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El PROJECTE DE CURRÍCULUM INTEGRAT MEC-BRITISH COUNCIL 

Informació general 
 

Coordinador: Amalio Arnandis Puig 

Departaments participants: 

Dpt. Llengua anglesa 

Dpt. Ciències Socials 

Dpt. Ciències Naturals 

Dpt. Educació Visual i Plàstica 

Dpt. Tecnologia 

1 professor assessor lingüístic  

 

El mes de febrer de 1996 el Ministerio de Educación i el British Council signaren un conveni 

amb la finalitat d’establir un marc de cooperació per a desenvolupar projectes curriculars 

integrats de l’ensenyament en llengua anglesa a determinats centres educatius públics de 

l’Estat espanyol, des de l’Educació Infantil fins a l’acabament de l’Educació Secundària 

Obligatòria. 

 

Els objectius d’aquest conveni són els següents: 

 Facilitar l’accés de l’alumnat a un millor aprenentatge i domini de l’anglès.  

 Possibilitar que aquest alumnat pugui accedir a l’obtenció simultània d’altres 

titulacions acadèmiques, com la titulació d’educació secundària pròpia del Regne Unit 

(IGCSE).  

 Establir un marc de col·laboració en la formació del professorat encarregat d’impartir 

les matèries i les àrees curriculars en llengua anglesa. 

 

A Mallorca, els dos únics centres educatius seleccionats per dur a terme aquest projecte van 

ser el Col·legi d'Educació Infantil i Primària Na Caragol i l'Institut d'Educació Secundària Llorenç 

Garcías i Font, els dos ubicats al municipi d'Artà. A aquests centres, l'aplicació progressiva del 

projecte ha modificat aspectes importants de la pràctica educativa amb uns resultats que el 

professorat, els pares i els alumnes consideren altament satisfactoris. 

 

Al curs 1996-97, el CEIP Na Caragol va iniciar l'aplicació del programa de currículum integrat, 

de manera simultània per als alumnes de 3 i 4 anys d'Educació Infantil. A aquest centre no 

s’ofereix la possibilitat d'una doble via i, per tant, el programa s'imparteix, obligatòriament, 

per a tots els alumnes.  

 

Al curs 2003-04 la primera promoció d'alumnes que inicià els estudis de currículum integrat va 

finalitzar l'etapa d'Educació Primària. I, al curs següent, 2004-05 començà a aquest institut 

l'aplicació del programa per a un sol grup d'alumnes procedents del CEIP Na Caragol. Des del 

curs 2007-08, el programa s'imparteix a tota l’etapa d’ESO. El centre presenta una doble via, ja  

que rep alumnat procedent d’altres centres de primària que no estan adscrits al projecte. 

 



 

 

Programa de currículum integrat. Curs 2017-18 Distribució de 
l’alumnat per cursos i grups 

Curs Numero de grups Organització dels 

grups 

Nombre d’alumnes 

1r ESO 2 HETEROGENIS 56 

 

2n ESO 2 HETEROGENIS 51 

3r ESO 2 HETEROGENIS 42 

4t ESO 1 HETEROGENIS 38 

Totals 8 HETEROGENIS 187 

 

Tal com s'estableix a les bases de desenvolupament del conveni, tots els alumnes de primària 

procedents del CEIP Na Caragol tenen el dret de continuar el programa de currículum integrat 

a l'ESO. Això no obstant, tots aquests alumnes realitzen, a 6è de primària, una entrevista oral i 

una prova externa (dissenyada pel MEC/British Council) que n’avalua el domini i les habilitats 

lingüístiques. En funció dels resultats obtinguts a aquesta prova, l'equip orientador del centre 

de primària aconsella als pares la conveniència o no de continuïtat en el programa. D'altra 

banda, en cas d’haver-hi places vacants, els alumnes procedents d'altres centres poden 

incorporar-se, a 1r d'ESO, al programa de currículum integrat si superen una prova d’accés 

específica que es realitza a l'IES Llorenç Garcías i Font a finals del mes de juny, una vegada 

finalitzades les activitats lectives. Aquesta prova, de característiques semblants a la que es 

realitza a l’escola de primària, avalua la competència lingüística en anglès dels aspirants 

(bàsicament, l'expressió i la comprensió oral i escrita). A més a més, es comprova que no 

presenten mancances significatives en cap de les dues altres llengües oficials (la catalana i la 

castellana) de la comunitat autònoma. En casos excepcionals i amb una justificació avalada per 

pares i professors, els alumnes que han cursat 1r d'ESO per la via ordinària, poden accedir al 

programa a 2n d’ESO. Per contra, també hi ha la possibilitat d'abandonar el programa. Quan es 

dóna aquesta circumstància, els alumnes s'incorporen al grup ordinari del seu respectiu nivell 

educatiu. 

