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L’ educació que ofereix una societat als éssers humans que l’habiten condiciona 

inexorablement el grau de llibertat amb el que seran capaços de viure. 

Paulo Freire 

1. PRESENTACIÓ 
 

1.1. Identitat, perfil professional. 

Aquest projecte es basa en el presentat el curs 12-13, el qual s’ha revisat i 

actualitzat tenint en compte la situació actual i l’evolució d’aquests cursos. 

La meva trajectòria com a docent va començar el curs 1997-98. Des de 

setembre de 2005 sóc funcionària del cos de professors d’educació secundària. 

Dos anys més tard vaig obtenir plaça definitiva a l’Institut Federica Montseny. 

Des d’aquell any he desenvolupat diferents tasques al centre. 

El curs 2008-2009 vaig presentar el Projecte de coordinació del Programa 

d’Innovació Educativa de Biblioteca Escolar PUNTEDU, càrrec que vaig exercir 

durant tres cursos. Els objectius d’aquest projecte van ser organitzar i 

dinamitzar la biblioteca del centre, així com consolidar el Projecte de Lectura.  

El curs 2009-2010 vaig ser la coordinadora del Pla d’Autonomia de Centre 

(PAC), càrrec que em va permetre conèixer a fons els punts forts i punts febles 

de l’institut, així com aprofundir en la metodologia de treball dels Plans de 

Millora, on es defineixen objectius, estratègies i activitats, aspectes que 

s’avaluen anualment mitjançant indicadors que permeten reorientar les 

estratègies per arribar als objectius establerts.  

Durant el curs 2010-2011 vaig desenvolupar les tasques de Coordinadora de 

Batxillerat, funció que em va donar una visió més àmplia dels aspectes 

organitzatius i de funcionament d’aquesta etapa.  

Al juliol de 2011 vaig ser nomenada directora de manera extraordinària durant 

el període d’un any que es va prorrogar el juliol de 2012 per un any més.  
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Des de l’1 de juliol del 2013 exerceixo el càrrec de directora després de 

presentar-me a la convocatòria de concurs de mèrits. 

L’experiència de tots aquests anys, com a professora, i especialment els darrers 

cursos com a directora, m’ha fet conèixer com és l’Institut Federica Montseny, 

amb les seves fortaleses i les seves mancances, la qual cosa  em permet 

plantejar quins són els aspectes que cal mantenir i consolidar i quins són els 

que cal canviar o millorar, des del meu punt de vista. És per això que presento 

aquest projecte de direcció per als propers 4 cursos escolars (2017-2021). 

 

1.2.  Algunes consideracions prèvies 

Aquest projecte de direcció té com a objectiu general donar a tots els joves les 

màximes oportunitats de ser persones dignes i ciutadans plens de la nostra 

societat. Per això vol ser una invitació a tota la comunitat eductiva de l’Institut 

Federica Montseny a treballar per una educació de qualitat. 

 

Segons l’informe per a la UNESCO de la Comissió Internacional sobre l’Educació 

per al s. XXI,  l’educació és una utopia necessària, amb quatre pilars al llarg de 

la vida: “aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a viure amb els altres i 

aprendre a ser”. 

 

Aquests pilars han de ser, juntament amb els principis del nostre Projecte 

Educatiu de centre, l’horitzó que hem de tenir present i que no ens ha d’ocultar 

el treball del dia a dia. És bàsic establir uns objectius clars, concretats en unes 

estratègies d’acció, amb unes activitats concretes a dur a terme dins i fora de 

l’aula, com a garantia que el centre compleix amb la missió i la visió del seu 

Projecte Educatiu de Centre. 

 

1.3. Vinculació del projecte amb el PEC 

 

Aquest projecte parteix dels principis de referència compartits per la nostra 

comunitat eductiva i reflectits en el Projecte Educatiu de Centre (PEC): 
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Valors de Centre: 

- Pluralisme ideològic i valors democràtics. 

- Aconfessionalitat. 

- Competència lingüística en les llegües oficials de Catalunya. 

- Coeducació i multiculturalisme. 

- Valors ambientals i  de salut. 

- Esforç personal i esperit de superació. 

Visió de Centre: 

- Impuls de les noves tecnologies per afavorir l’aprenentatge. 

- Renovació pedagògica a partir del treball competencial a l’aula. 

- Voluntat de fer partícips a tots els membres de la comunitat 

educativa. 

- Obertura a l’exterior, relació i col·laboració amb totes les institucions 

del municipi. 

- Atenció a la diversitat amb adaptacions organitzatives i 

metodològiques. 

Impuls de les noves tecnologies per afavorir l’aprenentatge. 

La comunitat educativa ha de progressar amb implicació, motivació i ganes de millora. 

Per això creiem important afavorir el disseny de projectes ambiciosos, on la innovació 

sigui senyal d’identitat. En aquest sentit els docents són els principals agents de la 

innovació, assumint nous reptes, és per això indispensable la formació permanent 

d’aquests com a estratègia del canvi i l’aplicació a l’aula de la formació rebuda. 

Renovació pedagògica a partir del treball competencial a l’aula. 

Cal continuar en la línia del canvi metodològic per tal de fer competents els nostres 

alumnes. Hem de potenciar l’ús d’estratègies didàctiques que afavoreixin 

l’aprenentatge significatiu dels alumnes, un aprenentatge vinclat a la realitat que els 

envolta. 
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Voluntat de fer partícips a tots els membres de la comunitat educativa. 

