
   

 “ EL VIATGE DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA ” 
 

 

 

· Descobrir els principals canvis que es produeixen entre les dues etapes educatives.    
 · Saber què implica el canvi d’etapa. 
· Afavorir el coneixement de l’ESO. 

 · Aprofundir sobre el concepte d’èxit escolar. 
 · Facilitar l’acompanyament als fills i filles en aquesta transició.   
 · Resoldre dubtes i preguntes. 

 

 

PRIMÀRIA:        6 cursos 
          Objectius: - Adquirir una base comuna que els permeti assegurar el seu desenvolupament personal i social. 

  - Proporcionar elements bàsics de cultura. 
  - Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi. 
  - Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i comprensió oral  
     i escrita. 

 

SECUNDÀRIA:   4 cursos 
          Objectius: - Preparar l’accés a la Formació Professional específica de Grau Mig o al Batxillerat.  
     Especial importància de la nota mitjana de 1r, 2n i 3r d’ESO. 

  - Preparar la introducció al món laboral. Es recomana continuar formant-se ja que qui té estudis  
    té més oportunitats de trobar feina. 
  - Adquirir una formació per fer front als deures i exercir els drets com a ciutadans. 
 

Objectiu general: 
 Que els nois i noies adquireixin eines per entendre el món 
i esdevinguin persones capaces d’intervenir en la societat. 

 

 

 

ENTORN:   - Nou edifici, nou horari, nous companys, nou professorat… 
 

SOCIALS:   - Relació amb els pares, amics, professors… 
   - Importància de les amistats 
   - Altres interessos: activitats extraescolars (compatibilitat amb la tasca acadèmica) 
 

PSICOLÒGICS:  - Etapa de desconcert, rebel·lió (adolescència) 
   - Fenomen “voler ser grans abans d’hora” 
   - A 6è de Primària són els “grans”. A 1r d’ESO són els “petits”. (Comencen amb 11/12 anys). 
 

FÍSICS:    - Canvi hormonal 
   - Existència de diferències de creixement maduratiu (nens-nenes) 
 

METODOLÒGICS:   - Més i noves matèries, més professors, més deures (?) 
   - Utilització de l’agenda 
   - Domini de tècniques d’estudi (subratllat, resum, esquema) 
   - Importància dels hàbits de treball i estudi 
   - Crèdit de síntesi 
 

FINALITATS  

CARACTERÍSTIQUES DE CADA ETAPA  

PRINCIPALS CANVIS  



   

 

 

 
Tenint en compte que cada alumne té unes determinades capacitats i necessita un determinat ritme 
d’aprenentatge, podem dir que l’èxit escolar s’aconsegueix quan un alumne dóna el màxim de si mateix, és a dir 
de les seves capacitats.  
 

ACTUALMENT:  sentit més GLOBAL:     ÈXIT ESCOLAR  �  ÈXIT SOCIAL  �  ÈXIT VITAL 

José Antonio Marina: “No educamos para tener buenos resultados escolares sino buenos resultados vitales  
fuera de la escuela” 
 
Bernabé Tierno: El Éxito Escolar depende del tiempo que dediquemos a los hijos, de que el niño vea que sus 
padres leen, de que los padres hablen con los profesores. Hay que educar a los niños en el espíritu de la 
superación. 

 
Julia Navarro:  "Una sociedad que desprecia el conocimiento y la experiencia no tiene futuro"  

 
 
 
 
 
 
 

� Transició entre la infantesa i la joventut. 
� Inici de la maduració sexual. Importància de la higiene. 
� Els amics substitueixen els pares en molts aspectes (confidències, decisions de compra…). 
� Fenomen dels “ídols”. 
� Rebel·lia. 
� Importància de descansar, dormir i menjar bé. 
� Influenciabilitat. 
� Necessiten sentir-se socialment independents. 
� Importància de l’educació emocional. 
� Conductes no desitjades (falta d’educació, respecte i disciplina…) 
� Importància de conèixer bé els fills/es. 
� Compte amb el mal ús de les noves tecnologies (telèfon mòbil, videojocs, xarxes socials) �  
 addiccions � Educar en el bon ús. 
 
 

És molt important acompanyar-los tant en el canvi d’etapa educativa com els anys següents. Recordar que no 

s’educa d’un dia per l’altre sinó cada dia. Educar és un procés que requereix esforç i dedicació. 

 

 

 

 

ÈXIT ESCOLAR  

                  ADOLESCÈNCIA 



   
 

 
� Ajudant-los i mostrant interès vers els seus estudis (horaris, planificació, deures, exàmens…) 
� Disposar-los d’un espai adequat per les estudiar i fer els deures. 
� Supervisant l’agenda escolar. 
� Educant amb l’exemple. 
� Potenciant la cultura de l’esforç. 
� No donar-los tot el que demanin. 
� Passar temps amb ells (jugant, llegint…). Els fills han de disfrutar dels pares! 
� Que vegin que els estudis són un assumpte que us interessa. 
� Participant en activitats que impliquen la presència dels pares. 
� Tenint paciència, estant “ATENTS”i sent bons observadors. 
� Transmetent tranquil·litat i seguretat. 
� Valorant positivament l’institut i professorat. 
� Mantenint contacte amb el tutor corresponent. 
� Valorant l’esforç que realitzen. 
� No abusant de premis i càstigs.  
� Creant hàbits de treball. 
� Posant límits (necessiten ser acompanyats) 

