques Formatives.
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Nombre d’estudiants i professorat

Durant  el  present  curs  escolar  el  nombre  d'alumnat matriculat  al  nostre  centre  és  el
següent:

Nivell Nombre alumnat Grups
ESO 339       17
Batxillerat ciències 60 2
Batxillerat humanístic 64 2
Formació Professional Bàsica 54 4
Cicles Grau Mitjà 132 5
Cicles Grau Superior 203          7

Totals …. 798         37

Professorat

Professorat amb funció docent en el centre per departaments:

Departament didàctic Professorat
Anglés 7
Arts plàstiques 2
Biologia i Geologia 4
Educació física 2
Família Administració i Gestió 14
Família Electricitat i Electrònica 13
Família sanitat 3
Filosofia 1
Física i Química 3
Formació i Orientació Laboral 2
Francés 2
Geografia i Historia 5
Grec - Cultura clàssica 2
Llengua Castellana i literatura 5
Matemàtiques 7
Música 2
Orientació 2
Pedagogia Terapèutica 2
Informàtica 1
Religió 1
Tecnologia 4
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Valencià 5
Totals……………. 89

Personal d'administració i serveis

Administratius 1
Auxiliars de gestió 1
Subalterns 2

Instal·lacions
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A més de les aules generals d'ESO i Batxillerat i les específiques dels Cicles Formatius,
de les quals 9 estan informatitzades, el centre disposa de:

●Un aula de música, un aula de plàstica i dos aules  de tecnologia
●Tres aules d’informàtica per a ús d’ESO i Batxillerat
●Un laboratori de Ciències Naturals o ( Biologia i Geologia)
●Un laboratori de Química
●Un laboratori de Física
●Una aula de Formació Semipresencial
●Un gimnàs
●Un vestuari per a xics i un altre per a xiques
●Patis exteriors
●Una sala d'usos múltiples
●Una biblioteca,  que  constitueix  un  espai  per  a  estudi  de  l'alumnat  i  amb servei  de
consulta,  i  préstec  de  llibres,  així  com  consulta  a  internet,  a  través  dels  ordinadors
instal·lats
●Sala de professorat equipada amb ordinadors amb connexió a internet
●Despatx de Formació en Centres de Treball( FCT’s)
●Despatx sala de Convivència
●Cafeteria

5.Col·laboració de l’IES Laurona amb entitats
diverses

El nostre centre es relaciona amb diverses institucions del nostre entorn.
Així mateix , com a servei públic, presta la seua col·laboració a totes aquelles institucions
o grups, que sense ànim de lucre, li ho demanen.
A continuació  es  relacionen  algunes  de  les  entitats  amb  les  quals  l'IES  LAURONA
col·labora de manera habitual:

CODI NOM DEL CENTRE TIPUS D' ADSCRIPCIÓ

46004838 CEIP SANT VICENT FERRER ESO

46004814 CENTRE  PRIVAT  FRANCISCO  LLOPIS
LATORRE

BATXILLERAT
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46004796 CENTRE PRIVAT SANTA ANA EXPEDICIÓ
CERTIFICATS IDIOMES

46004814 CENTRE  PRIVAT  FRANCISCO  LLOPIS
LATORRE

EXPEDICIÓ
CERTIFICATS IDIOMES

46004802 CENTRE  INTEGRAT  UNIÓ  MUSICAL  DE
LLÍRIA

EXPEDICIÓ
CERTIFICATS IDIOMES

46017833 EL PRAT FPB, CFGM i CFGS

Horari general del centre

L'ESO i el Batxillerat s'imparteixen en horari intensiu de matí. En horari de 8:00 a 15:10 h.

Els Cicles Formatius s'imparteixen en horari intensiu tant de matí: de 8:00 a 15:10, com de
vesprada de: 15:10 a 21:10, depenent del cicle i nivell.

6.Línies i criteris bàsics que han d’orientar
l’establiment de mesures a mitjà i llarg termini

Entre  les  finalitats  de  l'educació  es  troba  fomentar  el  respecte  als  drets  i  llibertats
fonamentals, la tolerància basada en els principis de convivència, la resolució pacífica de
conflictes i promoure una cultura de l'esforç personal.

L'educació escolar té com a finalitat desenvolupar en l'alumnat les capacitats necessàries
per arribar a ser ciutadans i citadanes de ple dret en la societat, desenrotllar plenament
les seues potencialitats, viure i treballar amb dignitat, millorar la qualitat de vida i participar
en la vida social des de l'autonomia personal.

L'educació en valors es basa en la necessitat que tenim les persones d'implicar-nos en
fonaments ètics adients per avaluar les nostres accions i les dels altres. En aquest sentit
l'escola ha de facilitar espais perquè l'alumnat puga elaborar de forma racional i autònoma
els principis que li permetran afrontar de manera crítica la realitat personal i social, per tal
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que  les  relacions  interpersonals  estiguen  orientades  per  la  llibertat  personal,  la
responsabilitat,  la  ciutadania  democràtica,  la  solidaritat,  la  tolerància,  la  igualtat,  el
respecte i la justícia, així com la lluita contra qualsevol tipus de discriminació, d'acord amb
els principis assenyalats inicialment en aquest projecte i, més generalment, en els drets i
llibertats reconeguts en la Constitució.

Hem de reconèixer que el currículum no està lliure de valors i per tant hem de fer-los
explícits i treballar-los de manera transversal mitjançant metodologies com ara el debat, la
clarificació  de  valors,  la  discussió  i  elaboració  de  dilemes  morals,  l'entrenament  en
estratègies de pensament crític, etc.

Per aconseguir aquests objectius cal una cooperació estreta entre l'escola i la família, així
com el recolzament de les institucions i els mitjans de comunicació que han de treballar en
la mateixa direcció.