Aquest projecte parteix també de la idea de centre com a context tranquil, segur, amb 

unes normes coherents i justes, amb un ambient de cultura i civisme, on tots els 

membres de la comunitat se sentin acceptats, valorats i protagonistes de 

l’aprenentatge.  

Obertura a l’exterior, relació i col·laboració amb totes les institucions del municipi. 

Hem de tenir present que l’institut s’enriqueix si és sensible al desenvolupament 

comunitari i s’integra en les xarxes del municipi, participant en projectes educatius, 

culturals i socials. No hem de perdre de vista altres dimensions de l’educació més enllà 

de l’escolaritat i participar en programes on hi treballin professors, alumnes, famílies i 

entitats municipals. 

Atenció a la diversitat amb adaptacions organitzatives i metodològiques. 

Continuar en el disseny d’estratègies que explotin al màxim el potencial educatiu dels 

nostres alumnes, amb activitats i projectes que propiciïn les ocasions d’aprendre. No 

només ens hem de fixar en els resultats acadèmics, també hem de ser capaços de 

facilitar les oportunitats d’adquisició de les competències personals, socials i culturals. 

 

1.4. Estil de direcció 

El treball de la direcció dels centres és fonamental per afavorir un bon clima, millorar 

els resultats acadèmics i, sobretot, prendre decisions davant els nous reptes i 

situacions que es plantegin. 

El treball de la direcció ha de ser un treball d’equip, proper i dedicat, tenint en compte 

que els centres són institucions complexes, on alumnes, famílies i professionals 

coincideixen i assumeixen noves responsabilitats, amb realitats diverses i relacions 

amb altres institucions. 

 Em plantejo la tasca directiva com un treball en xarxa, amb una funció organitzativa i 

de gestió eficient i creativa, que afavoreixi la convivència integradora, garanteixi la 

resolució de conflictes i animi a la participació de tota la comunitat educativa, sense 

perdre de vista les entitats de l’entorn. 
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Crec que un dels trets importants d’una bona direcció és obrir vies de comunicació 

amb les persones que formen part de la comunitat, definir clarament les seves 

competències i dissenyar documents sòlids tenint en compte tots els punts de vista per 

tal d’avançar en la consecució dels objectius plantejats.   La direcció com a 

representant del centre ha d’exercir un lideratge positiu quant a integrador, motivador 

i emprenedor. 
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2. DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE. 

2.1. Badia del Vallès 

Ciutat Badia va néixer com a projecte als anys 60 a Madrid. El Ministerio de la Vivienda 

va encarregar al Instituto Nacional de la Vivienda la construcció d´uns 12.000 

habitatges de tipus social a la província de Barcelona, dels que finalment només se´n 

va arribar a construir 5.372. 

Les obres s´iniciaren a finals dels anys seixanta i principis dels setanta i acabaren l´any 

1973, però no es varen començar a ocupar fins al 1975. Moltes d’aquestes vivendes 

(800) no es van arribar a ocupar legalment. 

El règim jurídic que va adoptar la llavors anomenada Ciudad Badia va ser la creació 

d´una Mancomunitat amb els municipis de Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès.  

Des de l´acabament de les obres, es van detectar una sèrie de dèficits d´equipaments i 

d´infraestructures que van originar que durant les dècades dels setanta i dels vuitanta 

es definissin els trets més característics de Badia: per una banda, l´aparició entre 

els/les badiencs/ques d´un fort caràcter reivindicatiu, i per l´altra, un important 

moviment veïnal associatiu que va anar creant un sentiment de poble, i que anirà 

incorporant, paulatinament, a la majoria de la població en la lluita per assolir les 

mancances de serveis que patia la ciutat (col·legis, escoles bressol, centres 

d´assistència sanitària, ajuntament, biblioteca, etc. ). 

 Fruit del consens de totes les forces polítiques i social, el 9 de febrer de 1994, el 

Parlament de Catalunya, en sessió plenària, va aprovar la Llei 1/94 de 22 de febrer per 

la creació del municipi de Badia del Vallès. 

El 14 d´abril de 1994, quan es va constituir per primera vegada el nou consistori, naixia 

el municipi. 
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Algunes dades (Idescat 2016 i d’altres): 

Població (2016: ) 13.482 (ha disminuït en 200 habitants en 5 anys) 

Nivell de formació:  

Sense titulació 2.349 

Primer grau  4.337 

Segon grau 6.061 

Ensenyament universitari 536 

 

Taxa d’atur (abril 2016):   1.549,2  

Renda per càpita (2011):  11.800 euros  

 

 

2.2.  L’Institut Federica Montseny 

 

L’Institut Federica Montseny ha estat històricament el centre de batxillerat del 

municipi. Actualment imparteix ESO i batxillerat.  

El nombre de línies a l’ESO és de 2-3 per a cada nivell i un grup per a cada curs de 

batxillerat.  

 

Recursos humans 

El nombre de places de professorat és de 33.  El total de professors, tenint en compte 

les reduccions de jornada, és de 38. Més del 50% del professorat és interí. 

Actualment el centre disposa d’un conserge i una administrativa. 

L’institut també compta amb una Tècnica d’Integració Social que treballa temes 

vinculats amb l’absentisme escolar, la convivència al centre i les relacions amb els 

alumnes i les famílies amb risc social. 
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D’altra banda, des del curs 2006-2007 el centre disposa d’una Unitat de Suport a 

l’Educació Especial de retard mental amb una dotació i mitja. Hi ha 10 alumnes adscrits 

a aquesta unitat. 

Demanda d’escolarització 

La demanda per obtenir plaça a l’ESO ha anat en augment en els darrers anys. El curs 

2015-2016 l’índex de demanda d’escolarització (sol·licituds/places) va ser de l’1,2. 

