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1. Introducció: Marc normatiu de referència, justificació i 
motivació de la proposta i composició de l’equip directiu. 

 

El projecte de Direcció que s’exposa parteix de la resolució  ENS/2785/2017 per la qual es regula el procés de 

selecció, amb concurs de mèrits, de directors de centres públics. Així mateix es basa també en l’article 143 

de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. En aquest concurs pot participar el personal funcionari docent 

que compleixi els requisits que estableix l'article 134 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. El Decret 

155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional 

docent, modificat pel Decret 29/2015, preveu a l'article 13.2 que el Departament d'Ensenyament ha de 

convocar periòdicament concurs de mèrits per a la selecció de la direcció dels centres educatius en què hagi 

quedat vacant aquest càrrec. 

 

Aquest és el cas del nostre centre. Després de formar part com a cap d’estudis de l’anterior direcció, presento 

amb aquest projecte la meva proposta per a director de l’INS Ermengol IV, càrrec que ja estic exercint de 

manera provisional després de la jubilació de l’anterior directora. La principal motivació per optar al càrrec 

durant 4 anys és seguir portant a terme, amb il·lusió i voluntat de servei, una gestió en equip innovadora i 

inclusiva que pugui desenvolupar en els temps i estendre a tots els membres de la comunitat. 

 

Per a aquesta tasca m’acompanyen en l’equip: 

Lídia Pascual i Pou, Cap d’Estudis 

Maria Teresa Fernández Hernández, Coordinadora Pedagògica 

M.Helena Rufat i Casals, Secretària 
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2. Diagnosi actualitzada del centre 

 

2.1. Indicadors de context.  

 

2.1.1. Anàlisi de l’entorn físic i social del centre 

L’Institut Ermengol IV és un centre de secundària públic que va obrir les seves portes l’any 1996, amb motiu 

de la implantació generalitzada de l’ESO. L’any 2004 es va ampliar i reformar per donar cabuda a l’augment 

d’alumnat. 

Aquest institut es troba ubicat en un entorn rural i de nivell socioeconòmic mitjà. Tot i que està situat al 

municipi de Bellcaire d’Urgell, a la Noguera, acull alumnes de diversos municipis del voltant: cinc de la 

comarca de La Noguera (Bellcaire d’Urgell, Bellmunt, Montgai, Penelles i La Sentiu), dos de la comarca de 

l’Urgell (Castellserà i La Fuliola) i Linyola, que pertany a la comarca del Pla d’Urgell i és el municipi que aporta 

el percentatge més alt d’alumnes. 

Donada la diversitat d’alumnat, és imprescindible establir unes pautes de coordinació amb les escoles de 

primària adscrites. En el gràfic següent es pot observar el nombre d’alumnes per municipis. Com es pot veure 

també hi ha 2 alumnes de Balaguer d’un total de 316. 

 

El fet de rebre alumnat de diferents poblacions suposa l’organització de quatre línies de transport per als 

alumnes de les diferents poblacions. Els de Batxillerat vénen per compte propi. 
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2.1.2. Grau de satisfacció del professorat, de l’alumnat i de les famílies 

Per tal de detectar aquells aspectes o punts febles referents al funcionament de centre que els professors, 

alumnes i famílies creuen que cal millorar, l’any 2016 (l’últim disponible) es van realitzar unes enquestes amb 

formularis del Google Drive i en vam obtenir els resultats següents: 

 

-Dels 25 professors que van respondre l’enquesta, el 100% valorà entre bastant i molt bona l’organització 

general del centre, tal i com es pot observar en el gràfic corresponent. De tota manera, es van detectar 

aspectes a millorar com la transmissió d’informació, la formació del professorat, la participació en programes 

d’innovació educativa i el tractament de la diversitat dins de l’aula, aspectes que s’estan treballant 

actualment. 

 

 

-Pel que fa a l’alumnat, es van obtenir 251 respostes i el 83% valorà entre bastant i molt bona l’organització 

general del centre, tal i com s’exemplifica en el gràfic. Entre els aspectes a millorar, els alumnes proposaven 

la resolució de conflictes, la participació del centre amb l’entorn i la tutoria i orientació acadèmica. 
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-Si ens fixem en l’opinió de les famílies, de les 96 respostes obtingudes, un 91,7% valorà entre bastant i molt 

bona l’organització general del centre. Com a principals aspectes a millorar proposaven la tutoria i la 

participació de les famílies, tant en la gestió del centre com en activitats organitzades des del centre o 

conjuntament. El següent gràfic reprodueix aquests resultats: 

 

 

2.1.3 Relacions amb l’AMPA 

Des de sempre, el nombre de famílies associades a l’AMPA no acostuma a baixar del 80%, molt per sobre de 

la mitjana de centres amb el mateix grau de complexitat. Aquest curs 2017-2018 les famílies integrants de 

l’AMPA són el 84,16%. 

Curs 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Centre 83,92 % 71,91 % 87 % 82,96 % 
Mitjana Centres   64,80 %     63,70 % 65,31 % 66,15 % 

  

La col·laboració amb l’AMPA és fluïda, constant i productiva. L’AMPA col·labora en la jornada d’acollida, en 

l’edició de la revista “NotícIES”, en la festa de lliurament d’orles a segon de batxillerat, en la festa de final de 

curs de l’ESO, en la venda i distribució de llibres a l’inici de cada curs i també ens ofereix suport econòmic per 

dotar al centre de material necessari (ordinadors, llibres i prestatgeries per la biblioteca, inscripcions a 

certàmens, llicències digitals, ajuts per viatges...). D’aquí que, per tal d’assolir un correcte funcionament de 

la vida escolar al centre, cal mantenir l’entesa i cooperació mútua actuals. 
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2.1.4 Alumnat 

Pel que fa a la correlació de dades entre preinscripció i matrícula, aquest curs 2017-2018, respecte a la 

preinscripció inicial, un 86% de l’alumnat va fer efectiva la matriculació. L’alumnat del curs actual es troba 

distribuït en dos o tres línies per cada curs d’ESO i una per Batxillerat. Les dades totals són:  

CURS GRUPS Nombre d’alumnes 

1 ESO A / B  56 

2 ESO A / B / C 77 

3 ESO A / B / C 72 

4 ESO A / B 48 

1BAT Modalitat de Ciències i Tecnologia 
Modalitat de Ciències Socials i Humanitats 

38 

2 BAT Modalitat de Ciències i Tecnologia 
Modalitat de Ciències Socials i Humanitats 

25 

 

De l’alumnat total del centre podem destacar les següents dades: 

a) L’índex d’alumnes amb necessitats educatives especials (motrius, físiques, sensorials i psíquiques) se 

situa per sota de la mitjana i amb una línia de tendència pràcticament plana.  

 

b) L’índex d’alumnat amb necessitats educatives específiques en situació socioeconòmica desfavorida 

ha augmentat en els darrers anys. 
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c) Pel que fa a l’alumnat de nova incorporació (inferior als dos anys), es manté estable i per sota de la 

mitjana de centres de la nostra mateixa tipologia: 

 

d) L’índex d’absentisme durant el 1r Trimestre a l’ESO superior al 25% mostra un important increment 

en el present curs tenint en compte, a més, que sempre ha estat per sobre de la mitjana. 

