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Introducció. El perquè d’un PDC al centre, evidències d’èxit 

Pel que fa a l’aplicació dels projectes singulars, el curs 1997-98 es presenta a Catalunya el primer projecte 
que suposa un model organitzatiu amb un currículum flexible, amb part de l’horari dels alumnes destinat a 
les experiències pràctiques en el món laboral.  Aquest model s’ha anat consolidant i estenent en els últims 
cursos pel territori, fins a arribar a la quantitat de 279 convenis de projectes de diversificació curricular en el 
curs 2013-14.  
 
A partir de l’anàlisi de les mesures implementades en els centres per atendre la diversitat a partir d’un PDC 
i les dades que se’n deriven, es desprenen les evidències d’èxit següents:  

• Una disminució de l’absentisme escolar (amb una valoració del 4,04 sobre 5 dels centres 
participants el curs 2012-13).   

• Una millora en els índexs d’acreditació de GESO (un 75,07% dels alumnes que van participar en un 
projecte singular el curs 2012-13 van acreditar el títol de GESO). 

• La continuïtat en la formació en les etapes posteriors (un 57,99% cursen un CFGM), la formació en 
el projecte de vida i la inserció laboral. 

 
A banda d’això, els centres participants també han constatat una millora en els següents aspectes: la 
convivència al centre, l’autoestima i l’actitud dels alumnes davant la feina, les relacions personals i 
afectives. A més, els alumnes perceben aquestes mesures com un ajut per a la seva formació.  
 
Aquest document s’ha elaborat a partir de les conclusions extretes del grup de treball creat per encàrrec de 
la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, amb representants de nou centres 
educatius públics de secundària, de la Inspecció d’Educació i del personal tècnic de la Subdirecció 
d’Ordenació Curricular de l’ESO i el Batxillerat del Departament d’Ensenyament, amb la finalitat de debatre 
les experiències de la implementació pràctica dels Programes de Diversificació Curricular. 

D’altra banda, també es pren com a referència el “Document d’orientacions sobre l’atenció a la diversitat a 
l’ESO”, on s’especifiquen les orientacions perquè cada centre faci la concreció del seu pla d’atenció a la 
diversitat i es detallen les diferents mesures d’atenció a la diversitat possibles.  

L’atenció a les necessitats educatives de tots els alumnes ha de plantejar-se des de la perspectiva global 
del centre i des de la participació prioritària dels alumnes en entorns ordinaris. Els programes de 
diversificació curricular suposen una mesura específica que serà d’aplicació un cop s’hagin exhaurit 
l’aplicació de les mesures generals d’atenció a la diversitat recollides en els criteris d’atenció a la diversitat 
del centre. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT A  L’ESO 
Mesures generals  Mesures específiques  Mesures extraordinàries  

- Programacions del grup classe incloent les 
mesures de reforç/ampliació convenients i 
ajustant-les a les necessitats de l’alumnat.  

- Diversificació dels procediments i de les 
activitats d’ensenyament/aprenentatge i de les 
activitats d’avaluació:  

             - Mesures organitzatives 

 -  Mesures estratègiques i metodològiques 

- Orientació i seguiment de l’alumnat.  

 

- Programa Intensiu de Millora (PIM): per a 
alumnat de 1r i 2n d’ESO que no ha assolit 
les competències bàsiques de primària.  

- Programes de Diversificació Curricular 
(PDC) 3r i 4t d’ESO: aules obertes i 
projectes singulars. 

- Atenció a l’alumnat nouvingut (aules 
d’acollida 

 

- Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) 

- Unitats de Suport a l’Educació Especial 
(USEE) 

 

 

Eines de planificació i  seguiment de l’alumnat  
 

Pla Individualitzat (PI) 
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1. Els PDC dins de les mesures d’atenció a la diver sitat 

 
Els Programes de Diversificació Curricular (PDC) són una mesura d’atenció a la diversitat dissenyada per a 
aquells alumnes que han presentat dificultats generalitzades d’aprenentatge durant els primers cursos de 
l’ESO. Alumnes que, un cop aplicades les mesures ordinàries d’atenció a la diversitat, necessiten una 
atenció més específica per aconseguir els objectius de l’etapa. 
 
Així, aquests programes tenen diverses finalitats:  

- Oferir una estratègia pedagògica que afavoreixi la reducció de l’absentisme escolar.  
- Afavorir que l’alumnat que ho necessiti pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de 

l’etapa i obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, mitjançant una organització 
de continguts, matèries del currículum i criteris d’avaluació diferent a l’establerta amb caràcter 
general i una metodologia específica i personalitzada. 

- Promoure que l’alumnat assoleixi un nivell competencial i curricular que li permeti continuar amb 
garanties la formació posterior.  

 
 

2. Per què fer un PDC al centre   
 

El plantejament per implementar un PDC sorgeix d’una necessitat del centre i s’enllaça amb una visió 
global i integrada de l’atenció a la diversitat. 
 
