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Assumpte : informe amb el grau de compliment de la PGA i les propostes de 
millora per al curs 2012-2013 
 
 
1. Grau de compliment de la PGA 
 
En línies generals el Departament de Geografia i Història de l’IES Rei En Jaume 
d’Alzira ha complit amb els continguts de la PGA, encara que cal apuntar les següents 
matisacions: 
 

- Els continguts de la PGA per a l’ESO són inferiors que els que apareixen al 
Decret del Currículum de Secundària.  

- En 1r i 2n d’ESO s’ha complit amb la PGA, excepte en els grups de doble lletra 
que tenen una adaptació curricular. 

- En 3r i 4t d’ESO ha faltat donar una unitat didàctica en alguns grups degut a la 
mancança de temps, i al fet de prioritzar en l’aprofundiment de continguts a la 
seua mera explicació. 

- En 1r de BAT, a l’assignatura d’Història del Món Contemporani s’han donat tots 
els continguts, també perquè a la tercera avaluació els alumnes han hagut de 
participar en la construcció de coneixement i preparar individualment o per 
parelles unes presentacions de temes històrics des de la Segona Guerra 
Mundial fins el present. 

- En 2n de BAT, Història d’Espanya, s’han donat tots els continguts per a 
l’examen de selectivitat. 

- En 2n de BAT, Història de l’Art, ídem. 
- En 2n de BAT, Geografia, ídem.  
- Respecte a les activitats extraescolars, cal apuntar que no s’han realitzat degut 

a l’acord del professorat per protesta contra les polítiques de retallades, 
excepte una visita a l’exposició de “La llum de les imatges” a Alcoi; a el “Bus-
Gaudí” a Alzira; una visita a València, al Museu d’Etnologia i al centre històric; i 
una excursió lúdica a Aquopolis i a la Cova del Dragut. 

- Sobre l’alumnat amb NEE (necessitats educatives especials) cal apuntar que 
ha hagut una alumna de 1r d’ESO amb nivell de 6é de Primària, i un alumne de 
2n d’ESO amb un nivell de 4t de Primària. 

 
 
2. Propostes de millora per al curs 2012-2013 
 
De cara al pròxim curs està previst un augment de ràtios i una reducció de plantilles 
que, previsiblement, van a alterar greument la tasca docent. En aquest context es fa 
molt difícil plantejar cap mesura de millora. El pròxim curs, els esforços dels docents 
que restem al centre aniran necessàriament adreçats a adaptar-nos a la nova situació 
provocada per les retallades, procurant sempre mantenir el mateix nivell de qualitat 
docent. 
 
En l’assignatura d’ Educació per a la Ciutadania ens plantegem, de cara al pròxim 
curs, preparar materials propis per tal d’estalviar als alumnes la compra d’un altre llibre 
de text (a més, les editorials l’han canviat, de manera que no valen el del curs 
anterior). En tot cas, cal tenir present que a aquestes altures de curs, encara 
desconeixem la situació de la plantilla ni si aquesta assignatura correspondrà al nostre 
departament.  