 

e) Els alumnes atesos seguint un Pla Individual (PI) segons els cursos són : 

Cursos 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

Percentatge 4,05% 8% 9,09% 3,23% 
 

f) L’alumnat que promociona a 1r d’ESO sense totes les Competències Bàsiques assolides ha augmentat 

fins arribar a un 25% en l’actual curs: 
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2.2. Indicadors de resultats  

 

2.2.1. Resultats acadèmics ESO i Batxillerat 

Els següents gràfics mostren l’evolució dels resultats acadèmics d’ESO, de Batxillerat i de les proves d’accés 

a la universitat durant els quatre últims cursos. 

 

Es pot observar que el percentatge d’alumnes que promociona de curs a 1r, 2n i 3r d’ESO supera el 85% en 

la majoria de cursos i que el percentatge d’alumnes que es gradua a 4t d’ESO supera el 90%. 

La superació de les diferents àrees instrumentals a l’ESO en el curs 2016-2017 es detalla en el següent gràfic: 
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Pel que fa al Batxillerat, tant el percentatge d’alumnes que promocionen de 1r a 2n com el percentatge dels 

que es graduen a 2n de Batxillerat es troba entre el 84% i el 100%: 

 

També cal remarcar que els resultats obtinguts a les proves de selectivitat els últims quatre cursos són molt 

bons: 

 

 

Normalment el 100 % de l’alumnat supera les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). De manera excepcional 

el darrer curs un alumne no va superar les proves en la convocatòria de setembre. 
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2.2.2 Resultats de les Competències Bàsiques 

En referència a les proves externes d’avaluació de competències bàsiques de 4t d’ESO dels últims quatre 

cursos, en la major part de les competències avaluades s’obtenen resultats dins de la franja mitjana-alta, 

superant la mitjana de Catalunya. 

 

2.3 Indicadors de recursos  

Si observem els indicadors de recursos humans tenim que: 

- La ràtio alumnes/professor sempre ha estat inferior a la mitjana dels centres de la mateixa complexitat. 

 

 

 

 

90,5 93,1 90,5 88,6

100
96,2

92,4
9898,1

84,6 83

94,3
100100

93,2

83,1

91,5
88,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Llengua catalana Llengua castellana Llengua anglesa Matemàtiques Cientificotecnològica

%
 d

'a
lu

m
n

at
 q

u
e 

p
ro

m
o

ci
o

n
a 

d
e 

cu
rs

 i 
es

 g
ra

d
u

a 
a 

4
t 

d
'E

SO

Percentatge d'alumnat que supera 
les Competències Bàsiques

Curs 2013-2014 Curs 2014-2015 Curs 2015-2016 Curs 2016-2017

11,57 11,22 10,74

8,77

13,186 13,725 13,62 13,54

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Curs 2014-2015 Curs 2015-2016 Curs 2016-2017 Curs 2017-2018

Ràtio alumnes / professor

Centre Mitjana



 

 

 

Projecte de Direcció – Institut Ermengol IV - 10 
 

- La ràtio alumnes/grup sempre ha estat una mica per sobre de la mitjana però s’ha anat reduint.

 

- En l’actual curs disposem d’un claustre de 37 professors, dels quals 6 estan a mitja jornada i un d’aquests 

està realitzant servei domiciliari a un alumne.  

Per àmbits, el nombre de professors és: 

Àmbits Lingüístic Cientificotecnològic Matemàtic Social Artístic 
Educació 

Física 
Cultura i 
Valors 

Nombre 
professors 

14 8 6 3 2 2 2 

 

- Disposem també d’EAP, comptem amb la col·laboració de personal del CRP de La Noguera i la UEC (en la 

qual tenim 3 alumnes), una administrativa i dos conserges i la col·laboració d’una infermera per al Pla de 

Salut a l’Escola que aquest any s’ha recuperat. També disposem de dos netejadores. 

 

-Pel que fa als recursos econòmics, el nostre centre es basteix de l’assignació del departament (uns 80000 

euros anuals) i de l’ajut i cooperació de l’AMPA, així com dels ingressos, limitats, de fotocòpies i material que 

els alumnes paguen. Gràcies a les aportacions dels ajuntaments de la zona adscrita, es pot editar en format 

paper la revista de l’institut “NotícIES”. 

 

-En quant a recursos d’espai, el centre disposa dels laboratoris de Física-Química i de Biologia, l’aula de 

Música, l’aula d’Idiomes, dues aules d’Informàtica, l’aula de Dibuix, l’aula de Tecnologia, una sala d’actes, 

una biblioteca i un menjador. Per a les classes d’Educació Física, l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell posa a 

disposició del centre el poliesportiu i el camp municipal d’esports. 
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2.4 Anàlisi DAFO 

 

L’Anàlisi DAFO és un mètode de planificació estratègica per a avaluar les debilitats, amenaces, fortaleses i 

oportunitats d’un projecte. Es tracta d’especificar l’objectiu d’aquest projecte i identificar els factors interns 

i externs que li són favorables o desfavorables per assolir aquest objectiu. 

- Factors interns del centre: Fortaleses i Debilitats. 

- Factors externs del centre: Oportunitats i Amenaces. 

A continuació es detallen aquests factors, diferenciant aquells que són positius dels que són negatius. 

ANÀLISI DAFO 

 POSITIU NEGATIU 

IN
TE

R
N

 

 

 

EX
TE

R
N

 

 

Fortaleses

F.1) Bon rendiment acadèmic global del centre.

F.2) Bon clima de convivència al centre.

F.3) Equip de professors estable, motivat i 
participatiu.

F.4) Comissió de l'AMPA activa i col·laborativa.

Debilitats

D.1) Una part de l'equipament informàtic està
obsolet.

D.2) El grau d'implantació de les eines TAC no està
generalitzat en els processos d'ensenyament-
aprenentatge.

D.3) Comunicació interna i externa millorable.

D.4) Documents de centre pendents d'actualització.

D.5) Augment de l'absentisme respecte a dades
anteriors.

D.6) Baix ús de la metodologia basada en projectes i
l'avaluació competencial.

Oportunitats

O.1) El centre no té competència directa d'altres
centres de la zona.

O.2) Bona imatge del centre en la zona.

O.3) Bona predisposició de les escoles adscrites a
realitzar activitats conjuntes.

O.4) Bona entesa amb les Administracions locals.

Amenaces

A.1) Important nombre d'alumnes que
promocionen de primària a 1r d'ESO sense les
competències bàsiques assolides.

A.2) Centres propers que ofereixen cicles
formatius.
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L’anàlisi DAFO ens permet establir estratègies de creixement i de millora, però també de prevenció i d’atenció 

preferent. Les estratègies principals es detallen en la taula següent i a partir d’elles es realitzarà la proposta 

d’objectius i la planificació estratègica. 

ANÀLISI DAFO 
 

Oportunitats 
 

O.1) El centre no té competència 
directa d'altres centres de la zona.  
O.2) Bona imatge del centre en la zona. 
O.3) Bona predisposició de les escoles 
adscrites a realitzar activitats 
conjuntes. 
O.4) Bona entesa amb les 
Administracions locals. 
 

Amenaces 
 

A.1) Important nombre d'alumnes 
que promocionen de primària a 1r 
d'ESO sense les competències 
bàsiques assolides. 
A.2) Centres propers que ofereixen 
cicles formatius. 
 