Genèricament, els motius que originen  l’inici d’un PDC solen ser: 

- Reduir l’absentisme escolar de 3r a 4t d’ESO. 
- Afavorir l’acreditació de l’ESO amb l’aplicació d’un programa adaptat del currículum ordinari. 
- Potenciar la continuïtat en els itineraris posteriors. 
- Donar resposta a alumnes que manifesten conductes disruptives que distorsionen greument el 

funcionament de les classes. 
- Recuperar la implicació de les famílies amb relació a l’educació i el seguiment dels alumnes. 

 
El lideratge de l’equip directiu  és un element clau per potenciar aquests programes en el centre, 
engegar-los i mantenir-los amb èxit. Això suposa: 

- Una alta sensibilitat de l’equip directiu per liderar i donar suport al programa i a la seva finalitat. 
- Una implicació directa dels membres de l’equip directiu, com a professors, tutors i/o coordinadors 

del programa. 
- La selecció de professionals amb un tarannà sensible i proper al treball d’atenció a la diversitat. 
- Una difusió explícita al claustre i al consell escolar dels beneficis que comporta la implementació 

d’un PDC. 
- El reconeixement formal de la vàlua dels professionals responsables dels projectes.  

 
La situació problemàtica que habitualment ha motivat la generació del projecte s’interpreta com una 
oportunitat per transcendir els seus efectes negatius i respondre adequadament a tot l’alumnat del centre, 
assumint i generalitzant les noves actuacions previstes al programa. Es constata la importància d’apropar-
se a la motivació dels alumnes i oferir una proposta curricular flexible i adaptada a les seves necessitats. 
En alguns casos, l’aplicació del PDC ha permès reflexionar sobre altres estructures organitzaves del centre 
pel que fa a l’atenció a la diversitat.  
 
En la majoria dels casos la gènesi del PDC als centres ha passat d’una situació de discrepància a una 
valoració altament positiva pel que fa a la millora de la cohesió i la convivència al centre.  
 
A partir de les experiències aportades pels centres participants en el grup de treball, es fa palesa la 
necessitat global de fer difusió del projecte a les famílies i a la comunitat educativa i d’enfortir els 
següents eixos d’actuació: 
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• Per disminuir l’absentisme escolar: 
 
- Reforçar la confiança en les capacitats i potencialitats dels alumnes. No es tracta simplement d’una 

orientació i acompanyament des del punt de vista tècnic, sinó que cal enfortir el vessant emocional i 
augmentar l’autoestima de l’alumne per promoure el canvi en les seves actituds i hàbits d’estudi, 
per avançar en la maduresa personal i millorar el rendiment acadèmic.  

- Realitzar un treball acurat en l’entorn familiar per generar aliances, atès que l’absentisme 
transcendeix l’entorn escolar i està relacionat amb variables de l’entorn més proper de l’alumnat. 

- Oferir un àmbit pràctic motivador, proper i significatiu per facilitar que l’alumne conegui les opcions 
del món laboral del seu entorn proper d’una manera realista i permetre que afini les seves 
preferències en la formació posterior, tot ajustant-les als seus interessos prioritaris.    

- Compartir el treball amb el grup ordinari perquè facilita que l’alumne tingui referents de 
comportament normalitzadors, així com la possibilitat d’aprendre conjuntament amb companys 
d’altres nivells competencials i altres estils d’aprenentatge. Es constata que aquesta mesura 
afavoreix la disminució dels conflictes de convivència al centre. 

 
• Per millorar els resultats dels índexs GESO: 
 
- Mantenir la mateixa exigència en el treball que a l’aula ordinària, però emmarcat en un procés 

d’aprenentatge flexible i adaptat individualment a les necessitats i la idiosincràsia de cada alumne. 
- Establir objectius assolibles i ajustats al perfil de l’alumne. 
- Promoure el desenvolupament en la competència d’autonomia i la iniciativa personal dels alumnes, 

tal com marca el currículum de l’ESO, i que en aquests programes pren encara més sentit per les 
característiques de l’alumnat participant. 

- Enfortir l’enfocament metodològic del treball relacionat amb el plantejament dels aprenentatges des 
d’una perspectiva global, integradora, multidisciplinària, funcional, ajustades al nivell competencial 
dels alumnes i coherent als seus interessos. 

 
• Per facilitar la continuïtat en la formació: 
 
- Fer prendre un compromís ferm a l’alumne per assolir un nivell competencial i curricular que li 

permeti continuar amb garanties els estudis i la formació posteriors. 
- Valorar els casos en què sigui necessari dotar de més flexibilitat temporal al projecte. Això pot 

suposar, en alguns casos, allargar l’escolaritat un curs més.  
- Enfortir la vinculació entre el centre i l’alumnat en el seguiment dels seus itineraris postobligatoris. 

