
 

 

          BATXILLERAT COMPETENCIAL 

 

  
A QUI VA ADREÇAT 

 
Centres públics 

 
ETAPA 

 
Batxillerat 

 
DURADA 

 
Un curs, amb possibilitat de continuïtat. 

 

DESCRIPCIÓ 
 

El Programa Batxillerat competencial promou i facilita al centre educatiu la 

participació en un grup de treball per fomentar un enfocament competencial a les 

matèries de Batxillerat i una reflexió sobre el procés d’acompanyament i tutoria 

en aquesta etapa educativa. 

El Consorci d’Educació de Barcelona, promou el programa BATXILLERAT 

COMPETENCIAL per tal de repensar les metodologies aplicades al batxillerat 

des d’una perspectiva competencial i d’acompanyament a l’alumnat.  

Conscients de la necessitat de fer accions per reduir l’abandonament escolar i 

de fer propostes de valor afegit que atenguin a les necessitats cada vegada més 

heterogènies del nostre alumnat, aquest grup es planteja reflexionar sobre dos 

eixos: metodologies amb enfocament competencial i acompanyament de 

l’alumnat.  

Els centres formen part d’un grup de treball que té com a objectiu revisar les 

seves pràctiques educatives, proposar metodologies actives i crear un pla de 

tutoria que incorpori els pilars de l’acompanyament.  

El grup de treball està dinamitzat per dues persones de l’Àrea de Postobligatòria 

del CEB. 
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OBJECTIUS 
 

Els objectius del grup de treball són: 

● Crear materials per al pla d’acció tutorial del Batxillerat.  

● Reflexionar sobre pràctiques metodològiques que promoguin un 

aprenentatge amb enfocament competencial. 

 

Participar en el programa requereix la constitució d’un equip impulsor que compti 

amb un mínim de 2 persones de l’equip docent de Batxillerat i una persona de 

l’equip directiu. 

Les persones dinamitzadores del programa al CEB es reuniran amb l’equip 

impulsor del centre per tal de fer un seguiment i avaluació de les propostes del 

centre. Al llarg del curs es realitzaran trobades presencials en el marc del grup 

de treball. 

Caldrà preveure una estratègia de comunicació i difusió interna, adreçada a tots 

els nivells de la comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies, entorn).  

L’avanç en el programa implicarà per al centre transformacions organitzatives, 

metodològiques i d’avaluació, per la qual cosa el centre ha de preveure la 

flexibilització d’espais, d’horaris i d’agrupament de l’alumnat que pugui derivar-

se de les estratègies i les activitats d’innovació que s’implementin, així com la 

incorporació en la documentació de gestió del centre (PGA, memòria, etc.) dels 

acords organitzatius i curriculars relatius al programa. 

La participació del grup impulsor i del professorat que s’incorpori activament en 

el programa en les activitats de formació i reflexió del grup de treball implica una 

dedicació equivalent a 40 hores/curs que serà reconeguda com a activitat de 

formació. 

 

CONTINGUT 
 

 Propostes metodològiques relacionades amb l’enfocament competencial 

i la tutoria al Batxillerat. 

 Propostes relacionades amb l’acompanyament en la creació de propostes 

de Batxillerat orientat a cicles formatius. 
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AVALUACIÓ 
 

 Compartir evidències sobre la reflexió de les pràctiques educatives al 

Batxillerat: aprendre entre iguals, compartir experiències i crear espais de  

reflexió pedagògica, organitzativa, metodològica i avaluativa des del 

propòsit de promoure un enfocament competencial al Batxillerat. 

 

 Compartir la reació de materials adhoc per a la tutoria de Batxillerat. 

Aquests materials es crearan sota la llicència Creative Commons. 

 Participació activa a totes les sessions. 

 

 

A QUI VA ADREÇAT 
 

El programa Batxillerat Competencial va adreçat a tots els centres públics que 

ofereixen Batxillerat i que compleixin els requisits generals d’aquesta 

convocatòria unificada amb voluntat i disponibilitat per sostenir un procés de 

reflexió educativa i de col·laboració amb el grup de treball. 

El programa inclou reunions periòdiques en format de grup de treball i reunions 

al centre amb l’equip impulsor. 

 

 

DURADA 
 

Un curs acadèmic, tot i que l’objectiu és continuar la participació en el grup de 

treball.  

 

CONTACTE 
 

Tatiana Soler  

Consorci d’Educació de Barcelona 

tsoler.ceb@gencat.cat  
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