Fortaleses 
 

F.1) Bon rendiment acadèmic global del centre. 
F.2) Bon clima de convivència al centre. 
F.3) Equip de professors estable, motivat i 

participatiu. 
F.4) Comissió de l'AMPA activa i col·laborativa. 

 

 

ESTRATÈGIES DE 

CREIXEMENT 
- Millora  dels resultats acadèmics 

per a aconseguir l’excel·lència 

educativa. 

 
- Implicar més alumnat en la 

dinàmica i propostes del centre. 

 
- Atendre la diversitat durant tota 

l’eso. 

 

 

ESTRATÈGIES DE 

PREVENCIÓ 
- Vetlla per la implementació a 

l’aula de les actuacions que 

permeten assolir els objectius. 

- Atenció continuada de la 

diversitat i disseny d’estratègies 

que facilitin l’aprenentatge. 

- Reforç de les àrees 

instrumentals a 1r d’ESO per 

millorar resultats. 

Debilitats 
 

D.1) Una part de l'equipament informàtic està 
obsolet. 
D.2) El grau d'implantació de les eines TAC no està 
generalitzat en els processos d'ensenyament-
aprenentatge. 
D.3) Comunicació interna i externa millorable. 
D.4) Documents de centre pendents 
d'actualització. 
D.5) Augment de l'absentisme respecte a dades 
anteriors. 
D.6) Baix ús de la metodologia basada en projectes 
i l'avaluació competencial. 
 

 

ESTRATÈGIES DE MILLORA 
- Planificació de la renovació dels 

ordinadors de les aules 

d’informàtica. 

- Potenciació de l’ús de la pàgina 

web per millorar la comunicació, 

tant interna com externa. 

- Promoció d’una xarxa de 

comunicació àgil per al 

professorat. 

- Millora de la participació de les 

famílies. 

- Revisió i actualització de la 

documentació del centre. 

 

ESTRATÈGIES D’ATENCIÓ 

PREFERENT 
- Millora en la coordinació amb 

les escoles de primària. 

- Aplicació dels protocols 

establerts de seguiment i 

control de faltes d’assistència 

per evitar o reduir els casos 

d’absentisme. 

- Millora de la transparència. 

- Foment de la formació del 

professorat en les eines TAC. 

- Promoció de la metodologia 

basada en projectes i l’avaluació 

per competències. 
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3. Plantejament de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc 
d'un sistema inclusiu 

  

3.1. Formació de grups-classe 
 

Els criteris que se segueixen per a la formació dels grups-classe a 1r d’ESO contemplen la informació que es 

rep de les escoles i de les famílies. Un cop valorada aquesta informació, es procedeix a l’agrupament de 

l’alumnat tot seguint criteris d’heterogeneïtat, equitat, igualtat d’oportunitats i paritat entre l’alumnat. 

Aquests criteris es mantenen per a la resta de cursos si resulta necessari fer alguna modificació grupal. 

 

Els agrupaments de diversitat són flexibles i oberts durant tot el curs i es modifiquen, si és el cas, en funció 

dels progressos o necessitats dels alumnes. Les reunions de l’equip docent vetllen pel compliment i 

seguiment d’aquest principi. 

 
3.2. Atenció a la diversitat 

 

L ’estructura organitzativa permet: 

a)    Atendre els alumnes que presenten major capacitat per a l’aprenentatge dins el grup-classe amb exercicis 

complementaris d’ampliació. 

b)    Atendre els alumnes amb més dificultats en grup reduït (desdoblaments en matèries instrumentals i, 

puntualment, en matèries de l’àmbit científic i tecnològic) encara que hi ha casos d’adaptacions curriculars a 

l’aula si així es creu més adequat per a l’alumne i d’acord amb l’EAP, pares i equip docent. 

c)    Creació d’una Aula de Projectes, oberta a noves incorporacions en qualsevol moment del curs i a l’inrevés, 

per reduir la conflictivitat i, sobretot, per donar una oportunitat a aquells alumnes que necessiten una 

metodologia diferent. El principal objectiu d’aquest grup és oferir un aprenentatge útil en quant a habilitats 

i valors i també reduir l’absentisme derivat de les seves mancances a tots nivells i que amb el grup-classe 

tendeix a empitjorar.  En aquesta tasca disposem de la col·laboració d’un promotor escolar. 
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d)    Vetllar per altres alumnes que presenten diferents tipus de necessitats i que reben suport individual del 

professorat del centre o personal especialitzat (psicopedagoga) o bé a través d’un professor que realitza 

atenció domiciliària. 

i)    Vetllar per l’alumnat nouvingut, d’incorporació tardana, atès d’acord amb les hores disponibles de 

professorat per fer aquesta tasca. Tal com figura en el Pla d’Acollida, en cas que l’alumne/a no sàpiga 

comunicar-se en català o castellà, en aquestes hores l’alumne/a rep immersió lingüística en català, perquè 

així, poc a poc, pugui incorporar-se al grup-classe. El coordinador LIC coordina el pla d’acollida d’aquest 

alumnat i en fa el seguiment, tant a nivell lingüístic com d’integració. 

 

La comissió de diversitat, formada per la Coordinadora Pedagògica, la psicopedagoga, el coordinador LIC i un 

professor treballa amb l’objectiu d’atendre tot l’alumnat, inclòs el d’escolaritat compartida o atenció 

domiciliària, que presenta necessitats específiques curriculars, lingüístiques, d’integració o de qualsevol altra 

tipologia que pugui interferir en l’aprenentatge i/o creixement personal de l’alumne. 

 
 
3.3 Criteris d’assignació de les optatives a 2n i 3r d’ESO 

 

L’oferta de matèries optatives ha d’anar lligada als interessos de l’alumnat sense oblidar que aquesta oferta 

ha de permetre també complementar, de manera coherent i equitativa, les àrees del currículum. A nivell 

quantitatiu, l’oferta ha de ser suficient pel nombre d’alumnes a qui van adreçades (és recomanable no 

superar la ràtio de 20 alumnes/matèria). 

Tant l’alumnat com les seves famílies reben la informació dels continguts de cadascuna de les matèries i 

també s’indica a quin perfil d’alumnes van adreçades (activitats de reforç, d’ampliació...).  Els/les alumnes les 

escullen per ordre de preferència i se’ls procura assignar la primera opció que han escollit si és coherent amb 

el currículum de l’alumnat.  

Si és una optativa de continuïtat, aquesta es reserva, preferentment, als alumnes que l’han cursat 

anteriorment (és el cas del segon idioma).  
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3.4 Horaris 

 

Quant a la confecció dels horaris de l’ESO, es prioritza l’atenció als alumnes que presenten algun tipus de 

necessitat especifica per tal que pugui intervenir el/la professional corresponent, extern al centre, i aquests 

alumnes se’n puguin benificiar a nivell curricular. També es té en compte que les assignatures de les àrees 

instrumentals es puguin realitzar preferentment a les primeres hores del matí. Així mateix, les hores 

d’educació física s’agrupen amb la finalitat d’amortitzar-les més, per generar hàbits saludables  i evitar els 

contratemps durant el trajecte que els alumnes han de fer fins al pavelló. 

 
3.5 Servei Comunitari 

 

D’acord al decret 187/2015 de 25 d’agost d’ordenació dels ensenyament de l’ESO, el servei comunitari és 

una acció que vol promoure que l’alumnat experimenti i protagonitzi accions de compromís cívic, aprengui 

en l’exercici actiu de la ciutadania i posi en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. 

