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1. Introducció 
 
En aquest Projecte Educatiu de Centre queden reflectits els trets identitaris que ens caracteritzen, 
la nostra història, els nostres objectius pedagògics, els eixos centrals que vertebren el nostre 
projecte i l’estructura organitzativa de l’Institut Baix Montseny. 
 
Aquest Projecte Educatiu de Centre (d’ara en endavant PEC) és el document bàsic de gestió on 
s’estableixen les línies d’actuació per a tots els membres de la nostra comunitat educativa i és, 
alhora, el compromís del nostre centre envers la societat, tal i com es desprèn de l’article 91 de la 
Llei d’Educació de Catalunya.  
 
La LEC també recull els principis rectors del sistema educatiu, que són el marc dins el qual 
s’articula un Projecte Educatiu: 
 
❏ El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de legislació 

vigent. 
❏ La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat 

personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 
❏ La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els 

col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics. 
❏ El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat d’elecció 

entre centres públics o centres altres que els creats pels poders públics, la llibertat de càtedra 
del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes. 

❏ El pluralisme. 
❏ La inclusió escolar i la cohesió social. 
❏ La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la 

consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat. 
❏ El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la 

convivència. 
❏ El respecte i el coneixement del propi cos. 
❏ El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 
❏ El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels recursos 

naturals i del paisatge. 
❏ El foment de l’emprenedoria. 
❏ La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 
❏ L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola. 
❏ L’educació al llarg de la vida. 
❏ El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral que 

vagi d’acord amb llurs conviccions. 
❏ L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 
 
 El marc normatiu que s’ha tingut en compte a l’hora d’elaborar el PEC ha estat: 
- Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació - LOE 
- Llei 12/2009 del 10 de juliol d’Educació – LEC 
- Decret 102/2010 de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius 
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 - Decret 155/2010 de 2 de novembre de la direcció dels centres educatius públics i del personal 
directiu professional docent 
- Decret 143/2007 de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments d’educació 
secundària obligatòria 
- Ordre EDU/295/2008 de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents 
i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria 
 - Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 
batxillerat 
- Ordre EDU/554/2008 de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del 
batxillerat 
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2. Qui som i d’on venim 
 
L’Institut Baix Montseny és un centre de titularitat pública, ubicat al municipi de Sant Celoni, en 
una zona allunyada del nucli urbà, al Vallès Oriental. Ens caracteritzem pel nostre esforç per 
crear un espai de convivència, aprenentatge i treball. 
Creiem en l’educació de proximitat i per això treballem amb xarxa amb els diferents agents 
socials, amb l’objectiu d’ajudar els nostres alumnes a ser ciutadans responsables, autònoms i 
competents. 
Veiem el treball en equip com el motor de la societat i, per tant, el valorem com una manera de 
fer essencial a nivell educatiu. Per aquest motiu potenciem el triangle escola, família, municipi 
com l’equip bàsic de treball per a oferir una educació de qualitat. Creiem fermament que sumant 
capacitats es multipliquen resultats i, la millor manera de transmetre aquest valor als nostres 
alumnes és mostrant-los dia a dia que el treball en xarxa ens fa créixer a tots. 
 
Aquesta idea es materialitza en un ideograma que, de forma sintètica i visual, expressa la 
necessitat de compartir i cooperar: el macrocervell. 
 
El macrocervell és una “idea força” que es sustenta en la necessitat de sumar els talents de 
cadascú, de sumar les diferents visions i de sumar els sentiments i emocions tenint en compte 
que, aprofitant les diferències i destreses de cada integrant de la comunitat educativa a través de 
la creació d’un sentit comú, podem transformar la realitat. El substrat d’aquesta idea és el 
següent: jo sol sóc normal però sumat als altres formo part d’una comunitat altament intel·ligent, 
a tots els nivells. 
 

 
 
L’Institut Baix Montseny neix com a institut de batxillerat el curs 1978-1979 a la localitat de Sant 
Celoni per tal de donar una oferta educativa d’estudis  postobligatoris  al municipi amb el nom 
de IB Baix Montseny. A partir del curs 1996-1997 la implantació de l’ ESO  es va fer una realitat. 
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El curs 1999-2000 el centre va acollir per primera vegada dos CFGM (el cicle de Manteniment 
Electromecànic i el cicle de Gestió Administrativa) mentre que al curs 2013-14 va començar a 
impartir els mòduls professionals corresponents al CFGS de Mecatrònica Industrial. 
 
