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PRESENTACIÓ
La necessitat de continuïtat educativa entre l’educació primària i ‘educació 

secundària obligatòria té una clara relació a favor de l’èxit educatiu de tot 

l’alumnat.

Tot respectant l’autonomia de cadascun dels centres i la seva pròpia història i 

cultura, ens cal avançar cap a unes coordinacions que ajudin a compartir models 

educatius i, amb això, ajudar els alumnes en la seva transició primària-secundària.

Més enllà de les qüestions personals sobre fortaleses, potencialitats, dificultats i 

necessitats dels alumnes, ens cal acostar projectes, pràctiques i metodologia de 

cadascun dels centres.



OBJECTIUS
ALUMNES:   

Afavorir la transició entre etapes amb el mínim  impacte possible.

CENTRES:

Compartir treball pedagògic.



DEBAT INTERN DELS CENTRES

Les escoles s’haurien de plantejar “COM PENSEM QUE HA DE SER EL 
NOI/A QUAN ACABA SISÈ?”

Els instituts s’haurien de plantejar “COM CREIEM QUE HA DE SER EL 
NOI/A QUAN COMENÇA PRIMER?”

Posteriorment, reflexionar sobre les diferents respostes serà interessant.



PROPOSTES DE REFLEXIÓ I
ASPECTES ORGANITZATIUS

Espais i aula.

Gestió i comunicació amb les famílies.

Activitats d’acollida (en la nova etapa i amb matrícula viva).

Activitats d’adaptació (en la nova etapa i amb matrícula viva).

Activitats de seguiment a meitat de curs a 1r d’ESO i traspàs de 
la informació al centre de primària.



PROPOSTES DE REFLEXIÓ II

ASPECTES CURRICULARS

Coordinació curricular.

Coordinació metodològica.

Instruments d’avaluació competencial: ús de carpeta d’aprenentatge, 
bases d’orientació, etc.

Personalització del currículum com a mesura universal.

Observació entre iguals: entre docents i entre alumnes.



PROPOSTES DE REFLEXIÓ III
ASPECTES D’ORIENTACIÓ I ACCIÓ TUTORIAL (al servei de la personalització i la projecció dels 
aprenentatges)

Actuacions d’orientació (consell orientador, accions a l’etapa de primària)

Com entenem l’acció tutorial (entesa com una funció de tot l’equip docent). Temps, espais, 
organització i contingut de tutoria.

Activitats de cohesió de grup.

Acompanyament entre alumnes.

Desplegament de les competències bàsiques i transversals (actuacions pel desenvolupament de 
l’autonomia, la competència social, la competència digital, etc.)

Estratègies i eines per al seguiment de l’alumne.

Gestió de la convivència: resolució de conflictes.



PLANIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

Trobades a les aules de sisè i a les aules de 1r d’ESO.

Intercanvi i observació entre docents

Converses entre tutors/es de sisè i tutors/es de 1r d’ESO.

Què ens permet la SITUACIÓ ACTUAL Covid?



ACTA DE LA SESSIÓ 1 (17 de març de 2021)

Algunes idees que han sortit de la conversa: 

- Es valora molt interessant la proposta. Ara cal veure com podem concretar-ho
- Algunes idees: Acollida de l’alumnat, treball curricular, processos tutorials, 
- Accions d’acollida molt pautades de cara a l’alumnat. Possibilitat de visites per conèixer els centres per part 

dels tutors
- Plans d’acollida dels centres de primària i de secundària
- Organització de centre, curriculum,...
- Instruments que s’utilitzen per desenvolupar l’autonomia
- Gestió de conflictes

Sorgeix la idea de fer una trobada (virtual) dels docents de 1r d’ESO de l’Estatut amb els de 6è del Bosc a mode de 
pilotatge d'intercanvi de qüestions que afavoreixin el pas de primària i secundària. Acabaran de parlar-ho i ens 
faran traspàs de la valoració.

Acordem propera sessió pel dimecres 14 d’abril. Serà convenient fer un traspàs als diferents equips docents 
d’aquest proposta a fi de recollir idees i aportacions per a la propera sessió. Adjuntem jamboard per a la recollida 
de les aportacions.

Assistents: Noemí Fernández, Maite Ferrer, Mercè Cambra, Eva Bretones, Bel Martínez, M. Pilar Hidalgo, Lourdes Clotet, 
Montse Abella, Sònia Fabre, Júlia Lucas, Esteve Arana, Rosana Martínez, Sílvia Perez, Joan Manuel Sanpons, Maria Vidal,  
Rosa Maria Albesa

https://jamboard.google.com/d/1JTbhLSxEXYjiqNRNc_DgaKxJ5Uqj3b-Lp4KRNskqttw/viewer