7.Concreció dels currículums establits per
l’administració educativa per als diferents

ensenyaments impartits en el centre
Organització del primer curs d’ESO segons el Decret 51/2018, de 27 d’abril (DOGV num.
8284 / 30.04.2018)

1r CURS

Troncals

Biologia i Geologia 3h

Geografia i Historia 3h

Llengua Castellana i Literatura 3h

Matemàtiques 4h

Primera Llengua Estrangera 4h

Lliure configuració Valencià 3h

Especifiques 

Educació Física 2h

Religió / Valores Ètics 1h

Música 2h

Tecnologia 2h

Optatives 1 Informàtica

24

mailto:46018621@gva.es


          INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

LAURONA

     C/ Dr. José Pérez Martínez, 6

     46160 LLÍRIA (València)

     96 271 83 30

    46018621@gva.es

     https://portal.edu.gva.es/laurona/

2h

Taller de Reforç Matemàtiques  

Taller de Reforç  Castellà

Taller de Reforç  Valencià

Segona Llengua Estrangera

Educación Plástica, Visual i Audiovisual

Cultura Clàssica
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Organització del segon curs d’ESO segons el Decret 51/2018, de 27 d’abril (DOGV num.
8284 / 30.04.2018)

2n
CURS

Troncals

Física i Química 2h

Geografia i Historia 3h

Llengua Castellana i Literatura 3h

Matemàtiques 3h

Primera Llengua Estrangera 4h

Lliure configuració Valencià 3h

Especifiques 

Educació Física 2h

Religió / Valores Ètics 1h

Música 2h

Tecnologia 2h

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual 2h

Optatives
2h

1

Informàtica

Taller de Reforç Matemàtiques 

Iniciativa Emprenedora i Empresarial

Cultura Clàssica

Segona Llengua Estrangera

Projecte Interdisciplinari: Competències 
personals i Projectes.
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Organització del tercer curs d’ESO segons el Decret 51/2018, de 27 d’abril (DOGV num.
8284 / 30.04.2018)

3r CURS

Troncals

Biologia i Geologia 2h

Física i Química 2h

Geografia i Historia 3h

Llengua Castellana i Literatura 3h

Primera Llengua Estrangera 3h

Lliure configuració Valencià 3h

Troncals
Optatives

1
Matemàtiques O. E. Acadèmiques 4h

Matemàtiques O. E. Aplicades 4h

Especifiques  

Educació Física 2h

Religió / Valors Ètics 1h

Música 2h

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual 2h

Especifiques
d’Opció

2h

1

Cultura Clàssica

Iniciativa Emprenedora i Empresarial

Segona Llengua Estrangera

Tecnologia

Optatives de
lliure

configuració
2h

1

Informàtica

Projecte Interdisciplinari: Taller d’impressió 3D

Iniciativa Emprenedora i Empresarial (1)

Competència Comunicativa Oral 1a llengua 
Estrangera
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Organització del quart curs d’ESO segons el Decret 51/2018, de 27 d’abril (DOGV num.
8284 / 30.04.2018)

   
Ens. Acadèmics. orientats

al Batxillerat
Ensenyaments Aplicats

 4t
CURS1 

Troncals

Geografia i Historia 3h

Llengua Castellana i Literatura3h

Primera Llengua Estrangera 3h

Matemàtiques O. E.
Acadèmiques 4h

Matemàtiques O. E.
Aplicats 4h

Lliure configuració Valencià 3h

Troncals
Optatives

3h
2

Biologia i
Geologia

+

Física i Química

Economia

+

Llatí

Tecnologia

+

CC Apl. A la Act. Prof /
Iniciació i Iniciativa
Empren. I Empr.

Específiques

2
Educació Física 2h

Religió / Valores Ètics 1h

Bloc.A
1

3h

Cultura Científica

Cultura Clàssica

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual

Filosofia

Tecnologies de la Informació i de la Comunicació

Lliure
configuració

Bloc.B
1

3h

Competència Comunicativa Oral Primera Llengua
Estrangera

Projecte Interdisciplinari: Enginyeria creativa

Iniciació i Iniciativa Empren. I Empr.

 Música

Segona Llengua Estrangera (Francès)

Organització del primer curs de Batxillerat segons el Decret 87/2015, de 5 de juny, del
Consell, pel qual s’estableix el currículum i es desplega l’ordenació general de l’Educació
1 Els títols de graduat en Educació Secundària Obligatòria expedits d’acord amb el que
disposen  aquestes  instruccions  permetran  accedir  indistintament  a  qualsevol  dels
ensenyaments postobligatoris.
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Secundària  Obligatòria  i  del  Batxillerat  a  la  Comunitat  Valenciana  (DOGV  7544,
10.06.2015), modificat pel Decret 136/2015, de 4 de setembre, del Consell (DOGV 7611,
09.09.2015), i el Decret 51/2018, de 27 d’abril, del Consell (DOGV 8284, 30.04.2018).

  

CIÈNCIES

HUMANITATS I CIENCIES SOCIALS

  
 

HUMANITATS C. SOCIALS

1r

CURS

Troncal
generals (3h)

Filosofia

Llengua Castellana i Literatura I

Primera Llengua Estrangera I

Llengua Valenciana i Literatura I

Educació Física

Específica (2h)

Troncals de
modalitat (4h)

Matemàtiques I Llatí I
Matemàtiques Aplicades

I

Física i Química Grec I Economia

Troncals
Optatives

(4h)
1

Dibuix   Técnic I  Historia del Mon Contemporani

Biologia i Geologia Literatura Universal

Específiques
(3h)

2

Anatomia Aplicada

Cultura Científica

Religió 

Segona Llengua estrangera I (Francès)

Tecnologia Industrial I

Tecnologies de la Informació i Comunicació I
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Organització del segon curs de Batxillerat segons el Decret 87/2015, de 5 de juny, del
Consell, pel qual s’estableix el currículum i es desplega l’ordenació general de l’Educació
Secundària  Obligatòria  i  del  Batxillerat  a  la  Comunitat  Valenciana  (DOGV  7544,
10.06.2015), modificat pel Decret 136/2015, de 4 de setembre, del Consell (DOGV 7611,
09.09.2015), i el Decret 51/2018, de 27 d’abril, del Consell (DOGV 8284, 30.04.2018).