La implantació de l’ ESO al sistema educatiu va fer que l’ Institut Baix Montseny, que acollia 
només alumnes de Batxillerat, hagués de transformar-se per tal d’acollir alumnes de tipologia i 
edats molt diferents. Per una banda, els alumnes de 12 a 16 anys que començaven  l’ESO, amb 
un elevat nombre de joves amb necessitats educatives específiques (32% de NEE), provinents de 
l’Escola Josep Pallerola i Roca, l’Escola Soler de Vilardell (des del curs 15-16) i els alumnes de les 
escoles de La Batllòria, Gualba i Campins. Per altra banda, els alumnes de 16 a 20 anys que 
cursen Batxillerat i Cicles Formatius provenen del nostre centre, de les tres escoles concertades 
del municipi (Cor de Maria, La Salle i L’Avet Roig) i de l’Institut-Escola La Tordera; i en el cas 
dels Cicles Formatius provenen també d’altres municipis de la zona. Altrament, al batxillerat 
només un 25% de l’alumnat prové del nostre propi centre, la resta han cursat l’ESO en els 
diferents centres concertats del municipi que alhora són de tipologia diferent, o a La Tordera. 
 
En aquests anys d’implantació de l’ESO l’Institut Baix Montseny ha hagut d’adequar-se a les 
noves necessitats d’atenció a la diversitat i millora de la convivència a través de diferents 
projectes d’innovació pedagògica,   com la primera aula oberta de Catalunya (AMETISTA), o 
altres projectes de diversificació curricular a diferents nivells educatius (P.ACCIÓ, A.VIDA), 
recursos d’atenció a la diversitat dins i fora de l’aula, projecte de mesures alternatives a l’expulsió 
en conveni amb l’Ajuntament de Sant Celoni (ETHOS)  i un projecte empresa amb exalumnes 
amb risc d’exclusió social com a beques per a continuar els estudis (EL TIÓ DEL BAIX 
MONTSENY). 
 
El  curs 2013-14 el centre va iniciar també un projecte d’innovació educativa a primer d’ESO, 
amb una distribució del currículum per franges horàries, una intensificació de l’acció tutorial  i el 
treball transversal per projectes, tot amb una disminució considerable de la ràtio 
professor/alumne i professorat voluntari. Després de la valoració positiva d’aquest projecte  
aquesta organització s’ha estès a segon d’ESO amb petites variants de distribució horària 
curricular. 
 
Així doncs, aquesta circumstància peculiar del nostre municipi pel que fa a la distribució dels 
alumnes en tres escoles concertades i dues de públiques ha fet que l’Institut Baix Montseny hagi 
transformat allò que en un principi només eren dificultats i punts febles, en un Projecte Educatiu 
propi i singular consistent en fer un “vestit a mida educatiu”  gràcies a una estructura pedagògica 
prou sòlida i, al mateix temps, flexible, que li ha permès atendre amb garanties de qualitat 
educativa la gran diversitat del seu alumnat. 
 
 Actualment és un Institut de secundària que acull tres famílies educatives ben diferenciades amb 
les seves línies corresponents:  tres línies d’ESO, tres línies de BAT i una línia en cadascun dels 
cicles formatius abans esmentats, sent l’únic centre al municipi que imparteix ESO, BAT, CFGM 
i  CFGS. 
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El centre ha recuperat la seva bona imatge educativa, essent a dia d’avui, una de les ofertes més 
demandades del municipi. Reforça aquesta opinió les darreres enquestes de satisfacció  del Pla 
d’Autonomia distribuïdes per tota la comunitat educativa, on, per primera vegada, la satisfacció 
amb el centre va superar la qualificació de notable i hi ha llistes d’espera per entrar a diversos 
nivells educatius. 
 
En els últims cursos el centre ha tingut prop de 650 alumnes repertits en els diferents estudis de 
la següent manera: un 50% dels alumnes cursen Educació Secundària Obligatòria, un 30% están 
a batxillerat, un 15% cursen cicles formatius de grau mitjà i un 5% estudien grau superior. 
 
Quant al professorat, l’ institut compta amb una plantilla d’entre 60 i 70 docents que ocupen 
entre 55 i 60 llocs de treball (sense comptar les dues places ocupades per 3 docents destinades al 
PTT, que es troba al SAX-SALA), dues administratives, dues conserges i el personal del 
menjador i neteja. 
 
Com que el curs 15-16 es va obrir una USEE al centre, vam incorporar a la plantilla, a part de 1,5 
places de psicopedagog, una educadora d’educació especial (EEE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

3. Què volem 
 
El curs 2008-2009 la nova direcció va tenir com a objectiu prioritari posar ordre al centre, tot 
potenciant la cohesió social dels alumnes i el seu sentit de pertinença al centre. El professorat 
vivia molt negativament el clima que es respirava a l’institut i, per això, era crucial posar èmfasi 
en l’ordre i la disciplina. En aquell moment, l’interès es va centrar en establir protocols molt clars 
d’actuació en cas d’incidències disciplinàries i transmetre als alumnes el que s’esperava d’ells. El 
reconeixement de límits va donar seguretat als alumnes, que poc a poc van anar assumint unes 
normes de conducta que van facilitar la convivència pacífica i enriquidora per a tots.  

Un cop aconseguit aquest primer objectiu fonamental, calia incidir en dos objectius més, que són 
els que ara ens ocupen: 1) Millorar els resultats educatius i (2) Millorar la cohesió social. Abans de 
desenvolupar-los, cal dir que, en molts aspectes, aquests objectius estan íntimament relacionats, 
de  manera que resulta difícil separar-los completament. Com explicarem a continuació, el 
Projecte Ponts, que desenvolupem a 1r i 2n d’ESO, permet treballar aspectes relacionats amb 
ambdós objectius, per exemple. I el mateix passa amb d’altres activitats que duem a terme dins el 
centre.  

