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1.Institut Vinyes Velles: 

contextualització 

• Montornès del Vallès: 2 INS i 5 ESC 

• Institut catalogat com de complexitat màxima 

– Nivell socioeconòmic baix 

– 403 alumnes, 32’23% immigració a l’ESO.  

– 3 Línees d’ESO i 2 batxillerat 

– 35 professorat (2 OE) 

• Mesures d’atenció diversitat: ½ aula d’acollida, 

PIM, grups reduïts i flexibles en instrumentals, 

PDC: Projecte Singular i 1 grup de 4t ESO 

adaptat.  

 



2.1. Característiques Can Jaume 

• Finalitat del projecte singular 

– Integració al sistema educatiu 

– Competències bàsiques per vida quotidiana 

• Dedicació no més ⅓ horari lectiu (10h) 

• Curs 2013-14:  2n any del 3r conveni (bianual) 

• Col·lectius participants: alumnes, famílies, institut, 

entitats, ajuntament, professionals ensenyament i altres 

  clau: estreta col·laboració 

 



2. 2. Objectius Can Jaume 

• Augment motivació pels estudis i rendiment escolar. 

• Assolir competències bàsiques. 

• Prevenir riscos socials: superar inadaptació escolar, 

l’absentisme, marginació social i conflictes escolars. 

• Adquirir habilitats socials. 

• Conèixer món laboral. 

• Afavorir desenvolupament personal: responsabilitat, 

maduració, reforçar autoestima, actitud envers treball 

• Percebre la necessitat d’obtenir el graduat escolar.  



2.3. Desenvolupament Can Jaume (I) 

1a FASE: Preparació general 
 

• Procés d’elecció dels destinataris potencials 
(avaluacions finals, ED de 3r i 4t, reunions tutors 2n 

cicle, continuïtat usuaris del curs passat, demanda del 

propi alumne/a,...). 

• Contacte amb entitats col·laboradores 
(continuïtat, dies i horari convenients). 

• Elaboració o millora documents.  



2.3. Desenvolupament Can Jaume (II) 

2a FASE: Perfilar la llista alumnes usuaris 
 

• Nombre d’alumnes, encaixar interessos de 

l’alumne/a amb tipus d’experiència laboral...  

• Aprofitar reunions (ED 2n cicle, amb coordinador 2n 

cicle, amb equip directiu, notes del 1r trimestre, amb 

alumnes preseleccionats...). 

           

              Sortida esglaonada de l’alumnat  



 2.3. Desenvolupament Can Jaume (III) 

3a FASE: Elecció definitiva alumne/a 
 

• Entrevista individual amb l’alumne/a (informar, 

valorar interès, motivació, predisposició, escollir lloc 

assignat i compromisos que comporta) 

• Entrevista amb la família (informar  programa, 

assignació, compromís, implicació, signar conveni) 

• Visita a l’entitat (presentació del lloc físic, alumne/a -

tutor/a referent, signatura, fixar dia i hora inici)  



2.3. Desenvolupament Can Jaume (IV) 

4a FASE: Sortida de l’alumne/a i seguiment 
 

• Informar al tutor/a i professorat (directa o 
indirectament: full sala professors, mail als implicats). 

• Seguiment  

– Qualitatiu: Amb entitat (presencial, mail, tf.), amb 
l’alumne/a (entrevistes de seguiment).  

– Quantitatiu: fulls de valoració mensuals, valoració i 
autoavaluació diària (quadernet). 

• Feedback al tutor/a, professorat (aprofitant 
reunions ED, tutors 2n cicle...) 

 



2.4. Criteris per a la presa decisió (I) 

Motivat pel projecte. 

Presentar un relatiu bon comportament. 

Poca motivació per finalitzar l’ESO o 

desmotivació per a l’activitat escolar. 

Mancances significatives en els seus 

aprenentatges. 

Baixa autoestima. 

Aptituds pel treball. 
 

Perfil de l’alumnat (I) 



2.4. Criteris per a la presa decisió (II) 

Necessitat de separar-lo parcialment de 

l’ambient escolar. 

Conformitat i compromís dels pares o tutors 

legals. 

