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El Govern dona el vistiplau al nou model d’informe 
d’avaluació a partir de les competències bàsiques als 
alumnes de primària  

 Les escoles aplicaran el nou model d’avaluació aquest final de 
curs  

 

 S’informarà  les famílies de què suposa avaluar per competències, 
les novetats en l’informe de final de curs i els diferents 
instruments per avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes 

 

 L’ordre d’avaluació posa èmfasi en l’avaluació formativa que 
identifica les dificultats al llarg del procés educatiu i permet 
prendre les decisions oportunes per assolir els objectius 

 

 El nou sistema avaluatiu es basa en els termes següents: 
assoliment excel·lent, assoliment notable, assoliment satisfactori i 
no-assoliment 

 
El Govern ha donat el vistiplau al nou model d’informe d’avaluació per als 
alumnes de l’educació primària que els centres educatius catalans aplicaran 
aquest final de curs. L’avaluació per competències suposa situar l’alumne com 
a protagonista del seu aprenentatge i l’ajuda a ser més competent. Aquest  
nou model es basa en les competències bàsiques fixades al currículum i 
deriva de l’Ordre d’avaluació de l’educació primària aprovada el 2016.  
 
Per donar a conèixer els continguts i objectius de les avaluacions per 
competències entre les famílies, el Departament d'Ensenyament ha elaborat 
un document informatiu que es repartirà als centres. 

 

Les avaluacions abasten els àmbits següents: 

- lingüístic 
o llengua i literatura catalanes 
o llengua i literatura castellanes 
o aranès (a Aran) 
o llengua estrangera 

- matemàtic 
- coneixement del medi 

o natural 
o social i cultural 

- artístic 
o visual i plàstica, música i dansa 
o dansa 

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7148/1508505.pdf
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- educació física 
- educació en valors 

o valors socials i cívics  

o 

o religió 

 

A final de cicle, 2n, 4t i 6è d’educació primària també s’avaluaran els àmbits 
d’aprendre a aprendre; autonomia, iniciativa personal i emprenedoria; i digital. 
 
En cadascun dels àmbits, el nou sistema avaluatiu es durà a terme amb els 
termes següents:  

- Assoliment excel·lent 
- Assoliment notable 
- Assoliment satisfactori  
- No-assoliment 

 

Informes per als centres i per a les famílies 
 
Els documents informatius donen a conèixer a les famílies els diferents canals 
de comunicació de què disposen amb les escoles, com ara les reunions 
col·lectives, les entrevistes individuals o els informes escrits. Pel que fa als 
informes escrits, al final de cada trimestre el centre fa el seu model propi amb 
la informació de l’alumne, la seva evolució en l’aprenentatge, els aspectes 
personals i les mesures de suport, en cas que calgui. A final del curs els 
centres hauran de formalitzar l’informe oficial on s’explicita el grau 
d’assoliment de les competències, i que enguany es farà a partir dels nous 
termes establerts. 
 
La promoció dels alumnes també és un aspecte que s’exposa. Així, s’explica 
en què consisteix la promoció –el pas de curs- i la possibilitat de promocionar 
amb dificultats d’assoliment en cas que el professorat consideri que amb els 
suports corresponents l’alumne pot assolir els aprenentatges. També es 
contempla la possibilitat que un alumne romangui un curs més al llarg de tota 
l’etapa d’educació primària; i en cas d’alumnes amb altes capacitats el poder 
flexibilitzar la permanència en un curs en tota l’etapa. Per a tots dos casos 
l’alumne ha de disposar d’un pla individualitzat en cas que no en disposi.  
 
Finalment, s’informa dels diferents documents oficials d’avaluació existents: 
l’expedient acadèmic, l’acta d’avaluació de final de curs, l’historial acadèmic 
de l’educació primària, l’informe individualitzat de final d’etapa i l’informe 
personal per trasllat durant el curs en cas de trasllat de centre.  
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El Govern subscriu un conveni amb l’ONCE i la seva 
Fundació per treballar conjuntament per la inclusió 
social de les persones amb discapacitat 

 
 El conveni, que afecta la majoria de departaments, s’emmarca en 

la implementació de polítiques públiques d’integració social de 
persones amb discapacitat que estableix el Pla de Govern 

 
El Govern ha aprovat la subscripció d’un conveni  marc de col·laboració entre 
la Generalitat de Catalunya, l’ONCE, la Fundació ONCE per a la Cooperació i 
Inclusió Social de Persones amb Discapacitat (Fundació ONCE), la Fundació 
ONCE per a l’Atenció de Persones amb Sordceguesa (FOAPS) i la Asociación 
para el Empleo y la Formación de Personas con Discapacidad (FSC Inserta). 
 