1) Millorar els resultats educatius: Per aconseguir-ho cal... 

1.1. Millorar els hàbits de treball dels alumnes mitjançant diferents iniciatives, com la 
preservació d’espais de lectura diaris a l’aula o l’enfortiment de l’acció tutorial a 1r i 2n 
d’ESO. Així mateix, a 1r i 2n d’ESO, es duen a terme rutines de relaxació tornant del 2n 
pati. Tot i que aquestes rutines no són pròpiament de treball, sí que afavoreixen que 
l’alumnat encari les dues últimes hores amb la concentració necessària.   

1.2. Millorar les competències bàsiques dels alumnes de l’ESO. En aquest sentit, s’ha 
inclòs un treball específic per competències a la franja de TP de 2n d’ESO. Per altra 
banda, a cada curs de l’ESO fem un dia d’examen de competències bàsiques.  

1.3. Mantenir el treball transversal i cooperatiu que es desenvolupa de forma 
especial a 1r i 2n d’ESO en la franja de projectes (8 hores setmanals a 1r, 6 hores a 2n), 
on els professors de les matèries de Tecnologia, Música i Socials han dissenyat projectes 
interdisciplinaris per treballar els continguts de la matèria. Per donar continuïtat a 
aquesta forma de treballar, a 3r duem a terme la matèria de Microprojectes, on es 
treballen transversalment diferents continguts, a raó de dues hores a la setmana.  

1.4. Millorar la competència informacional, a través de diverses activitats, com fer ús 
del moodle en matèries diferents al llarg de l’escolaritat, utilitzar les eines de google 
(correu i drive), treballar amb l’Scratch a la matèria de Tecnologia, fer exposicions orals 
acompanyades de suport digital (ja sigui Power Point, Prezi, etc.) des de 1r d’ESO o 
participar en el projecte Robotseny.  

1.5. Optimitzar les hores professor-atenció a la diversitat. En aquest sentit, els 
professionals d’orientació educativa donen suport a les tutories, organitzem els alumnes 
de 1r i 2n en més grups que els concedits “oficialment” i hem posat en funcionament 
una aula USEE. A més, s’ha augmentat la ràtio d’alumnes a Projecte Acció. 
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1.6.  Impulsar i promocionar l’aprenentatge actiu de llengües estrangeres. Per tal 
d’avançar com a centre plurilingüe en l’aprenentatge integrat de continguts i llengües 
duem a terme les següents actuacions: En francés realitzem un intercanvi a França a 3r 
d’ESO (a 2n d’ESO ja es comença la correspondencia amb França), participem en el 
concurs literari Mots passants de la UAB a 4rt d’ESO i 1r de BAT, realitzem projectes 
fent servir les noves tecnologies i presentem els alumnes de 1r de BAT al DELF escolar 
B1. En anglès incorporem les noves tecnologies  en l’aprenentatge de les llengües 
estrangeres, fem algunes activitats fora del centre que impliquin el contacte amb natius i 
dividim 1r i 2n de bat en 4 nivells per treballar en grups més reduïts i poder atendre 
millor la diversitat tant per dalt com per baix. A més, en un futur proper volem 
incorporar: el Projecte Batxibac per garantir la qualitat de l’ensenyament i dotar 
l’alumnat d’una eina que els oferirà més sortides professionals i ampliarà les opcions 
d’estudis superiors. Pensem que la incorporació al centre del Programa Batxibac serà un 
element clau que afavorirà el desenvolupament personal del nostre alumnat i la seva 
incorporació, en un futur, a la societat actual amb una competència lingüística de qualitat 
que els permetrà comptar amb un ampli ventall de possibilitats. També procurarem 
iniciar un intercanvi a 3r d’ESO amb un país de parla inglesa, algún projecte 
interdisciplinari anglès – francés i fomentar l’ús de les llengües estrangeres a la web del 
centre. 

L’objectiu de millorar els resultats educatius inclou, doncs, mantenir i fomentar aquestes 
activitats que ja duem a terme. 

2)  Millorar la cohesió social: 

2.1. Al centre: 

2.1.1. Impulsar el Projecte Ponts. Per millorar la cohesió entre el nostre alumnat 
ha estat clau el Projecte Ponts. La motivació de l’alumnat ha crescut molt, gràcies, 
sobretot, al treball per franges, que aconsegueix seduir diferents tipologies 
d’alumnes (els més acadèmics i els més manipulatius, per exemple). Aquest factor ha 
incidit en una disminució de l’absentisme escolar.  

