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1. Introducció 

El projecte educatiu de centre de l’ Institut Francesc Macià és el document estratègic 

marc de la institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, 

l’organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels 

alumnes i a l’entorn del nostre centre. En aquest sentit, el Projecte Educatiu de Centre 

(PEC) de l’ Institut Francesc Macià  recull la nostra identitat com a Centre, explicita els 

objectius, orienta l’activitat i expressa la finalitat: aconseguir que tots/es els/les 

alumnes aconsegueixin l’èxit educatiu i la cohesió social, d’acord amb els principis 

rectors definits a l’article 2 de la LEC i els específics per a centres públics definits a 

l’article 93 i d'acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del 

centre. 

Es, per tant, un projecte comú viu, que s’anirà actualitzant en funció de les necessitats 

de la comunitat educativa. En els centres públics correspon al director o directora 

formular la proposta inicial del projecte educatiu i fer-ne les modificacions i adaptacions 

corresponents, impulsar-ne l'elaboració, tot garantint la participació de la comunitat 

escolar i aprovar-ne la proposta definitiva, fruit del consens i de la convergència de 

totes les opinions i posicions. Correspon al claustre de professors1 intervenir en 

l'elaboració, la modificació i l’actualització del projecte educatiu i aprovar els aspectes 

pedagògics dels documents de gestió del centre. El procediment d'aprovació, revisió i 

actualització del PEC està recollit a les normes d'organització i funcionament del 

centre (NOFC).  

D’aquesta manera, el PEC esdevé un punt de referència per als altres documents 

estratègics de centre, i guia les actuacions educatives, legitimades i amb rendiment de 

comptes, de tots els seus membres.  

Un cop aprovat pel Consell Escolar del Centre, el Projecte Educatiu de Centre es 

difondrà mitjançant el web del centre, tal i com figura als Documents d’Organització i 

Gestió de Centres que s’aproven a l’inici de cada curs escolar.  

L’ aprovació del PEC implica que tots els membres de la comunitat escolar l'han de 

respectar.  

  

                                                           
1
 El claustre de professors és l’ òrgan de participació dels professors en el control i la gestió de 

l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. 
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1.1. Marc conceptual i normatiu  

El Projecte Educatiu de Centre s’emmarca en els referents normatius que figuren a 

continuació. 

1.1.1.  Normativa d'aplicació per l’elaboració del projecte educatiu de 

centre 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. La Llei d’Educació de Catalunya (article 91) 

estableix que tots els centres vinculats al Servei d'Educació de Catalunya han de 

disposar de projecte educatiu. Els centres del sistema educatiu català han de recollir 

els principis rectors del sistema educatiu que s'estableixen a l'article 2 de la Llei 

12/2009. A més, els centres de titularitat pública han d'incloure els principis específics 

que s'estableixen a l'article 93 de la Llei 12/2009. El projecte educatiu, que és la 

màxima expressió de l'autonomia dels centres, recull la identitat del centre, n'explicita 

els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes 

assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu 

Article 91 

Projecte educatiu 

 

1. Tots els centres vinculats al Servei d'Educació de Catalunya han de disposar de projecte 

educatiu. En el marc de l'ordenament jurídic, el projecte educatiu, que és la màxima 

expressió de l'autonomia dels centres educatius, recull la identitat del centre, n'explicita els 

objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les 

competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. El projecte educatiu incorpora el 

caràcter propi del centre. 

 

2. El projecte educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la 

comunitat educativa i la relació del centre amb l'entorn social, i ha de tenir en compte, si 

n'hi ha, els projectes educatius territorials. 

 

3. Per a definir el projecte educatiu s'han de valorar les característiques socials i culturals del 

context escolar i les necessitats educatives dels alumnes. 

 

4. El projecte educatiu ha de contenir, com a mínim, els elements següents: 

 

a) L'aplicació dels criteris d'organització pedagògica, les prioritats i els plantejaments 

educatius, els procediments d'inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre. 

b) Els indicadors de progrés pertinents. 

c) La concreció i el desenvolupament dels currículums. 

d) Els criteris que defineixen l'estructura organitzativa pròpia. 

e) El projecte lingüístic, d'acord amb les determinacions del títol II, que es concreta a partir 

de la realitat sociolingüística de l'entorn. 

f) El caràcter propi del centre, si n'hi ha. 
 

5. El centre, en exercici de l'autonomia de què gaudeix, pot incorporar al projecte educatiu, 

a més dels elements a què fa referència l'apartat 4, tots els altres aspectes que, d'acord amb 

la definició del projecte de l'apartat 1, consideri convenients. 

 

6. El projecte educatiu ha d'estar a disposició de tots els membres de la comunitat 

educativa. 

 

7. El Departament ha de prestar als centres el suport necessari per a elaborar el projecte 
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educatiu, ha de promoure la coordinació entre els projectes educatius de centres que 

imparteixen etapes successives a un mateix grup d'alumnes i ha de vetllar per garantir-ne la 

legalitat. 

 

8. El projecte de direcció dels centres públics ha de desenvolupar el projecte educatiu, 

d'acord amb el que estableix l'article 144. 

 

Article 92 

Aplicació del projecte educatiu 

 

1. Els centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya poden, en exercici de 

l'autonomia de què gaudeixen, establir acords de coresponsabilitat amb l'Administració 

educativa amb l'objectiu de desenvolupar l'aplicació del projecte educatiu. 

 

2. Els centres educatius han de retre comptes a la comunitat escolar i a l'Administració de llur 

gestió, dels resultats obtinguts i de l'aplicació dels acords de coresponsabilitat. 

 

Article 93 

Caràcter i projecte educatiu dels centres públics 

 

1. Les administracions han de garantir que els centres públics dels quals són titulars siguin 

referent de qualitat educativa i d'assoliment dels objectius d'excel·lència i d'equitat que 

aquesta llei determina. 

 

2. L'escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, 

trets definidors del seu caràcter propi. 

 

3. Els centres públics es defineixen d'acord amb els principis de qualitat pedagògica, de 

direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d'avaluació, de retiment de 

comptes, d'implicació de les famílies, de preservació de l'equitat, de cerca de l'excel·lència i 

de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors. 

 

4. Els principis definits pels apartats 2 i 3 inspiren el projecte educatiu que cada centre públic 

ha d'adoptar en exercici de l'autonomia que aquesta llei li reconeix. En tot cas, el projecte 

educatiu de cada centre s'ha de comprometre expressament a complir aquests principis i 

ha de determinar la relació amb els alumnes i les famílies, la implicació activa del centre en 

l'entorn social i el compromís de cooperació i d'integració plena en la prestació del Servei 

d'Educació de Catalunya. 

 

Article 94 

Règim jurídic dels projectes educatius dels centres públics 

 

1. La formulació dels projectes educatius dels centres públics correspon al claustre del 

professorat, a iniciativa del director o directora i amb la participació dels professionals 

d'atenció educativa. L'aprovació del projecte educatiu correspon al consell escolar. 

 

2. Correspon al director o directora posar el projecte educatiu a disposició de l'Administració 

educativa, que n'ha de requerir la modificació en cas que no s'ajusti a l'ordenament. 

 

3. L'Administració educativa ha d'estimular i orientar la definició dels projectes educatius dels 

centres de nova creació i de tots els altres centres que no en disposin. 
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Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. Aquest decret 

situa la presa de decisions en l'àmbit del centre per enfortir la institució escolar i el 

lideratge educatiu. 

Article 2 

Àmbit d'aplicació 

1. L'autonomia dels centres educatius abasta els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió 

de recursos humans i materials. El projecte educatiu del centre n'és la màxima expressió. 

