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El proper dia 12 de maig, el Consell Escolar Municipal de Tarragona (CEM) organitza la 

Jornada “De l’Educació Primària a la Secundària, du es etapes, un sol projecte”. 

El tema de la transició entre etapes  i la relació entre centres adscrits, ha estat objecte 

d’estudi al llarg del darrer curs, i amb aquest acte es vol aportar eines que ajudin a 

millorar-la. 
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Per què el CEM ha considerat important posar el focus en la transició entre etapes? 

 

  
“Un dels moments claus en la trajectòria educativa dels nostres alumnes és el pas de 
l’educació primària a la secundària obligatòria. S’hi posen en joc diversos factors 
(emocionals, socials, metodològics, d’espais físics) que poden condicionar els resultats 
acadèmics, de manera que la política educativa ha de prendre mesures per 
intentar facilitar que la transició entre les dues etapes s’esdevingui amb èxit” . 
 
Quaderns d’avaluació 24. Gener 2013 “ La Transició de l’educació primària a la secundària” 
Departament d’Ensenyament-Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. 
 

 

 

En el curs 14/15 la Comissió de mapa escolar va analitzar les dades d'escolarització del 

municipi. Pel que fa referència a les dades de Secundària, la Comissió va destacar la 

previsió d'un augment important d'alumnat que faria el pas a la Secundària en els propers 

anys. Paral·lelament s'analitzaren les dades de fidelització d'alumnat que feia 

preinscripció per primer d'ESO al centre de referència o adscrit, amb resultats desiguals 

entre els centres públics. 

Aquestes dades van portar a la comissió a reflexionar, en el transcurs de diferents 

reunions, sobre equipaments, relació d'adscripcions i possibilitats de canviar-les, i model 

de centres públics.  Així mateix, la Comissió va trobar interessant preguntar als centres 

docents públics, sobre les accions que duien a terme en la transició entre l'etapa primària i 

secundària, i poder intercanviar bones pràctiques en benefici de l'alumnat de la ciutat. 

És en aquest escenari que, des del Consell escolar, el municipi es vol oferir com a 

espai d'intercanvi, conscients que l'èxit acadèmic de l'alumnat és un fenomen  que 

ens pertoca a tots: famílies, comunitat educativa i  territori. 
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El pas de primària a secundària es planteja des de la perspectiva de l’alumnat: ajudar a 
superar la transició entre etapes. Però la transició és complexa i implica moltes altres 
qüestions: 
 

� La relació entre centres de primària i secundària, 
� L’establiment de criteris de coordinació curricular i tutorial, 
� La necessitat de dotar-se d’una organització que ho afavoreixi, 
� Les relacions de cooperació o competitivitat entre centres, 
� La distribució de la població entre els diversos centres, 
� El perfil professional dels tutors i tutores de 6è i 1r ESO, el lideratge del procés, 
� La necessitat d’establir espais de trobada i d’intercanvi entre el professorat... 

 
(Seminari de Coordinació Primària-Secundària de Badalona) 
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Relació de bones pràctiques i ponents: 

 

9:30h Reptes i oportunitats en el pas de Primària a  la Secundària. Sra. Carmina 

Pinya.   

L'actual directora dels Serveis Territorials del Maresme i del Vallès Oriental, conjuntament 
amb el Dr. Màrius Martínez, van realitzar una recerca sobre l'experiència dels Instituts 
Escola, així com de les diferents pràctiques que implantaven els centres públics 
físicament en edificis separats en el pas de la Primària a la Secundària.  

 

10:30h La Nova Etapa Intermèdia. Horitzó 2020.  Sr. Lluís Tarín. Jesuïtes Educació.  

En el marc dels centres privats-concertats, els centres Jesuïtes-Educació van fer una 
diagnosi de les necessitats de l'alumnat en el pas de primària a secundària, i han optat 
per la creació una etapa intermèdia com a estratègia organitzativa (entre d'altres mesures),  
per satisfer aquestes necessitats. 

• http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/informatius-catalunya-radio/blog-de-mestres-una-
nova-etapa-educativa-entre-primaria-i-eso/audio/871345/ 

• http://www.elpuntavui.cat/article/2-societat/5-societat/830256-pas-endavant-pedagogic-
dels-jesuites.html 
 

12h Institut Baix Camp: una organització, tres estu dis, mil cinc-cents aprenentatges. 

Sr. Miquel Arcas i Sra. Núria Giménez.  Coordinació pedagògica. 

L'institut Baix Camp, respon a un model d'institut públic que ha desenvolupat estratègies 

de coordinació entre centres adscrits per afavorir processos i resultats educatius. 

• Segon Premi Ensenyament de la Fundació del Cercle d’Economia i l’obra social “La Caixa” 
2015: Una organtizació, tres ensenyaments, 1600 aprenentatges: 
http://www.lavanguardia.com/vida/20150506/54430468138/una-escola-de-barcelona-i-un-
institut-de-reus-guanyen-premi-cercle-economia.html   

• L’Institut Baix Camp, guanya el 1r premi d’experiències educatives del Mobile Learning 
Awards 2015 amb el PICA’t, una APP educativa. 

• L'Institut Baix Camp participa al prestigiós congrés d'educació de la WFATE: 
http://reusdigital.cat/noticies/reus/linstitut-baix-camp-participa-al-prestigios-congres-
deducacio-de-la-wfate 
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12:30h El pas a l'ESO a Tarragona.  

• Presentació de bones pràctiques entre centres adscrits per part dels centres 

docents de Tarragona.  

• Retorn dels resultats del Qüestionari sobre Transició Educativa enviats als centres 

públics de la ciutat. Coordina: Comissió de Mapa Escolar- Consell Escolar 

Municipal de Tarragona. 

La transició entre etapes obliga a tots els centres a buscar estratègies d'organitzatives, 

curriculars i d'orientació. És per això que la jornada s’ha dissenyat per tal que pugui ser 

d'interès per tots els centres de la ciutat tant públics com concertats.  

Adreçada a: equips directius, coordinadors/res pedagògics, tutors/es, professorat 

d’orientació, EAPs tècnics municipals, persones que intervenen en l'acompanyament a 

l'escolarització, i comunitat educativa en general 

 

 

Inscripció:  del 25 d’abril al 6 de maig de 2016 a la seu electrònica de l’Ajuntament de 

Tarragona:  http://www.tarragona.cat/educacio/participacio/jornada-dorgans-de-

participacio-escolar  

 

L’acte que se celebrarà a partir de les 9h a l’IMET (av.Ramón y Cajal, 70), esdevé la VI 

Jornada d’Òrgans de Participació Escolar; és gratuït i reconegut com a activitat per a la 

formació permanent del professorat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya.  