En el nostre centre, el servei comunitari forma part de la programació curricular de diverses matèries (Religió, 

Cultura i Valors ètics i Tecnologia) de 4t d’ESO. De les 20 hores de durada que ha de tenir el servei comunitari, 

una part es realitza dins l’horari lectiu durant una jornada en la qual se’ls explica en què consisteix i com 

s’organitzen els grups de treball. A partir d’aquí, es fan tallers pràctics i presentacions davant dels altres 

companys i també s’assisteix a xerrades, tallers i conferències relacionades amb el seu servei. L’altra part es 

tracta del servei actiu a la comunitat educativa i que es fa fora de l’horari escolar. 

El serveis comunitaris que realitzem són els següents: 

-Accions solidàries sota el lema SOM SOLIDARIS i que aglutina diverses actuacions (esmorzar solidari, 

participació amb la Marató de TV3, suport escolar, campanya de recaptació de roba i joguines infantils). 

-Donació de sang: “Dona vida, dona sang” (s’intenta informar sobre el funcionament i importància dels bancs 

de sang i també promoure i col.laborar en  la campanya de donació que es fa habitualment a les diferents 

poblacions de procedència del nostre alumnat). 

-Robòtica (s’organitzen grups per treballar la robòtica, participar en concursos i divulgar els aprenentatges i 

l’experiència a les escoles adscrites). 
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3.6 Pla d’acollida 

 

El nostre centre també té com a objectiu rellevant acollir, incorporar i aconseguir l’adaptació de l’alumne 

nouvingut, de les seves famílies i, a més, del professorat, personal no docent així com dels col·laboradors 

puntuals que formaran part de la nostra comunitat educativa. 

Alumnat 

El centre té previst un seguit de mesures d’atenció a l’alumnat nouvingut, ja sigui perquè s’incorpora per 

primer cop al nostre centre, perquè és d’incorporació tardana o bé és alumnat procedent d’altres cultures. 

Si es tracta d’alumnat de nova incorporació perquè cursa el seu primer any escolar al centre, el primer dia de 

classe el tutor o tutora corresponent fa una explicació de les normes generals d’organització i de convivència. 

Aquests alumnes ja han conegut les nostres instal.lacions durant el curs anterior en la jornada d’acollida que 

s’organitza sempre quan fan 6è de primària per prendre un primer contacte amb el centre. 

Si l’alumnat és d’incorporació tardana o bé provinent d’altres cultures - i especialment el que va arribar a 

Catalunya dos anys enrere - es fa una valoració del coneixement de la llengua per tal d’aconseguir la seva 

integració a l’aula. Si es creu necessari, es fa una atenció individualitzada durant unes hores a la setmana o 

bé s’inclou en un grup reduït o grup de diversitat en les àrees instrumentals durant el curs escolar per tal 

d’assolir els coneixements necessaris que li han de permetre incorporar-se al grup classe satisfactòriament. 

 

3.7  Cooperació amb centres especials 

 

Per tal d’aconseguir una bona coordinació i una adequada transmissió d’informació del nostre alumnat que 

assisteix a classe en altres centres, cada trimestre hi ha reunions periòdiques amb la Unitat d’Escolarització 

Compartida (UEC) de Balaguer, així com amb el Centre d’Educació Especial Siloé de Mollerussa. Hi assisteixen 

l’orientadora del centre, la psicopedagoga i la coordinadora pedagògica. 
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4. Objectius a assolir en l'àmbit pedagògic, vinculats a la millora 
dels resultats educatius 

 

Pel que fa a l’àmbit de pedagògic ens plantegem: 

- Continuar amb el Pla lector,  consolidar-lo i dinamitzar-lo sempre en funció dels seus resultats.   

- Impulsar la biblioteca com a espai de lectura i activitats. 

- Consolidar el programa de Servei Comunitari. 

- Vetllar tant per una oferta coherent de les matèries optatives com per una elecció lògica i raonada per 

part de l’alumnat. 

- Consolidar l’ús de les TAC a l’aula i vigilar l’estat de l’equipament necessari perquè en totes les aules es 

puguin emprar les TAC amb eficiència. 

- Avaluar l’alumnat d’acord amb els plans individuals, si escau, i millorar l’atenció a l’alumnat en relació 

amb el ritme d’aprenentatge i amb aspectes relacionats amb l’orientació acadèmica i professional. 

- Actuar sobre les conductes disruptives i, d’acord amb els professionals, els recursos disponibles (tutor, 

EAP, psicopedagoga, servei de mediació, serveis socials...) i les famílies, per avançar en la millora 

conductual de l’alumne. 

- Difondre l’interès i la preparació en robòtica. 

- Enfortir el clima de relació i de convivència entre tots els membres de la comunitat educativa i treballar 

per augmentar la cohesió social i el sentiment de pertinença al centre. 

- Consolidar i avançar en el nivell d’assoliment de les competències bàsiques, especialment progressar en 

les competències referents a les llengües estrangeres com l’anglès. 

- Impulsar el treball per àmbits i en equip per instaurar el nou model competencial. 

- Promoure i consolidar la implantació del GEP. 

- Detectar i atendre els alumnes i les famílies en situació desafavorida a nivell econòmic i social vetllant 

per la igualtat d’oportunitats de tots els alumnes. 

- Seguir i reforçar les tasques d’orientació acadèmica i personal de l’alumnat a través de l’orientadora 

acadèmica i els tutors. 
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Quant a l’àmbit organitzatiu: 

- Potenciar el servei de mediació per resoldre conflictes entre l’alumnat. 

- Enfortir la coordinació amb els centres adscrits i la integració de tot l’alumnat. 

- Consolidar les reunions de treball en equip i cooperatiu entre professorat, coordinadors i Direcció. 

- Potenciar les reunions amb els delegats per afavorir la participació de l’alumnat en la vida del centre. 

 

En relació a l’àmbit de gestió :  

- Avançar en la conclusió i l’actualització dels següents documents: PEC, PCC, PAT, NOFC, Pla d’Atenció a 

la Diversitat i difondre’ls a tot el professorat, especialment el de nova incorporació al centre. 

- Continuar les activitats de prevenció sobre conductes de risc dins el PAT. 

- Millorar la gestió econòmica. 
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5. Actuacions previstes per al desenvolupament i l'aplicació del 
projecte educatiu 

 

La documentació d’organització pedagògica del centre (PEC, NOFC, PCC, PL, PAT...) està en procés de revisió 

i adaptació als constants canvis en la legislació educativa (LOE, LOMCE, LEC...). La Llei 12/2009, de 10 de juliol, 

d’educació (article 91) estableix que tots els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya han de 

disposar de projecte educatiu actualitzat. El projecte educatiu, com a document estratègic marc del centre, 

interpreta, concreta i aplica la normativa vigent al centre. Aquest document és la màxima expressió de 

l’autonomia del centre i en recull els seus trets d’identitat, els objectius que es pretenen assolir, l’organització 

pedagògica i l’estructura organitzativa, així com els indicadors de progrés que proporcionen la informació 

necessària per prendre decisions i garantir la qualitat del sistema. 

