
Proposta de mesures de flexibilització per a la planificació del curs 2022-2023 i posteriors 

Les tasques que apareixen en color verd formen part de la concreció curricular (CC) 

Tasques Cursos Què cal fer Es pot iniciar 
Data límit de 
lliurament/execució  

Disseny i difusió de l’oferta 
educativa i  de matèries 
optatives  

2n cicle EI  
1r, 3r i 5è EP 
1r i 3r ESO 
1r BAT 

CCP 
Concretar-ho a la concreció 
curricular 
Planificar l’oferta i difondre-la entre 
l’alumnat  

Maig 2022 30 de juny de 2022 

Oferta de batxillerat en tres 
cursos 1r BAT 

Decidir si el centre vol oferir l’opció 
el curs 2022-2023 Maig/juny 2022 Juny de 2022 

Decidir si el centre vol incorporar 
l’opció durant el curs 2022-2023 Durant el primer trimestre 

Gener de 2023 
 

Concretar el bloc 2 per al curs 2023-
2024 Maig-juny 2023 30 de juny de 2023 

Informació a les famílies sobre 
l’avaluació, els criteris de 
promoció i titulació, l’orientació 
acadèmica (PDC, FPGB) i dels 
altres aspectes relacionats amb 
els nous currículums. 

EI 
EP 
ESO i BAT 

Informar les famílies dels nous 
criteris que s’han d’aplicar ja aquest 
curs 2021-2022 

Durant el tercer trimestre 
del curs 2021-22 Maig 2022 

Revisar i informar les famílies dels 
nous criteris que s’hauran d’aplicar 
el curs 2022-2023 

Setembre 2022 Octubre 2022 

Organització de les 
àrees/matèries per àmbits i 
distribució de les HLD 

1r, 3r i 5è EP 
1r ESO HLD 
1r, 2n, 3r 
ESO, àmbits 

CCP  
Introduir-ho a la concreció 
curricular 

A partir del tercer 
trimestre del curs 2021-22 30 de juny de 2022 

Disseny dels horaris setmanals 
de cada nivell i assignació 
d’especialitats de professorat a 
les àrees/matèries/àmbits 

EI 
EP 
ESO i BAT 

CCP  
Decidir agrupament àrees/matèries 
per àmbits i en quins nivells 
Decidir qui imparteix cada 
àrea/matèria, d’acord amb la 
normativa vigent 

A partir del tercer 
trimestre del curs 2021-
2022 
 

30 de juny de 2022 



Selecció, ponderació i 
seqüenciació dels criteris 
d’avaluació 

2n cicle EI 
1r, 3r i 5è EP 
1r i 3r ESO 
1r BAT 
 

CCP i equips docents i/o 
departaments 
Introduir-ho a la concreció 
curricular 

A partir del tercer 
trimestre del curs 2021-
2022 

30 de juny de 2023 

Completar el currículum de les 
àrees/matèries/àmbits: 
agrupació i articulació sabers 
bàsics. 

2n cicle EI 
1r, 3r i 5è EP 
1r i 3r ESO 
1r BAT 

CCP i equips docents i/o 
departaments 
Introduir-ho a la concreció 
curricular. 

A partir del primer 
trimestre del curs 2022-
2023 

1 de setembre de 
2023 

Elaboració de situacions 
d’aprenentatge 

2n cicle EI 
1r, 3r i 5è EP 
1r i 3r ESO 
1r BAT 

L’equip docent ha d’elaborar les 
situacions d’aprenentatge 

A partir del tercer 
trimestre del curs 2021-
2022 

A l’inici de cada 
trimestre del curs 
2022-2023 

Elaboració de les  
programacions d’aula 

2n cicle EI 
1r, 3r i 5è EP 
1r i 3r ESO 
1r BAT 

 
Progressivament, durant 
el curs 2022-2023 

 

Aplicació del nou procediment 
d’avaluació 

EI 
EP 
ESO 
BAT 

 Progressivament, durant 
el curs 2022-2023 

30 de juny de 2023: 
1r, 3r, 5è EP, 1r, 3r 
ESO i 1r BAT 
1 de setembre de 
2023: 2n, 4t, 6è EP, 
2n, 4t ESO i 2n BAT 
 
L’ús de l’eina de 
qualificació GestIB 
per als centres 
públics, serà 
voluntari el curs 
2022-2023 però 
obligatori a partir del 
2023-24 

 



Pel que fa a la PGA del curs 2022-23 

Índex de la PGA 
 Què cal fer Es pot 

iniciar 
Data límit de lliurament 

1. Diagnòstic inicial  
Revisió i 
Actualització  

A final del 1r trimestre del 
curs 2022-2023 

2. Objectius i accions per al curs 

En relació a la millora del rendiment 
acadèmic Elaboració 

Setembre 
2022 31 de gener de 2023 

De l’àmbit pedagògic, organitzatiu i 
de gestió 

Elaboració Setembre  
22 

A final del 1r trimestre del 
curs 2022-2023 

3. Organització general del 
centre 

Calendari i horari general del centre Revisió Juny 22 1 de setembre de 2022 
Criteris pedagògics per a 
l’elaboració dels horaris dels centres Elaboració Juny  22 1 de setembre de 2022 

Calendari de reunions Elaboració 
Juny/ 
Setembre 
2022 

A final del 1r trimestre del 
curs 2022-2023 

Calendari de traspàs d’informació a 
les famílies sobre el procés 
d’aprenentatge de l’alumnat  

Elaboració 
Juny/ 
Setembre 
2022 

A final del 1r trimestre del 
curs 2022-2023 

Periodicitat i organització de les 
entrevistes individuals i les reunions 
col·lectives amb les famílies 

Elaboració 
Juny/ 
Setembre 
2022 

A final del 1r trimestre del 
curs 2022-2023 

Mesures per a l’optimització i 
l’aprofitament dels espais i recursos Elaboració 

Juny/ 
Setembre 
2022 

A final del 1r trimestre del 
curs 2022-2023 

Estat de les instal·lacions i 
equipaments 

Revisió i actualització 
Juny/ 
Setembre 
2022 

A final del 1r trimestre del 
curs 2022-2023 

4. Pla d’avaluació, seguiment i 
valoració de l’aprenentatge 
dels alumnes 

 Revisió i actualització 
Setembre 
2022 30 de juny de 2023 



Índex de la PGA  Què cal fer Es pot 
iniciar 

Data límit de lliurament 

5. Projectes institucionals, plans 
del centre 

Revisió dels documents 
Revisió i 
actualització, si cal 

Setembre 
2022 

Juny 2023 

Concreció per al present curs dels 
Projectes/Documents Institucionals 
i d'altres Plans de Centre. 

Només caldrà 
actualitzar aquells 
que a criteri del 
centre i amb el vist-i-
plau de la inspecció 
resulti 
imprescindible 
actualitzar 

Setembre 
2022 

Juny 2023 

Annexos 

Pla d’actuació del suport del centre  
Setembre 
2022 

A final del 1r trimestre del 
curs 2022-2023 

Pla de formació del professorat del 
centre 

 Setembre 
2022 

A final del 1r trimestre del 
curs 2022-2023 

Pla d’activitats complementàries, 
extraescolars i sortides escolars. 

 Setembre 
2022 

A final del 1r trimestre del 
curs 2022-2023 

Concreció curricular i 
programacions docents 

 Setembre 
2022 

30 de juny de 2023 

 

Pel que fa a l’aplicació dels canvis organitzatius derivats del nou Reglament Orgànic de Centres (ROC): 1 de setembre de 2023 
(curs 2023-24) 

 

 