  

CIÈNCIES

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

 
  HUMANITATS C. SOCIALS

2n

CURS

Troncals
Generals

3h

Historia d’Espanya

Llengua Castellana i Literatura II

Primera Llengua Estrangera II

Matemàtiques II Llatí II
Matemàtiques

Aplicades II

Troncals
Optatives

4h
2

Biologia Economia de l’Empresa

Dibuix Tècnic II Geografia

Física Grec II

Geologia Historia de l’Art

Química  

Específica 3h Historia de la Filosofia

Específique
s

4h
1

Ciències de la Terra i del Medi Ambient

Segona Llengua Estrangera II -Francés-

Fonaments d’Administració i Gestió

Tecnologies de la Informació i la Comunicació II

Tecnologia Industrial II

Religió

Lliure conf.
Autonom. 3h

Llengua Valenciana i Literatura II
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L’oferta educativa del centre referent als Cicles de Formació Professional actius i
els seus currículums és la següent:

Família: Administració i Gestió Cicle Formatiu: Administració i Finances

Nivell: Grau Superior. Pla: LOE

Orden: ORDE 13/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per
la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau 
superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Administració i Finances.

Móduls de primer curs Móduls de segon curs

Gestió de la documentació jurídica i 
empresarial. (96 hores).

Recursos humans i responsabilitat social 
corporativa. (64 hores).

Ofimàtica i procés de la información. (192 
hores).

Proceso integral de l'activitat comercial. 
(160 hores).

Comunicació i atenció al cliente. (160 
hores).

Anglés. (96 hores).

Formación i orientació laboral. (96 hores).

Horari reservat per al mòdul impartit en 
anglés. (96 hores).

Gestió de recursos humans. (100 hores).

Gestió finançera. (120 hores).

Comptabilitat i fiscalitat. (120 hores).

Gestió logística i comercial. (80 hores).

Simulació empresarial. (140 hores).

Projecte d'Administració i finances. (40 
hores).

Horari reservat per al mòdul impartit en 
anglés. (40 hores).

Formació en Centres de Treball. (400 
hores).
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Família: Administració i Gestió Cicle Formatiu: Gestió Administrativa

Nivell: Grau Mitjà. Pla: LOE

Orden: ORDE 37/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d’Educació, Formació i 
Ocupació, per la qual s’establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle 
formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Gestió Administrativa.

Móduls de primer curs Móduls de segon curs

Comunicació empresarial i atenció al 
client. (160 hores).

Operacions administratives de 
compravenda. (128 hores).

Empresa i Administració. (96 hores).

Tractament informàtic de la informació. 
(224 hores).

Tècnica comptable. (96 hores).

Anglés. (96 hores).

Formació i orientació laboral. (96 hores).

Horari reservat per al mòdul impartit en 
anglés. (64 hores).

Operacions administratives de recursos 
humans. (132 hores).

Tractament de la documentació comptable. 
(154 hores).

Empresa en l'aula. (176 hores).

Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.
(154 hores.).

Horari reservat per al mòdul impartit en 
anglés. (44 hores).

Formació en Centres de Treball. (380 
hores).
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Família: Administració i Gestió Cicle Formatiu: Servicis Administratius.

Nivell: Grau Bàsic. Pla: LOE

Orden: DECRET 185/2014, de 31 d’octubre, del Consell, pel qual s’establixen vint 
currículums corresponents als cicles formatius de Formació Professional Bàsica en 
l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Móduls de primer curs Móduls de segon curs

Tractament informàtic de dades. (210 
hores).

Tècniques administratives bàsiques. (210 
hores).

Atenció al client. (75 hores).

Preparació de comandes i venda de 
productes. (75 hores).

Ciències aplicades I. (158 hores).

Comunicació i societat I. (158 hores).

Tutoria. (34 hores).

Formació i Orientació Laboral I. (30 
hores).

Aplicacions bàsiques d'ofimàtica. (175 
hores).

Arxiu i comunicació. (245 hores).

Ciències aplicades II. (158 hores).

Comunicació i societat II. (158 hores).

Tutoria. (34 hores).

Formació i Orientació Laboral II. (30 hores).

Formació en Centres de Treball. (240 
hores).

33

mailto:46018621@gva.es


          INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

LAURONA

     C/ Dr. José Pérez Martínez, 6

     46160 LLÍRIA (València)

     96 271 83 30

    46018621@gva.es

     https://portal.edu.gva.es/laurona/

Familia: Electricitat i Electrònica Cicle Formatiu: Electricidad y Electrónica

Nivell: Grau Bàsic Plan: LOE

Decret: RD 127/2014 BOE 05/03/2014

Mòduls de primer curs Mòduls de segon curs

Instal·lacions  elèctriques  i  domòtiques.
(190 hores)

Equips elèctrics i electrònics. (310 hores)

Ciències aplicades I. (158 hores)

Comunicació i societat I. (158 hores)

Tutoría. (34 hores)

Formació i Orientació Laboral I.(30 hores)

Formació  en  centres  de  treball  (Unitat
formativa I). (120 hores)

Instal·lacions de telecomunicacions. (250 
hores)

Instal·lació i manteniment de xarxes per a 
transmissió de dades. (250 hores)

Ciències aplicades II. (158 hores)

Comunicació i societat II. (158 hores)

Formació en Centres de Treball. (120 hores)

Tutoría. (34 hores)

Formació i Orientació Laboral II. (120 hores)

Formació en centres de treball (Unidad 
formativa II). (120 hores)
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Familia: Electricitat i Electrònica Cicle Formatiu: Instal·lacions de 
Telecomunicacions