 

 

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics 

i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753, de 11.11.2010) 

estableix el grau d'assoliment dels objectius del projecte educatiu, la proposta de PEC 

i de modificació, l’ adequació de les NOFC al PEC i la relació entre el projecte de 

direcció i el projecte educatiu de centre. 

Article 2 

Exercici de la direcció 

2.1 La direcció dels centres públics l'exerceix la persona que ocupa el càrrec de director o 

directora, en el marc de l'ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu de centre i del 

projecte de direcció. La implementació del projecte de direcció orienta i vincula l'acció 

del conjunt d'òrgans unipersonals i col·legiats del centre. 

 

2.2 L'exercici de la direcció per part de personal directiu professional docent comporta, a 

banda de les funcions, competències i atribucions que s'estableixen amb caràcter general 

per a totes les direccions de centre, dur a terme les altres que específicament se'ls 

atribueixin. 

 

2.3 La direcció està sotmesa al control social mitjançant el consell escolar del centre i al 

control acadèmic i administratiu de l'administració, i s'exerceix en el context de l'autonomia 

dels centres. Les direccions responen del grau d'assoliment dels objectius del projecte 

educatiu d'acord amb el projecte de direcció, i han de retre comptes a la comunitat 

escolar, en el marc de les funcions que el consell escolar té atribuïdes per llei, i a 

l'administració educativa de la seva gestió, dels resultats obtinguts, i, quan escaigui, de 

l'aplicació dels acords de corresponsabilitat, mitjançant els pertinents processos 

d'avaluació. 

 

Article 6 

Funcions de direcció pedagògica i lideratge 

 

La direcció dirigeix i lidera el centre des del punt de vista pedagògic. En aquest respecte, li 

corresponen específicament les funcions següents: 

 

a) Formular i presentar al claustre del professorat la proposta inicial de projecte educatiu i, 

si escau, les posteriors modificacions i adaptacions. 

 

b) Vetllar per la realització de les concrecions curriculars en coherència amb el projecte 

educatiu, garantir el seu compliment i intervenir en la seva avaluació. 
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c) Dirigir i assegurar l'aplicació dels criteris d'organització pedagògica i curricular, així com 

dels plantejaments del projecte educatiu inherents a l'acció tutorial, a l'aplicació de la 

carta de compromís educatiu, a l'aplicació dels plantejaments coeducatius, dels 

procediments d'inclusió, i de tots els altres plantejaments educatius que tingui incorporats, 

d'acord amb la seva concreció en el projecte de direcció. 

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de 

comunicació utilitzada normalment en les activitats del centre, en els termes que estableix 

el títol II de la Llei 12/2009, tal i com es concretin en el projecte lingüístic que forma part del 

projecte educatiu del centre. 

 

e) Coordinar l'equip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del centre 

d'acord amb les previsions de la programació general anual, amb la col·laboració de 

l'equip directiu, i sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre del professorat i 

al consell escolar. 

 

f) Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte educatiu i del 

funcionament general del centre. Aquesta avaluació abasta l'aplicació del projecte de 

direcció i, si escau, dels acords de coresponsabilitat. 

 

g) Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de l'altre 

personal destinat al centre. Aquesta funció comporta l'atribució a la direcció de la facultat 

d'observació de la pràctica docent a l'aula i de l'actuació dels òrgans col·lectius de 

coordinació docent de què s'hagi dotat el centre, així com la facultat de requerir del 

professorat sotmès a avaluació la documentació pedagògica i acadèmica que consideri 

necessària per deduir-ne les valoracions corresponents, inclosos les referides a la possible 

transmissió d'estereotips sexistes i la reproducció de rols de gènere a l'aula. 

 

h) Impulsar la coordinació del projecte educatiu del centre amb els d'altres centres per tal 

de poder configurar de manera coherent xarxes de centres que facin possible actuacions 

educatives conjuntes. 

 

Article 8 

Funcions en matèria d'organització i funcionament 

 

Corresponen a la direcció les següents funcions relatives a l'organització i funcionament del 

centre: 

a) Impulsar l'elaboració, aprovació i aplicació de les normes d'organització i funcionament 

del centre, i les seves successives adequacions a les necessitats del projecte educatiu del 

centre. 

 

b) Proposar la programació general anual del centre, que també ha d'incloure les activitats 

i els serveis que es presten durant tot l'horari escolar, coordinar-ne l'aplicació amb la resta 

de l'equip directiu i retre'n comptes mitjançant la memòria anual. 

 

c) Proposar, en els termes establerts reglamentàriament i d'acord amb el projecte educatiu 

i les assignacions pressupostàries, les plantilles de llocs de treball docent de manera 

concordant amb el projecte educatiu del centre i d'acord amb criteris d'estabilitat per a 

cursos escolars successius i amb els canvis en l'oferta educativa. La resolució sobre la 

plantilla del centre en un sentit diferent al proposat haurà de ser expressament motivada. 

d) Proposar al Departament d'Educació, en funció de les necessitats derivades del projecte 

educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre, llocs docents a proveir per 

concurs general per als quals sigui necessari el compliment de requisits addicionals de 

titulació o de capacitació professional docent i llocs docents singulars a proveir per 

concursos específics. 

 

e) Proposar al Departament d'Educació els llocs de treball de la plantilla del centre que 
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s'han de proveir pel sistema extraordinari de provisió especial. 

 

Article 22 

Cessament del director o directora 

 

22.1 El cessament del director o la directora es produeix en els supòsits següents: 

 

a) Finalització del període de nomenament, sens perjudici de la possibilitat de renovació 

del mandat. 

 

b) Renúncia motivada acceptada pel director o directora dels serveis territorials del 

Departament d'Educació o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona. 

 

c) Incapacitat física o psíquica sobrevinguda. 

 

d) Revocació motivada del nomenament per part de l'Administració, a iniciativa pròpia o 

a proposta motivada del consell escolar, per incompliment de funcions inherents a la 

direcció del centre. En tot cas, la resolució de revocació s'emet després de la instrucció 

d'un expedient contradictori, amb l'audiència prèvia a la persona interessada i escoltat el 

consell escolar, sense perjudici de les mesures cautelars que puguin derivar de l'eventual 

incoació d'un expedient disciplinari. La proposta motivada del consell escolar ha de ser 

aprovada per majoria absoluta dels seus membres. 

 

22.2 Quan de la resolució ferma d'un expedient disciplinari per incompliment greu o molt 

greu de deures o obligacions inherents al càrrec de director en resulti la revocació del 

nomenament del director o la directora, la persona afectada no podrà participar en 

concursos de selecció de directors durant el termini de dos anys, en el cas de falta greu, i 

de tres anys, en el cas de falta molt greu. 

 

22.3 En el supòsit de cessament de la direcció d'un centre educatiu durant el curs escolar, 

la direcció dels serveis territorials o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de 

Barcelona poden nomenar una persona que compleixi els requisits que estableix l'article 14 

per tal que exerceixi transitòriament la direcció del centre educatiu fins al nomenament de 

nova direcció pels procediments establerts amb caràcter general. 

 

CAPÍTOL 4 

Projectes de direcció 

 

Article 23 

Projecte de direcció 

 

23.1 El projecte de direcció ha d'ordenar el desplegament i l'aplicació del projecte 

educatiu per al període de mandat de la direcció, n'ha de concretar l'estructura 

organitzativa i ha d'incloure uns indicadors, derivats dels que estableix el projecte educatiu 

del centre, que han de servir per avaluar l'exercici de la direcció. 

 

23.2 El claustre i el consell escolar del centre educatiu han de conèixer les candidatures 

presentades al concurs de mèrits de selecció del director o directora del centre, i els seus 

projectes de direcció. 

