
 
El MÍNIM per a tothom  
i un MÀXIM per a cadascú  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETÈNCIES EXIGIDES PER ACREDITAR L’ ESO (el mínim) 
 
Tot i ser només una part dels continguts de les diferents matèries de cada curs, les Competències 
Mínimes són aquelles a les quals no pot renunciar cap alumne i que n’obren la porta d’altres.  
Per això, són les exigides per obtenir el Graduat en Secundària. 
 
Van ser debatudes durant dos anys i aprovades pel Claustre de Professors/es l’any 2002 i s’actualitzen 
quan, per normativa superior, es produeix un canvi curricular. 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES NO ASSOLIDES PER MATÈRIA 
 
Quan, en la qualificació final de juny, una matèria no ha estat superada, s’indica la/les Competències 
Mínimes no assolides (ESO) o Continguts Nuclears (BAT). Aquestes, es continuaran treballant en 
cursos següents fins el seu assoliment.  
 
Les proves extraordinàries de juny contemplen dues parts diferenciades: la referida a les competències 
mínimes (ESO) o continguts nuclears (BAT) i la referida a la resta de continguts curriculars.  
 
 
PLA DE CREIXEMENT I FORMACIÓ PERSONAL (un màxim) 
 
S’elabora conjuntament entre l’alumne/a, la família i el tutor/a a l’inici de l’etapa i es revisa cada curs. 
 
Recull els següents aspectes: 
• Qualitats de l’alumne/a   
• Desenvolupament personal 

• Elecció de les matèries optatives   
• Futurs estudis o inserció al món laboral 

• Nivell exigit en l’aprenentatge i en l’avaluació de les matèries 
• Activitats de recuperació o ampliació 
• Temps de treball fora de l’aula i horari setmanal incloent-hi les activitats extraescolars 
 
PENSAMENT REFLEXIU EN LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
 
Tant les competències mínimes, com la resta de continguts curriculars, s’han d’aprendre amb la 
pretensió que no s’oblidin.  
Basar l’aprenentatge en la repetició afavoreix l’oblit: el 80 % d’allò que s’ha après sense entendre-ho 
s’oblida en 48 hores.  
En canvi, quan els continguts s’aprenen i memoritzen de forma reflexiva (resumint, comparant, 
classificant dades, argumentant, investigant,...), es fan més resistents a l’oblit.  
 
Per això, els professors/es han acordat que, en les activitats d’avaluació, almenys el 70% de les 
preguntes han d’exigir dels alumnes posar en joc el seu pensament reflexiu i no el repetitiu. 

CLASSIFICACIÓ I SELECCIÓ DELS 
ALUMNES PER PART DEL 

SISTEMA EDUCATIU 
 

Pocs recursos i innecessària organització  
 

Nul·la participació dels usuaris 

AJUSTAR EL SISTEMA EDUCATIU A LES 
CAPACITATS I INTERESSOS DELS 

ALUMNES 
 

Més recursos i complexa organització  
 

Àmplia participació dels usuaris 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Can Puig 
 



RESULTATS ACADÈMICS 

 
 

 
GRAU DE SATISFACCIÓ DELS PARES-MARES I ALUMNES 

 
ASPECTES VALORATS 
 

 
PARES 

 
ALUMNE

S 
 La puntuació oscil·la entre l'1 i el 10. Satisfacció total: 10; satisfacció nul·la: 1.   
Número de qüestionaris resposts 158 390 

Possibilitats que ofereix l’Institut per al procés d’aprenentatge  7,5 7,3 

Actituds i valors positius dels alumnes del Centre 7,0 7,1 

Comunicació del vostre fill/a amb el/la tutor/a  8,1 7,5 

Comunicació del vostre fill/a amb els professors/es 7,3 7,3 

Disminució dels problemes de disciplina 6,6 6,3 

Forma com el Centre resol els problemes de disciplina 6,8 6,4 

Puntualitat dels professors i professores 6,7 7,0 

Instal·lacions 7,3 7,1 

Prestigi social o imatge de l’Institut davant del Municipi 7,0 6,4 

MITJANES 7,1 7,0 