Nivell: Grau Mitjà Plan: LOE

Decret: RD 127/2014 BOE 05/03/2014 i Orde 39/2012, de 22 de juny

Mòduls de primer curs Mòduls de segon curs

Infraestructures  comunes  de
telecomunicació  en  vivendes  i  edificis.
(128 hores)

Electrònica aplicada. (160 hores)

Equips microinformàtics. (128 hores)

Infraestructures  de  xarxes  de  dades  i
sistemes de telefonia. (224 hores)

Instal·lacions  elèctriques  bàsiques.  (160
hores)

Formació i orientació laboral. (96 hores)

Horari  reservat  per  al  mòdul  impartit  en
anglés. (64 hores)

Instal·lacions domòtiques. (132 hores)

Instal·lacions de megafonia i sonorització. 
(132 hores)

Circuit tancat de televisió i seguretat 
electrònica. (154 hores)

Instal·lacions de radiocomunicacions. (132 
hores)

Empresa i iniciativa emprenedora. (66 
hores)

Horari reservat per al mòdul impartit en 
anglés. (44 hores)

Formació en Centres de Treball. (380 hores)
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Familia: Electricitat i Electrònica Cicle Formatiu: Manteniment Electrònic

Nivell: Grau Superior Plan: LOE

Decret: RD 1578/2011 (BOE 15/11/2011) i ORDE 40/2015, de 31 de març

Mòduls de primer curs Mòduls de segon curs

Circuits electrònics analògics. (224 hores)

Equips microprogramables. (192 hores)

Manteniment  d'equips  d'electrònica
industrial. (160 hores)

Tècniques  i  processos  de  muntatge  i
manteniment  d'equips  electrònics.  (192
hores)

Formació i orientació laboral. (96 hores)

Horari  reservat  per  al  mòdul  impartit  en
anglés. (96 hores)

Manteniment d'equips de 
radiocomunicacions. (120 hores)

Manteniment d'equips de veu i dades. (120 
hores)

Manteniment d'equips d'àudio. (100 hores)

Manteniment d'equips de vídeo. (100 hores)

Infraestructures i desenrotllament del 
manteniment electrònic. (60 hores)

Projecte de manteniment electrònic. (40 
hores)

Empresa i iniciativa emprenedora. (60 
hores)

Horari reservat per al mòdul impartit en 
anglés. (40 hores)

Formació en Centres de Treball. (400 hores)
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Família: Sanitat Cicle Formatiu: Farmàcia i Parafarmàcia

Nivell: Grau Mitjà. Pla: LOE

Orden: ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual 
s’establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà 
corresponent al títol de Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia

Móduls de primer curs Móduls de segon curs

Disposició i venda de productes. (96 
hores).

Dispensació de productes 
parafarmacèutics.. (224 hores).

Operacions bàsiques de laboratori (254 
hores).

Promoció de la salut.(128 hores).

Anatomofisiologia i patologies bàsiques. 
(96 hores).

Formació i orientació laboral. (96 hores).

Horari reservat per per a la docència en 
anglés. (64 hores).

Oficina de farmàcia. (154 hores).

Dispensació de productes farmacèutics. 
(176 hores).

Formulació magistral. (154 hores).

Primers auxilis. (66 hores.).

Horari reservat per a la docència en anglés. 
(44 hores).

Formació en Centres de Treball. (380 
hores).

Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)

8.El projecte lingüístic de centre

A. Normativa

La redacció dels objectius del  Projecte lingüístic de centre ha de recollir  els objectius
expressats en la Llei 4/2018 (art. 4, 5 i 18) i els objectius que el centre determine com a
propis. En tot cas, han de referir-s'a: objectius generals del PEPLI, objectius sobre cada
apartat  o  element  configurador  del  PLC i  objectius  sobre  la  competència  plurilingüe i
intercultural de l'alumnat.

B.1. Objectius generals dels projecte.

Centres d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional
i formació per a persones adultes
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Garantir,  mitjançant  l'elaboració  del  PLC,  la  consecució  dels  objectius  i  els  nivells  
bàsics de referència al fet que figuren en els articles 4 i 5 de la Llei 4/2018.

Garantir,  mitjançant  l'elaboració  del  PLC,  la  consecució  dels  objectius  propis  del  
centre determinats a partir del context i de la seua proposta pedagògica.

Aconseguir que el PLC passe a ser un instrument per a la transparència, l'eficàcia i el
treball conjunt dels centres, les famílies i l'administració educativa.

Preveure  les  modificacions  necessàries  en  el  projecte  lingüístic  de  centre  per  a  
garantir  que  l'alumnat  aconseguisca  els  objectius  d'educació  plurilingüe  i  
intercultural.

Centres específics d’educació especial:

Facilitar que l'alumnat del centre puga aconseguir la màxima competència funcional en
totes dues llengües oficials.

Garantir un contacte enriquidor de l'alumnat amb les llengües curriculars no pròpies.

Afavorir la integració de l'alumnat en la societat valenciana per mitjà del major domini
possible de les llengües ambientals.

Garantir  la  normalització  de  l'ús  social  i  institucional  del  valencià  dins  del  sistema  
educatiu.

Convertir a l'alumnat en aprenents estratègics i autònoms de llengües i motivats per a
aprendre durant tota la vida.

B.2. Objectius sobre els elements configuradors del projecte.

Anàlisi del centre. Professorat. Formació:

Aconseguir  que  les  actuacions  formatives  programades  en  el  PAF  afavorisquen  el  
nivell  òptim de capacitació lingüística i didàctica en les llengües curriculars per  
portar avant el Projecte lingüístic de centre.

Afavorir  que  el  professorat  puga  participar  en  actuacions  i  activitats  formatives  del  
centre  o  externes en el  centre  (HA que,  PIALP/EOI,  Capacitació  en  llengües,  
Estades, etc.).

Objectius:

Aconseguir un disseny del PLC que partisca dels objectius marcats en la Llei 4/2018  i
dels propis del centre basats en l'anàlisi sociolingüística del centre i de l'entorn.