 

23.3 En cas de nomenament amb caràcter extraordinari, el projecte de direcció es pot 

referir exclusivament a la programació anual d'activitats, en concordança amb el projecte 

educatiu del centre. 

 

23.4 En el nomenament per a la direcció de centres nous, en el projecte de direcció s'ha 

de substituir el desplegament i aplicació del projecte educatiu previst amb caràcter 
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general per una proposta de projecte educatiu inicial per al centre. Tanmateix, s'han 

d'incloure en el projecte de direcció concrecions de l'estructura organitzativa i indicadors 

per avaluar l'exercici de la direcció. Aquest apartat també és aplicable als projectes de 

direcció relatius a altres centres que encara no tinguin definit el seu projecte educatiu. 

 

Article 24 

El projecte educatiu i el projecte de direcció 

 

24.1 El projecte educatiu és la màxima expressió de l'autonomia del centre educatiu i 

l'element vertebrador de la seva activitat. El projecte de direcció, atès que ordena el 

desplegament i l'aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció 

del centre, ha d'establir les línies d'actuació prioritàries que s'han de desenvolupar durant el 

període i, si escau, ha de formular propostes en relació amb l'adaptació o modificació, 

total o parcial, del projecte educatiu. 

 

24.2 El projecte de direcció es concreta, cada curs, mitjançant les programacions generals 

anuals, que han de permetre assolir els objectius formulats en el projecte. 

 

 

Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de 

novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu 

professional docent. En aquest decret s’estableix el procés de selecció del director i 

els requisits per exercir la funció directiva. 

Article 13 

Procés de selecció. Criteris generals 

 

13.1 La selecció del director o directora dels centres educatius públics s’efectua mitjançant 

concurs de mèrits. En el procés de selecció, que es regeix pels principis d’igualtat, mèrit, 

capacitat, idoneïtat i publicitat, hi participa la comunitat escolar i l’administració educativa. 

 

13.2 La persona titular del Departament d’Ensenyament ha de convocar periòdicament 

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

quedar vacant aquest càrrec. 

 

13.3 El procés de selecció ha de valorar de manera objectiva els mèrits acadèmics, els 

mèrits relacionats amb la competència professional i l’experiència dels aspirants en l’àmbit 

de la gestió i la docència i la valoració positiva del treball previ desenvolupat com a càrrec 

directiu i de la tasca docent realitzada com a professor o professora, la valoració del 

projecte de direcció que ha de presentar cada candidat o candidata i la seva capacitat 

de lideratge. S’ha de valorar de manera especial l’experiència prèvia en un equip directiu, 

la situació de servei actiu, la destinació, el treball previ i la tasca docent desenvolupada en 

el centre la direcció del qual se sol·licita. 

  

Article 14 

Requisits 

 

14.1 Les persones candidates a participar en el procés de selecció han de complir els 

requisits següents: 

a) Tenir una antiguitat d'almenys cinc anys com a funcionari de carrera en la funció pública 

docent. 

b) Haver impartit docència directa com a funcionari de carrera, durant un període de la 

mateixa durada, en algun dels ensenyaments dels que ofereix el centre al qual s’opta. 
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c) Tenir acreditada la competència lingüística en català, i a Era Val d’Aran també en 

aranès, d’acord amb la regulació vigent per a l’acreditació de competència lingüística 

dels funcionaris docents en el moment d’obtenir-la. 

 

d) Disposar de la certificació acreditativa d’haver superat un curs de formació sobre 

l’exercici de la funció directiva, impartit per les administracions educatives de les comunitats 

autònomes o pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport o tenir l’acreditació de directiu 

professional docent o les habilitacions o acreditacions equivalents. 

 

e) Presentar un projecte de direcció d’acord amb el que estableix el capítol 4 d’aquest 

Decret. 

14.2 No són exigibles els requisits de l’apartat 1 a) i b) per optar a la direcció de centres de 

menys de vuit unitats i de centres d’ensenyaments artístics professionals, esportius, d’idiomes 

o de formació de persones adultes amb menys de vuit professors. ”Tampoc no són exigibles 

per optar a la direcció d’una zona escolar rural (ZER). 

 

14.3 El compliment dels requisits s’ha de referir a la data d’acabament del termini de 

presentació de sol·licituds de la convocatòria, i s’ha de mantenir fins al moment de la presa 

de possessió com a director o directora. 

 

 

DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc 

d'un sistema educatiu inclusiu. 

Article 4 

Xarxa de suports a l'educació inclusiva 

 

1. La xarxa de suports a l'educació inclusiva està integrada per totes les persones i institucions 

que intervenen en el procés educatiu i que la Llei d'educació defineix com a comunitat 

educativa. 

2. Els centres del sistema educatiu del mateix àmbit territorial han de col·laborar per 

compartir coneixement, experiències i materials didàctics específics, amb la finalitat d'oferir 

una atenció educativa de qualitat a tots els alumnes i, específicament, als alumnes amb 

necessitats educatives especials i a les seves famílies, i facilitar-los itineraris formatius 

sostenibles, d'acord amb el que el Departament d'Ensenyament determini. 

3. Els serveis educatius donen suport als docents dels centres sostinguts amb fons públics dins 

l'àmbit de l'ensenyament no universitari per a la realització efectiva del projecte educatiu de 

cada centre, i hi col·laboren, i orienten i acompanyen el treball en xarxa del sistema 

educatiu inclusiu. 

Article 6 

Funcions dels centres educatius 

 

Correspon als centres educatius: 

a) Disposar d'un projecte educatiu de centre que fomenti i garanteixi una atenció educativa 

inclusiva i de qualitat per a tots els alumnes, ajustant a aquest objectiu tots els recursos de 

què disposa el centre, i que es desplegui mitjançant el projecte de direcció o la 
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programació anual, en cas que no hi hagi projecte de direcció. 

[...] 

e) Dissenyar, dins del projecte educatiu, entorns d'aprenentatge flexibles que ofereixin 

opcions variades per donar una resposta ajustada a les necessitats dels alumnes, cercant la 

personalització de l'aprenentatge i dissenyant activitats i materials que permetin l'avenç de 

tots i cadascun dels alumnes, tenint en compte que poden presentar àmplies diferències en 

les seves capacitats, en les aptituds, actituds i els ritmes, i en les maneres d'interessar-se per 

l'aprenentatge, i de percebre, comprendre i expressar el coneixement. 

Qualsevol de les actuacions que permeten al centre crear contextos educatius inclusius: la 

personalització dels aprenentatges, l'organització flexible del centre, l'avaluació formativa i 

formadora, els processos d'acció tutorial i orientació, i aquelles altres actuacions que 

contribueixen a l'escolarització i l'educació dels alumnes. 

5. Les mesures i els suports universals s'estableixen en el projecte educatiu de centre i en les 

normes d'organització i funcionament de centre, i han de quedar concretades en les 

programacions d'aula. 

  

Capítol II 

Atenció educativa a l'alumnat 

  

Article 7 

Mesures i suports per a l'atenció educativa dels alumnes 

 

1. Les mesures per a l'atenció educativa són les accions i actuacions organitzades pels 

centres destinades a facilitar l'accés a l'aprenentatge i a la participació, a fi de permetre el 

progrés de tots els alumnes, prevenir les dificultats de l'aprenentatge i assegurar un millor 

ajustament entre les capacitats dels alumnes i el context educatiu. Aquestes mesures 

incideixen en tots els àmbits de l'educació. 