 

· Educar des de la perspectiva que esforçar-se i donar el màxim d’un mateix val la pena.  
· Estar atents a les necessitats de reforç escolar que puguin necessitar. 
· Transmetre il·lusió i interès per aprendre. 
· Estar a sobre: pares absents-pesats. 
· Coordinació Família-Escola. Treball conjunt. 
· Famílies compromeses amb l’educació del seus fills � “Una cosa és tenir fills i una altra ser pare/mare” 

 
 

David Fischman: “Evitar que els nostres fills s’equivoquin o caiguin ens fa sentir millor com a pares, però els  
      impedim que aprenguin a aixecar-se després d’una caiguda” 

 

 

 

TRACTAMENT DIVERSITAT: 
� Adaptacions curriculars en una determinada matèria pels alumnes amb dificultats d’aprenentatge i amb 

altes capacitats. 
� Plans Individualitzats per alumnes que tenen greus dificultats d’aprenentatge. Adaptacions a totes les 

màteries. Requeriment d’un dictamen. 
� Treball cooperatiu (grups reduïts). 
� Desdoblament de grups. 

 

SEGUIMENT ALUMNES I CONTROL ASSISTÈNCIA: 
� Full d’incidències. 
� Control assistència. 
� Comunicacions/amonestacions. 

 

Al finalitzar 6è es realitza un TRASPÀS d’INFORMACIÓ per tenir dades dels nous alumnes que hi  
haurà a 1r d’ESO � Informe de traspàs. 

 

IMPORTÀNCIA DEL TUTOR/A: Professor de referència pels alumnes i famílies. 

                     COM AJUDAR-LOS EN LA NOVA ETAPA? 

LA IMPORTÀNCIA DE L’ASSESSORAMENT I LA INFORMACIÓ 



   
 

 

 
 
La Llei del Mínim Esforç provoca, en moltes ocasions, conformar-se amb l’aprovat. A més, la cultura de 
la immediatesa, de les presses i de les distraccions no fomenta l’esforç. Cada cop es volen aconseguir 
les coses de forma més ràpida i cal tenir en compte que “una cosa és fer la feina i una altra és fer-la 
ben feta”. 

 
Aristòtil: “Més es vol allò que amb més treball s’aconsegueix”  
 

Francesc Torralba: “l’esforç és un valor molt absent en la vida social i, especialment, en el camp educati. S’ho 
han trobat tot fet i aleshores ens estranya que no s’esforcin. Viuen en circumstàncies tan còmodes que no senten 
la necessitat de canviar-la” 
 

Cita: "Con esfuerzo puede ser que logres poco, pero sin él seguro que no lograrás nada" 
 
 
 
 
 
 
 

- Cal tenir en compte la seva  motxilla, plena de llibres, ordinador, etc. però potser també de problemes 
familiars, desorientació personal, afectació de la crisi econòmica, mort d’algun familiar… 

- Importància de llegir 15-20 minuts diaris. “Tot comença amb la lectura” (comprensió lectora, correcta 
ortografia, foment de la imaginació….) 

- Aprofitar les classes al màxim (estar atent, prendre apunts…) 
- Domini de tècniques d’estudi bàsiques (subratllat, resum, esquema…). 
- Tenir hàbits de treball i estudi � importància de ser constants. 

 
Factors clau:  
· LA MOTIVACIÓ � "No importa cuánto sepas, sino las ganas de seguir aprendiendo". 

· L’INTERÈS � “Si alguien quiere aprender, aprende y si no quiere, enseñarle es perder el tiempo” 
      Rousseau: “Doneu al nen el desig d’aprendre i qualsevol mètode serà bo” 

 
 
 

“Un institut NI és un club social NI és un casal d’estiu” 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE L’ESFORÇ 

SOBRE L’ALUMNE 



   
 
 
 

John Ruskin: 
“La meta final de la verdadera educación  
no es sólo hacer que la gente haga lo que es correcto, sino que disfrute haciéndolo, 
no sólo formar personas trabajadoras, sino personas que amen el trabajo, 
no sólo individuos con conocimientos sino con amor al conocimiento, 

           no sólo seres puros sino con amor a la pureza, 
no sólo personas justas sino con hambre y sed de justicia” 

 

José Antonio Marina 
“Els pares es queixen que l'escola no educa i, els professors, 
que els pares porten els fills al col·legi sensehaver-los educat. 
Després, ambdós es posen d'acord i diuen que la culpa és de la televisió, 
i els responsables d'aquesta afegeixen que ofereixen el que la societat demana. 
Al final, es dóna la culpa al govern, al qual se li demana que canviï la societat” 

 

 

Per a reflexionar: 

Educar és convertir algú en persona.  

L’educació és la base del present i la garantia del futur. 

Una societat educada i formada constitueix la millor garantia per al seu progrés. 

     Els alumnes del present són els ciutadans i professionals del futur. 
 

Cap nen/a neix amb un manual d’instruccions sota el braç. 

Cap nen, professor/a, pare o mare és igual… 

Qui ha dit que educar és fàcil? 

 

Fernando Cardenal: “Sense educació, l’ésser humà no té futur” 

 

 

 

 

  

Formador: 

Antoni Argent Ballús 

antoniargent@gmail.com 


