DESPLEGAMENT DELS
NOUS CURRÍCULUMS
LOMLOE
DE LA NORMA ALS CENTRES EDUCATIUS
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- Sessió informativa 18/10/22 a càrrec de l’Escola
Sindical de Formació Melchor Botella -

MODEL CURRICULAR
• COMPETENCIAL

• INCLUSIU

REPTES DEL SEGLE XXI

“GARANTIR UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA I EQUITATIVA DE
QUALITAT, I PROMOURE OPORTUNITATS D’APRENENTATGE
PERMANENT PER A TOTES I PER A TOTS”

ODS 4

APRENENTATGE COMPETENCIAL
RECOMANACIÓ EUROPEA DEL 2018
competències clau per a l’aprenentatge
permanent
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato
RECOMANACIÓ EUROPEA DEL 2006
competències clau per a l’aprenentatge permanent

DRETS DE LA INFÀNCIA
CONVENCIÓ SOBRE ELS DRETS DEL
XIQUET I DE LA XIQUETA
Tractat internacional adoptat per l’Assemblea General
de Nacions Unides
(20 de novembre de 1989)
Els 4 principis fonamentals de la Convenció són:





La no discriminació.
L’interés superior del xiquet.
El dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament.
La participació infantil.

ORGANITZACIÓ DELS ENSENYAMENTS I APRENENTATGE AL
LLARG DE LA VIDA

La inclusió educativa i l’aplicació
dels principis del Disseny
universal d’aprenentatge.

CLAUS D’ADAPTACIÓ DEL SISTEMA
EDUCATIU
1. Enfocament dels drets de la infància: reconeixent l’interés superior del menor, el seu dret a l’educació i
l’obligació que té l’Estat en assegurar el compliment efectiu dels seus drets.
2. Enfocament d’igualtat de gènere per mig de la coeducació amb perspectiva inclusiva i no sexista.
3. Enfocament transversal orientat a que tot l’alumnat tinga garanties d’èxit en l’educació per mig de
millores contínues als centres i amb una major personalització de l’aprenentatge.
4. Atenció al desenvolupament sostenible acordat en l’agenda 2030.
5. Desenvolupament de la competència digital combatent la bretxa digital de gènere.

LOMLOE

22/23
EDUCACIÓ
INFANTIL
D.100/2022

D.106/2022

CURRÍCULUM

PEC
ELEMENTS
PEC

Article

ROF INF. I
PRIM.
D.253/2019

ROF SEC.
D.252/2019

56

71

ROF CEE
D.105/2022

56

ELEMENTS PEC

CURRÍCULO
INFANTIL
D.100/2022,
art.16

CURRÍCULO
PRIMÀRIA
D. 106/2022,
art.21

CURRÍCULO
ESO
D.107/2022,
art.20

CURRÍCULO
BATXILLERAT
D.108/2022,
art.21

La línia pedagògica del
centre

X

X

X

X

Les mesures per
l’acollida dels xiquets i
de les xiquetes i de les
seues famílies o tutores
o tutors legals.

X

Les mesures
organitzatives per a la
coordinació del procés
de continuïtat

X

X

X

X

Processos d'acollida en Educació Infantil (Setembre 2022 N.1):
https://ceice.gva.es/documents/169149987/363661901/Revista_
UEO_1_setembre_2022.pdf
Processos d'acollida en Educació Infantil Dossier per a les famílies
(Setembre 2022 N.1):
https://ceice.gva.es/documents/169149987/363661901/Revista_
UEO_1_setembre_2022_families.pdf

LÍNIA PEDAGÒGICA DE CENTRE
DEFINICIÓ

ELEMENT DEL
PEC

• Conjunt d’estratègies, procediments, tècniques i accions organitzades planificades
pel personal educatiu, de manera conscient i reflexiva, que, coordinades entre si,
tenen la finalitat de facilitar possibilitats d’aprenentatge del xiquet o la xiqueta cap a
la consecució dels objectius i les competències clau i específiques

LÍNIA PEDAGÒGICA DE CENTRE
PAM
• Actuacions de millora

PARTICIPACIÓ
• Programes promoguts per
Conselleria d’Educació i Ministeri
d’Educació.