Cert grau d’autonomia. 

Visió irreal del món del treball. 

Quan continuïtat projecte  conclusions extretes 

en valoració de la seva participació. 

Perfil de l’alumnat (II) 



2.4. Criteris per a la presa decisió (III) 

Segons tasques a realitzar a l’entitat. 

Segons característiques/interessos de 

l’alumne/a. 

Segons notes 1r trimestre; 

4t d’ESO: moltes matèries suspeses i la seva 

evolució  més risc de no acreditació. 

3r d’ESO: igual + continuïtat a l’INS. 

 

Criteris per a la seva selecció 



2.4. Criteris per a la presa decisió (IV) 

 

 Criteris per horari personalitzat 

Requisits entitats col·laboradores. 

Mínim 2h seguides entitat (1a.h o últimes h.  

minimitzar temps de desplaçament, i entrades/ sortides). 

No perdre més d’1 h /matèria. 

Característiques alumne  prioritat matèries que pot 

perdre 1h/set, d’aquelles no recomanables. 

 



2.5. Destinataris curs 2013-14 

• 2n cicle ESO, exhaurides mesures atenció 

diversitat institut, desmotivats per estudis i/o a 

punt d’abandonar-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumn Entitat col·laboradora Període 

M. Pastisseria  10 des. - 6 juny 

J. Dep. d’Informàtica d’Ajunt. 28 gen. - 6 juny 

A. Brigada Manteniment d’Ajunt. 03 febr.- 6 juny 

L.. Llar d’infants de l’Ajunt. 10 febr. - 6 juny 

A. Empresa de mecanitzats  13 febr. - 6 juny 

V. Empresa d’exportacions 04 març - 6 juny  



2.6. Valoració Can Jaume 

• Respecte l’alumnat  consciència del món 
laboral, afavoreix maduració personal i millora 
autoestima, responsabilitat. Certa motivació per 
acreditar. Valoració dels objectius inicials. 

 

• Del Projecte  positiva (en general canvis 
favorables en l’alumnat, evolució cap a cursar 
en grup de 4rt adaptat restant al centre totes les 
hores lectives, menys risc de conflictes).  

 



3. Visió longitudinal 
Projecte Can Jaume 

Curs 2010 - 11 2011 - 12 2012 - 13 2013 - 14 

Nº Alumnes 6 6 7 7 

Distribució 
per cursos 

4rt: 3 

3r: 3 

4rt: 5 

3r: 1 

4rt: 5 

3r: 1 

2n rep: 1 

4rt: 2 

3r: 5 

INFORMACIÓ OBTINGUDA FINS A L’ACTUALITAT 

Nivell Estudis 1 CFG Sup + 

treball suplenc. 
 

3 CFG Mig 
(un d’ells amb 

treball temporal 

dos estius en 

entitat col·lab.) 

1 CFG Mig 
 

2 repetició 4t 
(després CFG 

Mig) 
 

1 PTT 

 

1 Batx.1r. (2 

per setembre) 
 

2 CFG Mig 
 

2 PTT 
 

1 Promoció 4t 
 

1 Acredita 

1 No acredita 

1 Promoc.4t 

2 PTT 

2 3r pendents 

per setembre 

Món laboral --- --- --- --- 

Atur --- 1 --- --- 

Desconeixem. 2 1 1 --- 



4. Aplicabilitat i dificultats 

Aplicabilitat 

Alumnes  perfil 

Famílies  poca o 

escassa col·laboració. 

 Institut  disposició, 

prevenció de conflictes... 

Entitats  familiars o 

petites, predisposició. 

Dificultats 

Alumnes: assistència i 

puntualitat (3 baixes), i 1 per 

canvi de població. 

Famílies: no compliment 

acords (avís previ quan falta 

d’assistència). 

 Institut: adaptació curricular / 

PI 

Entitats: en cas d’asalariat  

a vegades poca predisposició 



5. ANNEX 

MATERIALS 

-Document regulador entitat  

- Quadernet alumne/a  

- Full d’avaluació entitat  

- Avaluació final alumnat  

ALTRES 

-Carnet alumne 

-Control assistència i puntualitat 
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