L’objectiu del conveni és treballar conjuntament per  la inclusió social de les 
persones amb discapacitat, en matèries com la inserció laboral estable i de 
qualitat de les persones amb discapacitat; el desenvolupament i la difusió de 
l’accessibilitat universal i el disseny per a tothom; l’educació; la responsabilitat 
social; la innovació; així com la cooperació transversal en aquells afers que les 
parts estimin convenients per a l’interès del col·lectiu de persones amb 
discapacitat. 
 
En concret, el conveni estableix 15 línies de treball i col·laboració: 
 
1. Assessorament i formació en matèria de ceguesa i greu discapacitat visual. 
2. Manteniment i millora de la coordinació institucional. 
3. Assessorament en l'atenció a les persones amb discapacitat visual sobre 

els serveis que ofereix l’ONCE. 
4. Atenció al col·lectiu de persones sordcegues presents a Catalunya. 
5. Accés a l’esport. 
6. Lluita contra els jocs il·legals. 
7. Col·laboració específica amb la Policia de la Generalitat - Mossos 

d’Esquadra en matèria de seguretat per a aquestes persones. 
8. Inserció laboral i venda dels jocs que l’ONCE comercialitza. 
9. Ocupació i tecnologies accessibles. 
10. Establiment i disseny de programes de captació, orientació i inserció 

laboral de persones amb discapacitat. 
11. Assessorament de l'ONCE sobre l’elaboració de materials i ajudes per a 

persones amb discapacitat visual. 
12. Assessorament en matèria d’Accessibilitat Universal i Disseny per a Tots. 
13. Col·laboració en matèria educativa dirigida a persones cegues o amb greu 

discapacitat visual. 
14. Adequació dels mitjans i materials a l'escola. 
15. Impuls i promoció pública i privada que afavoreixin el col·lectiu de les 

persones amb discapacitat. 



 

 

Acords de Govern. 30.05.2017  

Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

5 

 
La Generalitat de Catalunya ja va signar en els anys 2003 i 2014 dos convenis 
de col·laboració amb aquestes entitats, amb la intenció de treballar 
conjuntament per la integració social de les persones amb discapacitat. 
 
En ambdós casos, l’objectiu de la col·laboració era el de treballar 
conjuntament amb aquestes entitats i poder d’abordar des d’un punt de vista 
integral el foment de polítiques d’inclusió social de les persones amb 
discapacitat. 
 
Tant aquests convenis marc de col·laboració de 2003 i 2014, com l’actual que 
es presenta, afecten les competències dels departaments de la Presidència; 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge; Ensenyament; Salut; Interior; Cultura; Treball, Afers 
Socials i Famílies, i Empresa i Coneixement. 
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El Govern inicia els tràmits per presentar un recurs 
d’inconstitucionalitat en matèria d’ajudes laborals 
 

 El Govern sol·licitarà al Consell de Garanties Estatutàries el 
dictamen per a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat 
per invasió de competències contra el Reial decret que prorroga el 
Programa d’Activació per a l’Ocupació 

 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat sol·licitar al Consell de Garanties 
Estatutàries el dictamen preceptiu previ per a la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat amb relació al Reial decret llei 7/2017, de 28 d'abril, pel 
qual es prorroga i modifica el Programa d'Activació per a l'Ocupació per 
impulsar mesures per tal d’intensificar l’evolució positiva de l’economia i 
l’ocupació.  
 
El recurs d’inconstitucionalitat es refereix específicament als apartats 3, 4 i 5 
de l’article únic del Reial decret, així com a la Disposició final 1a. Des del 
Govern es considera que aquests articles envaeixen competències pròpies 
incloses a l’Estatut d’autonomia de Catalunya pel que fa a la tramitació i 
atorgament d’aquests ajuts destinats a persones aturades de llarga durada i 
que compleixin una sèrie de requisits.  
 
Aquests ajuts podrien vulnerar les competències de la Generalitat perquè 
preveuen que la concessió de l’ajut econòmic d’acompanyament es reservi al 
Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), malgrat que aquests ajuts no són 
a càrrec dels recursos econòmics de la Seguretat Social ni concorren 
circumstàncies que justifiquin l’excepcionalitat de la seva gestió i concessió 
per l’Estat, per la qual cosa la seva tramitació i atorgament haurien de 
correspondre als serveis públics d’ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
Així doncs, el recurs es fonamenta en el fet que l’administració competent i 
que n’hauria de portar a terme el desplegament és la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Cal recordar que la Generalitat de Catalunya ha assumit competències 
executives en matèria de treball i relacions laborals d’acord amb l’Estatut 
d’autonomia que inclou les polítiques actives d’ocupació, la formació dels 
demandants d’ocupació i la gestió de les subvencions corresponents, així com 
la intermediació laboral. També cal tenir en compte que, d’acord amb l’article 
114.4 de l’Estatut d’autonomia, correspon a la Generalitat, en les matèries de 
competència executiva, la gestió de les subvencions estatals, incloent-hi la 
tramitació i la concessió. 
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El Govern autoritza el traspàs de diversos trams de 
carreteres entre la Generalitat, la Diputació de 
Tarragona i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès 
 