CURRÍCULUMS LOMLOE
• Projecte interdisciplinari
• Disseny situacions d’aprenentatge

• Xarxes, premis i altres
convocatòries

PROJECTE INTERDISCIPLINARI

DISSENY SITUACIONS
D’APRENENTATGE

PROGRAMES INNOVACIÓ EDUCATIVA – PREMIS – AJUDES

PROGRAMES INNOVACIÓ EDUCATIVA – PREMIS – AJUDES

PIIE: Projectes d’investigació i innovació educativa

Premis concurs escolar Consumópolis 16 “Cuida el teu planeta amb un
consum + responsable. T'hi atreveixes?”:

http://dogv.gva.es/datos/2021/05/03/pdf/2021_4399.pdf
iMoute: Activitat de formació – intercanvi d’experiències:

https://dogv.gva.es/datos/2021/04/23/pdf/2021_4184.pdf

https://dogv.gva.es/datos/2021/10/18/pdf/2021_10399.pdf

Premi concurs escolar Consumópolis 17 “Clica m’agrada al consum circular
i responsable”:

PROA+ (centres públics:

https://dogv.gva.es/datos/2022/03/22/pdf/2022_2162.pdf

https://dogv.gva.es/datos/2022/03/30/pdf/2022_2701.pdf

Programa d'innovació educativa Aula Didàctica de la Diàspora Mediterrània:

PROA+ (centres privats concertats):

https://dogv.gva.es/datos/2021/10/15/pdf/2021_10001.pdf

https://dogv.gva.es/datos/2022/04/11/pdf/2022_3157.pdf

https://ceice.gva.es/documents/162783553/364895526/Oferta_formativa_Dia
spora_mediterrania_curs_2022_2023.pdf

Programa Resistències artístiques:
https://dogv.gva.es/datos/2021/10/14/pdf/2021_10259.pdf
Projecte d'esport, activitat física i salut (PEAFS):

https://dogv.gva.es/datos/2022/05/23/pdf/2022_4343.pdf

Programa d'innovació Aula Didàctica de Cultura Contemporània Carmen
Sánchez-Cutillas:
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/05/pdf/2022_6181.pdf

Programa esport a l’escola:

Programa innovació Aula didàctica de cultura contemporània a l'Espai
Joan Fuster de Sueca

https://dogv.gva.es/datos/2021/10/26/pdf/2021_10551.pdf

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/29/pdf/2022_5969.pdf

Agrupacions de centres educatius per afavorir l’educació inclusiva i la
innovació educativa:

Programa innovació Aula didàctica de cultura clàssica Saguntina Baebia

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-B-2022-10974.pdf
Concurs Nacional de Bones Pràctiques en centres docents educatius:
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-B-2022-19205.pdf

https://dogv.gva.es/datos/2022/07/08/pdf/2022_6229.pdf

I Premis Nacionals a Experiències Inspiradores per a l’Aprenentatge 2022
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/17/pdfs/BOE-B-2022-28123.pdf

PROGRAMES INNOVACIÓ EDUCATIVA – PREMIS – AJUDES

RECURSOS

Convocatòria del Premi d’innovació Educativa “Maria Geli 2023”:
https://ceice.gva.es/documents/162783553/162784550/Bases_premi_Maria_G
eli_2023.pdf

Cercador situacions d’aprenentatge. Aula del futuro. INTEF:

Ajudes foment consum productes ecològics en centres docents

Cercador de recursos i experiències. CEDEC. INTEF:

https://dogv.gva.es/datos/2022/10/03/pdf/2022_8842.pdf

https://cedec.intef.es/recursos/?id=28930

Correcció d’errades:

https://dogv.gva.es/datos/2022/10/04/pdf/2022_9006.pdf
I convocatòria premi “Iniciativa per a la millora de la gestió sostenible dels
residus urbans”
http://catedrareciplasa.uji.es/wp-content/uploads/2022/09/Bases-oficiales.pdf
Cartera de serveis de promoció de salut i prevenció en l'entorn educatiu.
Curs 2022-2023
https://ceice.gva.es/va/web/innovacion-educacion/colaboracion-con-otrasentidades#sanserveis22-23
Any Fuster 2022: Activitats adreçades als centres educatius per a l'alumnat i el
professorat:
https://ceice.gva.es/documents/162783553/162784550/Activitats_Any_Fuster
_centres_educatius.pdf

▪️Mes informació:
https://presidencia.gva.es/va/web/campanyes/anyfuster

https://auladelfuturo.intef.es/recursos/

Jocs per a treballar els ODS de manera divertida. Educacion 3.0:
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/juegos-ods/
AsteRICS. Comunicador dinàmic Multiplataforma gratuït amb pictograma
ARASAAC:
https://grid.asterics.eu/#welcome