2.1.2. Adaptar el projecte Ethos al perfil d’alumnat que tenim. Per redreçar les 
conductes disruptives i com a alternativa a l’expulsió, comptem amb el Projecte 
Ethos, un projecte que fomenta el servei comunitari. Aquest servei comunitari pot 
dur-se a terme en horari de matí durant una setmana (i no assistir al centre durant 
aquella setmana), en horari de tarda (i compaginar l’assistència al centre amb el servei 
comunitari) o bé durant un mes, un dia a la setmana. És important que sapiguem 
trobar quina modalitat del recurs és més adequada per a cada alumne.   

2.1.3. Tenir un responsable de la sala d’estudi per atendre els alumnes 
expulsats de l’aula. Els alumnes han trobat a la sala d’estudi dos referents que els 
ajuda a reflexionar sobre el comportament que cal redreçar.  

2.1.4. Potenciar les tutories entre iguals que duem a terme entre 1r i 3r d’ESO. El 
curs 16-17 s’han creat ja les parelles fillols-padrins amb els alumnes de 6è de primària 
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de les diferents escoles del municipi pel curs 17-18. 

2.1.5. Ubicar a cada alumne al lloc que li correspon: a l’aula ordinària, a un 
projecte per alumnes amb dificultats d’aprenentatge, a l’aula oberta, etc.  

2.1.6. Mantenir la sortida d’Educació Física a 1r de Batxillerat, que serveix per 
cohesionar els alumnes que provenen de les diferents escoles concertades del 
municipi, La Tordera i els alumnes que han fer l’ESO al nostre centre. Així mateix, 
preservar l’intercanvi amb França a 3r d’ESO i les colònies a 1r, 2n i 3r d’ESO i 
el viatge de final d’etapa a 4t d’ESO.  

2.1.7. Fomentar l’acte de graduació dels alumnes de 4t d’ESO i donar més entitat 
al de 2n de BAT i 2n de CFGM i CFGS. 

2.1.8. Promoure la participació de la comunitat educativa a La Calaixera, la 
revista de l’institut.  

2.1.9. Dinamitzar el consell de delegats del centre, així com potenciar 
l’associació d’alumnes.  

2.1.10. Arranjar l’edifici perquè sigui un lloc agradable, digne i harmònic, duent a 
terme les reparacions oportunes.   

2.1.11. Avançar cap a l’horitzó de ser una escola sostenible mitjançant la creació 
d’una comissió verda.        

2.2. En relació amb l’entorn: Com a centre educatiu entenem que la nostra tasca és 
indestriable de la tasca educativa que duen a terme tots els agents socials del municipi. Per 
aquest motiu, entenem que la nostra és una feina en xarxa, que es concreta de la següent 
manera: 

 2.2.1. Promoure els serveis a la comunitat des de diferents projectes del 
centre. Ja hem parlat més amunt del Projecte Ethos, una alternativa a l’expulsió. 
Els alumnes del centre que han tingut un comportament inadequat fan serveis a la 
comunitat en diferents serveis del municipi, ja sigui en horari de matins o tardes. 
A més a més, des de la matèria Cultura i Valors Ètics, a 3r d’ESO, es promou el 
voluntariat. Des de la matèria de Llengua i Literatura Castellana es treballa també 
col·laborativament amb l’Escola Bressol El Blauet perquè els alumnes de 4t vagin 
a llegir contes als infants. Cal destacar també el voluntariat al voltant de curses 
esportives de la zona del Baix Montseny i el voluntariat en l’organització i 
desenvolupament de la jornada Robotseny. Així doncs, es vetllarà per mantenir i 
potenciar totes aquestes iniciatives.  

2.2.2. Mantenir els Tallers TEA, perquè els alumnes amb menys recursos 
puguin tenir un suport a l’estudi i trobin referents que els ajudin a valorar l’esforç 
en matèria escolar.  

2.2.3. Derivar els alumnes amb situació sociocultural desafavorida al 
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Projecte Xarxa, per tal que aquells alumnes que tinguin una situació familiar 
complexa o problemes de relació amb iguals trobin un marc adequat per mantenir 
relacions sanes i constructives. Així mateix, potenciar entre els alumnes les 
activitats extraescolars del PCEE.  

2.2.4. Visitar les escoles concertades del municipi i La Tordera per donar a 
conèixer la nostra oferta d’estudis de postobligatòria. 

2.2.5. Afavorir la recerca científica entre els nostres alumnes a través de la 
participació en diversos esdeveniments, com són: el projecte Ajuntament jove, 
promogut per l’Ajuntament de Sant Celoni, el Fòrum TdR, promogut pel CRP, 
així com la participació en diverses convocatòries de premis de Treball i Projecte 
de Recerca promogudes per diferents universitats. Cal tenir en compte que 
aquesta activitat també té una incidència important en l’objectiu de millorar els 
resultats educatius.  

2.2.6. Incentivar unes jornades de portes obertes on hi participi la 
comunitat educativa. Al mes de febrer duem a terme les portes obertes per 
alumnes de 6è de primària, que constitueixen la primera presa de contacte dels 
nostres futurs alumnes amb el centre. Aquesta jornada està en part organitzada 
pels alumnes de 1r de Batxillerat. Una setmana després aproximadament, duem a 
terme les portes obertes per a mares i pares dels futurs alumnes de 1r d’ESO, en 
les quals hi participen tant professors com alumnes del centre. Al mes de maig, 
tenen lloc les portes obertes per alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius. Totes 
aquestes activitats constitueixen una magnífica oportunitat d’obertura del centre 
cap a les famílies de la zona.  