 

3. Implementació d’un PDC 

3.1. Alumnat participant 

Hi poden participar els alumnes que, pel fet de presentar dificultats generalitzades d’aprenentatge i un baix 
nivell de competències en la majoria de matèries, tenen compromès l’assoliment dels objectius finals de 
l’etapa i que compleixen, a més, un dels requisits següents:  

• Alumnes que en acabar el quart curs de l’ESO no compleixen els requisits de titulació.  
• Alumnes a partir del tercer curs d’ESO que només es poden incorporar als programes de 

diversificació curricular després de l’avaluació prèvia i a proposta de l’equip docent, un cop s’ha escoltat el 
seu parer i el dels pares o tutors legals.  

• Alumnes de segon d’ESO que no estan en condicions de passar a tercer i ja han repetit un curs a 
l’etapa. Com en el punt anterior només es poden incorporar als programes de diversificació curricular 
després de l’avaluació prèvia i a proposta de l’equip docent, un cop s’ha escoltat el seu parer i el dels pares 
o tutors legals. 
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Per a tots els casos, el PDC es presenta com una oportunitat per als alumnes per millorar els seus 
aprenentatges i assolir les competències bàsiques, i, per tant, s’ha de demanar el seu compromís 
d’aprofitar-ho millorant la seva evolució personal i el seu rendiment acadèmic, a partir d’acords que es 
revisen trimestralment.  

Cal garantir una ràtio adequada en els grups de PDC per poder oferir una atenció propera i un 
coneixement acurat dels alumnes i fer un bon acompanyament i un seguiment dels seus itineraris.  

3.2. Organització  

Aquests programes comporten una organització curricular diferent i, eventualment, un horari de 
permanència al centre també diferent, sigui perquè comparteixen l’escolaritat ordinària amb altres activitats 
externes al centre o perquè els centres organitzen altres activitats en altres espais. 

Els centres poden organitzar programes de diversificació curricular en dues modalitats:  

• Modalitat A: són els que es desenvolupen totalment en el centre educatiu (aules obertes). 

• Modalitat B: són els que estan gestionats pel centre educatiu, però en què l’alumne cursa una part o 
la totalitat de l’àmbit pràctic amb activitats externes al centre. El còmput d’hores d’aquestes 
activitats externes ha de ser com a màxim el 40% de l’horari lectiu (projectes singulars). 

Els programes de diversificació curricular tenen una durada d’un o dos cursos escolars, en funció de les 
circumstàncies dels alumnes que hi participen:  

• Per als alumnes que s’hi incorporen en acabar segon d’ESO o durant el tercer curs: dos cursos.  
• Per als alumnes de quart d’ESO que han cursat tercer i ja han repetit una vegada a l’etapa, el 

programa és d’un curs, o bé s’incorporen directament al segon curs del programa si aquest té 
efectivament una durada de dos cursos.  

• Per als alumnes que s’hi incorporen en acabar quart d’ESO: un curs. 

Amb caràcter general, la incorporació a un programa de diversificació curricular ha de respectar els límits 
d’edat que s’estableixen en la normativa vigent per a l’escolarització obligatòria. 

 

3.3. Disseny  

En el disseny dels programes de diversificació curricular els centres hauran d’aplicar una metodologia 
didàctica funcional, una organització dels continguts i de les activitats d’aprenentatge globalitzada i 
incorporar les TIC com a eina d’aprenentatge de les matèries. 

El programa ha de comprendre dos cursos amb caràcter ordinari. Cal especificar per a cada curs la relació 
dels continguts que es desenvoluparan en els àmbits, amb l’especificació de l’assignació horària i el lloc de 
realització de les activitats, la metodologia i els materials utilitzats per impartir-los, l’especialització del 
professorat que els impartirà i d’altre personal que hi participi, així com els criteris d’avaluació que 
s’aplicaran, amb indicació del nivell d’assoliment necessari per a l’obtenció del títol de graduat en educació 
secundària obligatòria (vegeu l’annex 1 d’aquest document, “Guió per a la redacció d’un PDC”). 

Els programes de diversificació curricular es poden estructurar per àmbits o es poden desenvolupar per 
mitjà de projectes interdisciplinaris que incloguin les diferents matèries. Els primers, s’estructuren en tres 
àmbits:  
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Àmbit lingüístic i social : inclou els aspectes bàsics de les matèries de ciències socials, geografia i 
història, educació per a la ciutadania i els drets humans, llengua catalana, llengua castellana i, en el seu 
cas, la primera llengua estrangera.  

Àmbit científic i tecnològic : inclou els aspectes bàsics de les matèries de matemàtiques, ciències de la 
naturalesa i tecnologia. 

Àmbit pràctic : consisteix en activitats estructurades de caràcter pràctic i funcional que promoguin 
l’adquisició de les habilitats personals necessàries per a la vida adulta i professional. Alhora es 
desenvoluparan activitats que contribueixin a l’orientació professional dels alumnes. Inclourà activitats 
relacionades amb el currículum de l’ESO i específiques del programa. El Departament d’Ensenyament  
estableix convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions pel desenvolupament de l’àmbit pràctic 
dels programes de diversificació curricular que comportin la realització d’activitats fora del centre; activitats 
que en cap cas podran ser de tipus laboral o professional. En aquells centres amb cicles formatius de grau 
mitjà, existeix la possibilitat d’optimitzar les estratègies de col·laboració amb el professorat per promoure 
activitats pràctiques que estimulin la continuïtat en la formació de l’alumnat.  