Cronograma  de  llengües  vehiculares.  Incidència  del  PLC  en  els  documents  de  
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planificació pedagògica (PGA, PAM, PADIE, PAT...).

Respectar la llengua vehicular i  la llengua del material curricular i  dels recursos TIC  
establits en el PLC per a cada àrea, matèria o mòdul.

Respectar la proporció de temps lectiu vehiculat en cada llengua d'acord amb el que
s'ha establit en el PLC i deixar-ho reflectit en la PGA.

Recollir  anualment  en  la  PGA i  en  el  pla  d'actuació  per  a  la  millora  (PAM)  les  
innovacions didàctiques i les mesures organitzatives derivades de l'aplicació del  
PLC.

Adequar  els  horaris  generals  i  la  priorització  de  la  llengua  minoritzada  tenint  en  
compte les mesures organitzatives proposades en el PLC i les possibles manques 
en competència lingüística de l'alumnat.

Metodologia. Intervenció didàctica a l'aula:

Adaptar la metodologia per a l'ensenyament i ús vehicular de les llengües curriculars
i la programació d'aula als objectius previstos en el PLC d'acord amb els nivells  de
referència del MECR per a les llengües.

Mesures de suport:

Aplicar les mesures de suport necessàries per a aconseguir els objectius proposats en
el PLC.

Actualitzar el fons bibliogràfic, els recursos de la biblioteca i realitzar actuacions del pla
lector del centre, d'acord amb el disseny curricular de totes les llengües del PLC.

Dissenyar  un  pla  de  treball  de  la  competència  comunicativa  oral  (CCO)  organitzat  
tenint en compte les diferents destreses de cada llengua.

Tractament de l'alumnat nouvingut i vulnerable:

Adequar els horaris i  els suports a alumnat nouvingut o vulnerable d'acord amb les  
seues necessitats, i recollir els acords en el PADIE i en el pla d'acolliment.

Presència de les llengües no curriculars:

Promoure  accions  específiques  perquè  les  famílies  coneguen  el  PLC  del  centre  i  
afavorir  un contacte  enriquidor  amb les llengües i  cultures  no curriculars però  
pròpies de l'alumnat..

Realitzar  activitats  i  adoptar  mesures de cooperació amb les famílies i  els diferents  
agents educadors de la localitat o la zona per a afavorir la cohesió social al voltant 
del plurilingüisme i la interculturalitat.
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Mesures organitzatives:

Organitzar  les  mesures  necessàries,  els  horaris  i  els  suports  escolars  tenint  en  
compte les manques en competència lingüística de l'alumnat.

Prioritzar  la  llengua  minoritzada  tenint  en  compte  les  mesures  organitzatives  
proposades en el  PLC i  les possibles manques en competència lingüística de  
l'alumnat. Pla de normalització lingüística (PNL).

Programar i realitzar actuacions continuades dins del pla de normalització lingüística
per a cada curs escolar.

Anar  amb  compte  en  els  models  o  referents  lingüístics  per  a  l'alumnat  (personal  
docent i personal no docent) i en la llengua de relació amb l'alumnat.

-Realitzar mesures de sensibilització cap a l'aprenentatge de llengües i especialment
sobre el foment d'actituds positives cap al valencià i altres llengües minoritzades  o
minoritàries.

Innovació, assessorament i avaluació:

Demanar suport i assessorament pel que fa al PLC i, especialment, sobre els aspectes
metodològics, i afavorir els projectes d'innovació educativa d'acord amb les  exigències
del PLC.

Elaborar instruments de millora propis que contemplen la realitat particular del centre.

B.3. Objectius sobre la competència plurilingüe i intercultural del alumnat.

Aconseguir que l'alumnat aconseguisca els nivells bàsics de referència en competència
comunicativa  oral  i  escrita  en  valencià  d'acord  amb  el  curs  escolar  que  cursa.
Ensenyament obligatori (nivell B1 al final de l'etapa) / Ensenyament postobligatori (nivell
B2 al final de l'etapa).

Aconseguir que l'alumnat aconseguisca els nivells bàsics de referència en competència
comunicativa  oral  i  escrita  en  castellà  d'acord  amb  el  curs  escolar  que  cursa.
Ensenyament obligatori (nivell B1 al final de l'etapa) / Ensenyament postobligatori (nivell
B2 al final de l'etapa).

Aconseguir  que  l'alumnat  aconseguisca  el  domini  funcional  d'una  o  més  llengües
estrangeres d'acord amb el curs escolar que cursa. Ensenyament obligatori (nivell A1 al
final de l'etapa) / Ensenyament postobligatori (nivell A2 al final de l'etapa).

Afavorir la curiositat per les llengües curriculars, i els coneixements sobre com són i com
funcionen,  els  procediments  per  a  la  construcció  d'aquests  coneixements  a  partir  de
l'observació,  manipulació  i  comparació  de  les  diferents  llengües  presents  a
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l'aula, i des d'una perspectiva crítica sobre com s'usen.

Permetre a l'alumnat el contacte enriquidor amb les llengües i cultures no curriculars però
pròpies d'una part de l'alumnat.

Realitzar en algun moment dels estudis de Primària, Secundària, Formació Professional i
Formació de Persones Adultes algun tipus d'avaluació per a comprovar el nivell del MECR
en cadascuna de les llengües.

Garantir  el  dret  de  tot  l'alumnat  a  aconseguir  el  seu  màxim  potencial  quant  al
coneixement i a l'ús de les llengües, independentment de la procedència sociocultural de
les famílies, de les competències comunicatives, de les experiències culturals amb què
arriben al centre , i de les seues aptituds i estils d'aprenentatge.

Ajudar a la formació de l'alumnat per a la convivència i per a integrar-se com a ciutadà de
ple dret en una societat multilingüe i multicultural.

C.1. Proporció de l’ús vehicular de cada llengua.