Accés als continguts de tot els projectes: (dossier informatiu,
correu electrònic de contacte)
 L’escola canta
 L’escola dansa

 L’escola fa ràdio
Termini inscripció: 15 dies
naturals des del 12/10/22

 L’escola fa teatre
 Tota la informació en:
https://ceice.gva.es/va/web/innovacion-educacion/escolarts

CONCRECIÓ CURRICULAR I PROPOSTA
PEDAGÒGICA DE CICLE/DEPARTAMENT
DEFINICIÓ DE CONCRECIÓ CURRICULAR

ELEMENTS
DEL PEC

• Document que recull les propostes pedagògiques dels diferents
cicles/departaments.

DEFINICIÓ DE PROPOSTA PEDAGÒGICA
• Desenvolupament dels elements del currículum per a cada nivell i que
forma part de la concreció curricular del centre.

CONCRECIÓ CURRICULAR I PROPOSTA PEDAGÒGICA DE CICLE/DEPARTAMENT
ELEMENTS

CURRÍCULO
INFANTIL D.100/2022,
art.17

CURRÍCULO PRIMÀRIA D. 106/2022, art.22

CURRÍCULO ESO D.107/2022,
art.21

Concreció
elements
currículum

X
Per a cada nivell

X
X
la concreció de les competències específiques en el
cicle en qüestió, la selecció dels sabers bàsics
necessaris per a adquirir i desenvolupar les
competències específiques, i la concreció dels
criteris d’avaluació de les competències
específiques

CURRÍCULO
BATXILLERAT D.108/2022,
art.22

X

Models
X
informes
Ús d’altres tipus de
qualitatiu per a llenguatge
cada curs

X
Enfocament competencial

Instruments
de recollida i
de registre de
la informació

X

X

X

X

X

X

Resposta
educativa per
a la inclusió

X

PROPOSTA PEDAGÒGICA DE CICLE

PROPOSTA PEDAGÒGICA DE DEPARTAMENT

PROGRAMACIÓ D’AULA
DEFINICIÓ

ELEMENT DE
LA PGA

• Document on cada docent ha de projectar les intencions educatives en l’organització i

desenvolupament de les situacions d’aprenentatge significatives. Estes s’han d’oferir a l’alumnat
en el context de la vida quotidiana per tal de donar una resposta educativa ajustada a les
característiques, els interessos i les necessitats col·lectives i individuals.
• S’han de preveure les adequacions necessàries per a atendre l’alumnat amb necessitat específica
de suport educatiu des d’una perspectiva inclusiva i d’acord amb els principis del DUA.
• Ha de realitzar-se a partir d’una seqüència de situacions contextualitzades en entorns reals i
significatius.

PROGRAMACIÓ D’AULA
ELEMENTS

CURRÍCULO INFANTIL D.100/2022, art.18

CURRÍCULO PRIMÀRIA D. 106/2022,
art.23

CURRÍCULO ESO D.107/2022, art.22

CURRÍCULO BATXILLERAT
D.108/2022, art.23

Característiques
del grup

X

Situacions
d’aprenentatge

X

Adaptades a les característiques del
grup

Adaptades a les característiques
del grup

Adaptades a les característiques
del grup

Organització
dels espais
d’aprenentatge

X

X

X

X

Distribució del
temps

X

X

X

X

Selecció i
X
organització dels
recursos i
materials

X

X

X

Inclusió

Mesures d’atenció a les diferències
individuals

Mesures d’atenció per a la resposta
educativa per la inclusió

Mesures d’atenció per a la
resposta educativa per la inclusió

Mesures d’atenció per a la
resposta educativa per la inclusió

Avaluació

Observacions i documentacions
pedagògiques

Criteris d’avaluació associats a les
Criteris d’avaluació associats a les Criteris d’avaluació associats a les
situacions d’aprenentatge.
situacions d’aprenentatge
situacions d’aprenentatge
Instruments de recollida i models de
registre

EDUCACIÓ INFANTIL

ENSENYAMENTS
MÍNIMS

CURRÍCULUM
(Conselleria d’Educació)

(Ministeri d’Educació)
Real Decreto 95/2022, de
1 de febrero, por el que se
establece la ordenación y
las enseñanzas mínimas
de
la
Educación
Infantil
https://www.boe.es/boe/
dias/2022/02/02/pdfs/B
OE-A-2022-1654.pdf