2.2.7. Mantenir la nostra participació en el certamen de Fira Guia’t. Cada 
any els cicles formatius participen en aquest certamen, amb presència tant de 
professorat com d’alumnes.   

2.2.8. Continuar la nostra col·laboració amb diferents serveis del municipi 
que s’ocupen de la salut i benestar dels nostres alumnes. En aquest sentit, és 
important destacar la nostra participació en el  programa Salut i Escola, la nostra 
col·laboració amb el Tritó i amb la Policia Municipal i Mossos d’Esquadra.  

2.2.9. Utilitzar les xarxes socials per a fer difusió de les activitats que es fan 
al centre. L’institut té un compte de twitter i un compte de Facebook per tal de 
fer difusió de les activitats en les quals participen membres de la comunitat 
educativa. 

3) Consolidar el procés d’innovació pedagògica que va començar el centre el curs 
2013-14. 

Des de fa uns cursos, el centre ha iniciat un procés de reflexió al voltant de noves 
metodologies i organització curricular, que ha portat a canvis importants a 1r i 2n d’ESO. 
Constitueix un objectiu important del centre mantenir la reflexió crítica davant d’aquest 
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procés, així com dels projectes de diversificació curricular que ja existien a l’institut. 
Aquesta reflexió ens ha de permetre adaptar-nos a les necessitats de l’alumnat, així com 
avaluar l’èxit educatiu de les diferents iniciatives.    
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4. Com ho fem 
 
L’eix central del nostre projecte educatiu és l’atenció a la diversitat,.especialment a l’etapa 
obligatòria. En aquest sentit, el nostre projecte és alhora sòlid i prou flexible per permetre’ns 
dissenyar, cada curs, un vestit a mida educatiu d’acord amb les característiques de l’alumnat que 
tenim.  
 
Al llarg dels anys, el centre ha desplegat diferents formes d’organització pedagògica tals com 
disposar de la presència de dos professors a l’aula en les matèries instrumentals, distribuir els 
alumnes en grups homogenis, crear un grup reduït pels alumnes amb més dificultats (3+3 a 1r 
d’ESO i Petit Grup a 2n d’ESO), desdoblar algunes matèries, organitzar els alumnes en 
agrupaments flexibles, oferir el suport dels vetlladors a l’aula, dissenyar Plans Individuals i, 
sobretot, crear i consolidar projectes de diversificació curricular (Projecte Acció,  Aula Vida i 
Projecte Ametista). 
 
L’èxit d’aquests projectes de diversificació curricular va portar a la reflexió en el si de la Comissió 
d’Atenció a la Diversitat i en l’equip docent de 1r d’ESO sobre quins factors comuns garantien la 
inclusió en el sistema educatiu i la millora dels resultats educatius dels alumnes que en formaven 
part, sense oblidar el fet que un nombre determinat d’alumnes sortís del grup-classe ordinari, no 
només afavoria els alumnes del projecte sinó el conjunt de l’alumnat del nivell. Es va arribar a la 
conclusió que els factors comuns a tots els projectes eren els següents: 
 

1. Nombre reduït d’alumnes 
2. Equip docent molt reduït 
3. Professorat voluntari 
4. Treball per franges 
5. Ús de metodologies didàctiques variades 
6. Seguiment individualitzat dels alumnes per part del tutor 

 
A partir de l’anàlisi d’aquests factors es va començar a considerar l’opció de reorganitzar tot el 
nivell de 1r d’ESO, sobretot tenint en compte que no hi havia la possibilitat de tenir un projecte 
de diversificació curricular i que el departament d’orientació educativa ens indicava la 
conveniència de distribuir els alumnes del primer cicle en grups heterogenis per tal d’afavorir la 
inclusió de tot l’alumnat, objectiu molt difícil de complir amb grups de 30 alumnes. 
 
Així doncs, des del curs 2013-14 l’etapa obligatòria al nostre institut comença amb el Projecte 
Ponts(1r i 2n d’ESO) per afavorir que la secundària sigui una continuïtat de la primària i que no 
suposi un trencament. Aquest projecte va néixer amb els objectius següents: 
 

● Atendre la diversitat de la totalitat de l’alumnat de 1r i 2n d’ESO dins el grup-classe. 
● Millorar els resultats educatius del centre. 
● Millorar la cohesió social disminuint al màxim les incidències disciplinàries. 
● Afavorir el desenvolupament integral de l’alumnat, més enllà del seu èxit acadèmic. 
● Aprofundir en la relació família-escola 



13 
 

 
Les estratègies organitzatives i metodològiques que ens garanteixen l’assoliment d’aquests 
objectius són: 
 