ESO  

Batxillerat  

Cicles  

D. Enfocaments metodològics.

Les línies metodològiques que fix el centre en quant a l'ensenyament i ús de les llengües
han de contemplar com a marc general l’adopció d'enfocaments plurilingües integrats (Llei
4/2018 cap.21), tant en l'ensenyament de les llengües(tractament de les llengües, TIL)
com en l'ús vehicular (diverses modalitats del tractament integrat de llengua i continguts,
TILC).

Aquests enfocaments es defineixen per: 

Enfocaments  basats  en  la  interacció,  la  comunicació  mitjançant  gèneres  de  text  
orals i escrits i la reflexió metalingüística lligada a l'activitat comunicativa quant a 
l'ensenyament de llengües.

Tractament  didàctic  de  la  diversitat  a  l'aula,  en l'ensenyament  i  ús  vehicular  de les  
llengües , com una riquesa i un recurs que cal aprofitar i no com un problema que 
cal resoldre, i des de la perspectiva d'èxit per a tot l'alumnat.

Tractament explícit, en l'ús vehicular de les llengües (llengua primera, llengua segona,
llengua de comunicació internacional, llengües personals adoptives), del llenguatge
acadèmic necessari per a la construcció dels sabers disciplinaris.
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Tractament que facilite la transferència,  el  control  de la interferència i  la construcció  
plurilingüe dels sabers com a eines didàctiques en l'ensenyament i ús vehicular de 
les llengües.

Enfocaments  plurilingües  que  ajuden  a  la  sensibilització  interlingüïstica  i  
intercultural, com per exemple l'obertura a les llengües i la intercomprensió entre 
llengües,  o  que  faciliten  l'autonomia  de  l'aprenent  i  potencien  la  competència  
d'aprendre  a  aprendre,  com per  exemple  el  Portfoli  europeu  de  les  llengües.  
Tecnologies  de  l'aprenentatge  i  el  coneixement,  que  promouen  els  processos  
d'investigació, tractament i  difusió de la informació i la pràctica de l'alfabetisme  
múltiple.

En  l'ensenyament  de  les  àrees  ligüístiques,  la  llengua  d'ensenyament  ha  de  ser  
necessàriament la llengua objecte d'aprenentatge.

En les àrees no lingüístiques, la comunicació, tant oral com escrita, s'ha de fer en la  
llengua vehicular de l'àrea. A més, els llibres de text i altres materials curriculars i 
eines TIC que s'utilitzen han d'estar en la llengua en què es vehicule l'àrea.

D.1. Tractament integral de les llengües. (TIL)

Vista la complexitat de la proposta didàctica, i perquè siga factible la seua realització, el
nostre centre ha acordat la següent temporització d'accions metodològiques TIL des del
primer curs d'aplicació del PLC. L'ordre d'aplicació dels blocs és optatiu, amb excepció del
bloc 0, pel qual és obligatori començar sempre.

 Accions metodològiques TIL:

Bloc 0. Acords previs:

1. Elaborar  uns  criteris  per  a  seleccionar  o  elaborar  conjuntament  els  materials
curriculars, aplicació 2022.

2. Establir criteris de coordinació quant a la distribució dels continguts, aplicació 2022.

3. En llengua estrangera

Bloc 1: Comunicació oral: escoltar, parlar i conversar

1. Establir uns acords quant als criteris de correcció de l'oral: què, quan i com corregir
(treball intensiu de l'expressió oral formal), aplicació 2022.

2. Planificar el treball de l'oral: elaborar un model de treball, aplicació 2021

3. Definir estratègies per a potenciar el  desenvolupament de l'oral  en L2 (valencià
com a llengua segona), aplicació 2023.
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4. Planificar les estratègies per al treball oral en LLE (llengua estrangera,) 2021.

Bloc 2: Comunicació escrita: Llegir i escriure.

1. Dissenyar models comuns de tècniques d'aprenentatge: resum, esquema, treball
de recerca, etc, aplicació 2021.

2. Elaborar un model de correcció de l'escrit per a l'alumnat, 2022.

3. Establir  uns acords  quant  als  criteris  de  correcció de  l'escrit  (quin,  com i  quan
corregir), aplicació 2022.

4. Planificar el treball de la comprensió lectora: elaborar un model de treball, aplicació
2023.

5. Planificar el  treball  d'expressió escrita:  elaboració de model  de treball,  aplicació
2023.

Bloc 3: Coneixement de la llengua

1. Establir criteris sobre els gèneres que s'han de treballar en cada àrea, en funció de
les necessitats expressives de l'alumnat, aplicació 2021.

2. Establir acords quant a la terminologia gramatical, aplicació 2022.

3. Programar el tractament dels elements diferencials de cadascuna de les llengües
que són més difícils d'aconseguir per l'alumnat, aplicació 2022.

4. Elaborar criteris de presentació d'escrits amb la utilització de diferents formats i
eines TIC, aplicació 2023.

Bloc 4: Educació literària

1. Programar conjuntament el treball dels gèneres literaris, aplicació 2023.

2. Coordinar els objectius i les actuacions del pla de foment de la lectura, juntament
amb el professorat de les àrees no lingüístiques, aplicació 2023.

Bloc 5: Avaluació

1. Establir acords sobre els criteris i els instruments de l'avaluació, aplicació 2023.

2. Elaborar  conjuntament  instruments  d'avaluació  diversificats:  instruments  per  a
l'autoavaluació, activitats complexes i proves específiques, aplicació 2024.

Bloc 6: Treball competencial

1. Planificar el  treball  de les actituds lingüistiques al  llarg de cada etapa, aplicació
2023.

2. Incentivar  el  treball  lingüístic  per  tasques  que  dinamitzen  un
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aprenentatge significatiu de les llengües, aplicació 2023.

3. Promoure  projectes  lingüístics  que  prioritzen  l'enfocament  comunicatiu  de  la
llengua.

4. Coordinar  amb  el  professorat  d'àrees  no  lingüístiques  criteris  de  correcció  i
exigència lingüística, aplicació 2023.