L’alumnat haurà de cursar un mínim de tres matèries amb el grup ordinari, si cal amb adaptacions de la 
programació ordinària. Aquestes matèries les seleccionarà el centre educatiu en funció de les 
característiques dels alumnes i d’acord amb els criteris següents: 

- En tots els casos, la primera llengua estrangera (quan no s’hagi optat per integrar-la en l’àmbit lingüístic i 
social) i l’educació física. 
- Les matèries del currículum comú no incloses en els àmbits i, si escau, les matèries optatives. 

Els centres establiran els àmbits i les persones responsables de l’aplicació de la programació didàctica de 
cada un dels àmbits, que normalment coincidiran amb els que tenen la responsabilitat de la programació 
de les matèries que s’hi integrin. 

A tall orientatiu, l’horari del programa de diversificació curricular, d’un total de 30 hores, s’ajustarà als 
criteris següents: 

• Tutoria: d’1 a 2 hores 
• Matèries del currículum a l’aula ordinària: de 5 a 7 hores 
• Matèries específiques organitzades entorn dels àmbits: d’11 a 13 hores 
• Àmbit pràctic: de 10 a 12 hores 

 

3.4. Professorat i tutoria 
 
El professorat que imparteixi els programes de diversificació curricular ha de tenir prioritàriament 
experiència docent i destinació definitiva al centre. És important reduir el nombre de professors, de manera 
que un mateix professor imparteixi continguts de més d’una matèria. Si és possible, i tal com s’orienta pel 
treball a l’aula ordinària,  cal gestionar-ho de forma interdisciplinària i fomentant el treball col·laboratiu.  

La tutoria es planificarà i es farà prioritàriament de manera personalitzada i contínua i disposarà 
d’assessorament psicopedagògic especialitzat. Per això,els alumnes es distribuiran entre el professorat 
que imparteix la docència al grup. En tot cas, un dels tutors farà la coordinació de l’equip de docents. 
Sempre que sigui possible, es procurarà que el tutor sigui el mateix durant els dos anys del programa. De 
la mateixa manera, es procurarà alternar la implicació de tot el professorat del claustre i introduir noves 
figures responsables de la implementació del PDC amb el pas dels cursos. 

A partir de les referències donades pels centres del grup de treball, es constaten les competències 
professionals següents en el professorat participant en un PDC:  
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- alt grau d’implicació en el disseny i l’aplicació del PDC;  
- gran capacitat en dinàmica de grups i optimització dels recursos disponibles;   
- sensibilitat educadora més enllà del mateix currículum, assertivitat, creativitat, intuïció, tolerància,  
implicació i compromís;  
- visió global de l’alumne i alt grau d’empatia, per enfortir les potencialitats i capacitats;  
- visió dels processos educatius amb evidències dels resultats a llarg termini, no immediats;  
capacitat per aplicar metodologies i estratègies concretes que afavoreixin el treball de l’alumnat del PDC en 
entorns innovadors i creatius. Aplicació de les TAC;  
- Habilitat per assessorar l’equip docent en l’aplicació de mesures d’atenció a la diversitat;  
- coneixement profund de l’adolescència i de les característiques rellevants d’aquesta etapa.  
 

3.5. Avaluació 

L’avaluació dels alumnes que cursin un programa de diversificació curricular tindrà com a referent la 
programació general i, per tant, l’assoliment de les competències bàsiques i els objectius de l’educació 
secundària obligatòria, així com els criteris d’avaluació específics del programa, tal com queda recollit a 
l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per Ia qual es determinen el procediment i els documents i requisits 
formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria. Els criteris d’avaluació han de quedar 
recollits a la Normativa d’organització i funcionament de centre (NOFC)a fi que siguin públics i coneixedors 
per part de tota la comunitat educativa (vegeu els documents del Departament d’Ensenyament “les 
competències bàsiques en l’àmbit lingüístic i matemàtic”, en què es concreten els diferents graus 
d’assoliment de les competències).  

L’avaluació del procés d’aprenentatge d’aquest alumnat, com la de la resta d’alumnes del centre, serà 
contínua i, alhora, global i diferenciada segons els diferents àmbits, projectes interdisciplinaris i matèries 
del programa. Quan el progrés de l’alumne no respongui als objectius previstos en el programa de 
diversificació curricular corresponent, es prendran les mesures educatives pertinents. 

En qualsevol dels dos cursos del programa de diversificació curricular els alumnes podran realitzar 
activitats extraordinàries, destinades a possibilitar la recuperació dels àmbits, projectes interdisciplinaris o 
matèries amb qualificació negativa, i ho faran en els mateixos termes plantejats amb caràcter general, tal 
com queda recollit a l’Ordre ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 
de juny, per Ia qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació 
a l’educació secundària obligatòria. 