1. Creació de grups classe heterogenis amb ràtio reduïda 
2. Equip docent molt reduït, prioritzant que un mateix professor imparteixi la matèria a tots 

els grups del nivell, especialment en les matèries instrumentals. 
3. Voluntariat de tot el professorat del nivell, en especial dels tutors. 
4. Organització de l’horari en tres franges diferenciades (instrumentals, treball personal i 

treball per projectes). La distribució horària per franges té en compte els moments més 
idonis pels diferents tipus d’aprenentatge i els bioritmes del coneixement. Així doncs, les 
primeres hores són més adequades per a un treball més sistemàtic i on es requereix un 
estat més elevat de receptivitat, mentre que a darreres hores del dia el treball cooperatiu i 
per projectes facilita mantenir l’interès i la motivació de l’alumnat fins a finalitzar la 
jornada escolar. 

5. Incorporació de rutines d’aula després de cada pati: lectura i relaxació. 
6. Ús de metodologies didàctiques variades 
7. Seguiment individualitzat dels alumnes per part del tutor. 
8. Presència del tutor entre 8 i 14 hores amb el grup-classe a 1r d’ESO i entre 6 i 11h a 2n 

d’ESO.  
9. Dedicació d’una hora diària per a la millora de les competències bàsiques segons les 

necessitats de cada alumne (hora de Treball Personal) 
10. Dedicació d’una hora setmanal de reunió de tot l’equip docent i una hora de reunió 

setmanal dels professors implicats en el treball per projectes. 
11. Utilització d’un document de seguiment de l’alumne compartit entre l’equip docent, 

l’alumne i els pares. 
 
A 3r d’ESO es dóna continuïtat a certs aspectes del Projecte Ponts que es consideren cabdals, 
com el fet que el tutor estigui més hores amb el seu grup-classe i el treball transversal. Això 
s’aconsegueix amb la introducció de la matèria de Microprojectes (2h/setmana). Així doncs, a 3r 
d’ESO el tutor té una presència de 5-6 h setmanals al seu grup de manera que, quan més grans 
són menys hores d’acompanyament tutorial tenen, potenciant així la seva autonomia. També 
apostem per una racionalització de l’horari que passa per començar el dia amb les matèries 
instrumentals i acabar-lo amb les matèries que tenen alguna hora de desdoblament al llarg de la 
setmana.  Per últim també donem continuïtat als grups heterogenis, tant a 3r com a 4t d’ESO, ja 
que l’experiència ens ha demostrat que els grups homogenis tenen una sèrie d’inconvenients que 
no superen els seus avantatges, com el naixement d’un sentiment de superioritat en els grups 
d’alumnes amb un alt rendiment acadèmic, la proliferació de l’apatia en els grups amb un ritme 
d’aprenentage més lent o el fet que la classificació d’alumnes es faci segons el seu rendiment 
acadèmic i això perpetuï la creença que aquest és el barem pel qual ens hem de regir socialment a 
l’hora d’avaluar el nostre èxit. En contrast amb aquests inconvenients, els grups heterogenis 
potencien les diferents intel·ligències de l’alumnat així com el treball cooperatiu entre alumnes 
amb diferents estils i ritmes d’aprenentatge.  
 
Per altra banda, a 3r i 4t d’ESO destaquen els dos projectes de diversificació curricular que ja 
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hem mencionat anteriorment: el Projecte Acció i el Projecte Ametista, que ens permeten baixar la 
ràtio i, així, atendre millor tot l’alumnat, afavorint que tots els alumnes assoleixin les 
competències bàsiques i potenciant que aquells amb un ritme d’aprenentatge més ràpid també 
tinguin el seu espai.  
 
El Projecte Acció és un projecte de tractament de la diversitat que pretén treballar les 
competències bàsiques a fi que els alumnes puguin assolir els objectius mínims i, així, acreditar a 
final d’etapa. Es tracta d’una adaptació curricular grupal. Els alumnes realitzen una part del seu 
horari amb el grup classe (matèries optatives) i una altra part dins el projecte (matèries 
específiques de llengües, matemàtiques, naturals i socials). Tenint en compte que es pretén que els 
alumnes integrants puguin acreditar a final d’etapa, el projecte acull alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge o que necessiten una atenció més individualitzada per assolir els objectius de 
l’etapa.  
 
El Projecte Ametista és la primera aula oberta de Catalunya (iniciada el curs 1997-98), pensada 
per una tipologia d’alumnat que, si bé tenen potencial, per diferents circumstàncies tenen 
dificultats per reconèixer-lo i això fa que es desmotivin i els costi mantenir l’atenció al llarg de tot 
el dia. L’horari dels alumnes queda dividit en tres blocs: assignatures instrumentals, experiències 
formatives al món laboral i assignatures comuns amb els altres alumnes del nivell.  
 
A 4t d’ESO també cal remarcar la decisió de dotar la matèria del Projecte de Recerca d’una hora 
setmanal per tal de promoure la investigació i ensenyar els alumnes a fer recerca. 
 