CONCRECIÓ
CURRICULAR
(Conselleria d’Educació)

DECRET 100/2022, de 29 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'ordenació i el
currículum d'Educació Infantil
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/10/pdf/2022_7571.pdf

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de
2022, del secretari autonòmic
d'Educació i Formació
Professional, per la qual
s'aproven les instruccions per
a l'organització i el
funcionament dels centres
que imparteixen Educació
Infantil de segon cicle i
Educació Primària durant el
curs 2022-2023
https://dogv.gva.es/datos/202
2/07/08/pdf/2022_6454.pdf
(PEC) LINIA
PEDAGÒGICA DEL
CENTRE: art. 1.2.1
(PGA) PAM: art. 4.2.2,
PROPOSTA PEDAGÒGICA
DE CICLE: Art. 4.2.2.1.b i
PROGRAMACIONS
D’AULA: Art. 4.2.2.1.c

EDUCACIÓ INFANTIL

PEC: elements inclosos al Decret de currículum (D.100/2022)
a) La línia pedagògica del centre
b) Les mesures per l’acollida dels xiquets i de les xiquetes i de les seues famílies o tutores o tutors legals.
c) Les mesures organitzatives per a la coordinació del procés de continuïtat.

PROPOSTA PEDAGÒGICA DE CICLE

PROGRAMACIÓ D’AULA

 Concreció de les competències específiques en el cicle
 Selecció dels sabers bàsics necessaris per a adquirir i
desenvolupar les competències específiques
 Concreció dels criteris d’avaluació de les competències
específiques.












Models d’informes d’avaluació per a cada cicle de l’etapa.
Instruments de recollida i de registre de la informació.

PROCÉS ELABORACIÓ: Els centres elaboraran les propostes
pedagògiques imprescindibles per tal d’iniciar en el curs 22/23 la
seua implantació.

Característiques del grup
Situacions d’aprenentatge
Organització dels espais d’aprenentatge
Distribució del temps
Selecció i organització dels recursos i materials
Mesures d’atenció a les diferències individuals
Avaluació: observacions i documentacions pedagògiques

PROCÉS ELABORACIÓ: Al llarg del curs 22/23. A finals
d’octubre cal entregar a la direcció del centre un esquema bàsic que
reculla els aspectes fonamentals indicats anteriorment.

ENSENYAMENTS
MÍNIMS

CURRÍCULUM
(Conselleria d’Educació)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

(Ministeri d’Educació)
Real Decreto 157/2022,
de 1 de marzo, por el que
se
establecen
la
ordenación
y
las
enseñanzas mínimas de
la Educación Primaria
https://www.boe.es/boe
/dias/2022/03/02/pdfs/
BOE-A-2022-3296.pdf

CONCRECIÓ
CURRICULAR
(Conselleria d’Educació)

DECRET 106/2022, de 5 d'agost, del Consell, d'ordenació i currículum de l'etapa
d'Educació Primària
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/10/pdf/2022_7572.pdf

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de
2022, del secretari autonòmic
d'Educació i Formació
Professional, per la qual
s'aproven les instruccions per
a l'organització i el
funcionament dels centres
que imparteixen Educació
Infantil de segon cicle i
Educació Primària durant el
curs 2022-2023
https://dogv.gva.es/datos/202
2/07/08/pdf/2022_6454.pdf
(PEC) LINIA
PEDAGÒGICA DEL
CENTRE: art. 1.2.1
(PGA) PAM: art. 4.2.2,
PROPOSTA PEDAGÒGICA
DE CICLE: Art. 4.2.2.1.b i
PROGRAMACIONS
D’AULA: Art. 4.2.2.1.c

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PEC: elements inclosos al Decret de currículum (D.106/2022)
a) La línia pedagògica del centre
b) Les mesures organitzatives per a la coordinació del procés de continuïtat entre les etapes

PROPOSTA PEDAGÒGICA DE CICLE

PROGRAMACIÓ D’AULA




 Les situacions d’aprenentatge adaptades a les característiques
del grup
 Els criteris d’avaluació associats a les situacions d’aprenentatge
plantejades
 L’organització dels espais d’aprenentatge,
 La distribució del temps,
 La selecció i organització dels recursos i materials,
 Les mesures d’atenció per a la resposta educativa per la
inclusió;
 Els instruments de recollida d’informació i models de registre.