2. Els suports són els recursos personals, metodològics i materials —inclosos els tecnològics— i 

els ajuts contextuals i comunitaris que els centres utilitzen per aconseguir que les mesures 

planificades siguin efectives i funcionals, i contribueixin a assolir l'èxit educatiu de tots els 

alumnes. Aquestes suports incideixen en tots els àmbits de l'educació. 

3. Les mesures i els suports per a l'atenció educativa dels alumnes s'han de preveure al 

projecte educatiu de centre i a les normes d'organització i funcionament de centre, en els 

termes següents: 

a) Han de garantir que els contextos escolars ofereixin les condicions d'aprenentatge 

necessàries per desenvolupar les fortaleses dels alumnes; vetllar per la seva vinculació amb 

els aprenentatges i el grup, i facilitar l'accés a l'aprenentatge i a la participació i assegurar el 

progrés de tots. 

b) Han de concretar-se en la programació general anual i avaluar-se en la memòria anual i 

en les programacions d'aula. 

c) Han de preveure el grau d'intensitat de suport que correspongui: mesures i suports 

universals, addicionals i intensius. 

4. Les mesures i els suports per a l'atenció educativa dels alumnes poden disposar de recursos 
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i programes de suport segons estableix l'article 24. 

 Article 8 

Mesures i suports universals 

 

1. Les mesures i suports universals són accions i pràctiques, de caràcter educatiu, preventiu i 

proactiu, que permeten flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionen als alumnes 

estratègies per facilitar-los l'accés a l'aprenentatge i la participació, i garanteixen 

l'aprenentatge significatiu de tot l'alumnat i la convivència, el benestar i el compromís de 

tota la comunitat educativa. 

2. Les mesures i els suports universals s'adrecen a tots els alumnes. 

3. Les mesures i els suports universals els apliquen tots els professionals del centre liderats per 

l'equip directiu i coordinats per l'equip docent, amb la implicació de tota la comunitat 

educativa. 

4. Constitueixen mesures i suports universals qualsevol de les actuacions que permeten al 

centre crear contextos educatius inclusius: la personalització dels aprenentatges, 

l'organització flexible del centre, l'avaluació formativa i formadora, els processos d'acció 

tutorial i orientació, i aquelles altres actuacions que contribueixen a l'escolarització i 

l'educació dels alumnes. 

5. Les mesures i els suports universals s'estableixen en el projecte educatiu de centre i en les 

normes d'organització i funcionament de centre, i han de quedar concretades en les 

programacions d'aula. 

 Article 9 

Mesures i suports addicionals 

 

1. Les mesures i els suports addicionals són actuacions educatives que permeten ajustar la 

resposta pedagògica de forma flexible i temporal, focalitzant la intervenció educativa en 

aquells aspectes del procés d'aprenentatge i desenvolupament personal que poden 

comprometre l'avenç personal i escolar. Han de cercar la màxima participació en les 

accions educatives del centre i de l'aula, i han de vincular-se a les mesures i als suports 

universals previstos en el centre. 

2. Les mesures i els suports addicionals es planifiquen per als alumnes següents: 

a) Alumnes de l'avaluació dels quals es desprèn que tenen dificultats en l'aprenentatge. 

b) Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. 

c) Alumnes que cursen, simultàniament, l'educació secundària obligatòria i estudis de 

música o de dansa, o tenen una dedicació significativa a l'esport, d'acord amb el que 

estableixi el Departament d'Ensenyament i a fi de facilitar-los el seguiment i la superació dels 

estudis d'educació secundària obligatòria. 

d) Alumnes que temporalment necessiten un recurs que doni resposta a determinades 

condicions de salut, al compliment de mesures judicials d'internament, o a l'adopció de 

mesures de protecció de caràcter residencial. 

3. Les mesures i els suports addicionals es determinen: 

a) A partir de la detecció de les necessitats dels alumnes per part del tutor, la família i l'equip 
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docent. Si la CAD ho determina, l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) 

a l'educació infantil i primària, i l' EAP o l'orientador a l'educació secundària obligatòria, han 

de fer una avaluació psicopedagògica. En el cas dels alumnes d'origen estranger, els equips 

d'assessorament i suport en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) poden col·laborar, 

si escau, en aquesta detecció. 

b) En els ensenyaments postobligatoris i en les escoles d'adults, per a tots aquells alumnes 

que ho necessitin i, especialment, com a continuïtat al pla de suport individualitzat (PI) que 

consti en l'expedient de l'alumne, o en cas que l'alumne tingui un certificat de discapacitat i 

ho requereixi. 

4. Les mesures i els suports addicionals els apliquen, d'acord amb el projecte educatiu de 

centre, els docents i el personal d'atenció educativa designats per la direcció del centre i 

són orientats pels mestres d'educació especial, els mestres d'audició i llenguatge, els 

professionals d'orientació educativa i els tutors de l'aula d' acollida, en coordinació amb tot 

l'equip docent, el personal d'atenció educativa i amb la col·laboració dels serveis educatius. 

5. Constitueixen mesures i suports addicionals les mesures d'acció tutorial específiques, el 

suport del mestre d'educació especial, el suport del professor d'orientació educativa, el 

suport escolar personalitzat i els programes intensius de millora, el suport lingüístic i social, les 

aules d' acollida, els programes de diversificació curricular, els projectes específics de suport 

a l'audició i el llenguatge i el projecte de promoció al poble gitano de Catalunya, les aules 

hospitalàries i l'atenció domiciliària i en hospitals de dia per a adolescents; les unitats en 

centres de Justícia Juvenil, i les unitats en centres de la Direcció General d'Atenció a la 

Infància i l'Adolescència, i altres actuacions establertes pel Departament d'Ensenyament o 

pels mateixos centres que poden contribuir a l'educació inclusiva dels alumnes. 

6. Les mesures i els suports addicionals s'estableixen en el projecte educatiu de centre i es 

concreten en les programacions d'aula, consten en l'expedient i en l'historial acadèmics de 

l'alumne i en el pla de suport individualitzat dels alumnes que en tinguin. 

 Article 10 

Mesures i suports intensius 

 

1. Les mesures i els suports intensius són actuacions educatives extraordinàries adaptades a la 

singularitat dels alumnes amb necessitats educatives especials, que permeten ajustar la 

resposta educativa de forma transversal, amb una freqüència regular i sense límit temporal. 

Han de cercar la màxima participació en les accions educatives del centre i de l'aula, han 

de facilitar, al docent, estratègies d'atenció als alumnes, i han de sumar-se a les mesures 

universals i addicionals de què disposa el centre. 

2. Les mesures i els suports intensius es planifiquen per als alumnes amb necessitat específica 

de suport educatiu, si així ho determina l'informe de l' EAP de reconeixement de necessitats 

específiques de suport educatiu, i específicament per als alumnes següents: 

a) Alumnes amb necessitats educatives especials. 

b) Alumnes amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques i 

socioculturals especialment desfavorides. 

c) Alumnes amb risc d'abandonament escolar prematur. 

d) Alumnes amb altes capacitats derivades de la superdotació intel·lectual, els talents 
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simples i complexos i la precocitat. 

3. Les mesures i els suports intensius els apliquen, d'acord amb el projecte educatiu de 

centre, tots els docents i el personal d'atenció educativa designats per la direcció del mateix 

centre, i, en particular, els docents d'educació especial, els orientadors d'educació 

secundària obligatòria, els mestres especialistes en audició i llenguatge i els professionals de 

suport educatiu, amb la supervisió de la direcció del centre, en coordinació amb tot l'equip 

docent, el personal d'atenció educativa i els serveis educatius, i amb la implicació dels 

agents de la comunitat educativa. 

4. Les mesures i els suports intensius s'estableixen en el projecte educatiu de centre i es 

concreten en el Pla de suport individualitzat de l'alumne, i han de constar en l'expedient 

acadèmic. 