En el context de l’avaluació contínua, la qualificació final extraordinària ha de ser un resultat global, 
obtingut a partir de les activitats proposades per a l’estiu, de les activitats d’avaluació extraordinària i de la 
valoració de l’evolució de l’alumne/a durant el curs. 

L’avaluació l’ha de fer el conjunt de professors que imparteixin ensenyaments als alumnes del programa, 
coordinats pel tutor/a del grup. Les decisions derivades de l’avaluació es prendran de manera col·legiada, 
d’acord amb allò que es determini en el projecte educatiu per a aquests programes. L’avaluació final dels 
alumnes sorgirà de les valoracions que facin els professors del PDC,el professorat del grup ordinari i el 
professorat que faci el seguiment de les activitats pràctiques fora del centre. 

El professorat del programa ha de fer un seguiment individualitzat de l’activitat de cadascun dels alumnes i 
disposar d’un registre de l’evolució dels seus aprenentatges. Així mateix, atès el compromís adquirit per 
l’alumne, caldrà que l’autoavaluació esdevingui un element clau d’aquest procés. S’haurà d’incidir 
especialment en hàbits i valors com l’assistència regular a classe, la puntualitat, la correcció en el tracte 
amb els altres, la responsabilitat, l’ordre, la constància i la iniciativa.  
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Si en finalitzar el primer curs del programa, l’equip docent considera que l’alumne ha assolit els objectius i 
les competències bàsiques, i sempre que aquesta mesura afavoreixi el seu desenvolupament escolar i 
personal, es podrà decidir que faci el quart curs d’ESO seguint el currículum general a l’aula ordinària, si 
cal amb adaptacions o ajustaments de la programació general o mesures de reforç. 

L’alumnat que en acabar el programa no estigui en condicions d’obtenir el títol de graduat en educació 
secundària obligatòria i compleixi els requisits d’edat establerts en l’article 19 del Decret 143/2007, de 26 
de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, podrà 
seguir un curs més en el programa. 

A les actes d’avaluació cal deixar constància que l’alumne ha participat en un PDC com a mesura d’atenció 
a la diversitat.  

 

3.6. Titulació 

L’alumnat obtindrà el títol de graduat en educació secundària obligatòria si supera tots els àmbits i matèries 
que integren el programa. Atès el caràcter global de l’avaluació, també podran obtenir aquest títol aquells 
alumnes que, havent superat els tres àmbits, tinguin avaluació negativa d’una o dues matèries, 
excepcionalment tres, sempre que a criteri de l’equip docent hagin assolit les competències bàsiques i els 
objectius de l’etapa. 

Tanmateix, els alumnes que quan finalitzin l’etapa no obtinguin el títol de graduat en educació secundària 
obligatòria i tinguin 18 anys, disposaran d’una convocatòria anual de proves, durant els dos anys següents, 
per superar les matèries pendents de qualificació positiva, sempre que no siguin més de cinc. 

 

3.7. Itineraris posteriors  

És important fer un bon acompanyament dels alumnes en la transició de l’ensenyament secundari 
obligatori als itineraris posteriors i donar continuïtat a les mesures d’atenció a la diversitat que s’han aplicat 
prèviament per garantir la coherència pedagògica i l’èxit en la formació de la persona al llarg de la vida. Per 
això, es recomana:  

a) En l’orientació dels itineraris posteriors: 

- Ajustar-se al perfil de l’alumne, prioritzant l’opció més adequada tant al seu nivell competencial 
com als seus interessos personals. 

- Tenir en compte totes les possibilitats i deixar marge als alumnes per provar l’itinerari que el 
motiva, ja que l’error/assaig forma part del procés educatiu. 

b) En l’acompanyament de l’itinerari triat: 

- Establir una coordinació prèvia amb els centres on els alumnes continuaran la seva formació i 
organitzar conjuntament actuacions d’orientació acadèmica i professional. 

- Mantenir el seguiment dels alumnes durant el curs posterior a finalitzar el PDC (per exemple, és 
essencial que el tutor d’aula oberta o projecte singular sigui el referent per establir un vincle intens i faci un 
acompanyament als alumnes, les famílies i les empreses). 
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3.8.  Activitats d’aplicació pràctica fora del centre: el s convenis de projectes singulars 

 
La realització de l’àmbit pràctic en empreses o bé entitats properes al centre educatiu queda recollida a 
efectes administratius a partir dels convenis que s’estableixen entre el Departament d’Ensenyament i les 
corporacions locals d’acord amb l’aplicació de l’article 14.7 del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. A partir d’aquest conveni, 
s’estableix un acord de col·laboració entre els ajuntaments o ens locals i les empreses,que regula la 
realització de les activitats de l’aplicació pràctica detallades en el projecte.  
 