Concreció de les competències específiques en el cicle
Selecció dels sabers bàsics necessaris per a adquirir i
desenvolupar les competències específiques
Concreció dels criteris d’avaluació de les competències
específiques.
Models d’informes d’avaluació per a cada cicle de l’etapa.
Instruments de recollida i de registre de la informació.

PROCÉS ELABORACIÓ: Els centres elaboraran les propostes
pedagògiques imprescindibles per tal d’iniciar en el curs 22/23 la
seua implantació en els cursos 1er, 3er i 5é d’Educació Primària

PROCÉS ELABORACIÓ:
Les programacions d’aula de 1r, 3r i 5é d’EP s’aniran
elaborant al llarg del curs 22/23. A finals d’octubre cal entregar a
la direcció del centre un esquema bàsic que reculla els aspectes
fonamentals indicats anteriorment.

Les programacions de 2n, 4t i 6é d’EP, amb caràcter general es
podran mantindre les elaborades en el curs anterior.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA

ENSENYAMENTS
MÍNIMS

CURRÍCULUM
(Conselleria d’Educació)

(Ministeri d’Educació)
Real Decreto 217/2022,
de 29 de marzo, por el
que se establece la
ordenación
y
las
enseñanzas mínimas de
la
Educación
Secundaria Obligatoria
https://www.boe.es/boe/
dias/2022/03/30/pdfs/B
OE-A-2022-4975.pdf
Correcció
d’errades:
https://www.boe.es/boe/
dias/2022/04/09/pdfs/B
OE-A-2022-5813.pdf

CONCRECIÓ
CURRICULAR
(Conselleria d’Educació)

DECRET 107/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableix l'ordenació i el
currículum de l'Educació Secundària Obligatòria
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/11/pdf/2022_7573.pdf

RESOLUCIÓ de 12 de juliol
de 2022, del secretari
autonòmic d'Educació i
Formació Professional, per la
qual s'aproven les instruccions
per a l'organització i el
funcionament dels centres
que imparteixen Educació
Secundària Obligatòria i
Batxillerat durant el curs
2022-2023
https://dogv.gva.es/datos/202
2/07/15/pdf/2022_6761.pdf
(PEC) LINIA
PEDAGÒGICA DEL
CENTRE: art. 1.2.1

(PGA) PAM: art. 4.2.2,
PROPOSTA PEDAGÒGICA
DE DEPARTAMENT: Art.
4.2.2.1.b i
PROGRAMACIONS
D’AULA: Art. 4.2.2.1.c

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA

PEC: elements inclosos al Decret de currículum (D.107/2022)
a) La línia pedagògica del centre
b) Les mesures organitzatives per a la coordinació del procés de continuïtat entre les etapes

PROPOSTA PEDAGÒGICA DE DEPARTAMENT

PROGRAMACIÓ D’AULA



 Les situacions d’aprenentatge adaptades a les característiques
del grup.
 Els criteris d’avaluació associats a les situacions d’aprenentatge
plantejades.
 L’organització dels espais d’aprenentatge.
 La distribució del temps.
 La selecció i organització dels recursos i materials.
 Les mesures d’atenció per a la resposta educativa per a la
inclusió.





Concreció de les competències específiques en el cicle o curs
en qüestió
Selecció dels sabers bàsics necessaris per a adquirir i
desenvolupar les competències específiques
Concreció dels criteris d’avaluació de les competències
específiques.

 Instruments de recollida d’informació sobre el nivell
d’assoliment de l’alumnat
 Mesures de resposta educativa per a la inclusió.

PROCÉS ELABORACIÓ: Els centres elaboraran les propostes
pedagògiques imprescindibles per tal d’iniciar en el curs 22/23 la
seua implantació en els cursos 1er i 3r d’ESO.

PROCÉS ELABORACIÓ:
Les programacions d’aula de 1r i 3r d’ESO s’aniran elaborant
al llarg del curs 22/23. A finals d’octubre cal entregar a la direcció
del centre un esquema bàsic que reculla els aspectes fonamentals
indicats anteriorment.
Les programacions de 2n i 4t d’ESO, amb caràcter general es
podran mantindre les elaborades en el curs anterior.