La taula següent mostra l’estat d’elaboració dels principals documents del centre: 

PROJECTE 
Data 

d’aprovació/revisió 
Observacions 

Projecte Educatiu 
de Centre (PEC) 

S’està actualitzant. Es troba en fase de revisió i està previst 
finalitzar-lo en els pròxims cursos. 

Projecte de 
Direcció (PdD) 

S’està realitzant per un      
nou equip directiu.  
Actualitzat 2018 

Proposa i planifica, a quatre anys vista, uns 
objectius de millora institucional. Concreta una 
sèrie d’actuacions a realitzar en diferents 
àmbits de funcionament del centre. 

Normes 
d’organització i 
funcionament de 
centre (NOFC) 

En revisió i adaptació 
constant segons les 
normatives vigents i les 
necessitats. 
Última actualització 2018. 

 

Contempla aspectes com la concreció de 
l’estructura organitzativa de govern i de 
l’estructura pedagògica, la participació dels 
diferents sectors de la comunitat escolar, la 
comunicació amb les famílies i també la 
concreció de les normes de convivència. 

Projecte de 
convivència (PC) 

Cal elaborar-lo abans del 
març del 2020. 

El Projecte de convivència ha de reflectir les 
accions que el centre educatiu desenvolupi per 
capacitar tots els alumnes i la resta de la 
comunitat escolar per a la convivència i la gestió 
positiva dels conflictes.  

Projecte 
Lingüístic (PL) 

Elaborat el 26 de gener de 
2010. Actualitzat el 2018 
(GEP).  

Forma part del Projecte Educatiu de Centre i 
recull els criteris generals que adopta la 
comunitat educativa en relació al tractament de 
les llengües en el centre. 

Pla d’Acció 
tutorial (PAT) 

S’està actualitzant per 
concloure’l el 2019. 

És el document on es recullen totes les 
intervencions que els/les tutors/es i el 
professorat del centre han de realitzar respecte 
de la tutoria. 
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Cal afegir que tant les Normes d’Organització i Funcionament de Centre com la Programació General Anual 

s’han d’adaptar i revisar per poder desplegar el Projecte Educatiu del centre. 

 

Projectes o plans específics que es duen a terme al centre actualment: 

Pla d’activitats complementàries i extraescolars: Hi ha una coordinadora d’activitats i una comissió formada 

per diversos professors que organitza activitats en dates concretes (Nadal, Sant Jordi, final de curs...). Moltes 

de les visites que organitzem són a empreses i centres del voltant per aprofitar els recursos que l’entorn ens 

ofereix (abocador de Balaguer, empreses del municipi o del voltant, la UdL, les caves del Castell del Remei 

fent una bicicletada, trobades amb les escoles de primària per intercanviar experiències...) 

 

Pla de Formació al centre: Cada curs s’ofereix formació al centre relacionada amb inquietuds expressades 

pel professorat o canvis que hem d’assolir com a docents. Per exemple, aquest curs, i de cara al següent, es 

duu a terme una formació sobre l’avaluació competencial. 

 

Pla de Mediació al centre, que coordina la professora de Religió i que promou sempre la formació d’alumnat 

mediador per tal que pugui intervenir en la resolució de conflictes greus i millorar la convivència al centre.  

 

Intercanvi d’alumnat amb dues escoles de la Bretanya francesa (3r ESO). Es forma una comissió de 

professors que coordina l’organització de les activitats amb les escoles franceses i que transmet la informació 

a les famílies participants. 

 

Projecte de Recerca a 4t d’ESO – Viatge Carcassonne-Toulouse. Segons l’article 10 del Decret 143/2007, de 

26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, l’alumnat 

de 4 d’ESO ha de realitzar un projecte de recerca en equip al voltant d’un tema escollit. En el nostre centre 

està relacionat amb el viatge que es realitza a Carcassonne-Toulouse. 
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Pla de lectura:  Amb la finalitat d’augmentar la motivació per la lectura i, alhora, la dimensió de comprensió 

lectora, l’institut pretén consolidar el Pla Lector. En l’actualitat aquest pla s’ha integrat dins d’unes àrees 

determinades distribuïdes per cursos de la següent manera: 

1r ESO: Llengua Catalana i C. Naturals 

2n ESO: Matemàtiques i C. Socials 

3r ESO: Anglès i  Llengua Castellana 

Cada àrea programa i elabora uns textos que s’hi relacionen i de tipologia diversa que es treballen, amb una 

periodicitat mensual, dins de les hores lectives de la matèria. Així mateix es reserva un tant per cent de la 

nota a aquestes activitats. Ens proposem d’avaluar aquest pla, encara en fase de desplegament, per tal de 

continuar-lo i/o fer-ne les modificacions oportunes que ens han de permetre millorar-lo i consolidar-lo. Tant 

el departament de català com de castellà han replantejat les seves activitats lectores en funció d’aquest nou 

plantejament.  

 

Projecte de Robòtica: Aprenentatge basat en projectes mitjançant l’ús de la robòtica per resoldre diferents 

reptes a 3r i a 4t d’ESO. Participació en competicions com la World Robot Olympiad (WRO) o la First Lego 

League (FLL). 

 

Programa Salut i Escola: El nostre centre participa activament en el Programa de Salut i Escola per potenciar 

accions de promoció de la salut i l’atenció a l’alumnat en aquest àmbit. Aquest programa té com a principals 

objectius els següents:  

● Apropar els serveis de salut al centre i als adolescents, mitjançant la consulta oberta als centres 

d'educació secundària amb les màximes garanties d'intimitat. 

● Facilitar la promoció d'actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions d'educació 

per a la salut. 

● Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc). 

● Detecció precoç dels problemes de salut a fi d'intervenir al més aviat possible. 
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Per aquest raó, hi ha una comissió de salut que està composta per la infermera referent SiE, una persona 

referent SiE del nostre centre, un membre de l’equip directiu i un membre de l’EAP.  

La infermera és present al centre un cop a la setmana i, si és necessari, fa xerrades i tallers sobre temes de 

salut als diferents grups de l’ESO i també atén l’alumnat que ho sol.licita durant el temps establert per  la 

consulta oberta. A més a més, amb certa freqüència s’organitzen taules informatives durant l’esbarjo. 

 

Coordinació Primària i Secundària: Es realitzen almenys tres trobades cada curs entre el professorat de 

primària (de 6è) de les escoles adscrites i del nostre centre (professorat de 1r d’ESO); una primera per 

intercanviar informació general de l’alumnat novell abans d’iniciar el curs i una altra, a principi de curs, per 

valorar l’adaptació dels seus alumnes a l’ESO. Les trobades posteriors són per tractar aspectes i temes 

diversos d’interès per les dues parts i pactats prèviament;  per exemple, el treball i la metodologia de 

diferents àmbits o bé l’intercanvi d’experiències i materials. Aquestes reunions, en dimarts a la tarda i al 

nostre centre com a punt de confluència, compten amb l’assistència i guiatge de la Inspectora del centre. 