En el conveni es concreta que la realització d’activitats fora del centre en cap cas podran ser de tipus 
laboral ni professional. L’exercici de les activitats formatives no comporta la incorporació al lloc de treball 
dels alumnes sinó la continuació de la seva formació educativa subjecte a l’avaluació. 
 
D’altra banda, com que es tracta d’un projecte aprovat pel Consell Escolar que preveu la realització 
d’activitats formatives en instal·lacions fora del centre per a un període no superior al 40% de l’horari 
escolar setmanal, la cobertura de la responsabilitat civil queda recollida per la mateixa assegurança del 
centre docent.  
 
Cal tenir present la necessitat de disposar dels espais i temps suficients per a la gestió de la coordinació 
entre el tutor del PDC amb el de les empreses a fi d’ajustar l’itinerari formatiu i l’avaluació i el seguiment de 
tots els alumnes. 
 
La realització de l’àmbit pràctic a l’empresa reverteix positivament en la motivació de l’alumnat, en els 
hàbits de treball, i en els aspectes actitudinals i de comportament.  
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ANNEXOS 
 

1. Guió per a la redacció d’un PDC 
 
El document que reculli l’aplicació d’un programa de diversificació curricular en un centre docent 
d’educació secundària haurà de concretar els punts següents:  
 

1. Justificació del programa:  
 

Descriure breument els criteris del centre amb relació a l’atenció la diversitat i explicar com ha sorgit 
la necessitat d’implementar-hi un PDC. 
 

 
2. Disseny del programa de diversificació curricula r:  

 
2.1. Descripció del projecte: cal concretar si el projecte s’implementa només en un curs (només a 4t 
d’ESO) o en dos cursos (a 3r i 4t d’ESO) i especificar la diferència  en el plantejament del programa 
quan es tracta d’aplicar-ho en un curs o bé al llarg de dos cursos  (aula oberta  – projecte singular).  
 
2.2. Principis pedagògics, metodològics i de gestió d’aula. 
 
2.3. Criteris i procediments d’assignació dels alumnes.  
 
2.4. Criteris organitzatius (d’agrupament d’alumnes, espais, horaris i utilització de recursos 
materials). 

 
2.5. Criteris d’assignació, organització i coordinació del professorat: perfil del professorat; 
professorat que hi intervindrà i horaris segons els àmbits o matèries; coordinació amb l’equip 
docent; coordinacions amb altres professionals (EAP, CSMIJ, altres...).  
 
2.6. Programació didàctica dels àmbits:  
 
    2.6.1. Àmbit lingüístic i social. 
 
    2.6.2. Àmbit científic i tecnològic. 

 
2.6.3. Programació de l’àmbit pràctic: objectius del treball en les entitats col·laboradores; 
concreció de les activitats realitzades en l’àmbit pràctic i percentatge d’hores; coordinació entre 
l’institut i l’entitat col·laboradora; especificació dels criteris d’avaluació i promoció compartits. 

 
2.7.Programació didàctica de les matèries no integrades en els àmbits (concreció, objectius, 
continguts i criteris d’avaluació). 
 
2.8. Distribució horària del treball per a cada àmbit i matèria (inclòs l’horari dedicat a la tutoria). 
 
2.9. Organització de l’acció tutorial i de l’orientació.  
 
2.10. Criteris d’avaluació, acreditació i promoció de l’alumnat. 
 
2.11. Seguiment dels itineraris posteriors de l’alumnat. 
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3. Incidència del programa en el centre i en l’alum nat:  
 
3.1. Perfil de l’alumnat: nombre d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge, nombre d’alumnes amb 
dificultats associades a inadaptació al medi, nombre d’alumnes amb NEE, nombre d’alumnes amb 
absentisme escolar.  
 
3.2. Valoració d’autosatisfacció de l’alumnat. 
 
3.3. Valoració de la col·laboració amb l’entitat on l’alumne ha cursat l’àmbit pràctic. 
 
3.4.  Valoració de la incidència del PDC  al centre. 

 
4. Criteris i procediments per a la revisió del PDC  

 
Annexos 

 
1. Protocols de compromisos: 
 

1.1. Amb l’alumnat. 
 

1.2. Amb les famílies. 
 

1.3. Amb el centre col·laborador. 
 
2. Documentació complementària: 
 

2.1. Diari de l’alumne. 
 
2.2. Cartes dels alumnes. 
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2. Memòria d’un PDC 
 

1. Nom del centre educatiu: 

2. Nom del projecte: 

3. Corporació local que ha subscrit el conveni: 

4. Dades alumnat del PDC en el curs 2013-2014: 

 

 

3r ESO 

NOIS NOIES 4t ESO NOIS NOIES 

Nombre d’alumnes   Nombre d’alumnes   

Idoneïtat edat / curs  Idoneïtat edat/curs  

Pla individualitzat 

en cursos anteriors 
 

Pla individualitzat 

en cursos anteriors 
 

Continuen a 4t 

d’ESO 
 

Han acreditat GESO  

Cursen CFGM  

Repeteixen curs 

 

S’incorporen al 

món laboral 
 

Batxillerat  

Cursen PFI   

No han acreditat 

GESO 
 

Repeteixen curs  

S’incorporen al món 

laboral 
 Cursen  PFI   

PFI: Programa de 

Formació i Inserció 
 

S’incorporen al 

món laboral 
 

 
 

Ha superat prova 

d’accés a CFGM 
 

 

PERFIL DE L’ALUMNAT 

Comptabilitzar l’alumnat exclusivament en funció del perfil que millor el descrigui. 