Partíem d’un 0,66 el curs 2011-12. 

Diversitat 

Pel que fa a la diversitat significativa, l’índex d’alumnes amb necessitats educatives 

especials actualment és aproximadament d’un 8%; pel que fa a l’índex d’alumnes amb 

necessitats educatives específiques és d’un 37% (aquesta xifra ha augmentat en els 

darrers cursos, partíem d’un 11% el curs 2011-12). Tots dos indicadors estan per sobre 

de la mitjana de centres de Catalunya. En canvi l’índex d’alumnes de nova incorporació 

al sistema educatiu és pràcticament nul, sobre un 0,03%. Actualment s’està revisant el 

grau de complexitat del centre tenint en compte aquests paràmetres entre d’altres.  

Mobilitat 

La mobilitat de l’alumnat és poc significativa, un 4%, però sí és significativa la mobilitat 

del professorat, un 18%. 

Absentisme i abandonament 

L’absentisme de l’alumnat ha disminuït en els darrers cursos i es troba al voltant del 

3%. Partíem d’un 10% el curs 11-12 (alumnes amb més d’un 25% d’absències en hores 

lectives). 

L’índex d’abandonament a l’ESO és baix, sobre un 1%. Igualment al batxillerat, el curs 

passat cap alumne va abandonar els estudis. 
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Comparativa resultats curs 11-12 / 15-16: 

 

1. Promoció d’alumnes:  

Curs 11-12 Curs 15-16 

 93% ESO 97% 

62% Batxillerat 81% 

 

2. Proves externes  4t ESO (índex d’alumnes que superen les proves) 

 

  Curs 11-12 Curs 15-16 

Llengua Catalana 73,80% 76,30% 

Llengua Castellana 79,50% 68,40% 

Matemàtiques 40,50% 73,70% 

LlenguaEstrangera 35,80% 42,80% 

Ciències i tecnología 
 

72,30% 

 

3. Resultats de les PAU 2011 

La mitjana d’alumnes presentats cada curs és d’entre 10-15 alumnes. El 

percentatge de superació des del curs 11-12 fins ara està entre el 90 i el 

100%. 

 

Estructura organitzativa 

L’equip directiu és qui té la màxima responsabilitat del centre. Està format per quatre 

càrrecs reconeguts per l’administració. 

 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de decisió de l’institut. Hi ha una forta implicació 

de les famílies i a millorat en els darrers cursos la de l’alumnat. 

 

El Claustre és l’òrgan de participació on es consensuen les decisions que després 

s’aproven al Consell Escolar. Per tal de millorar el funcionament de les reunions, 



 

13 
 

s’intenta que els punts tractats s’hagin treballat prèviament en algun equip de 

coordinació. 

 

Els Equips Docents formats pels professors d’un mateix nivell es reuneixen 

setmanalment i és un espai clau en el nostre centre. Aquests equips són els que 

proposen les línies pedagògiques del nivell, l’organització de l’alumnat, els criteris de 

convivència i disciplina... Dos cops al trimestre es fa una reunió d’avaluació de tots els 

alumnes: l’avaluació ordinària i la inter-avaluació. 

 

L’equip de tutors i coordinació format pels tutors de seguiment i la coordinació de 

nivell. Es reuneixen setmanalment per fer una bona orientació dels alumnes. 

 

Els Departaments didàctics formats pels professors de la mateixa matèria o matèries 

afins. Es reuneix setmanalment, sent la seva responsabilitat d’elaborar les 

programacions de matèria, consensuar criteris metodològics i d’avaluació. 

 

 

La Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) és  l’instrument organitzatiu i d’atenció als 

alumnes que permet coordinar totes les intervencions que es fan al centre tant per 

part del professorat com dels serveis externs (EAP psicològic, EAP social, S. Socials de 

l’ajuntament, EAIA, etc.). 

Hi ha establerts dos tipus:  

- La CAD interna s’ocupa més de les problemàtiques personals dels alumnes. 

Es reuneix setmanalment la psicòloga de l’EAP, la TIS, la directora, la 

coordinadora pedagògica i les  psicopedagogues del centre.  

- La CAD  Social, amb una periodicitat mensual, s’ocupa més de dinàmiques 

familiars que incideixen negativament en el desenvolupament social, 

acadèmic, etc. dels alumnes: l’absentisme, l’atenció als fills i filles, falta de 

material, etc. Són presents els mateixos membres de l’altra CAD més l’EAP 

social, els educadors de carrer, Salut Mental i els serveis socials de 

l’ajuntament que estan coordinats amb d’altres professionals com EAIA, etc.  
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La comissió de convivència, integrada per un professor referent de cada nivell de 

l’ESO, la direcció i la TIS del centre. Es reuneix setmanalment per a garantir la correcta 

aplicació de les normes de convivència al centre.  

Les coordinacions de nivell es reuneixen setmanalment amb la coordinadora 

pedagògica del centre per preparar les reunions d’equip docent i les sessions 

d’avaluació, així com les reunions dels coordinadors amb els tutors de grup. 

  

Participació de la comunitat educativa 

Pel que fa al grau de satisfacció de la comunitat educativa, es presenta l’evolució dels 

resultats des del curs 11-12: 

  

ALUMNES    

CURS 10-11 68% 

CURS 11-12 64% 

CURS 12-13 70% 

CURS 13-14 83% 

CURS 14-15 81% 

CURS 15-16 85% 

 

 

En aquest sentit  cal destacar que hi ha unes quantes famílies que s’impliquen molt. 