Organització de les àrees o matèries 
 

L’organització i la selecció de les àrees i matèries que s’imparteixen en anglès es realitza en 

funció dels criteris següents:  

 

1. Que el nombre total d'hores lectives de les matèries impartides en llengua anglesa 

representi, aproximadament, un terç del total de les hores lectives setmanals del curs.  

2. Que la selecció de les àrees o matèries impartides en anglès, juntament amb els seus 

continguts curriculars, permeti a l'alumnat accedir, després d'haver finalitzat els estudis de 

l'ESO, a les proves externes IGCSE (International General Certificate of Secondary Education).  

3. Que el centre disposi de professorat definitiu, amb la formació adient en llengua anglesa per 

impartir satisfactòriament les àrees del projecte.  

A partir d'aquests criteris d'organització, des del curs 2009-10 les matèries que s’imparteixen 

en llengua anglesa són: 



 

 

 

 Nombre d’hores impartides en llengua anglesa, per matèries 

 CN CCSS ANGLÈS EDUCACIÓ 

VISUAL I 

PLÀSTICA 

TECNOLOGIA Total 

1r ESO 3 h 3h 3h 3h  12 

2n ESO  3h 3h  3h 9 

 

  

 Biología i 

geología 

 

CCSS ANGLÈS EDUCACIÓ 
VISUAL I 
PLÀSTICA 

TECNOLOGIA 

 

Total 

3r ESO 

 

2h 3h 3h (3h) 

(optativa) 

 11 

4t ESO 

 

(3h) 

(troncal) 

3h 3h (3h) 

(optativa) 
 

 12 

 

En les àrees de Ciències Naturals, Ciències Socials, Tecnologia i Llengua Anglesa el MECD/BC ha 

elaborat un currículum específic que, a través de l'administració educativa autonòmica, és 

d'aplicació als centres adscrits al programa de currículum integrat. D'altra banda, les altres 

matèries de cadascun dels cursos s'imparteixen en llengua catalana excepte, naturalment, 

l'assignatura de llengua castellana, d’acord amb el projecte lingüístic de centre. 

El professorat 
 

Una condició indispensable per assegurar l'eficàcia i l'èxit del programa és la dotació del 

professorat amb l'adequada preparació i els coneixements suficients en llengua anglesa per a 

impartir les matèries seleccionades en el currículum integrat. 

 

El professorat que imparteix les àrees o matèries (ciències naturals/biologia, ciències socials, 

tecnologia, educació visual i plàstica, etc.) a cadascun dels cursos, a més de la titulació 

corresponent, ha d'acreditar uns coneixements elevats en llengua anglesa.  

 

El MEC/British Council organitzava periòdicament cursos de formació per al professorat 

directament implicat en el projecte. Alguns d’aquests cursos, principalment de metodologia 

especialitzada per a cada assignatura i nivell educatiu, es realitzaren al Regne Unit i 

inclogueren visites als centres escolars anglesos, la qual cosa els permeté conèixer i analitzar el 

seu funcionament. També, anualment, s’organitzaven cursos d’immersió lingüística, per 

millorar la competència lingüística dels professors que imparteixen matèries diferents de les 

de llengua anglesa.  

 

Els professors assessors lingüístics: els professors titulars compten dins l’aula amb la 

col·laboració d'un assessor lingüístic, específicament nomenat i seleccionat pel British Council. 

Aquest assessor reforça totes i cadascuna de les activitats del professorat titular i facilita, 



 

 

sobretot, la utilització de l’anglès com a llengua vehicular i de relació. Així mateix, contribueix i 

participa en la preparació del material d'aula de cadascuna de les unitats didàctiques i 

col·labora activament en l'organització de les activitats extraescolars, tant ordinàries com 

extraordinàries, que realitzen els alumnes del currículum integrat. La dotació del professorat 

es complementa amb la figura de l’auxiliar de conversa que garanteix la presència de 

professorat nadiu a les aules. 

 

Correspon al departament de Llengües Estrangeres, la coordinació i la supervisió del programa 

en tot el que es refereix a la llengua anglesa com a llengua vehicular. La coordinació, a més, ha 

d'estendre's al centre d'educació infantil i primària adscrit a l'institut, sobretot en les qüestions 

relatives a l'organització curricular, al domini de l’anglès i a la situació concreta de l'alumnat 

que ha d'accedir als estudis d’educació secundària. 

