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Estructura de la Estructura de la 

estructura de la Segona E
ndorrana s’organitzarà en
cadèmics cadascun. 

El primer cicle, per a alump , p
currículum comú.

El segon cicle, per a alum
currículum diversificatcurrículum diversificat.

2a ensenyança2a ensenyança

Ensenyança de l’Escola 
 dos cicles de dos cursos

mnes de 12 a 14 anys: y

mnes de 14 a 16 anys: 



Perfil linPerfil lin

Informe sobre el plantInforme sobre el plant

Objectiu: millorar les c
lingüístiques dels alumlingüístiques dels alum
interactuar en una soc

lti lt l i d'i tmulticultural i d'interca

ngüísticngüístic

tejament lingüístictejament lingüístic.

competències 
mnes per preparar-los amnes per preparar los a
cietat oberta, 

ianvis.





Característiques de
les llen

Característiques de
les llenles llenles llen

Enfocament comunica

Enfocament integrado
continguts.

Orientació dels aprene
tasca complexa: situactasca complexa: situac

A t t i t tAprenentatge integrat 
lingüístics i de llengua

e l’ensenyament de
ngües
e l’ensenyament de
ngüesngüesngües

atiu.

or dels diferents 

entatges cap a una 
ció d’integracióció d integració.

d ti tde continguts no 
a.



Perfil cientíPerfil cientí

Millorar les competèncMillorar les competènc
preparar-los a interact
què la ciència i la tecn
essencial.essencial.

Millorar en els alumneMillorar en els alumne
lligades a la creativitat
l’expressió artística. 

ífic i artísticífic i artístic

cies dels alumnes percies dels alumnes per 
tuar en una societat en
nologia tenen un rol 

es les competèncieses les competències 
t i sensibilitat estètica i 



Full deFull de

Canvis en el calen
i l t ió limplementació a la

e rutae ruta

ndari que afecten la 
a segona ensenyança



1a 
ensenyançaensenyança

2011-2012 ---

2012-2013 ---

2013 2014 3r cicle2013-2014 3r cicle

2014-2015 1r i 2n cicle

2015-2016 ---

2016-2017 ---

2a 
ensenyança batxilleratensenyança

--- ---

--- ---

1r curs1r curs ---

2n curs ---

3r curs
1r i 2n curs

4t curs



Curs 201

1a ensenyança1a ensenyança

- Definició de l’estructura c
- Definició de l’estructura o
- Definició de les variables

a de decisions i 
aboració de

Definició de les variables
- Diversificació curricular
- Avaluació de l’alumnat: m
modalitats, Graduat escolaaboració de 

cumentació

plementació ---

11-2012

2a ensenyança Batxillerat2a ensenyança Batxillerat

- Definició dels per
sortida de les difer

curricular 
organitzativa
s metodològiques

sortida de les difer
modalitats

s metodològiques

marc teòric, referents, 
ar

- Elaboració dels- Elaboració dels 
programes del nivell 
educatiu

--- ---



Curs 20

1a ensenyança

- Elaboració del protocol dp
implementació
- Elaboració de la docume
l’avaluació de l’alumnat (a

de decisions i

alumnes)

de decisions i 
boració de 

cumentació - Elaboració dels 
programes del nivellprogrames del nivell 
educatiu
- Elaboració de les unitats 
de programació de 3r p g
cicle

plementació ---

012-2013

2a ensenyança Batxille

de seguiment de la - Elaboració de g

entació relacionada amb 
dministració, centre, pares, 

per la revisió de
programes.

- Elaboració de les unitats 
de programació del 1rde programació del 1r 
curs del 1r cicle

---
---



Curs 201

11a ensenyança

- Seguiment de la impleme
escau 
-Revisió del marc legal: 
Llei d’ordenament del siste
Decret d’a al ació del sist

a de decisions i 
aboració de

Decret d’avaluació del sist

aboració de 
ocumentació

- Elaboració de les 
unitats de programacióunitats de programació 
de 1r i 2n cicle

plementació 3r cicle

13-2014

2 B t ill t2a ensenyança Batxillerat

entació i ajustaments, si - Avaluació de l’alu

ema educatiu andorrà
tema ed cati andorrà

marc teòric, referen
modalitats, POB

Re isió dels progtema educatiu andorrà - Revisió dels prog
del nivell educatiu

- Elaboració de les 
unitats de programacióunitats de programació 
del 2n curs del 1r cicle

1r curs del 1r cicle



Curs 201

1a ensenyança1a ensenyança
- Seguiment de la impleme
escau 

a de decisions ia de decisions i 
aboració de 
cumentació

-
u
d

plementació 1r i 2n cicleplementació 1r i 2n cicle

4-2015

2a ensenyança Batxillerat2a ensenyança Batxillerat
entació i ajustaments, si - Elaboració del ma

d’unitats de program

- Revisió del marc le
Decret d'ordenamen
nivell de batxillerat dnivell de batxillerat d
sistema educatiu 
andorrà

- Elaboració de les 
unitats de programació 
del 2n cicle 

2n curs del 1r cicle2n curs del 1r cicle