Les famílies que gestionen l’AMPA del centre participen de forma molt activa en totes 

les activitats i decisions del centre, però un 50% del total no participa en les reunions o 

activitats generals que es fan al llarg del curs. 

 

Altres dades 

Un aspecte rellevant a tenir en compte és el mal estat de l’estructura del centre i 

l’aspecte exterior. Des de fa anys s’espera una reforma a fons però amb l’actual 

situació econòmica es descarta a mig termini. Dins de les possibilitats del centre i amb 

l’ajut de l’AMPA s’han anat fent petites millores a l’interior de l’edifici. 

 

FAMILIES   

CURS 10-11 82% 

CURS 11-12 72% 

CURS 12-13 80% 

CURS 13-14 81% 

CURS 14-15 71% 

CURS 15-16 75% 
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Metodologia 

Des del curs 15-16 el centre s’ha plantejat un canvi metodològic clar a l’aula. S’han 

començat a aplicar projectes interdisciplinars, així com el treball personal dels alumnes 

per tal que augmenti la seva responsabilitat i autonomia. A destacar l’aplicació de 

projectes europeus (Comenius i Erasmus) d’atenció a la diversitat, així com del Projecte 

Let’s go per millorar la competència en llengua anglesa. 

La proposta de cara al proper curs és aplicar dues matèries senceres de 2n d’ESO per 

mitjà de projectes i també microprojectes a 1r d’ESO on participin diferents matèries. 

Documents de centre 

Respecte a la documentació del centre tot seguit es presenta l’estat actual dels 

mateixos: 

DOCUMENT EXISTEIX APROVACIÓ/REVISIÓ OBSERVACIONS 

PEC SÍ Aprovat curs 2009-2010 Revisat anualment 

Aspectes curriculars PEC SI Aprovat curs 2011-12 Revisat anualment 

NORMES ORGANITZACIÓ 

(NOFC) 

SÍ Aprovat curs 2011-12 Revisat anualment 

Projecte Lingüístic SÍ Aprovat octubre 2011 Text actualitzat i complert. 

Programació General Anual SÍ Aprovat setembre 2016  

Pla Acció Tutorial SÍ Aprovat pel Consell 

Escolar 

S’actualitza anualment 

Pla d’Acollida Nous 

Professors 

SÍ Aprovat curs 2011-12  

Pla d’Acollida Alumnes SÍ Aprovat el juny de 2012 Actualitzat 

Projecte d’Atenció a la 

Diversitat 

SÍ Aprovat el curs 2011-

2012 

S’actualitza anualment 

Pla de Lectura de Centre 

(PLEC) 

NO   

Pla TAC En 

procés 
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Projectes 

El centre du a terme els següents plans i projectes: 

1. Acord de Coresponsabilitat. Des del curs 2005-2006. L’institut va superar de 

manera satisfactòria el primer període del pla, 5 anys, i va renovar-lo al 

desembre de 2010.  Els objectius del pla són els mateixos que els del present 

projecte: 

a. Millorar els resultats acadèmics 

b. Millorar la cohesió social 

c. Millorar la imatge del centre 

d. Millorar l’organització del centre 

e. Millorar el lideratge 

El mes de juliol de 2016 es va presentar la rendició de comptes amb una avaluació 

de molt satisfactòria. 

2. Projectes de llengües estrangeres. L’objectiu d’aquests és fomentar l’ús de la 

llengua anglesa i francesa (2ª llengua estrangera) mitjançant viatges a França i 

Anglaterra i una activitat dedicada a aquest tema. Enguany aquest projecte s’ha 

reforçat amb el projecte Let’s go organitzat per l’Associació Autònoma Solidària 

de la UAB i coordinat amb l’ajuntament de Badia del Vallès i el Departament 

d’Ensenyament. Aquest projecte pretén millorar la competència en llengua 

anglesa dels alumnes del centre i, per extensió, de la població de Badia. 

 

3. Projecte Servei Comunitari. La finalitat d’aquest projecte és garantir que els 

estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin 

accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i 

posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Aquest 

curs s’apliquen 5 projectes: un a cadascun dels treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r 

d’ESO i dos en grup reduït amb alumnes amb rics d’abandonament escolar. 

   
4. Projecte ciències. El departament de ciències programa anualment una sèrie 

d’activitats (xerrades, tallers, sortides...) relacionades amb el món de la ciència 
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amb la intenció de millorar els coneixements en determinats aspectes científics 

i motivar a crear futurs científics. 

 

Trets diferencials 

A part d’aquests projectes el centre té alguns trets diferencials que formen part 

de la nostra senyal d’identitat: 

Les tutories individualitzades. 

Un grup de professors del centre tutoritza un grup reduït alumnes (entre 9 i 

12). Aquest tutor és el responsable d’incidir en el desenvolupament personal, 

en l’orientació escolar, acadèmica i professional i en tots aquells aspectes 

relacionats amb la convivència i participació. És el responsable de realitzar les 

entrevistes o reunions amb pares, mares o tutors legals de l’alumnat. 

 

La participació en el Pla Educatiu d’Entorn de Badia del Vallès 

El fet de ser un municipi petit afavoreix les relacions entre els membres de la 

comunitat. Badia compta amb un ajuntament molt actiu, amb molts projectes i 

molt implicat en la formació dels seus habitants. Aquestes dues 

característiques fan que la col·laboració Centre-Ajuntament sigui molt fluïda i 

àgil. L’institut participa en totes les comissions i projectes relacionats amb 

l’educació del pla. 