Per últim, també cal destacar l’aula USEE com a projecte que treballa per a l’atenció dels alumnes 
amb necessitats educatives especials. Aquest projecte ha nascut el curs 2015-16 amb 6 alumnes de 
1r d’ESO, tots amb trastorns de l’espectre autista. Aquests alumnes fan la gairebé la meitat del 
seu horari a l’aula pròpia i l’altra meitat repartits en dos grups classe del nivell. Aquest fet propicia 
el treball de l’acceptació de la diversitat per part dels companys del nivell i la inclusió de totes les 
persones, independentment de les seves capacitats i/o funcionalitats.  
 
Tal i com destil·len els projectes mencionats fins ara, un altre eix vertebrador de la nostra 
filosofia de centre és l’acció tutorial. En aquest sentit tots els nivells de l’educació obligatòria 
comencen el curs amb una sortida de cohesió per crear o reforçar el vincle entre els alumnes de 
cada grup i de cada nivell. Aquest treball de cohesió es fa de manera especialment intensiva a 1r 
d’ESO, ja que els alumnes són nous al centre i vénen de diferents escoles. De fet la primera 
activitat de cohesió ja es fa a la jornada de portes obertes que s’organitza pels alumnes de 6è de 
primària el mes de febrer. En aquesta jornada, els alumnes de 1r de Batxillerat organitzen una 
gimcana esportiva per tal que els futurs alumnes de l’institut es comencin a conèixer. La primera 
setmana de curs, a 1r d’ESO, es dedica 1h cada dia a fer diferents dinàmiques de coneixença, i la 
setmana culmina amb una sortida de cohesió que consisteix en anar caminant fins a una ermita 
propera i, allà, fer diferents activitats. A la resta de nivells d’ESO també es fa una sortida de 
cohesió durant les primeres setmanes del curs. Una altra manera de treballar la cohesió són les 
colònies, que es fan abans de Setmana Santa a 1r i 2n d’ESO; l’intercanvi amb França que fan els 
alumnes de francès a 3r d’ESO i el viatge de final d’etapa a 4t d’ESO.  
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L’etapa postobligatòria es concreta al nostre institut amb el Batxillerat i els Cicles Formatius de 
Grau Mitjà i de Grau Superior. En aquest cas l’organització dels alumnes ve marcada per la seva 
opció acadèmica i l’obtenció del títol depèn de la consecució dels objectius marcats pels 
currículums dels diferents estudis. En aquesta etapa es prioritza l’orientació com a treball d’acció 
tutorial. 
 
La cohesió de grup també es treballa a 1r de Batxillerat i 1r de CFGM mitjançant diverses 
activitats com sortides de cohesió, esquiades o esports d’aventura.  
 
El foment de la recerca i la vocació investigadora té continuïtat al Batxillerat amb el Treball de 
Recerca, que comença a 1r de Batxillerat i acaba a 2n. Al llarg del procés, i especialment durant el 
1r curs, els alumnes assisteixen a diverses sessions teòriques que els orienten sobre l’elaboració 
del treball i que complementen el suport que els ofereix el seu tutor TR. També assisteixen a les 
exposicions orals dels seus companys de 2n i al Fòrum de Treball de Recerca que organitza el 
Centre de Recursos Pedagògics i on s’exposen els millors treballs de la zona del Baix Montseny.  
 
Un altre aspecte que forma part del nostre ideari de centre és el tractament de les diverses 
llengües que conviuen a la comunitat educativa. El curs 2014-15 el Coordinador Lingüístic de 
Centre va actualitzar el Projecte Lingüístic del nostre institut que, en l’actualitat, està pendent 
d’aprovació. Tan bon punt estigui aprovat, s’inclourà en aquest PEC. 
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5. Com ens organitzem 
La nostra estructura organitzativa és: 
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Per tal de fomentar el treball cooperatiu i transversal, clau per al bon funcionament d’un centre 
educatiu i per preparar l’alumnat per a la societat  actual, realitzem reunions periòdiques per 
treballar els diversos aspectes organitzatius i metodològics en els diferents àmbits i nivells. 
 
Aquestes són: 
 