 L’acord inclourà els canvis de titularitat de trams de la T-240, la 
TP-2402 i la carretera de l’Albornar i la construcció d’una rotonda a 
la C-51 

 
El Govern ha autoritzat avui la subscripció d’un conveni entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, la Diputació de Tarragona i 
l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès) per al canvi de 
titularitat de diversos trams de les carreteres T-240 i TP-2402 i de la 
carretera de l’Albornar i l’execució d’una rotonda a la C-51. Aquest acord 
respon a la voluntat de conformar un nou eix viari comarcal entre el Baix i 
l’Alt Penedès de connexió entre la C-51 i l’AP-2 i d’accés a la Bisbal del 
Penedès sense necessitat d’una nova infraestructura i evitant el pas dels 
vehicles per l’interior del nucli urbà.  
 
El recent condicionament de la carretera C-51 al seu pas pel terme de la 
Bisbal del Penedès permet habilitar un eix viari comarcal aprofitant el vial 
municipal que va des de la rotonda d’accés a l’AP-2 fins a la rotonda 
d’accés al polígon industrial les Planes, conjuntament amb el nou tram de 
carretera construït entre aquesta rotonda i la carretera local de la Diputació 
TP-2402 i amb la integració de l’últim tram d’aquesta carretera local fins a la 
rotonda de connexió amb la C-51.  
 
Aquesta configuració del nou eix viari comarcal comporta la modificació 
simultània de la funcionalitat de diversos trams de la xarxa viària que 
pertanyen tant a la Generalitat com a la Diputació de Tarragona i a 
l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, i, per tant, el canvi de la seva 
titularitat.  
 
D’altra banda, l’actual connexió de la carretera T-240 amb la carretera C-
51, també al terme municipal de la Bisbal del Penedès, es fa mitjançant una 
intersecció que permet únicament els moviments d’entrada i sortida en el 
sentit de circulació cap a Valls. Per aquest motiu, la Generalitat construirà 
una nova rotonda a la C-51 que permeti millorar aquest enllaç. 
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El Govern concedeix una subvenció de 717.000 euros 
al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de 
Catalunya en el seu 50è aniversari 
 

 Enguany se celebrarà del 5 al 15 d’octubre i tindrà com a leitmotiv 
una de les referències del cinema de gènere: la figura de Dràcula 

 

El Govern ha acordat concedir una subvenció a la Fundació Sitges, Festival 
Internacional de Cinema de Catalunya, per un import de 717.000 euros, per a 
l’organització de la 50a edició del Sitges Festival Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya. 
 
El Festival se celebra cada any, des de 1968, a principis d'octubre. És 
el primer del món dedicat al gènere fantàstic i, amb els anys, s’ha convertit en 
un referent internacional. Es tracta del festival de cinema amb més prestigi i 
ressò mediàtic dels que es fan a Catalunya.  
 
Enguany se celebrarà del 5 al 15 d’octubre i tindrà com a leitmotiv una de les 
referències del cinema de gènere: la figura de Dràcula. A més, el director, 
guionista, productor i novel·lista mexicà Guillermo del Toro serà el padrí de 
l’esdeveniment, que enguany ampliarà un dia la seva programació. 
 
El Festival va néixer amb el nom de Setmana Internacional de Cinema 
Fantàstic i de Terror de Sitges i des de llavors s'ha 
celebrat ininterrompudament, oferint als milers de visitants que hi acudeixen 
projeccions cinematogràfiques, exposicions i conferències. Aquest 
esdeveniment rep visites d'intèrprets, directors i productors de renom tant 
nacional com internacional. Aquest esdeveniment és també la seu dels premis 
anuals de l’European Fantastic Film Festivals Federation. 
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Altres Acords de Govern 
 
Autoritzada la fusió del Consorci Centre d’Innovació del Transport  amb 
el Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria 

 
El Govern ha autoritzat la fusió per absorció del Consorci Centre d’Innovació 
del Transport (CENIT) amb el Consorci Centre Internacional de Mètodes 
Numèrics en Enginyeria (CIMNE). L’Acord del Govern de 2 d’agost de 2011, 
sobre mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector 
públic, va instar el Departament de Territori i Sostenibilitat a iniciar tot un 
seguit d’accions destinades a la reorganització i reducció del seu sector públic 
adscrit, i va citar de manera expressa el CENIT com una d’aquestes entitats 
sobre les quals calia actuar. 
 
Un cop es va autoritzar la dissolució i liquidació del CENIT, i coincidint amb 
l’interès mostrat per altres administracions a formar part d’aquest consorci,  es 
va considerar aconsellable que la Generalitat, mitjançant el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, hi romangués en vista de la importància d’aquesta 
entitat en el camp de l’estudi i la investigació dins l’àmbit del transport. 

 

 