ENSENYAMENTS
MÍNIMS

CURRÍCULUM
(Conselleria d’Educació)

BATXILLERAT

(Ministeri d’Educació)

Real Decreto 243/2022,
de 5 de abril, por el que se
establecen la ordenación
y
las
enseñanzas
mínimas
del
Bachillerato
https://www.boe.es/boe
/dias/2022/04/06/pdfs/
BOE-A-2022-5521.pdf

CONCRECIÓ
CURRICULAR
(Conselleria d’Educació)

DECRET 108/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen l'ordenació i el
currículum de Batxillerat
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/12/pdf/2022_7578.pdf

RESOLUCIÓ de 12 de juliol
de 2022, del secretari
autonòmic d'Educació i
Formació Professional, per la
qual s'aproven les instruccions
per a l'organització i el
funcionament dels centres
que imparteixen Educació
Secundària Obligatòria i
Batxillerat durant el curs
2022-2023
https://dogv.gva.es/datos/202
2/07/15/pdf/2022_6761.pdf
(PEC) LINIA
PEDAGÒGICA DEL
CENTRE: art. 1.2.1
(PGA) PAM: art. 4.2.2,
PROPOSTA PEDAGÒGICA
DE DEPARTAMENT: Art.
4.2.2.1.b i
PROGRAMACIONS
D’AULA: Art. 4.2.2.1.c

PEC: elements inclosos al Decret de currículum (D.108/2022)

BATXILLERAT

a) La línia pedagògica del centre

PROPOSTA PEDAGÒGICA DE DEPARTAMENT

PROGRAMACIÓ D’AULA



 Les situacions d’aprenentatge adaptades a les característiques
del grup.
 Els criteris d’avaluació associats a les situacions d’aprenentatge
plantejades.
 L’organització dels espais d’aprenentatge.
 La distribució del temps.
 La selecció i organització dels recursos i materials.
 Les mesures d’atenció per a la resposta educativa per a la
inclusió.





Concreció de les competències específiques en el cicle o curs
en qüestió
Selecció dels sabers bàsics necessaris per a adquirir i
desenvolupar les competències específiques
Concreció dels criteris d’avaluació de les competències
específiques.

 Instruments de recollida d’informació sobre el nivell
d’assoliment de l’alumnat
 Mesures de resposta educativa per a la inclusió.
PROCÉS ELABORACIÓ: Els centres elaboraran les propostes
pedagògiques imprescindibles per tal d’iniciar en el curs 22/23 la
seua implantació en 1er de Batxillerat.

PROCÉS ELABORACIÓ:
Les programacions d’aula de 1r de Batxillerat s’aniran
elaborant al llarg del curs 22/23. A finals d’octubre cal entregar a
la direcció del centre un esquema bàsic que reculla els aspectes
fonamentals indicats anteriorment.
Les programacions de 2n de Batxillerat, amb caràcter general
es podran mantindre les elaborades en el curs anterior.

DESPLEGAMENT CURRICULAR ALS
CENTRES
• AUTONOMIA
ORGANITZATIVA

• PRÀCTICA REFLEXIVA

DESPLEGAMENT CURRICULAR ALS CENTRES

 Cal generar debat pedagògic en els
claustres.
 Organitzar i planificar moments per a la
reflexió.
 Cal impulsar actuacions amb l’exercici
efectiu de la participació dels diferents
membres comunitat educativa

AVALUACIÓ EN INFANTIL

PRESCRIPTIU INFORME FINAL
DE NIVELL PER ITACA

AVALUACIÓ EN PRIMÀRIA

AVALUACIÓ EN PRIMÀRIA

Informe qualitatiu amb
perspectiva positiva
(llenguatge)

AVALUACIÓ EN ESO
No hi ha sessió d’avaluació extraordinària

AVALUACIÓ EN BATXILLERAT
Hi ha sessió d’avaluació extraordinària

PERFIL D’EIXIDA:
DESCRIPTORS OPERATIUS
ACTUACIONS A L’AULA
ACTUACIONS AL CICLE/DEPARTAMENT

ACTUACIONS AL CENTRE

 Vídeo de les sessions explicatives
 Descàrrega PDF materials presentació

 Assessories currículum i àmbits

 En preparació un banc de
situacions d’aprenentatge

Informació i Assessorament per la
Inspecció d’Educació

 Cercador de situacions d’aprenentatge
Aula del futuro. INTEF

 Cercador de recursos: situacions
d’aprenentatge

Centro Nacional de Desarrollo Curricular
(CEDEC). INTEF

Pots escoltar la sessió
informativa al següent enllaç:

https://youtu.be/6ddHznlRuUw

Segueix-me al canal de TELEGRAM

Gràcies per la vostra atenció

https://t.me/aldiaeneducacio