Proves IGCSE (International General Certificate of Secondary 

Education) 
 

Aquests exàmens són les proves internacionals que el sistema educatiu britànic té establertes 

per als alumnes que cursen estudis fora del Regne Unit i que són reconegudes per les 

universitats britàniques. Els alumnes poden presentar-se de forma individual a les matèries 

que ells decideixin, entre les que hagin cursat al llarg dels dos darrers cursos d’ensenyament 

obligatori. 

 

La realització d’aquesta prova és una decisió personal dels alumnes i de les seves famílies qui, 

aconsellats pels seus professors, han de decidir afegir una dificultat més a la que suposa 

acabar l’etapa d’ESO. 

  



 

 

BON DIA 

Informació general 
Coordinadora Francesca Mestre (Dpt. Llengua Catalana) 

 

Durant el curs 2011-2012 es va posar en marxa el projecte “Bon dia” que consisteix en 

començar la jornada educativa fomentant un valor. Es tracta d’una activitat que es planteja per 

tal d’incidir en el desplegament de les competències bàsiques associades al desenvolupament 

personal o les habilitats socials i per dotar els alumnes d’estratègies que els ajudin a resoldre 

els conflictes o les situacions que es donen en la vida quotidiana.  

 

Està adreçada als alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO i consisteix en fer una breu reflexió –menys de 

deu minuts- sobre un valor concret a través d’un conte, un poema, una història… a primera 

hora del dia i des de la matèria amb la qual comencen la jornada. És una activitat 

interdisciplinar i la idea és que qualsevol activitat i acció de qualsevol membre de la comunitat 

educativa estigui regida pel respecte i pel desenvolupament d’aquests valors. 

 

Organització i funcionament 
 

Funcionament:  Durant els 10 primers minuts de classe s'explica un valor amb el suport d'una 

cançó, d'una presentació de diapositives o d'un vídeo. 

 

Els professors encarregats del Bon dia tenen les següents funcions: 

 

Responsable: Serà l’encarregat d'avisar a la coordinadora si hi ha algun aspecte del dia a dia de 

l'activitat que no funcioni. Sempre per poder millorar-la. 

Qui condueix la sessió: 

 Posar la música d’entrada (La trobareu a la carpeta del Bon Dia). 

 Preparar el material que necessita per la presentació de la sessió.  

 Emplenar les graelles  que trobareu a la carpeta CALENDARI I ORGANITZACIÓ indicant 

el recurs utilitzat i el valor presentat. 

 Penjar el recurs utilitzat a la carpeta corresponent. Carpeta MATERIALS UTILITZATS. 

També s’està treballant en la creació d’un document Excel que estigui al Google 

Drive i que permeti treballar des de casa. 

 Treure un full amb una imatge, un conte... representatiu del valor presentat per 

penjar al racó del Bon Dia de cada classe. Aquest full el podeu donar a la coordinadora 

qui serà l'encarregada de fer les còpies i donar-les als tutors.  

 

Aula: els professors, cinc minuts abans de les vuit, obriran les aules de tots els grups de 1r 

d’ESO i controlaran que l’alumnat, en haver deixat les motxilles, es dirigeixi cap a la sala 

d’actes amb tranquil·litat. En tocar el timbre tancaran les aules i aniran ells també cap a la sala 

d’actes.  

 

Passadís general: S’ha de vigilar que l’alumnat circuli amb tranquil·litat pel passadís. 



 

 

 

Sala d’actes: S’ha de vigilar que l’entrada sigui fluida, que els alumnes no s’entretinguin defora 

i que s’asseguin al lloc assignat (per grups). 

 

Pel que fa als alumnes: 

 

Una vegada l’alumnat ha deixat les motxilles dins l’aula, ha d’anar cap al saló d’actes on 

s’asseurà i esperarà tranquil·lament l’inici de la sessió.  Se sentirà una música molt suau i quan 

aquesta s’acabi  indicarà que l’activitat comença.  És important evitar la crispació i crear un 

ambient de tranquil·litat, per això el professorat ha de procurar estar entre l’alumnat, en 

silenci, cridant-los l’atenció amb una mirada i no en veu alta...  

 

L’alumnat s’asseurà en semicercles per grups i el professorat s’asseurà entre ells una vegada 

comenci la sessió. 