Nombre d’alumnes amb 

dificultats d’aprenentatge 

Nombre d’alumnes amb 

dificultats associades a la 

inadaptació al medi escolar 

Nombre d’alumnes amb 

dictamen per necessitats 

educatives especials 

Nombre d’alumnes amb 

problemàtiques per 

absentisme escolar 
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5. Valoració del desenvolupament del PDC: 

 

Marqueu amb una X  l’indicador que considereu més adient per a cada ítem. 

L’1 és l’indicador més baix i el 5, el més alt. 

1 2 3 4 5 

Millora la convivència al centre.      

Es redueix l’absentisme al centre.      

Millora l’acreditació de l’etapa ESO al centre.      

Es percep com a mesura inclusiva al centre.      

Millora l’autoestima dels alumnes del projecte.      

Millora la relació personal-afectiva dels alumnes del projecte.      

Millora l’actitud davant la feina dels alumnes del projecte.      

Els alumnes del projecte el perceben com un ajut.      

 

6. Observacions:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Signatura i data: 
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3. Procediment i tramitació dels convenis 

1. El centre estudia la viabilitat del projecte fruit d’un procés de maduració del claustre que pot allargar-se 
fins a un any. Elabora un programa en què han de figurar, com a mínim, els aspectes següents: 
 

- Nombre i característiques dels alumnes que és previst que hi participin i els criteris de selecció. 
- Plantejament de les estratègies d’atenció a la diversitat a nivell general de centre. 
- Concreció de l’adaptació curricular que s’estableix d’acord amb les competències bàsiques; és a dir, els 

continguts i els objectius de les àrees comunes corresponents i els horaris. 
- Especificació de les activitats objecte del conveni i l’horari a realitzar fora del centre (màxim un 40% de 

l’horari escolar). 
- El seguiment i l’avaluació de l’alumnat. 
- Professorat que hi intervindrà, procurant que sigui un equip reduït. 
- Protocols de compromisos de l’alumnat i la família i, si escau, del centre col·laborador. 
- Recollida d’informació de les activitats específiques. 
 
Aquest programa ha d’anar acompanyat del compromís del centre amb l’aprovació del claustre i del consell 
escolar, i es presenta a la Inspecció d’Educació.  
 
2. La Inspecció d’Educació  emet un informe favorable de la viabilitat del programa i del compromís del 

centre i trasllada la proposta als Serveis Territorials o, en el cas de la ciutat de Barcelona, al gerent del 
Consorci d’Educació. 

 
3. L’Ajuntament  expressa el seu compromís amb el programa mitjançant la certificació de l’aprovació del 

Ple de la signatura del conveni. La importància de l’ajuntament en la signatura dels convenis va més 
enllà del simple coneixement del projecte, perquè molt sovint l’èxit de la col·laboració de les empreses 
en el projecte o l’organització de les activitats formatives de caràcter laboral recau en l’ens local.  

 
4. El servei territorial tramet dos originals del conveni a l’ajuntament perquè se signin i seguidament els 

tramet, juntament amb l’informe favorable de la Inspecció i  una còpia del projecte , a la Direcció 
General de l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat. 

 
5. La Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat signa el conveni i el tramet 

al Servei Territorial, per fer-lo arribar a l’ajuntament i a l’Assessoria Jurídica del Departament 
d’Ensenyament, perquè s’arxivi i es custodiï . A partir d’aquí es fa efectiva l’aplicació del projecte de 
diversificació curricular al centre. 

 
El conveni se signa normalment per a un període de dos cursos escolars, a la finalització dels quals caldrà 
renovar-lo. Al final de cada curs escolar, els centres hauran de presentar una memòria de les activitats, de 
la incidència del projecte en el centre quant a la millora de la convivència, la disminució de l’absentisme i 
l’increment de l’acreditació de l’ESO, i de la incidència en l’alumnat pel que fa a la millora de l’autoestima, 
la relació personal-afectiva i l’actitud davant la feina. També es demanen dades quantitatives dels resultats 
d’acreditació de l’ESO i de la continuïtat de l’alumnat en estudis postobligatoris o itineraris formatius. 
 
Els convenis signats preveuen la possibilitat de pròrroga si hi ha voluntat de les parts signatàries abans de 
la finalització de la vigència. Les pròrrogues no modifiquen les condicions ni els elements establerts al 
conveni del qual deriven. D’aquesta manera, se simplifica la tramitació per continuar oferint les actuacions 
ja iniciades. El procediment de pròrroga és el següent: 
 
1. El servei territorial  tramet dos exemplars originals de l’addenda a l’ajuntament perquè se signin i 
seguidament els tramet, juntament amb l’informe favorable de la Inspecció, a la Direcció General de 
l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat.  
 