 

GEP: Amb l’objectiu de reforçar l’aprenentatge de llengües estrangeres del nostre alumnat, es va decidir 

formar part del Grup de Generació Plurilingüe, mitjançant el qual l’alumnat aprèn parts d’algunes matèries 

no lingüístiques (Tecnologia, Experimentals, Educació Visual i Plàstica, Emprenedoria i altres) en anglès. Es 

pretén consolidar aquest projecte en els propers cursos en diferents nivells, grups i matèries. 
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6. Concrecions organitzatives  
 

6.1. L’organització vertical. 

El professorat que integra els diferents departaments didàctics ha de considerar que el treball en equip és 

una forma d’enriquiment de la tasca educativa i d’optimització de recursos vers l’alumnat. Aquest treball cal 

potenciar-lo tenint en compte que, segons les disposicions pertinents, serà per àmbits; d’aquí que sigui 

necessari consensuar, tant a nivell de Departament com d’àmbit, la coordinació en quant al tractament de 

les competències de cada matèria i els criteris d’avaluació d’acord amb la nova normativa. 

L’equip directiu participa i coordina les reunions setmanals de caps de departament, tutors i comissions de 

la diversitat. Així mateix assisteix a les reunions de comissions destinades a activitats i programes diversos 

(revista, extraescolars, viatges, GEP, programa Salut i Escola i intercanvi). 

 

6.2 L’organització horitzontal 

Els equips docents estan constituïts per tot el professorat que imparteix classe a un determinat grup 

d’alumnes. És imprescindible una bona coordinació i comunicació entre els equips docents de cada nivell 

educatiu. Alhora són els responsables de resseguir els aprenentatges de l’alumnat, comprovar l’assoliment 

dels objectius educatius i fer les intervencions educatives d’acord amb les necessitats de cada alumne/a per 

adoptar les decisions resultants. 

Els tutors, en col·laboració amb l’equip docent i directiu, actuen en l’establiment de criteris per garantir la 

correcta convivència del grup d’alumnes i la resolució de conflictes quan escau i la informació a les famílies.  

A més de l’equip directiu, els coordinadors (informàtica, riscos laborals, biblioteca, revista, orientació, 

d’activitats extraescolars escolars, de mediació en conflictes escolars i LIC) participen en l’assessorament, 

elaboració i execució de propostes de cada secció millorant la implicació de tota la comunitat educativa en 

la dinàmica de l’institut per afavorir un bon nivell de motivació i satisfacció respecte al centre. 

 
El Claustre és l’òrgan propi de participació del professorat en la gestió i la planificació educatives de l’institut. 

Està integrat per la totalitat dels professors/es que hi presten serveis i es reuneix preceptivament cada 

trimestre.  
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6.3 El Consell Escolar 

És l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre, tal com es 

mostra en el següent organigrama: 

 

En parèntesi, s’indica el nombre de representants en el nostre centre al Consell Escolar. 
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7. Indicadors per a l'avaluació de l'exercici de la direcció 
 

 - ÀMBIT PEDAGÒGIC –  
 

Objectiu 1: Millorar els resultats acadèmics 

Estratègia 1.1: Competència lingüística 

Actuacions Responsable 
Recursos Temporització 

Indicadors (Font) 
Situació 
Inicial 

Situació Final 

Humans Materials 
2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

Actuació 1.1.1: Millorar el 
Pla de Lectura de centre 

Coordinadora 
Pedagògica 

Professorat 
de les àrees 
implicades 

Material 
didàctic 

X X X X 

% de la qualificació mitjana 
obtinguda en les activitats del 
pla lector. (Resultats 
avaluacions trimestrals) 

66,88 67 67’5 68 68’5 

% d'alumnes que superen 
l'apartat de comprensió 
lectora en les proves de 4t. 
(Resultats proves de 4t) 

93.2 94 94 95 95 

Actuació 1.1.2: Millorar els 
resultats de català i castellà 
a 1r d’ESO 

Coordinadora 
Pedagògica 

Professorat 
de les àrees 
implicades 

Material 
didàctic 

X X X X 

% Percentatge alumnat que 
supera la matèria de català a 
1r d'ESO. (Resultats 
avaluacions trimestrals) 

81.69 82 83 85 87 

% Percentatge alumnat que 
supera la matèria de castellà a 
1r d'ESO. (Resultats 
avaluacions trimestrals) 

84.5 85 86 87 88 

Actuació 1.1.3: Promoure el 
desenvolupament de 
continguts curriculars en 
llengua estrangera. (GEP-
CLIL-AICLE) 

Cap d’Estudis 
Professorat 
de les àrees 
implicades 

Material 
didàctic 
específic 

X X X X 

Nombre d’àrees no 
lingüístiques que imparteixen 
continguts curriculars en 
llengua estrangera. 

3 3 4 4 5 

Grau de satisfacció del 
professorat, de l’alumnat i de 
les famílies. 

- 60 65 70 75 
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Estratègia 1.2: Tractament de la diversitat 

Actuacions Responsable 
Recursos Temporització 

Indicadors (Font) 
Situació 
Inicial 

Situació Final 

Humans Materials 
2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

Actuació 1.2.1: Continuar 
oferint atenció a la diversitat 

Coordinadora 
Pedagògica 

Professorat 

del claustre 

Material 

didàctic 
X X X X 

% d’alumnes que reben 
atenció en grup reduït del total 
d’alumnes del grup classe. 
(Informes tutories) 

14.7 14.8 14.9 15 15.1 

% d’alumnes atesos que 
promocionen el curs. 
(Memòria del departament 
d’orientació) 

78.8 80 81 83 84 

 

Estratègia 1.3: Potenciació de l’excel·lència 

Actuacions Responsable 
Recursos Temporització 

Indicadors (Font) 
Situació 
Inicial 

Situació Final 

Humans Materials 
2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

Actuació 1.3.1: Millorar 
l’orientació acadèmica de 
l’alumnat de 3r, 4t d’ESO i 
Batxillerat. 

Coordinadora 
Pedagògica 

Orientadora i 
tutors 

Pla 
d’orientació 
acadèmica 

X X X X 

% d’actuacions realitzades del 
total d’actuacions previstes. 
(Memòria anual) 

95 95 95 95 95 

Grau de satisfacció de 
l’alumnat envers l’orientació 
acadèmica rebuda. (Enquestes 
específiques) 

55 60 64 68 70 
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Estratègia 1.3: Potenciació de l’excel·lència 

Actuacions Responsable 
Recursos Temporització 

Indicadors (Font) 
Situació 
Inicial 

Situació Final 

Humans Materials 
2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

Actuació 1.3.2: Millorar els 
resultats de les proves 

externes PAU 

Coordinadora 
Pedagògica 

Equip 
docent        

2n Batxillerat 

Material 
didàctic 

X X X X 

Taxa d’alumnes amb una nota 
mitjana ≥ 7. (Resultats PAU) 51.4 52 53 54 55 

Taxa de matèries en les quals 
es supera la mitjana catalana. 
(Resultats PAU) 66.7 67 68 69 70 

Actuació 1.3.3: Mantenir la 
participació en programes i 
intercanvis amb centres 
educatius 

Cap d’Estudis 

Comissió 
d’intercanvi i 
departament  
de llengües 
estrangeres 

Dossiers 

informatius 
X X X X 

% d’alumnat que participa en 
l’intercanvi. (Memòria anual) 33.8 35 40 45 50 

Valoració de les activitats 
realitzades per part del 
professorat, alumnat i famílies 
implicats. (Enquestes 
específiques)  

80-85 80-85 80-85 80-85 80-85 
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Estratègia 1.3: Potenciació de l’excel·lència 

Actuacions Responsable 
Recursos Temporització 

Indicadors (Font) 
Situació 
Inicial 

Situació Final 

Humans Materials 
2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

Actuació 1.3.4: Millorar els 
resultats de les proves 
externes Competències 
Bàsiques de 4t d’ESO 

Coordinadora 
Pedagògica 

Equip 
docent  
4t d’ESO        

Material 
didàctic 

X X X X 

% d’alumnes que superen les 
C.B. de català. 

