L’ORGANITZACIÓ DE L’ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC EN 1r I 2n E.S.O.
Francesc Ruiz San Pascual - Maria Martínez Camarena (IES FONT DE SANT LLUÍS)
CONTEXT ESCOLAR SOCIAL DEL
CENTRE

OBJECTIUS DE L’ORGANITZACIÓ
EN ÀMBITS

METODOLOGIA

-388 alumnes d’ESO, 177 de Batxillerat
(Artístic, Humanístic i Científic) i 173 de
Formació Professional: dues Famílies:
Informàtica i Animació en 3D
- 82 professors
-Alumnat que prové de tres centres: CEIP
Magisterio Espanyol (CAES) amb rendes
molt baixes, un centre amb alumnat de
rendes baixes i mitjanes, el CEIP Pràctiques.
I un centre concertat de dimensions molt
reduïdes que aporta poc alumnat al centre.
Alumnat total de compensatòria:
- Total alumnat en 1r i 2n ESO: 170; Alumnat
d’ètnia gitana: 26; nacionalitats: 13;
absentistes: 23; estudien en PEV: 79.

1. Ampliar els temps de treball a dues hores
seguides en cada àmbit com a mínim.
2. Fusionar les assignatures previstes en la
normativa.
3. Permetre que els àmbits siguen impartits
per dos o tres professors alhora.
4. Incorporar voluntaris a les sessions de
treball.
5. Avançar cap a l’organització del treball per
projectes i revisar la política de materials
escolars.
6. Establir mecanismes de formació i
comunicació del professorat que treballa en
els àmbits.
7. Portar endavant els principis de la recerca
en l’acció per tal de millorar les pràctiques.

• L’alumnat treballa per projectes
• Organització cooperativa del treball
• Ús habitual d’aplicacions informàtiques
enfocades a l’objectiu del projecte.
• No hi ha llibres de text oficial. S’usen fonts
d’informació diverses en paper i pissarretes
digitals.
• Es treballen totes les competències i
habilitats.
• Llengües i Socials s’integren en els
projectes. La integració s’amplia a d’altres
assignatures.
• Participació de voluntaris i experts en el
desenvolupament dels projectes.
• Sempre es presenta i es defensa un
producte final de cada projecte.
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