2. La Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat signa l’addenda del conveni i 
el tramet al Servei Territorial, per fer-lo arribar a l’ajuntament i a l’Assessoria Jurídica del Departament 
d’Ensenyament, perquè s’arxivi i es custodiï . 
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4. Llistat de centres participants  

 
Els nou centres educatius de secundària participants en el grup de treball que ha originat aquest 
document són els següents:  
 
Baix Llobregat 
Institut Gabriela Mistral – Sant Vicenç dels Horts 
Directora:  Anabel Rodríguez        Responsable del PDC: Àngels Almazan 
 
Barcelona Comarques 
Institut Enric Borràs – Badalona 
Directora: Anna Garcia                  Responsable del PDC: Olga Montaña 
 
Catalunya Central 
Institut Jaume Callís – Vic 
Directora: Immaculada Andreu     Responsable del PDC: Maite Bruch 
Coordinadora pedagògica: Montserrat Juvé 
 
Girona 
Institut Abat Oliba - Ripoll 
Directora: Rosa Mª Tolós              Responsable del PDC: Lourdes Ribas 
 
Lleida 
Institut La Serra – Mollerussa 
Director: Ignasi Serret Palau         Responsable del PDC: Josep Balcells 
 
Maresme – Vallès Oriental 
Institut Vicenç Plantada – Mollet del Vallès 
Director: Miquel Angel Gil             Responsable del PDC: Paco Gómez 
Coordinadora pedagògica: Núria Carbó 
 
Tarragona 
Institut Joan Guinjoan – Riudoms 
Directora: Mª Teresa Molas          Responsable del PDC: Carme Rimbau 
Coordinadora pedagògica: Pilar López 
 
Terres de l’Ebre 
Institut Terra Alta – Gandesa 
Director: Ricard Marrugat            Responsable del PDC: Mª José Sánchez 
 
Vallès Occidental 
Institut La Serreta – Rubí 
Directora: Marta Rodríguez        Responsable del PDC:  Joan Martos 
Coordinadora pedagògica: Montserrat Vendrell 
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5. Marc legal 

 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, que regula els principis rectors del sistema educatiu i reconeix 
l’educació com el mitjà per a la realització personal i el progrés col·lectiu.  
 

• L’article 59. Explicita l’objectiu i les finalitats de l’ESO, en concret, l’article 59.4 assenyala que el 
Departament d’Ensenyament ha d’establir PDC orientats a la consecució de la titulació en ESO. 
Aquests programes poden comprendre activitats regulars fora dels centres, en col·laboració, si 
escau, amb les administracions locals, i s’han de portar a terme amb les mesures de garantia que 
es determinin per reglament.  

• L’article 63 estipula que el Departament d’Ensenyament pot establir mecanismes de col·laboració 
amb les administracions locals i amb agents socials i econòmics per tal de planificar, organitzar i 
desenvolupar accions formatives amb la finalitat d’afavorir la inserció laboral i la qualificació 
professional. 

 
Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria. 
 

• L’article 14 estableix que es poden organitzar programes de diversificació curricular per als alumnes 
que necessitin una organització diferenciada de l’establerta en el centre, pel que fa als continguts i 
als criteris d’avaluació per tal que s’assoleixin els objectius i les competències bàsiques de l’etapa i 
afavorir, d’aquesta manera, l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria. Així 
mateix, correspon al Departament d’Ensenyament autoritzar els programes de diversificació 
curricular que comportin una organització curricular i una permanència en el centre diferent a 
l’establerta amb caràcter general.  

• L’article 14.7 concreta que el Departament d’Ensenyament podrà establir convenis amb 
ajuntaments, ens locals i altres institucions per al desenvolupament dels programes de 
diversificació curricular que comportin la realització d’activitats fora del centre, que en cap cas 
podran ser de tipus laboral ni professional. 

 
Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits 
formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria. 

• L’article 6.2 recull els aspectes relatius a l’avaluació de l’alumnat participant en un programa de 
diversificació curricular. 

 
Ordre ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per Ia qual es 
determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació 
secundària obligatòria. 
 
D’altra banda, en el “Document d’orientacions sobre l’atenció a la diversitat a l’ESO” s’especifiquen les 
orientacions perquè cada centre faci la concreció del seu pla d’atenció a la diversitat i es detallen les 
diferents mesures d’atenció a la diversitat possibles.  
 
Atès que en l’educació secundària obligatòria cal prioritzar l’assoliment dels coneixements i les 
competències bàsiques que afavoreixen l’autonomia necessària per a l’aprenentatge i el desenvolupament 
personal de l’alumne, el Departament d’Ensenyament ofereix els següents documents que els centres 
poden prendre com a referència per al desenvolupament de l’àmbit lingüístic, matemàtic, digital i 
cientificotecnològic. 