Reunions pedagògiques i organitzatives  

Coordinadors de nivell ESO amb coordinació pedagògica.  1h setmanals 

Coordinació de Batxillerat  amb coordinació pedagògica 1h setmanals 

Orientació Educativa amb Coordinació Pedagògica  2h setmanals 

Reunió amb l’EAP 4h mensuals 

Comissió Social  1h  mensuals 

CAD  2h trimestrals 

Reunió de tutors de cada nivell 1h setmanal 

Reunions d’equip docent ESO 1h quinzenal 

Reunió Equip Docent de BAT 1h mensual 

Reunió coordinació Projecte Acció 1h setmanal 

Reunió Coordinació Projecte Ametista 1h setmanal 

Comissions de treball 1h quinzenal 

Reunió de projectes  1h setmanal 

Reunió d’Equip Directiu 2h setmanals 

Reunió de Departament ESO i BAT 1h bimensual 

Comissió biblioteca 1h trimestre 

Reunió Consell de Delegats/Associació d’alumnes 1h mensual 

Reunió de Departament de Cicles Formatius 1h setmanal 

Reunió coordinació interfamílies de CF 1h setmanal 

 
L’horari marc del centre és de 8.25 a 15.00 en horari de matins (ESO, Batxillerat i CF de Grau 
Mitjà) i de 15.30 a 21.00 en horari de tardes (CF de Grau Superior). La jornada continuada ens ha 
permès reduir la conflictivitat i dedicar les tardes a fer reunions de treball, activitats de voluntariat 
i activitats de l’Associació d’alumnes. 
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L’estructura del dia lectiu per als alumnes d’ESO, Batxillerat i CF de Grau Mitjà és de blocs de 
2h de classe separats per dos descansos. Aquesta organització fa que tant l’alumnat com el 
professorat treballi mantenint la concentració. A primer i segon d’ESO, que són l’alumnat que 
solen tenir una activitat física més alta durant l’estona d’esbarjo, quan pugen del  pati fan rutines 
de relaxació i lectura que els permetin baixar el ritme i preparar-se per mantenir novament la 
concentració durant el següent bloc. L’estructura del dia lectiu per als alumnes de CF de Grau 
Superior és de 2 blocs, un primer bloc de dues hores, descans de mitja hora i un segon bloc de 3 
hores.  
 
 
Durant els patis de matí l’alumnat té diferents opcions per al seu temps de descans i lleure que 
fan que disminueixi el grau de conflictivitat i milloren la Cohesió Social: 
 

- Participar en activitats esportives i lúdiques  que s’organitzen per a la dinamització de 
patis. 

- Participar en activitats organitzades des del projecte biblioteca. El nostre centre va passar 
a formar part del projecte puntEdu el curs 2010-11. Gràcies a la dotació lligada a aquest 
projecte es va dur a terme la revitalització i dinamització de la Biblioteca que es concreta 
amb el foment de la lectura entre els adolescents i l’ús de la biblioteca com a espai de 
treball i recerca. Tota aquesta tasca no seria possible sense la figura d’un bibliotecari, 
dotació de l’Ajuntament de Sant Celoni, que coordina les diferents activitats de la 
biblioteca, fomenta la lectura entre els adolescents i ajuda l’alumnat en la recerca 
d’informació i en l’adquisició de la competència informacional. 
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6. Com ens avaluarem 
 
Avaluarem el nostre Projecte Educatiu de Centre a partir d’un sistema d’indicadors que ens 
permetrà analitzar els resultats anuals, veure l’evolució del nostre centre i planificar accions de 
millora. 
 
Aquests indicadors estaran dividits en 4 grans blocs: 
 

➢ Indicadors de context  
○ Índex d’alumnes amb necessitats educatives especials 
○ Índex d’alumnes derivats a projectes de diversificació curricular 
○ Nombre de queixes presentades per les famílies a Direcció 
○ Índex de demanda d’escolarització al centre 

➢ Indicadors de resultats  
○ Índex d’alumnes absentistes 
○ Índex d’abandonament 
○ Índex d’alumnes de 4t d’ESO que es graduen 
○ Índex d’alumnes que superen les proves diagnòstiques a 1r, 2n i 3r d’ESO 

(avaluació interna) 
○ Índex d’alumnes que superen la prova d’avaluació de 4t d’ESO (avaluació 

externa) 
○ Índex d’alumnes de 2n de CFGM de Gestió Administrativa que es graduen 
○ Índex d’alumnes de 2n de CFGM de Manteniment Electromecànic que es 

graduen 
○ Índex d’alumnes de 2n de CFGS de Mecatrònica que es graduen 
○ Índex d’alumnes de 2n de Batxillerat que es graduen 
○ Índex d’alumnes que superen les PAU 
○ Grau de satisfacció de la comunitat educativa (famílies, alumnat, professorat) 

■ Envers l’acció tutorial 
■ Envers el professorat 
■ Envers la gestió 

➢ Indicadors de processos  
○ Índex d’informes disciplinaris 
○ Índex d’expedients disciplinaris 
○ Índex d’alumnat que participa en el Projecte Ethos 
○ Índex d’alumnat derivat al Projecte Xarxa 
○ Índex d’alumnat que participa en accions de voluntariat 

➢ Indicadors de recursos  
○ Índex de professors que participen en cursos de formació de centre 
○ Ràtio alumne-professor a l’ESO (aula ordinària) 
○ Ràtio alumne-professor a l’ESO (projectes de diversificació curricular) 
○ Ràtio alumne-professor al Batxillerat 
○ Ràtio alumne-professor a Cicles Formatius 
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Arran de la nostra participació en un Pla d’Autonomia de Centre entre els cursos 2010 i 2014, 
vam iniciar un sistema d’avaluació del grau de satisfacció dels diferents agents de la comunitat 
educativa a través d’enquestes. Hem mantingut aquest indicador com a eina de seguiment de la 
satisfacció de la comunitat educativa i pretenem complementar-la amb el sistema d’indicadors 
anteriorment mencionat.  
 