Article 11 

Tipus de mesures i suports intensius 

 

1. Constitueixen mesures i suports intensius adreçats als alumnes amb necessitat específica 

de suport educatiu totes aquelles mesures i suports intensius que els mateixos centres puguin 

establir d'acord amb el règim d'autonomia de centre i amb el suport dels serveis educatius. 

2. Constitueixen mesures i suports intensius per a alumnes amb necessitats educatives 

especials: 

a) Els suports intensius a l'escola inclusiva (SIEI): contribueixen a l'escolarització dels alumnes 

amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives, tant en el 

funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa, els quals requereixen al llarg de 

tota l'escolaritat mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre. 

El Departament d'Ensenyament ha d'establir un treball de coordinació integral i de 

continuïtat amb el Departament de Salut per tal que aquells centres amb SIEI a qui calgui 

puguin rebre assessorament i orientació dels centres de salut mental infantil i juvenil del 

Departament de Salut, sempre que la resposta a les necessitats educatives dels alumnes ho 

requereixi. 

b) Els suports intensius a l'audició i el llenguatge (SIAL): contribueixen a l'escolarització dels 

alumnes amb discapacitat auditiva severa i pregona que requereixin un equipament 

singular i una especialització professional. 

c) El suport del personal d'atenció educativa. 

d) Els programes d'aula integral de suport (AIS): atenen de forma temporal, integral i 

intensiva els alumnes en edat escolar obligatòria que presenten necessitats educatives 

especials associades a trastorns mentals i, o també, trastorns greus de conducta. 

Proporcionen atenció educativa i terapèutica en espais singulars fruit de la col·laboració 

entre el Departament d'Ensenyament i el Departament de Salut, i compten amb un equip 

integrat per professionals de tots dos departaments. 

e) El suport dels centres d'educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR). 

f) L'atenció directa dels professionals de suport dels centres de recursos educatius per a 

deficients auditius (CREDA). 

g) L'atenció directa dels professionals de suport del Centre de Recursos Educatius per a 
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Deficients Visuals (CREDV). 

3. Constitueixen mesures i suports intensius adreçades a alumnes en risc d'abandonament 

escolar prematur o amb situacions socioeconòmiques i socioculturals especialment 

desfavorides que poden representar trets d'inadaptació al medi escolar, o d'exclusió social: 

a) Les unitats d'escolarització compartida (UEC): unitats pensades per a alumnes a partir de 

tercer curs d'educació secundària obligatòria. Són estratègies de diversificació curricular 

que permeten organitzar el currículum d'acord amb els àmbits d'aprenentatge i amb una 

clara orientació pràctica. 

b) Els programes de noves oportunitats (PNO): programes per a alumnes que necessiten un 

suport d'acompanyament més intensiu i la possibilitat d'ampliar el període lectiu, i promouen 

el disseny i la implementació de l'itinerari personal, educatiu i professional d'aquest alumnat. 

Els programes de noves oportunitats fomenten l'obtenció del títol de graduat en educació 

secundària obligatòria, la certificació d'unitats de competència professional i, o també, d'un 

títol professional. 

Es componen de dues fases: una primera fase dirigida a l'alumnat escolaritzat en els dos 

darrers cursos de l'educació secundària obligatòria, i una segona fase que té com a objectiu 

afavorir la transició entre les etapes educatives, i que s'adreça a aquell alumnat que havent 

finalitzat l'educació secundària obligatòria no n'ha obtingut el títol, tal com s'estableix en 

l'article 19. 

4. La reducció de la durada d'alguna etapa educativa per als alumnes amb altes 

capacitats té el tractament d'una mesura i suport intensiu. 

Article 12 

El pla de suport individualitzat (PI) 

 

1. El pla de suport individualitzat (PI) és un document que recull les valoracions i la presa de 

decisions dels equips docents —amb la participació de la família i de l'alumne—, sobre la 

planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars de 

determinats alumnes en tots els contextos en què es desenvolupa el projecte educatiu. 

 

Article 24 

Recursos personals i programes a les escoles, als instituts i als centres d'educació especial 

 

1. Els recursos personals dels centres educatius es fixen d'acord amb el que estableixen el 

Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la 

provisió dels llocs de treball docents, el qual, en l'article 3, estableix que es classifiquen en 

llocs de treball ordinaris i específics, i d'acord amb el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel 

qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional 

dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. L'Administració educativa 

revisa anualment aquests recursos personals i els assigna en nombre suficient per atendre tot 

l'alumnat. 

2. Els centres disposen, a més, de llocs de treball ordinaris de personal docent amb 

l'especialitat de mestre d'educació especial, de mestre d'audició i llenguatge, i d'orientador 

en els centres d'educació secundària. 

3 Els centres poden tenir també llocs de treball específics que tenen atribuït un perfil propi 
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amb característiques i funcions específiques docents que els permeti desenvolupar projectes 

específics d'atenció a la diversitat dels alumnes i de suport a la inclusió. 

4. Així mateix els centres poden disposar de llocs de treball específics que tenen un caràcter 

temporal i que responen a necessitats conjunturals lligades a l'atenció de l'alumne, els quals, 

d'acord amb el projecte educatiu del centre i en coordinació amb els tutors i la resta de 

l'equip docent, tenen la funció d'atendre els alumnes amb necessitats educatives especials 

que ho requereixin i donen suport a l'equip docent i a la resta dels professionals del centre en 

l'atenció a aquests alumnes. Aquests professionals esdevenen un suport intensiu per als 

centres i se sumen als suports universals i addicionals de què els centres ja disposen. 

5. Els llocs de treball específics que tenen un caràcter temporal en escoles, centres 

d'educació secundària i instituts escola, en tant que recursos conjunturals, són: 

a) Les aules d' acollida 

b) Els suports intensius per a l'escolarització inclusiva (SIEI) 

c) Els suports intensius a l'audició i el llenguatge (SIAL) 

d) Els programes de les aules integrals de suport (AIS) 

 

 

Documents per a l'organització i la gestió dels centres que es publiquen cada any 

a finals de juny. Aquests documents contenen les instruccions per elaborar un projecte 

educatiu de centre, els referents normatius i els documents vinculats al projecte 

educatiu. 

 

El projecte de direcció. Tal com estableix l'article 23 del Decret 155/2010, de 2 de 

novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu 

professional docent, el projecte de direcció ha d'ordenar el desplegament i l'aplicació 

del PEC durant el seu període de vigència.  

 

1.1.2. Normativa relacionada amb l'ordenació curricular i l'avaluació  

➔ Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació 

general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE núm. 268, 

de 8.11.2007): article 18 (contingut).  

 

➔ Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels 

ensenyaments del batxillerat (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008): articles 6.2 

(concreció curricular), 10.5 (límits elecció matèries) i 17 (atenció diversitat).  
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➔ Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el 

currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial (DOGC núm. 

5297, de 15.1.2009): article 5 (desplegament curricular).  

 

➔ Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per 

definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (DOGC núm.6591, 

de 27.3.2014): articles 2 (competència dels directors dels centres educatius), 3 

(classificació i àmbit territorial dels llocs de treball docents), 4 (condicions de 

flexibilitat dels llocs de treball docents), 5 (contingut funcional dels llocs de 

treball docents), 7 (contingut mínim de les plantilles de professors), 9 (criteris 

per definir les plantilles i els llocs de treball), 15 (concurs específic), 17 

(convocatòria pública de provisió especial de llocs docents), 18 (requisits i 

sol·licituds), 26 (proposta de destinació provisional dels funcionaris de carrera i 

funcionaris en pràctiques), 27 (proposta de nomenaments d'interins en vacant 

de plantilla) i 28 (nomenaments de substituts docents). 