89.8 90 90.2 90.4 90.5 

% d’alumnes que superen les 
C.B. de castellà. 

93.2 93.3 93.4 93.5 93.6 

% d’alumnes que superen les 
C.B. de llengua anglesa. 

83.1 83.5 84 84.5 85 

% d’alumnes que superen les 
C.B. de matemàtiques. 

91.5 91.6 91.7 91.8 92 

% d’alumnes que superen les 
C.B. Cientificotecnològiques. 

88.1 88.5 89 89.5 90 

 

 

Estratègia 1.4: Competència digital. 

Actuacions Responsable 
Recursos Temporització 

Indicadors (Font) 
Situació 
Inicial 

Situació Final 

Humans Materials 
2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

Actuació 1.4.1: Utilitzar les 
TAC amb l’alumnat per tal 
que puguin desenvolupar les 
competències bàsiques. 

Coordinadora 
TAC 

Claustre 
Equipament 

TAC 
X X X X 

% d’hores de recursos TAC 
utilitzat del total d’hores 
disponibles en les aules 
informàtica. (Quadre horari) 

71.7 72 73 74 75 

Taxa de docents que utilitza el 
Moodle respecte el nombre 
total del claustre. (Moodle) 

69.4 70 71 72 73 
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Objectiu 2: Millorar la cohesió social i participació 

Estratègia 2.1: Col·laborar amb l’entorn 

Actuacions Responsable 
Recursos Temporització 

Indicadors (Font) 
Situació 
Inicial 

Situació Final 

Humans Materials 
2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

Actuació 2.1.1: Mantenir la 
col·laboració amb els Serveis 
Educatius (educador/a social, 
psicopedagog/a, promotor) i 
la infermera. 

 Coordinadora 
Pedagògica 

Claustre i 
comissió 

d’atenció a la 
diversitat 

Pla 
d’actuació 

X X X X 

% de col·laboracions 
realitzades del total de les 
col·laboracions previstes. 
(Memòria Coordinació 
pedagògica) 

80 82 85 88 90 

Valoració de les 
col·laboracions realitzades per 
part dels professionals que 
han intervingut en els 
diferents processos. (Informe 
anual) 

80 82 84 86 88 

Actuació 2.1.2: Aplicar el pla 
d’acollida a l’alumnat 
nouvingut. 

Coordinadora 
Pedagògica 

Coordinador 
LIC i Claustre  

Material 
didàctic 
específic 

X X X X 

% d’alumnes atesos. (Memòria 
de la Comissió d’Atenció a la 
diversitat) 

1.15 1.15 1.10 1.05 1 

% d’alumnes atesos en aquest 
pla que promocionen de curs. 
(Resultats avaluacions) 

100 100 100 100 100 

Actuació 2.1.3: Serveis 
comunitaris. 

Coordinadora 
Pedagògica 

Claustre 
Projecte de 

servei 
comunitari 

X X X X 

Grau de satisfacció de 
l’alumnat participant.  
(Enquesta) 

75 76 77 78 79 

Grau de satisfacció de les 
entitats col·laboradores. 
(Enquesta) 

80 81 82 83 84 
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Estratègia 2.2: Cohesió grupal 

Actuacions Responsable 
Recursos Temporització 

Indicadors (Font) 
Situació 
Inicial 

Situació Final 

Humans Materials 
2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

Actuació 2.2.1: Millorar la 
participació de l’alumnat en 
les activitats del centre. 

Coordinadora 
Pedagògica 

Tutors i 
Orientadora 

Pla d’Acció 
Tutorial 

X X X X 
Percentatge d’alumnes 
implicats en les sortides 
(Registre sortides) 

75 76 77 78 79 

Actuació 2.2.2: Vetllar per 
l'assistència a classe. 

Coordinadora 
Pedagògica 

Tutors 

Pla 
personalitzat 
per l’alumnat 

absentista 

X X X X 

Percentatge d'alumnes amb 
absències injustificades 
superior al 5%. (Fulls de 
control d’assistència) 

6.6 6.5 6.4 6.3 6 

Percentatge d'alumnes amb 
absències injustificades 
superior al 25%. (Fulls de 
control d’assistència) 

3.16 3.1 3 2.9 2.8 

Percentatge d'alumnes amb 
absències injustificades 
superior al 75%. (Fulls de 
control d’assistència) 

0.32 0.3 0.28 0.25 0.23 
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- ÀMBIT ORGANITZATIU – 
 

Objectiu 3: Fomentar la participació de tota la comunitat educativa en la tasca pedagògica i la gestió del centre 

Estratègia 3.1: Millora dels mecanismes de participació del professorat en la gestió del centre i la formació del professorat 

Actuacions Responsable 
Recursos Temporització 

Indicadors (Font) 
Situació 
Inicial 

Situació Final 

Humans Materials 
2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

Actuació 3.1.1: Proposta de 
formació del professorat. 

Coordinadora 
Pedagògica 

Claustre Enquesta X X X X 

% de professorat que participa 
en les activitats de formació. 
(Memòria anual) 

66 67 68 69 70 

Valoració de les activitats 
formatives per part del 
professorat. (Enquestes 
específiques) 

70 73 75 77 80 

 

Estratègia 3.2: Participació de les famílies en les activitats del centre especialment les organitzades per l’AMPA 

Actuacions Responsable 
Recursos Temporització 

Indicadors (Font) 
Situació 
Inicial 

Situació Final 

Humans Materials 
2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

Actuació 3.2.1: Implicar les 
famílies en les activitats del 
centre. 

Director Claustre - X X X X 

% del nombre de famílies que 
són sòcies de l’AMPA respecte 
al nombre total de famílies. 
(Memòria de l’AMPA) 

87 87.2 87.5 87.7 88 

Valoració de la participació en 
aquestes activitats per part de 
les famílies. (Memòria de 
l’AMPA / Enquestes 
específiques) 

43.29 43.7 44 44.5 45 
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Actuació 3.2.2: Continuar 
mantenint reunions 
periòdiques amb l’AMPA 

Director Claustre 
Actes 

reunions 
AMPA 

X X X X 

% de reunions programades 
respecte a les previstes 
realment. (Memòria anual) 

100 100 100 100 100 

Valoració dels resultats de les 
reunions per part de l’AMPA i 
de l’equip directiu. (Memòria 
anual / Enquesta específica) 

90 90 90 90 90 

 

Estratègia 3.3: Implicació de l’alumnat en els òrgans de participació del centre. 

Actuacions Responsable 
Recursos Temporització 

Indicadors (Font) 
Situació 
Inicial 

Situació Final 

Humans Materials 
2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

Actuació 3.3.1: Fomentar la 
participació de l’alumnat 
en el Consell Escolar i 
Consell de Delegats 

Cap d’Estudis 
Alumnat i 
claustre 

Dossier 
informatiu 

X X X X 

% d’alumnes que es presenten 
al Consell Escolar del nombre 
total d’alumnat. (Coordinació 
pedagògica) 

1.21 1.3 1.5 1.8 2 

Valoració de la participació en 
el Consell Escolar i Consell de 
Delegats per part de l’alumnat. 
(Enquesta satisfacció alumnat) 

58.96 59 59.4 59.8 60 

Actuació 3.3.2: Fomentar la 
participació de l’alumnat 
en el pla de Mediació 
Escolar del centre. 