 

En acabar l’activitat el professor que dirigeixi la sessió indicarà com han d’anar sortint (per 

grups i amb el professor corresponent). Ho faran amb tranquil·litat i silenci, sense presses, 

crispació…  És molt important crear aquest ambient. 

 

A l’hora de preparar la sessió és important utilitzar situacions properes a l’alumnat i 

d’actualitat. 

 

  



 

 

VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC 

Informació general 
 

Professors responsables: Caterina Moll, Francesca Mestre, Victòria Contreras i Joana M. 

Servera. 

 

També d’ençà del curs 2011-12, s’han programat des del centre tota una sèrie d’activitats que 

tenen com a principals objectius el respecte a les persones, a un mateix, a l’entorn i el treballar 

la cultura dels valors relacionats amb la sociabilitat (participació crítica, relació social, 

autonomia, cooperació) i amb el treball i l’estudi (esforç, planificació, formalitat, dedicació, 

eficiència). 

 

El voluntariat lingüístic està adreçat a tot l’alumnat del centre i té com a finalitat implicar tota 

la comunitat educativa en l’acollida dels alumnes nouvinguts, contribuir a cohesionar la 

comunitat escolar i a crear una cultura de l’ajuda i l’intercanvi desinteressat. La idea és bona 

no només perquè ajuda els nous alumnes amb l’adquisició de la llengua, sinó també pel que té 

d’intercanvi cultural i de mútua coneixença. A més, quan un alumne autòcton comparteix el 

temps i la llengua amb un alumne nouvingut el que fa és donar-li oportunitats per a inserir-lo 

en la xarxa d’amics i activitats. 

 

Es du a terme durant el temps del primer pati, un cop a la setmana. 

  



 

 

PROGRAMA DE CENTRES ECOAMBIENTALS 

Informació general 
 

És una proposta organitzada per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i la 

Conselleria d’Educació i Universitats, que va adreçada a tots els centres educatius d’infantil, 

secundària, batxillerat , de persones adultes , educació especial i centres d’especial singularitat 

de les Illes Balears. Té per objectiu impulsar l’educació ambiental en els centres i donar suport 

als projectes d’ambientalització dels Centres Educatius.  

 

Per desenvolupar aquest programa, el nostre centre té la comissió del PECA, coordinada per  

Magdalena Fuster, que fa feina per a millorar el funcionament del centre a nivell ambiental. 

L’objectiu de la comissió ambiental és avançar en la conscienciació, respecte i conservació 

sostenible del medi ambient. El programa està adreçat a tot l’alumnat del centre i potencia el 

treball cooperatiu i interdisciplinar. 

 

Inclou, entre d’altres activitats, l’hort ecològic, pensat perquè sigui treballat des del major 

nombre d’àrees possibles i perquè des d’aquestes àrees s’incentivin les activitats que hi 

estiguin relacionades.El consum responsable, amb el mercadet del comerç just,  el programa 

de reciclatge dels llibres de text i el berenar intercultural de Nadal. 

 

  



 

 

IES.NET 

Informació general 
 

Projecte nou que encara està en procés d’elaboració. Es tracta de treballar per tal de millorar 

la neteja dels espais exteriors. Des del moment en què el municipi va posar en marxa la 

recollida selectiva de residus, es treballa intensament des de l’Equip Directiu, la CCP, la 

Comissió del PECA -en general comptant amb la col·laboració de tot el professorat- en elaborar 

un pla de neteja. Per això s’han posat en marxa diferents iniciatives destinades a fer que els 

alumnes prenguin consciència de la necessitat de mantenir el centre net i de col·laborar de 

forma activa en el reciclatge de residus. Podem assenyalar,entre d’altres, els tres vídeos que ha 

elaborat el Departament d’Educació Visual i Plàstica i la campanya de venda de carmanyoles. 

Totes aquestes iniciatives s’emmarquen dins el projecte que anomenam ies.net. 

 

Per fer el seguiment de la neteja dels espais exteriors del centre, des de l’equip directiu, es va 

dissenyar un sistema de valoració de cada una de les zones del pati que ha consistit en anar 

projectant cada matí al hall de l’institut un plànol del centre amb uns marcadors (verd, groc o 

vermell) que indiquen el grau de netedat de cada zona. Així, els alumnes en arribar al centre 

els matins ja saben si la zona de patis que ells ocupen habitualment està senyalitzada com a 

neta, mitjanament neta o bruta. A partir d’aquí també saben que han de tornar al punt del 

començament, és a dir, deixar el seu espai del pati completament net. 

 

Aquesta mesura es continuarà aplicant aquest curs. 