 

La coordinació Primària-Secundària 

Un cop al mes ens trobem representants de totes les escoles (3) i instituts (2) 

de la localitat per tal d’organitzar i coordinar tots els aspectes relacionats amb 

la transició de l’etapa de Primària a la de Secundària . Es tracta d’intentar 

minimitzar el canvi esmentat assegurant la màxima informació per a l’estudiant 

i la seva família, així com planificant actuacions coordinades entre els equips de 

les dues etapes a fi d’acompanyar-los en el procés. 

També es treballa per establir una línia de continuïtat entre les dues etapes 

educatives consensuant estratègies, aspectes curriculars , projectes i 

experiències escolars, hàbits (agenda, deures, lectura), etc.  



 

18 
 

Des de fa tres cursos aquesta coordinació també tracta i analitza la 

metodologia docent de les matemàtiques i de la llengua anglesa, l’objectiu és 

millorar els resultats dels alumnes en aquestes matèries. 
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3. RESUM DIAGNÒSI DE CENTRE 

  

 

 

 

 Amenaces Oportunitats Observacions Proposta Millora 

A
sp

e
ct

e
s 

e
x

te
rn

s 

Municipi Baix nivell formació Pla Educatiu Entorn Resultats a mig-

llarg termini 

Continuar 

participant en les 

comissions i crear 

noves xarxes 

Municipi Alta taxa d’atur Fort moviment veïnal i 

associatiu. 

Existeix el treball 

en xarxa 

Consolidar i 

millorar la 

coordinació amb 

l’exterior 

Serveis Externs molt 

presents. 

 Debilitats Fortaleses Observacions Proposta Millora 

R
e

cu
rs

o
s 

h
u

m
a

n
s 

Professorat Plantilla poc 

estable 

Centre acollidor El grau de satisfacció del 

professorat és alt quant 

a les relacions i 

l’organització. 

Millorar l’acollida i la 

comunicació amb el 

professorat 

PAS Reducció de 

personal 

Equip humà molt 

competent 

Es disposa de TIS i 

educadora USEE 

Valorar i fer visible el 

treball del PAS 

AMPA  Baixa participació 

de les famílies 

AMPA molt 

compromesa i 

implicada 

Contacte molt fluid i 

directe entre direcció i 

AMPA 

Potenciar i millorar la 

comunicació amb les 

famílies pels canals 

existents 

Alumnes Percentatge alt 

d’alumnes amb 

necessitats 

Poca mobilitat de 

l’alumnat i baix índex 

d’abandonament 

Hi ha una bona 

coordinació primària-

secundària i Serveis 

Externs 

Millorar la coordinació 

primària-secundària 

de cara a la millora de 

resultats. Potenciar el 

treball en equip. 

Resultats proves 

externes baixos 

Inici d’un canvi 

metodològic 

Introducció del Treball 

per projectes i del 

Treball personal 

Ampliació de les noves 

metodologies a tots 

els cursos. 
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 Debilitats Fortaleses Anàlisi Proposta Millora 

A
sp

e
ct

e
s 

p
e

d
a

g
ò

g
ic

s 

Metodologia Prevalença de 

classes 

transmissives 

Inici d’un canvi 

metodològic 

Metodologia molt 

recent 

Ampliar el treball interdisciplinar de 

forma transversal 

PAT PAT en procés de 

revisió 

Tutoria de seguiment i 

projectes d’orientació 

Activitats externes i 

aplicació de 

projectes a les hores 

de tutoria. 

Aprofitar aquesta figura per 

millorar l’orientació dels alumnes i 

disminuir l’absentisme i 

l’abandonament i millorar la 

convivència al centre.  

Projectes  Participació en projectes 

d’innovació 

El centre ha fet seva 

la metodologia dels 

plans de millora 

Consolidar i estar oberts a la 

participació en diferents projectes 

 Debilitats Fortaleses Observacions Proposta Millora 

D
o

cu
m

e
n

ts
 

PEC  Redactat i aprovat  Revisar periòdicament el 

document 

NOFC  Redactat fa 4 cursos S’actualitza 

anualment 

Revisar anualment 

Projecte lingüístic  Aprovat i revisat  Revisar anualment  

PAT Necessitat 

de revisió 

Aplicació d’activitats i 

projectes externs 

 Es necessari revisar a fons el PAT 

per tal que tingui una orientació 

clara a cada curs. 

Pla d’acollida  Aprovat i revisat  Actualitzar anualment 

PGA  Existent Es redacta anualment Actualitzar anualment 

Pla d’Atenció a la 

diversitat 

 Aprovat i actualitzat Es va redactar el curs 

passat 

Revisar i actualitzar anualment 

Pla TAC No existeix S’ha creat una figura amb 

l’objectiu d’elaborar-lo 

En procés 

d’elaboració 

Finalitzar-lo el curs 18-19 
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 Debilitats Fortaleses Observacions Proposta Millora 

E
st

ru
ct

u
ra

 o
rg

a
n

it
za

ti
v

a
 

Direcció  Molt cohesionat i motivat  Consolidar la cohesió de l’equip i ampliar-lo 

Consell Escolar  Ha millorat la participació de tots els membres  Millorar el funcionament i fer-lo més actiu 

Claustre Poc estable Consensua totes les decisions de centre  Millorar l’estabilitat de la plantilla 

Equips Docents  Òrgan molt arrelat al funcionament de centre  Consolidar i millorar el funcionament 

Equip tutors de 

nivell 

Òrgan nou Molt ben valorat pel claustre  Fer un seguiment del funcionament 

Altres 

coordinacions 

 Funcionament integrat en la dinàmica de centre  Avaluar anualment el seu funcionament 
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4. OBJECTIUS GENERALS DE CENTRE 
Partint de la realitat descrita i tenint en compte els trets d’identitat del PEC i els 

objectius fixats en l’Acord de Coresponsabilitat, aquest projecte planteja uns 

objectius generals i unes actuacions concretes per als propers 4 anys.  