D.2. Tractament integral de llengua i continguts (TILC)

Vista la complexitat de la proposta didàctica, i perquè siga factible la seua realització, el
nostre centre ha acordat la següent temporització d'accions metodològiques TILC, des del
primer curs d'aplicació del PLC. L'ordre d'aplicació dels blocs és optatiu.

Bloc 1: Comunicació oral: escoltar, parlar i conversar

1. Vigilar que sempre hi haja un suport textual.

2. Treballar els mecanismes de transmissió oral i escrita- de la informació obtinguda
(definició, resposta breu, assaig, exposició, mediació, etc.), aplicació 2021.

3. Oferir models sobre les tasques i produccions més habituals que l'alumnat ha de
produir en cada matèria, aplicació 2023.

4. Coordinar-se amb els departaments d'àrees lingüístiques per a compartir els criteris
de presentació i correcció de treballs orals.

Bloc 2: Comunicació escrita: llegir i escriure

1. Preveure estratègies per a facilitar l'aprenentatge del lèxic específic propi de cada
matèria (vocabularis, mapes conceptuals, murals, eines i aplicacions multimèdia i
TIC, etc.)

2. Treballar els mecanismes d'estructuració de la informació (esquema, síntesi, mapa
conceptual, guió, infografia, etc.)

3. Treballar  la  comprensió  lectora  de  textos  propis  de  l'assignatura  i  emprar  les
estratègies  de  lectura  (subratllat,  síntesi,  anotacions,  valoració  dels  elements
paralingüístics, anàlisis, opinió personal, etc), aplicació 2024.

4. Oferir models sobre les tasques i produccions més habituals que l'alumnat ha de
produir en cada matèria, aplicació 2021.

5. Coordinar-se amb els departaments d'àrees lingüístiques per a compartir els criteris
de presentació i correcció d'escrits, aplicació 2024.

6. Coordinar-se amb els departaments d'àrees lingüístiques per a treballar tant el lèxic
específic com les habilitats lingüístiques referides en els punts anteriors, aplicació
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2024.

Bloc 3: Educació literària

1. Incloure  dins  del  pla  lector  del  centre  obris  amb  continguts  de  cada  àrea  de
coneixement, aplicació 2023.

Bloc 4: Avaluació

1. Integrar  l'avaluació  d'objectius  lingüístics  dins  del  procés  d'ensenyament-
aprenentatge perquè tinga caràcter formatiu i sumatiu, aplicació 2024.

2. Coordinar-se  amb els  departaments  de  llengües  per  a  decidir  quins  continguts
lingüístics  i  comunicatius  s'incorporen  com  a  part  de  l'avaluació  de  l'àrea  no
lingüística, aplicació 2024.

3. Coordinar criteris de correcció i exigència lingüística amb el professorat d'àrees no
lingüístiques, aplicació 2024.

Bloc 5: Treball competencial

1. Utilitzar  les  tecnologies  de la  informació  i  la  comunicació  i  materials  de  suport
audiovisual en formats diversos

2. Dinamitzar  projectes  interdisciplinaris  on  els  coneixements  es  vehiculen  en  les
diferents  llengües  curriculars  per  a  aconseguir  les  destreses  i  competències
corresponents, aplicació 2022.

3. Promoure intercanvis  d'alumnat  entre  centres valencians de zones lingüístiques
diferents  o  amb  centres  estrangers  i  la  participació  en  programes  europeus,
aplicació 2023.

4. Promoure  activitats  interdisciplinàries  amb  entitats  i  organismes  que  tinguen
programes relacionats amb la visibilització per a adolescents i joves de la cultura,
les arts, els esports, el foment de la lectura i la societat multicultural, aplicació 2023.

E. Mesures de suport.

Mesures de suport a l'ensenyament i ús vehicular de la llengua:

Participació en programes europeus.  Aplicació 2021.

Aplicació del Portfoli Europeu de les Llengües. Aplicació 2023.

Participació en el Programa d'auxiliars de conversa. Aplicació 2022.

Projectes d'investigació i innovació educativa (PIIE) relacionats amb el plurilingüisme  i
la interculturalitat. Aplicació 2023.
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Actuacions del Pla lector.

Activitats complementàries i extraescolars.

Intercanvi  escolar  per  a  la  millora  de  la   competència  comunicativa  i  la  cohesió  
lingüística (convocatòria Conselleria).

Obres de teatre. Aplicació 2022.

Cooperació amb l'entorn local i global.

Accions de col·laboració  amb els  agents.  educadors  locals  (ajuntament,  institucions  
culturals, empreses, ONG, associacions...).

Accions  de  col·laboració  amb  entitats  globals  (universitat,  mitjans  de  comunicació,  
entitats de prestigi, associacions...).

Formació del professorat.

Realització del Curs d'actualització lingüística. Aplicació 2021 (CAL).

Participació en cursos del Pla integral d'aprenentatge de llengües (PIALP).

Planificació de grups de treball i seminaris en el PAF del centre. . Aplicació 2022.

Viatges i intercanvis del professorat. Aplicació 2021.

D.1. Tractament de l’alumnat.

Tractament del les persones recien arribades i de l'alumnat vulnerable:

L'atenció a l'alumnat nouvingut està determinada per l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització
de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts
amb fons públics del sistema educatiu valencià. L'article 17 preveu que les actuacions
educatives i els programes intensius per a l'aprenentatge lingüístic han de tindre, d'acord
amb  el  que  s'estableix  en  l'article  4  de  la  Llei  4/2018,  l'objectiu  final  que  l'alumnat
aconseguisca una competència comunicativa que implique el domini de les dues llengües
oficials, com a mitjà per a la integració en l'àmbit educatiu i social.

A l'hora de plantejar l'organització del tractament lingüístic, s'ha de tindre en compte el
perfil lingüístic de l'alumnat nouvingut o vulnerable així com la llengua oficial amb major
càrrega lectiva en el PLC. Per tot això, el nostre centre ha acordat (marque la casella que
corresponga):

- PLC amb major percentatge d’hores en valencià.
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- PLC amb major percentatge d’hores en castellà.