 

➔ Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació secundària obligatòria (DOGC 6945 de 28.8.2015): article 5 

(projecte educatiu plurilingüe), 7 (estructura del currículum), 16 (servei 

comunitari), 18 i 22.1 (atenció a la diversitat dels alumnes), 23 (equips 

docents), disposició addicional 4a (ensenyament de la religió). Resolució de 27 

de novembre de 2015 per la qual s’estableixen les instruccions per al procés 

d’avaluació de l’educació secundària obligatòria del curs 2015-2016. 

 

➔ Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el 

procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a 

l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 5155, de 18.6.2008): articles 

2.5 i 2.8 (criteris d'avaluació). 

Aquesta ordre està modificada per l'Ordre ENS/56/2012, de 8 de març, de 

modificació de l'Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen 

el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a 

l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6088, de 15.3.2012).  

➔ Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el 

procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i 

diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les 

particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn (DOGC 

núm. 5287, de 30.12.2008): articles 2.7, 2.10 i 6.3.  

Aquesta Ordre està modificada per l'Ordre ENS/62/2012, de 15 de març, de 

modificació de l'Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es 

determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés 

d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva 

adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat 

nocturn (DOGC núm. 6094, de 23.3.2012).  
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1.2. Definició del Projecte Educatiu  

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l’ Institut Francesc Macià, en el marc de 

l’autonomia de centres, recull els criteris que regeixen l’organització pedagògica dels 

ensenyaments que impartim, els quals han de contribuir al compliment dels principis 

del sistema educatiu i han de fer possible: 

 

a. Inclusió. La integració de tots/totes els/les alumnes independentment de les seves 

necessitats educatives, en aplicació del principi d’inclusió. 

 

b. Itinerari acadèmic i professional. El desenvolupament de les capacitats que 

permetin la plena integració social i laboral i la incorporació als estudis superiors, com 

a resultat de l’acció educativa, als/les alumnes. 

 

c. Esforç. La incentivació de l’esforç individual i de grup, especialment en el treball 

quotidià al centre educatiu. 

 

d. Adaptació. L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge 

individual i del grup, per mitjà de l’aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si 

escau, de compensació, per mitjà de l’aplicació de pràctiques d’estímul per a 

l’assoliment de l’excel·lència. 

 

e. Igualtat d’oportunitats. La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat en tots els 

aspectes entre els/les alumnes. 

 

f. Convivència i respecte. L’establiment de normes basades en els principis 

democràtics, que afavoreixin la convivència i el respecte entre els membres de la 

comunitat educativa, així com impulsar, si s’escau, eines de mediació per la resolució 

de conflictes. 

 

g. Corresponsabilitat. La implicació de tots els membres de la comunitat educativa i, 

en especial,  entre els membres de la comunitat escolar: alumnes, famílies i 

professors/es, en el procés educatiu. La qual cosa implica: 

 

1.Compromís. Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís dels/de les alumnes en 

llur procés educatiu, així com el paper cabdal de les famílies en l’educació dels/de les 

fills/es. 

 

2. Responsabilitat. Educar en la responsabilitat de l’estudi i el treball diari, i 

desenvolupar àmbits d’autoaprenentatge que resultin positius per al seu progrés. 

 

3. Treball per competències. Fer possible l’assoliment de competències, enteses com 

el conjunt de capacitats que utilitza una persona responsable i activa en el 

desenvolupament de qualsevol tasca per aconseguir assolir amb èxit uns determinats 

resultats: saber, saber ser, saber fer, saber estar. 

 

4. Enfocament i coherència. Adequar la funció dels/de les professors/es, com a agents 

actius del procés educatiu, a les característiques i les necessitats educatives de cada 
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etapa als aspectes instructius específics de cada ensenyament, sens perjudici del 

manteniment de la coherència global dels elements educatius de la formació. 

 
5. Objectivitat. Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti 

els resultats i els efectes de l’avaluació dels processos d’ensenyament i 

d’aprenentatge i els resultats del progrés assolit individualment per cada alumne/a, i 

evidenciar la correlació. 

 

6. Participació. Potenciar l’exercici de la ciutadania activa per mitjà de la participació en 

les activitats de la comunitat educativa. 

 

h. Rendiment de comptes. L’acció educativa ha d’establir mecanismes d’avaluació 

que permetin mesurar la consecució dels objectius, dels processos i dels resultats, 

amb l’objectiu de poder fer el rendiment de comptes, tant davant la Direcció del Centre, 

com de l’Administració.  

 

i. Millora continuada. L’objectiu últim de l’organització pedagògica ha de ser la millora 

continuada. Per això, s’han de preveure mecanismes de millora a partir dels procesos 

d’avaluació. 

 

  



 

21 

2. La nostra història 
 
L’ Institut Francesc Macià va obrir les seves portes l’any 1966. En els seus inicis va 

constituir-se com una extensió de l’ INS Jaume Balmes de Barcelona. Els nom del 

centre ha anat canviant al llarg del temps (Instituto Nacional, Instituto Mixto, Instituto 

Nacional de Bachillerato...), fins que a principis dels anys vuitanta, la majoria de la 

comunitat educativa va triar el nom actual: Institut Francesc Macià. 

El nostre centre té com a principal característica ser l’institut més antic dels centres 

públics de secundària que hi ha a la població de Cornellà de Llobregat i, per això, des 

de sempre ha esdevingut un referent educatiu pel municipi. 
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3. L’entorn geogràfic, socioeconòmic, acadèmic i cultural  

3.1. Situació de l’ Institut  

L’ Institut Francesc Macià està ubicat al carrer Joan Maragall nº 42, del barri centre de 

Cornellà de Llobregat, ciutat que es troba dins la comarca del Baix Llobregat. 

El Centre està molt ben comunicat amb Barcelona i amb altres poblacions de la 

comarca. S’hi pot accedir amb: 

➔ Transport privat. S’hi arriba per la carretera d’Esplugues i, a l’alçada del carrer 
Catalunya, s’ha de girar cap a l’estació. El Centre no disposa d’aparcament 
propi, però hi ha llocs d’aparcament a prop del centre. 

➔ Transport públic:.Hi ha diversos mitjans de transport prop de l’ Institut: 
 

Metro (línia 5, blava). Estació Cornellà Centre. 

Tramvia (Trambaix). Estació Cornellà Centre. 

Tren (Renfe). Estació Cornellà. 

Autobús L52, L10, L74, L75, L82, L85, L46, 68, 67, 94, 95. 
 

L’Institut actualment ofereix els ensenyaments d’ ESO i Batxillerat. 

 •       Com a centre d’ ESO és un centre de tres línies, però des de fa uns anys, i en 

funció de la matricula de la ciutat, acull entre 4 i 5 línies d’ensenyaments obligatoris. 

•       Com a centre de Batxillerat, està configurat com un centre de dues línies on 

s’imparteixen les modalitats científico-tecnològica i humanístic-social. No obstant això, 

des del curs 2013-14, hi ha 3 línies de batxillerat, tant a primer com a segon. 

 

3.2. Procedència geogràfica, socioeconòmica, acadèmica i cultural 

dels/de les alumnes  

Des del curs 2015-16 hi ha sis escoles adscrites a l’ Institut Francesc Macià, segons 

els criteris de zonificació de l’Ajuntament de Cornellà: Els Pins, Ignasi Iglésias, Sant 

Miquel, Mediterrània, Anselm Clavé i Antoni Gaudí;  aquesta nova adscripció provoca 

l’arribada d’alumnes de diferents barris de Cornellà, per tant, la procedència socio-

cultural i econòmica dels alumnes és molt variada. En general, les famílies del nostre 

alumnat pertanyen a un nivell mitjà-baix, d’origen obrer. Tot i això, aproximadament un 

5% dels alumnes matriculats al centre pertanyen a famílies social i culturalment 

desfavorides, fet que les fa situar-se al llindar de la pobresa. 