ROMULEA 3.5 

Informació general 

 

És el projecte pel qual l’IES Llorenç Garcías i Font va sol·licitar la incorporació al programa TAC 

de la Conselleria d’Educació per tal d’obtenir més recursos per a la formació del professorat i 

per a l’adquisició de dispositius tecnològics per part de les famílies. Aspirava a ser un projecte 

global de centre amb la implantació de les noves metodologies, de les noves tecnologies del 

coneixement i l’adquisició de nous perfils dels docents com a líders educatius i, de l’alumnat, 

com a motor del seu propi aprenentatge. 

 
Per tot això, aquest curs ha estat un any d’inversió en recursos i de formació. S’ha incentivat la 

formació al centre contractant els serveis formatius de l’empresa ICONO i s’ha lliurat un 

dispositiu al professorat que l’ha sol·licitat per a formar-se, en total 39 professors. A més,  

s’han realitzat importants assoliments al centre: s’ha efectuat un ús important del correu 

corporatiu @iesarta.cat tant entre el professorat com per part de l’alumnat; s’ha utilitzat la 

memòria il·limitada de Google Drive i les seves carpetes i unitats d’equips i del correu 

electrònic de Google. També hi ha hagut experiències en l’ús de Google Classroom. I s’han 

efectuat importants inversions, totes elles aprovades pel Consell escolar: 

 



 

 

- 50 dispositius Chromebooks Acer C738  

- 2 carretons d'emmagatzematge i càrrega elèctrica de dispositius. 

- Desplegament de una segona xarxa de fibra òptica amb emissors de senyals wifi a 

cada aula de 1r i 2n d’ESO.  

 
Tot i així, es va acordar ajornar la implantació del programa TAC amb l’alumnat i deixar un 

altre any de formació del professorat. 

  
Però el curs 2018-19 serà també un any d’innovacions amb les TAC al  nostre centre: 

- S’empraran i utilitzaran els recursos obtinguts amb les noves inversions 

efectuades: Chromebooks nous per a l’alumnat, reconversió dels dispositius 

ultraportàtils del centre a Chromebooks virtuals amb sistema operatiu Cloud 

Ready per a millorar les seves prestacions, xarxa de fibra òptica amb servidor 

propi, independent de la xarxa pròpia de Conselleria. 

- Es continuarà experimentant de forma puntual i amb professorat voluntari en 

Google Classroom, Entorn Virtual d’Aprenetatge (EVA)...  

- Allò impossible de garantir ha estat complir amb els mínims proposats per 

Conselleria al seu programa TAC, al menys quatre departaments aplicadors, 

però es continuarà aplicant solament amb el professorat voluntari. 

- Es continuarà amb la formació a centre, tot contractant els serveis d’altres 

formadors. 

  



 

 

PROJECTES A LES HORES DE LLIURE DISPOSICIÓ 
 

Tutories 1r i 2n ESO 
 

Les dues hores de lliure disposició es treballaran a les tutories. Per tant, aquest curs es 

dedicaran tres hores de tutoria als grups de 1r i 2n d’ESO. 

 

Les línies generals del Pla d’acció tutorial seran les següents: 

 

 Tutoria clàssica: treball a l’aula, seguiment de l’activitat acadèmica dels alumnes, 

agendes, taquilles, deures, material escolar, puntualitat, assistència, etc. 

 Dinàmiques de cohesió de grup, de participació, d’afirmació de la personalitat, de 

continguts socials i transversals, sortides, etc. Haurien d’anar acompanyades de 

sortides amb una periodicitat mensual o bimensual. 

 Activitats de lliure elecció i tallers diversificats: els tutors presentaran propostes per 

tal que els alumnes s’hi apuntin, s’intentarà que siguin prou diverses per poder acollir 

diferents inquietuds. La durada d’un taller serà mensual (3-4 sessions) i es demanarà 

compromís de permanència als alumnes durant aquest temps. Hi tenen cabuda 

multitud d’activitats de diferent gènere, des dels esports al teatre, fer una revista de 

centre o un taller d’escacs, plantar arbres o pintar aules, construir un banc de fusta o 

un insectari a l’hort, preparar contes amb titelles per Sant Jordi o receptes de cuina. 

Durant aquestes activitats els alumnes es podran agrupar per interessos en l’activitat 

independentment que siguin de primer o segon. Els tallers podran ser impartits pels 

propis tutors, professors, pares, persones d’entitats culturals o pels propis alumnes. 

 

 

 

 

 