En el primer terç del curs l'aprenentatge serà més intensiu en castellà i a partir del segon
trimestre s'intensificarà el valencià. Mesures de suport:

Atenció lingüística en reforços i desdoblaments.

Suport personal a l'alumnat: rols de tutorizació i acompanyament.

Grups  de  conversa  i  de  desenvolupament  de  la  expressión  oral  organitzats  amb
voluntaris, aplicació 2024

Adaptació dels elements físics de l'aula i del centre

Adaptació dels recursos i  materials didàctics que suposen una barrera d'accés al
currículum. Aplicació 2022.

D.2. Ámbit Administratiu

La documentació del centre es publica en les dues llengues, valencià i castellà. Pel que fa
a la documentació interna del centre, aquesta es realitza majoritàriament en valencià.

La web del centre té l’opció de consula tant en valencià com en castellà.

E.1. Avaluació.

L'avaluació del PLC ha de ser l'instrument que ajude a millorar les actuacions previstes
pel  que fa  a l'ús i  l'ensenyament de les llengües en el  centre(Llei  4/2018,  art.  15.3 i
15.4).Ha de servir per a reflexionar sobre cadascun dels elements del PLC i com aquests
ajuden a la consecució dels objectius fixats.

9.Almenys cada quatre cursos escolars els centres educatius faran una avaluació dels 
resultats i del procés d'aplicació del projecte lingüístic de centre, d'acord amb les mesures 
d'avaluació que es preveu en cadascun dels projectes.(Llei 4/2018, art. 18). No obstant 
això es recomana que el centre faça una avaluació anual d'acord amb la revisió i 
actualització d'altres documents del centre, com ara la PGA o el PAM.
10.Aquesta avaluació ha d'incloure tres grans apartats: avaluació dels objectius generals 
del PLC, avaluació dels elements configurats del PLC i avaluació sobre la competència 
plurilingüe i intercultural de l'alumnat.  

11.Plans i programes establits per l’administració
educativa

Programa  de  reutilització,  reposició  i  renovació  de  llibres  de  text  i  material
curricular:
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TÍTOL XV. De les normes d'utilització i conservació dels llibres de text i material curricular
cedits a l'alumnat en règim de préstec.
Atés  allò  que disposa l'Ordren26/2016,  de  13 de juny,  de  la  Conselleria  d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició
i  renovació de llibres de text i  material  curricular,  a través de la creació i  posada en
funcionament de bancs de llibres de text i  material  curricular en els centres públics i
privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de
les subvencions destinades a centres docents privats concertats i  centres docents de
titularitat de corporacions local.
El Claustre i Consell Escolar de l'IES Laurona han aprovat, en data 9 de novembre de
2016, les normes d'utilització i conservació dels llibres de text i material curricular cedits a
l'alumnat en règim de préstec:
Article 113é. Obligacions de l'alumnat participant.
1.  L'alumnat participant  en el  banc de llibres està subjecte a l'obligació de fer-ne ús
adequat i acurat i de reintegrar-los en el centre una vegada finalitzat el curs escolar o en
el moment que cause baixa en el centre.
2. El deteriorament dels materials per mala utilització o la pèrdua d'aquests suposarà
l'obligació,  per  part  dels  representants  legals  de  l'alumne  o  alumna,  de  reposar  el
material deteriorat.
Article 114é. Els representants legals de l'alumnat que formen part del banc de llibres
signaran un compromís al moment de la lliurança dels llibres de text i material curricular
que estipula els preceptes a complir. El preceptes són:
1. Folrar els llibres amb fundes de plàstic (de les que no s'apeguen).
2. Posar nom, cognoms, curs i grup amb una enganxina damunt del folre.
3. NO s'ha de subratllar amb bolígraf o retolador els llibres.
4. NO s'ha d'escriure o tatxar, dibuixar, trencar o arrencar pàgines.
5. S'ha de lliurar per al curs vinent la totalitat dels llibres amb les condicions abans
esmentades.
Article115é. Els llibres de banc de llibres porten un segell  que indica el  seu estat de
conservació. El segell assenyala tres estats: NOU, BÉ O REGULAR.

Pla per al foment de la lectura

Pla d’igualtat i convivència

Pla d’atenció a la diversitat i la inclusió educativa

Pla d’orientació acadèmica i professional

Pla d’acció tutorial

Transició entre nivells, etapes i modalitats d’escolarització

Pla de formació permanent del professorat per al desenvolupament del 
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projecte educatiu

12.Aprovació, difusió, seguiment i avaluació del
projecte educatiu

1 2 3 4

1.Es realitza un anàlisi de l’entorn del centre, així com de la 
tipologia de l’alumnat i les famílies?

2.Es contempla un pla de millora pel que fa a la implementació de
plans i projectes educatius il·lusionants tant per a docents 
com per a famílies?

3.S` avalua l’adequació dels espais i zones comunes, com la sala
de professorat, aula d’usos múltiples, biblioteca, i 
consergeria?

4.El PEC està actualitzat segons el marc de la normativa de 
referencia vigent?

5.Inclou el projecte lingüístic de centre?

6.El document recull els objectius pedagògics, institucionals, 
humans i administratius?

7.S’inclou en el projecte la concreció curricular dels diferents 
nivells?

8.Consta la data d’elaboració i aprovació del PEC?

9.Es contempla un pla de formació del professorat?

10.S’inclou un apartat específic sobre l’atenció a alumnat amb 
NEE, sent aquestes de tipus intel·lectual, motriu, o d’altra 
índole?

11. Es contempla una comissió de convivència formada per 
alumnat, famílies i professorat?

12.Existeix el programa alumne-tutor?

* 1 molt en desacord,  2 desacord, 3 d’acord, 4 molt d’acord

Aprovat en el CE 20/07/2021
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