La major part dels pares dels nostres alumnes són fills d’immigrants procedents 

d’arreu del territori espanyol que es van instal·lar a Cornellà als anys 60 quan la ciutat 

va consolidar la seva industrialització i va esdevenir una ciutat-dormitori de la zona 

metropolitana de Barcelona. A l’actualitat, aquesta immigració ha continuat amb 

famílies procedents d’altres països i cultures: Marroc, Paquistà, Xina, els països sud-

americans i països de l’Est. En total, aquesta immigració no supera el 15% dels 

alumnes matriculats al centre. 
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3.3. Relacions i aliances amb l’entorn  

L’ Institut, com a centre de formació de ciutadans/es, està obert a l’entorn i té vocació 

de servei per atendre les necessitats de les persones. En aquest sentit, fonamenta tota 

la seva acció en uns principis, uns elements clau i unes aliances. 

● Elements clau 

 

A l’hora d’establir les relacions i les aliances amb l’entorn hem de tenir present que: 

- Cal identificar les oportunitats per establir aliances clau amb organitzacions i amb la 

comunitat d’acord amb la missió, visió i valors del centre. 

- S’han d’estructurar les relacions amb col·laboradors individuals, organitzacions 

col·laboradores, o associades, per incrementar l’eficàcia i les possibilitats del centre. 

- S’han d’establir aliances i col·laboracions en el procés d’ensenyament i aprenentatge 

que contribueixin a millorar els resultats. 

 - Es compartirà amb els col·laboradors del centre el coneixement i oferirem suport al 

desenvolupament mutu. 

● Objectius 

 

1. S’entendrà la gestió de les aliances com la concreció d’una estratègia que faci 

possible l’adaptació de la nostra feina a les transformacions de les demandes i 

expectatives de la societat. 

2. Es gestionaran aliances diverses i diferents d’acord amb la nostra Missió, Visió i 

Valors i amb una política de qualitat (Projecte Educatiu de Centre, Projecte de 

Direcció, Pla Estratègic) per donar valor als alumnes, la societat, les empreses i la 

ciutat amb una actitud activa i positiva i un seguiment rigorós (objectius, compromisos, 

pla d’activitats, avaluació, satisfacció dels grups interès). 

3. Renovarem, augmentarem i diversificarem les nostres aliances, d’acord amb les 

necessitats finalitats en l’estratègia. 

➔ Recursos tecnològics i innovació, formació i desenvolupament dels/de les 

alumnes (activitats alumnes, intercanvis, mobilitat, estada a l’empresa...). 

➔ Recursos tecnològics i innovació, formació i desenvolupament del professorat 

(estades 

➔ professionals i formatives, plans de formació...). 

➔ Acords de formació i/o acreditació de competències amb diferents institucions i 

organismes. 

➔ Difusió de les relacions, convenis i intercanvis per afavorir polítiques d’ 

aprenentatge-servei, de millora dels aprenentatges i de l’excel·lència educativa. 
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● Aliances 

 

- Centre col·laborador de l’ EOI de Cornellà de Llobregat per tal d’acreditar el 

coneixement de les llengües anglesa, francesa i alemanya segons el Marc Comú 

Europeu de Referència per a les llengües (MCER) en els nivells B1, B2 i C1. 

- Convenis amb les universitats (pràctiques d’alumnes universitaris,   Màster de 

Formació del Professorat de Secundària (MFPS)), pràctiques d’alumnes de 2n de 

batxillerat per cotutorar els treballs de recerca, activitats formatives per alumnes i 

professorat, projectes diversos de col·laboració. 

- Col·laboracions amb entitats, amb empreses i amb associacions empresarials dins la 

normativa establerta pel Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Cornellà de 

Llobregat. 

- Coordinació amb les escoles de primària que el Centre té adscrites, per fer la 

transició primària-secundària i per garantir la continuïtat pedagògica en l’educació dels 

alumnes. 

- Col·laboració amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en les iniciatives que aquest 

promou (Concurs de Punt de Llibre, amb la Xarxa de Biblioteques de la Ciutat, Mostra 

de Treball de Recerca de Cornellà, Cornellà Aprén…). 

- Col·laboració amb institucions de la ciutat (CRP del Baix-Llobregat V, Museu de les 

Matemàtiques, La Fundació El Llindar, La Carena, CRAJ, Espai Mowgli...) i altres 

instituts de secundària de Cornellà de Llobregat per tal de dur a terme projectes 

educatius. 

- Col·laboració amb serveis i entitats de la ciutat o d’altres poblacions per protegir els 

drets dels infants: DGAIA, EAIA, CMIJ, Serveis Socials, Programa salut i escola, 

HUME, hospitals de dia, etc. 

- Aliances diverses i col·laboració mútua, puntual i/o periòdica, amb tot tipus de 

professionals, d’entitats, associacions i organitzacions que contribueixin a la 

consecució dels objectius del Projecte Educatiu del nostre institut 

 

 3.4. L’admissió dels/de les alumnes  

Els/les alumnes accedeixen als diferents ensenyaments i nivells en funció dels 

requisits d’accés establerts per la normativa que regula la preinscripció i la matriculació 

als centres públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 

així com pels acords als quals arriba l’Administració Educativa en els convenis que 

estableix.  
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4. Anàlisi de l’ Institut  

L’ Institut Francesc Macià és un centre públic de titularitat del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que imparteix ensenyaments 

d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat. Des de la seva inauguració a l’any 

1966, sempre ha treballat per la ciutadania de Cornellà de Llobregat formant persones 

amb qualitat i excel·lència amb l’objectiu d’aconseguir la seva inserció, en qualsevol 

àmbit de la societat, amb èxit.   

 

4.1. Oferta formativa  

L’oferta formativa de l’ Institut, que ha determinat el Departament d’Ensenyament, 

quant a ensenyaments, grups i nivells, es compon de:  

1. ESTUDIS D’ ESO 

2. ESTUDIS DE BATXILLERAT  

➔ Batxillerat de ciències i tecnologia 

➔ Batxillerat d’humanitats i ciències socials  

 

 

4.2. Serveis, activitats i projectes  

 
Els serveis que ofereix l’Institut Francesc Macià són: 

➔ La Biblioteca Escolar: s’obre en horari de matí i ofereix el servei de préstec de 

llibres. 

➔ L’AMPA: gestiona amb les famílies sòcies la socialització de llibres de text i de 

lectura. 

 

Els projectes que ofereix el Centre són: 

➔ El Pla Català per l’Esport Escolar (PCEE) 

➔ El Projecte de Diversificació Curricular Obrint Camins  

➔ Projectes Erasmus Plus (K1 i K2) 

 

Aquests serveis, projectes i altres activitats que es puguin desenvolupar al Centre, 

com la participació a la plataforma de centres escolars d’Europa eTwuinning, tindran 

com a finalitat contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu i a la 

consecució dels objectius plantejats en el Projecte Educatiu. 