 

 

Objectius pedagògics 

 

Millorar els resultats acadèmics 

Les línies d’actuació són: 

- Introduir noves metodologies d’aprenentatge dins de l’aula de 

manera transversal amb la implicació i el consens de tot el 

professorat. 

- Atendre les necessitats de l’alumnat amb propostes organitzatives 

dinàmiques que s’adaptin a les necessitats de cada moment. 

- Reforçar les matèries instrumentals amb una organització que doni 

resposta a cada noi i noia. 

 

Millorar la cohesió social 

Les línies d’actuació són: 

- Reduir l’absentisme i l’abandonament escolar amb un seguiment 

més acurat i una bona orientació. 

- Millorar i ampliar la comunicació amb les famílies aprofitant els 

mecanismes existents (AMPA, junta de delegats i Consell Escolar). 

- Millorar la convivència al centre. 
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Millorar la imatge del centre 

Les línies d’actuació són: 

- Consolidar i mantenir els projectes que es porten a terme 

actualment i augmentar-los si escau. 

-  Consolidar la relació amb l’entorn, escoles, institut i ajuntament. 

 

 

Objectius organitzatius i econòmics 

- Millorar la coordinació del professorat per afavorir el treball en 

equip. 

- Adequar la plantilla a les necessitats  dels alumnes i de les línies 

d’actuació del centre. 

-  

- Actualitzar i tenir al dia la documentació del centre. 

- Realitzar una gestió econòmica participativa i transparent. 

 

Objectius de lideratge i foment de la participació 

- Millorar la comunicació amb la comunitat educativa. 

- Distribuir el lideratge educatiu amb responsabilitat. 
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5. CONCRECIÓ DELS OBJECTIUS 

Objectius pedagògics 

Millorar els resultats educatius 

- Estratègies i activitats 

o Introduir el treball per projectes de manera gradual, 

començant a 2n d’ESO amb dues matèries. Ampliar aquesta 

metodologia cada curs. 

o Mantenir i ampliar l’atenció a la diversitat en especial en les 

matèries instrumentals, mitjançant grups homogenis en els 

que s’atengui els diferents perfils amb necessitats. 

o Consolidar el treball autònom dels alumnes i millorar el vincle 

amb el professorat a partir de l’hora de Treball Personal a 1r i 

2n d’ESO. 

o Revisar i fer el seguiment del currículum del grup de 

diversificació curricular. 

 

Millorar la cohesió social 

  Accions per millorar l’absentisme: 

- Aprofitar la figura del tutor de seguiment per millorar el control de 

l’absentisme.  

- Millorar els mecanismes d’informació a les famílies i agilitzar el 

traspàs d’informació amb els serveis externs. 

- Activació de mesures preventives com l’acollida individualitzada de 

l’alumnat i de les seves famílies o la coordinació amb els centres de 

primària. 
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- Control setmanal de les faltes d’assistència, juntament amb la 

detecció dels factors de risc que ens donen informació i són 

detonants d’aquest problema. 

- Elaboració de Plans d’Actuació Individuals que assegurin que les 

accions que realitzi el centre i les que hagin de realitzar els serveis 

socials i/o altres agents (tutor, direcció, TIS, EAP Social), es 

planifiquen de forma coordinada dins de la Comissió d’Atenció a la 

Diversitat (CAD).  

- Consolidar l’aplicació del projecte Escolta’m per tal de millorar el 

vincle alumne-professor i crear espais de comunicació entre 

aquestes figures. 

 

Accions per disminuir l’abandonament escolar: 

- Aplicació de mesures d’acollida individual i/o d’escolarització més 

flexibles, d’acord amb la normativa vigent, adequades a les 

necessitats de l’alumnat. 

- Atencions individualitzades tan aviat es detectin dificultats 

d'aprenentatge. 

- Impuls de l’orientació des de la tutoria de grup i de seguiment. 

 

Accions per millorar la convivència al centre: 

- Mediació:  impulsar el funcionament de la mediació al centre amb la 

implicació del professorat i l’alumnat format dins l’optativa de Mediació. 

- Projectes d’acollida i cohesió: 

o Sidecar i Cohesió de grup:  consolidar i mantenir aquestes accions 

amb la col·laboració dels  educadors del Casal de Joves de Badia 

del Vallès amb el treball a l’aula de dinàmiques que afavoreixin una 

millor adaptació dels nois i noies a l’institut i a reforçar la cohesió 

del grup classe . 

- Comissió de convivència: 

o Millora del la convivència al centre a partir del grup impulsor 

que gestiona les incidències del centre. 
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Accions per millorar la comunicació amb tota la comunitat educativa: 

 

- Potenciació de la figura del delegat. 

 Aquest projecte pretén millorar els espais de participació dels delegats en la 

vida del centre, elaborant un pla de treball anual on quedin clars els objectius 

dels delegats i els representants del consell escolar. 

 

- Major participació de les famílies al centre. 