Coordinadora 
de mediació 

Alumnat i 
claustre 

Protocol 
d’actuació 

X X X X 

% d’alumnat interessat a 
participar en el pla de 
mediació escolar. (Memòria de 
la Coordinació de mediació) 

23 23 23 23 23 

Valoració de la formació 
rebuda per actuar com a 
mediador/a. (Enquesta 
específica) 

90 90 90 90 90 
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Estratègia 3.4: Col·laboració amb l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell i altres entitats 

Actuacions Responsable 
Recursos Temporització 

Indicadors (Font) 
Situació 
Inicial 

Situació Final 

Humans Materials 
2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

Actuació 3.4.1: Participació 
en el Consell Escolar 
Municipal. 

Director Director Ordres del 
dia i actes 

X X X X 

% de reunions realitzades 
sobre les planificades. 
(Memòria del Consell Escolar 
Municipal) 

100 100 100 100 100 

Valoració de la participació en 
el Consell per part dels 
membres del centre que en 
formen part. (Memòria del 
Consell Escolar Municipal) 

100 100 100 100 100 

Actuació 3.4.2: Potenciar la 
col·laboració amb les 
escoles adscrites al centre. 

Coordinadora 
Pedagògica 

 

 

   Claustre 

 

--- X X X X 

% de reunions realitzades 
sobre el total de previstes. 
(Coordinació Pedagògica) 

100 100 100 100 100 

Valoració del traspàs 
d’informació prèvia dels 
alumnes matriculats a 1r 
d’ESO. (Coordinació 
Pedagògica) 

75 76 77 78 79 

Valoració de les activitats 
conjuntes. (Informe comissió 
organitzadora) 

85 86 87 88 89 
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- ÀMBIT DE GESTIÓ – 
 

Objectiu 4: Revisar i actualitzar el Projecte Educatiu de Centre (PEC) 

Estratègia 4.1: Continuar amb el grup de treball per tal de seguir revisant i actualitzant el PEC 

Actuacions Responsable 
Recursos Temporització 

Indicadors (Font) 
Situació 
Inicial 

Situació Final 

Humans Materials 
2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

Actuació 4.1.2: Seguir 
actualitzant els documents 
de centre( NOFC, PC, PAT...) 

Coordinadora 
Pedagògica i 

Cap d’Estudis 

Claustre 
Documents 
de centre 

actuals 
X X X X 

% de reunions realitzades del 
total de les planificades. 
(Memòria del grup de treball) 

100 100 100 100 100 

% de compliment dels terminis 
previstos en l’elaboració de 
documents. (Memòria del 
grup de treball) 

70 71 72 73 74 

 

Objectiu 5: Millorar la gestió econòmica  

Estratègia 5.1: Avaluar la gestió econòmica  

Actuacions 
Responsable 

Recursos Temporització 
Indicadors (Font) 

Situació 
Inicial 

Situació Final 

 
Humans Materials 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

 
 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

Actuació 5.1.1: Controlar la 
variació del romanent 

Secretària  Secretària  
Informes 

econòmics 
X X X X 

Diferència entre el romanent 
de l’any en curs i el de 
l’anterior exercici. (Informes 
econòmics) 

-7000 -5000 -4000 -3000 -2000 

Actuació 5.1.2: Modificar o 
readaptar la quota de 
material a les famílies 

Secretària  Secretària  
Informes 

econòmics 
X X X X 

Diferència entre la recaptació 
per material escolar i les 
despeses del centre per aquest 
concepte.  (Informes 
econòmics) 

500 475 450 425 400 
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8. Mecanismes de retiment de comptes als òrgans de control i 
participació 

 

L’avaluació és la clau del procés de millora contínua i una eina imprescindible per a la valoració del grau 

d’assoliment dels objectius que es defineixen en el projecte de direcció. Per tant, necessitem un sistema 

basat en indicadors per aconseguir informació fiable i suficient del que volem avaluar, un sistema que doni 

resposta a qüestions bàsiques com: 

● On som? 

● On anem? 

● Avancem? 

● Estem fent el que vam dir? 

● Incideix sobre els nostres objectius? 

Un indicador és la informació que ens facilita l’anàlisi d’on ens trobem i permet mesurar el grau d’assoliment 

d’un objectiu o estratègia. En la planificació estratègica d’aquest projecte s’ha emmarcat en els objectius els 

principals indicadors d’avaluació, els instruments per a la recollida d’informació, la situació inicial i el grau de 

millora que es pretén aconseguir. 

L’avaluació de cada actuació es concretarà i es seqüenciarà en la Programació General Anual (PGA) de cada 

curs i la Memòria final reflectirà el desenvolupament d’aquestes accions i els resultats de la seva avaluació. 

En la taula següent es mostra una planificació del retiment de comptes als diferents òrgans de control i 

participació: 

RETIMENT DE COMPTES A: QUINA INFORMACIÓ PERIODICITAT 

Consell Escolar 
Memòria i resultats d’indicadors del PEC, del PdD i 
altres elements d’anàlisi acadèmic, d’organització i 
gestió general i econòmica. 

Anual i en les reunions del 
Consell Escolar. 

Famílies 
Resultats educatius i dels objectius i millores 
planificades. 

Anual i en les reunions 
d’inici de curs. 

Administració Educativa 
(Inspecció i Consell Superior 

d’Avaluació) 

Dades concretes dels indicadors, de les proves 
internes i externes i d’aquells aspectes que es 
considerin. 

Anuals i en reunions 
periòdiques. 

Claustre 
Objectius de la PGA. 
Conclusions de la Memòria Anual. 
Altres informacions de rellevància. 

Inici de curs. 
Fi de curs. 
En reunions periòdiques. 

 

 



 

 

 

Projecte de Direcció – Institut Ermengol IV - 36 
 

9. Elements per a l'exercici del lideratge distribuït i per al 
foment de la participació de la comunitat escolar en el centre 

 

Un dels objectius prioritaris a tenir en compte és fomentar el lideratge fort i distribuït de la direcció per a 

l’assumpció de responsabilitats i el retiment de comptes. 

 

Considerem que cal buscar un estil de direcció eficient, saber administrar bé els recursos i motivar les 

persones. Més que buscar l’èxit, cal buscar la satisfacció en la feina. 

 

Segons la Resolució ENS/1386/2016, de 27 de maig, dels perfils professionals dels llocs de treball específics 

en centres educatius públics, la creació de llocs estructurals permetrà consolidar equips docents si es vol dur 

a terme el pla d’actuació que defineix la nostra planificació estratègica. És per això que un equip docent 

motivat i ben preparat pot ser la clau de l’èxit per a l’assoliment dels objectius, sobretot si per assolir-los cal 

innovar i canviar la manera de veure l’educació.  

 

Per poder liderar el canvi des de la participació, cal fomentar la presa de decisions compartida, saber delegar 

funcions i potenciar les habilitats i talents dels col·laboradors. Tot això acompanyat d’una bona comunicació, 

tant interna com externa, un bon ambient de treball i molta il·lusió. 

 
 
 
 