Les famílies són un dels principals agents educadors i socialitzadors dels 

adolescents, per això creiem important que aquestes participin en el 

funcionament de l’institut. És cert que les dades ens diuen que els pares 

participen poc en les activitats proposades pel nostre centre i aquesta 

tendència és difícil de canviar, però cal treballar en aquesta direcció mantenint 

una comunicació constant entre el centre i les famílies (tutories, reunions, 

circulars, internet...), fer-les partícips del Projecte Educatiu de Centre (formant 

part del Consell Escolar, prenent iniciatives mitjançant l’ AMPA, organitzant 

activitats lúdiques per a tota la comunitat educativa...) i valorar i promoure les 

aportacions que poden fer respecte al funcionament del centre. 

 

 

Millorar la imatge del centre 

 

- Consolidar i mantenir els projectes de centre: 

Projectes de llengües estrangeres (Setmana de les llengües estrangeres, Viatges a 

l’estranger i projecte Let’s go).  

Aquests tres projectes han millorat l’interès dels alumnes per les llengües estrangeres 

(anglès i francès), és per això que cal continuar en la línia d’apropar l’alumnat a 

contextos diferents lingüísticament per tal de crear la necessitat d’aprendre altres 

llengües. 
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Projectes de Servei Comunitari. 

Consolidar i augmentar els projectes de Servei Comunitari a 1r, 2n i 3r d’ESO 

mitjançant el treball de síntesi i en grup reduït amb els projectes LECXIT, Comenius i 

Tecnologia Aplicada.  

 

Projecte Ciència. 

Aquest projecte es focalitza en dos centres d’interès:  

- La Setmana de la Ciència. Durant dues setmanes s’organitzaran 

activitats orientades a despertar les ganes d’aprendre i aconseguir 

que tot l’alumnat sigui conscient de viure aquesta setmana. 

- Experimentàlia. Aquesta proposta pretén donar continuïtat a un 

projecte educatiu que es va iniciar fa nou anys (2008), Es treballen 

aspectes relacionats directament amb la ciència, amb tallers i 

espectacles que presenten els continguts curriculars de les matèries 

de ciències des d’un punt de vista més lúdic. 

 

D’altra banda aquest projecte de direcció també es planteja continuar participant en 

projectes externs que incideixen directament en la millora de resultats, aquests són el 

Campus Ítaca (per alumnes de 3r d’ESO) i el Programa Argó (per alumnes de 

Batxillerat), ambdós organitzats per la Universitat Autònoma de Barcelona.  

 

- Consolidar la relació amb l’entorn, escoles, institut i 

ajuntament. 

Participació de forma activa en les comissions del Pla Educatiu d’Entorn de Badia del 

Vallès. 

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC) fa referència a la necessitat de 

proporcionar una educació de qualitat a tota la ciutadania, amb la necessària 

participació de tots els membres de la comunitat educativa. En aquest sentit el PEEBV 

té com a grans objectius:  

1. Aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat, en totes les seves dimensions: 

personal, social, acadèmica i laboral, per tal que tots els nois i noies 
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desenvolupin una identitat personal, rica i equilibrada, adquireixin les 

competències necessàries per respondre de forma satisfactòria als reptes de la 

vida quotidiana i tinguin les habilitats socials i les actituds idònies per conviure 

a la societat actual. 

2. Promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural, l’equitat i el 

foment de l’ús de la llengua catalana, per contribuir a crear un espai comú de 

valors compartits per tota la ciutadania que, des del respecte a la diversitat, 

afavoreixi la convivència. 

Volem continuar participant de forma activa en totes les comissions del pla, amb 

l’objectiu d’unir esforços i coordinar accions amb l’única meta d’arribar a l’èxit 

educatiu dels nostres alumnes.  

 

- Manteniment i millora dels canals de comunicació, els Serveis 

Externs i les escoles de l’entorn. 

Existeix una xarxa de treball entre l’institut, Serveis Externs (EAP i Serveis Socials), les 

escoles de primària i l’altre institut del municipi. Es farà un seguiment d’aquesta 

comunicació i s’intentarà ampliar i/o millorar en aquells aspectes que es cregui oportú. 

 

- Manteniment de la plataforma del centre. 

La nostra pàgina web és una finestra a l’exterior del centre. Creada el curs 2011-2012 

ha anat canviant i adaptant-se a les millores tecnològiques que han anat sorgint. És 

una eina de comunicació molt potent que cal mantenir i, si escau, millorar. És clau per 

a la comunicació amb les famílies i com a targeta de presentació de l’institut. 

  

Objectius organitzatius i econòmics 

 

- Millorar la coordinació del professorat per afavorir el 

treball en equip 

La coordinació entre el professorat constitueix un punt clau pel bon funcionament, ja 

que qualsevol acció es basa en les relacions interpersonals i per tant en la comunicació, 
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per això és important crear espais d’intercanvi d’informació i de treball, millorar els 

que ja existeixen i avaluar el funcionament dels mateixos. Aquest projecte pretén 

avaluar al final de cada curs els espais de reunió que existeixen per a proposar punts 

de millora continua. 

- Adequar la plantilla a les necessitats  dels alumnes i de les 

línies d’actuació del centre. 

Formar el professorat en les noves metodologies proposades pel centre i definir la 

plantilla en funció de les necessitats del centre, segons la normativa vigent. 

 

- Actualitzar i tenir al dia la documentació del centre. 

Creiem important tenir la documentació organitzativa del centre redactada, 

consensuada i aprovada perquè aquesta és clau per donar qualitat al servei. És per això 

que una de les estratègies del projecte se centra en l’actualització dels documents de 

centre. També aquest projecte es planteja redactar d’altres documents que poden ser 

útils per al funcionament del centre com és el Pla de Comunicació o un Pla TAC. 

 

 

- Realitzar una gestió econòmica participativa i transparent. 

Comunicar i consensuar tot el procés econòmic del centre amb el Claustre i el Consell 

Escolar : des del pressupost fins al tancament anual. 

Utilitzar de manera responsable tots aquells recursos necessaris per funcionar, amb la 

finalitat d’aconseguir els objectius previstos. 

 

Objectius de lideratge i foment de la participació 

- Establir una relació directa des de la direcció amb el personal del centre.  

- Valorar el treball individual i col·lectiu de manera expressa i pública.  

- Cuidar l’ambient de treball també a nivell de relacions personals 

fomentant espais lúdics de trobada dins i fora del treball 

- Distribuir tasques de manera raonada i consensuada. 

- Ampliar l’equip directiu amb un consell de direcció. 
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6. RESUM OBJECTIUS I ACTUACIONS 

OBJECTIUS ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ I AVALUACIÓ 

Millorar els 

resultats educatius 

1. Introduir el treball per projectes 

2. Atenció a la diversitat 

3. Seguiment diversificació curricular.  

1. Inici (2017-18) 

 

Seguiment i avaluació anual 

Millorar la cohesió 

social 

Absentisme: 

1. Disminució absentisme-tutor de 

seguiment. 

2. Millorar la informació a les famílies. 

3. Bona acollida d’alumnes. 

4. Detecció factors de risc. 

5. Elaboració plans individuals (CAD) 

Abandonament: 

a. Aplicació mesures individuals 

d’escolarització. 

b. Orientació des de la tutoria. 

Millora de la convivència: 

2. Mediació 

3. Projectes d’acollida 

4. Comissió convivència 

Millora de la comunicació: 

1. Potenciar la figura del delegat. 

2. Millorar la participació de les 

famílies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguiment i avaluació anual 

Millorar la imatge 

del centre 

1. Consolidar i mantenir els projectes 

de centre. 

2. Consolidar la relació amb l’entorn. 

Seguiment i avaluació anual 

Millorar 

l’organització i 

gestió 

 

Millorar la coordinació del professorat 

1. Fer seguiment del funcionament de 

les coordinacions. 

2. Fixar les funcions de cada espai. 

Seguiment i avaluació anual 

Actualitzar la documentació del centre 

1. Actualització anual dels documents 

1. Revisió anual 
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existents. 

Fer una gestió econòmica participativa 

1. Comunicació transparent de la gestió 

econòmica. 

2. Utilització responsable dels recursos. 

 

Valoració anual Consell Escolar i 

Claustre 

Millorar el 

lideratge i 

fomentar la 

participació 

1. Comunicació personal. 

2. Valoració del treball fet. 

3. Creació d’espais lúdics. 

4. Distribució de tasques. 

5. Ampliació equip directiu 

Revisió anual 
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7.AVALUACIÓ DEL PROJECTE 

 

Els mecanismes d’avaluació i control d’aquest projecte són els següents: 

 

1. En primer lloc es farà públic el projecte a tota la comunitat educativa: claustre, 

AMPA i Consell Escolar. 

2. Informació periòdica del desenvolupament del projecte al Claustre i Consell 

Escola mitjançant la Programació General Anual i la Memòria Anual de Centre. 

 

Els indicadors d’avaluació del projecte es basen en els indicadors definits anualment 

per a l’Acord de Coresponsabilitat que recullen àmpliament els objectius del PdD. 
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Tot seguit es detallen els indicadors amb una visió de quatre anys vista: 

OBJECTIUS Indicadors 12-13 15-16 *Expectatives 

Millorar els 

resultats 

educatius 

Índex d’alumnes que promocionen. 

Índex d’abandonament 

Índex de repetició. 

Índex d’alumnes aprovats a les matèries 

instrumentals. 

Índex d’alumnes que superen les proves 

externes. 

90% 

1% 

10% 

61% 

 

67% 

90% 

1% 

3% 

79% 

 

66% 

Mantenir 

-0,5% 

0% 

85% 

 

75% 

Millorar la 

cohesió social 

Índex d’absentisme. 

Grau de satisfacció de la comunitat educativa. 

Participació de les famílies en les activitats 

proposades (reunions, sortides). 

Valoració dels serveis externs sobre el 

funcionament de la coordinació. 

5,8% 

75% 

 

 

1,9% 

77% 

 

90% 

90% 

0% 

85% 

 

90%reunions grup 

95% 

Millorar la 

imatge del 

centre 

Grau de satisfacció dels alumnes i professors 

que participen en els projectes. 

Grau de participació en les comissions i 

reunions de coordinació amb l’exterior. 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

 

 

Mantenir 

Impulsar els 

espais de 

coordinació 

Grau de satisfacció del professorat sobre els 

espais de coordinació. 

Grau de satisfacció dels professors en les 

activitats lúdiques. 

 

 

75% 

90% 

 

80% 

 

95% 

 

100% 

Actualitzar la 

documentació 

del centre 

Índex de documents redactats i aprovats a 

final de curs. 

Valoració final de curs de la funcionalitat dels 

documents. 

50% 

 

100% 

100% 

 

100% 

Mantenir 

Gestió 

econòmica 

participativa 

Actes del Consell Escolar i Claustre (aprovació 

pressupost i modificacions). 

 100% Mantenir 

Relació directa 

i de confiança 

amb la 

comunitat 

Grau de satisfacció de la comunitat educativa 

(professorat). 

 85% 90% 
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*Valor de millora al llarg dels 4 quatre anys (2017-2021), partint de la mitjana dels 

darrers tres cursos (2013-14 / 2014-15 /2015-2016), comparant amb l’índex del curs 

12-13. 