 

4.3. Torns d’estudis  

El centre desenvolupa les seves activitats lectives en horari singular, de dilluns a 

divendres, en sessions de classe d’1 hora de durada: 

Matí - De 08:25 a 15,00 hores – Descansos d’10:25 a 10:43 hores i de 12:43 a 13:00h. 
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A la tarda, el centre desenvolupa activitats docents de coordinació i avaluació (dilluns i 

dimecres): De 16:00 a 17:30 

Qualsevol altra activitat que modifiqui aquest marc horari serà introduïda a través d’un 

calendari pactat per la comunitat educativa o la Inspecció Educativa. 
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5. Sistema de Gestió per processos i procediments  

El sistema de gestió de processos i procediments és realitzarà mitjançant l´ anàlisi i 

avaluació de diferents indicadors relacionats amb l´ assoliment dels diferents objectius 

del PEC, que es concretaran quadriennalment al PdD i anualment a la PGAC. 

Dintre del PEC, cada activitat realitzada (sigui trimestral, anual o quadriennal), 

s’analitzarà i avaluarà a partir de sis indicadors: 

● Un indicador sobre el grau d'aplicació de l’ activitat 

● Quatre indicadors sobre la qualitat d'execució de l’ activitat: 

● Termini execució 

● Utilització dels recursos previstos 

● Adequació metodològica 

● Nivell de compliment de les persones implicades 

● I un indicador sobre el grau d'impacte o utilitat de l’ activitat. 

 

Aquests indicadors tindran com a referent els indicadors DAFO que estan inclosos dins 

la normativa, reglaments i legislació vigents. 

El centre analitzarà periòdicament les necessitats i expectatives dels integrants de la 

comunitat educativa per tal d’oferir un servei educatiu públic de qualitat i de millora 

continuada.  Alhora el centre proporcionarà el marc de referència per establir, revisar i 

avaluar els objectius de qualitat i millora contínua que es proposin com a centre. A les 

NOFC i al Projecte de Direcció s’explicitarà el desplegament organitzatiu d’aquest 

apartat.  

El centre recollirà a la Carta de Compromís el servei educatiu prestat i els acords amb 

les famílies. 

El centre valorarà els recursos humans com a part integrant del procés de millora del 

Sistema de Gestió del Centre, entenent que aquest només es pot aconseguir amb la 

comunicació, la participació activa i el treball en equip de tots els membres de la 

comunitat educativa. 

El centre vetllarà per desenvolupar accions respectuoses amb el medi ambient, així 

com desenvoluparà la integritat i la salut de les persones potenciant el Pla de Riscos 

Laborals. 

En última instància, l’anàlisi i avaluació dels objectius de qualitat estaran subjectes al 

rendiment de comptes establert per aquest PEC, pel Projecte de Direcció del centre, 

per la Inspecció Educativa i pels Acords de Corresponsabilitat signats amb el 

Departament d’Ensenyament. 

  



 

28 

6. Recursos humans  

Per aconseguir superar els reptes que suposa assolir els objectius plantejats en el 

Projecte Educatiu, tots els membres de la comunitat educativa de l’ Institut han de fer 

realitat aquest projecte comú viu i canviant, d’acord amb les compartides necessitats i 

expectatives, i s’han d’obtenir uns alts graus de satisfacció en la seva implementació. 

 

És per això que des de l’ Institut s’impulsa la participació activa, la cooperació mútua i 

la corresponsabilitat compartida de tots els membres de la comunitat educativa: 

alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, empreses, i tots/es aquells/es 

treballadors/es, associacions, entitats, administracions... que tenen coses a dir per a la 

millora de l’educació a Cornellà de Llobregat i a Catalunya. 

 

Així aconseguirem que, cadascú des de la seva pròpia responsabilitat i implicació, i 

d’acord amb les seves funcions, competències i responsabilitats, es comprometin a 

aportar i treballar per desenvolupar el nostre projecte comú. 

 

6.1. Els/les professors/es  

El claustre de professors del Centre oscil·la entre 55 i 61 professors.  

El professorat del centre és un element clau per tal d’aconseguir els objectius del 

centre. Els/les professors/es han de tenir una formació adequada per a portar a terme 

les tasques de la seva feina i comptar amb el suport de la direcció i els pares i mares 

del centre.  

Per aquests motius, la gestió de les persones que es porta a terme en l’Institut es basa 

en quatre pilars bàsics: 

a. Atenció de les seves necessitats personals. 

b. Promoció de la formació continuada i la necessària actualització dels seus 

coneixement i competències per a la docència. 

c. Incentivació de la participació en projectes diversos i activitats per promoure el seu 

creixement personal i professional. 

d. Confiança en les persones i en els equips. 

e. Valoració i reconeixement de les fites assolides, els avenços, els èxits que es van 

produint i el desenvolupament personal i la feina ben feta. 

La plantilla docent de l’Institut es troba al voltant de 60 professors/es, d’acord amb la 

dotació que fixa el Departament d’Ensenyament per a cada curs acadèmic. 

Els/les professors/es de l' Institut posseeixen, d’acord amb la seva titulació i 

especialitat, un elevat nivell de coneixements i competències en el seu àmbit docent i 

desenvolupen la seves tasques, d’acord amb el que es preveu en la normativa vigent i 

en les NOFC. 
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Per a l’adequada prestació del servei, la plantilla docent s’ajustarà a les necessitats 

d’impartició de la docència en els ensenyaments de l’ ESO i el batxillerat. En aquesta 

línia, en aplicació de la normativa vigent2, l’ Institut Francesc Macià podrà identificar 

perfils professionals de llocs de treball específics estructurals necessaris per a 

desenvolupar el Projecte Educatiu de Centre i el Projecte de Direcció, amb funcions i 

tasques concretes per a l’assoliment dels objectius establerts. És a dir, podrà establir 

els següents perfils professionals de llocs de treball específics estructurals: 

1. Lingüístic en llengua estrangera. L’aprenentatge de les llengües estrangeres com a 

competència clau per al futur personal i professional dels/de les alumnes requereix un 

treball més enllà de les classes de llengua estrangera mitjançant el suports lingüístics i 

la impartició de matèries, parcialment o totalment, en llengua estrangera. A més,          

l’ institut participa en projectes internacionals Erasmus Plus que permeten 

l’aprofundiment en l’aprenentatge d’altres idiomes. 

2. Competència digital. L’adquisició de la competència digital com a competència clau 

per al futur personal i professional (autoaprenentatge i aprenentatge al llarg de la vida) 

dels/de les alumnes requereix un coneixement ampli i suficient per a desenvolupar-se 

en la societat del futur i a de permetre als alumnes, en acabar l’ESO, obtenir l’ 

Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

(ACTIC). 

3. Atenció a la diversitat de l’alumnat. El tractament dels diversos nivells 

d’aprenentatge i les dificultats i les problemàtiques relacionades amb l’aprenentatge 

dels/ de les alumnes és un element clau per a la lluita contra l’abandonament escolar, 

la consecució de l’èxit educatiu i la cohesió social. 

4. Lectura i biblioteca escolar. La necessitat de reconvertir les biblioteques en espais 

de suport i de treball, com un dels elements clau en l’èxit de l’aprenentatge escolar, 

suposen integració i cohesió social, apoderament dels/de les alumnes, lloc generador 

d’activitats, foment de la lectura i participació en programes dirigits. 

5.Metodologies amb enfocament globalitzat. La necessitat de treballar amb 

metodologies per a l’escola del segle XXI, amb metodologies i amb enfocaments 

globalitzats i relacionats amb la vida dels/de les alumnes i amb l’entorn. 

6. Immersió i suport lingüístic. L’arriba d’alumnat nouvingut planteja nous reptes 

d’inclusió dins l’escola catalana: programes d’ acollida per alumnes nouvinguts, 

programes d'immersió lingüística en el context multilingüe actual,  programes de suport 

lingüístic i recursos a Internet per als alumnes nouvinguts.  

7. Educació visual i plàstica. La matèria d’Educació visual i plàstica, com a matèria 

interdisciplinar, pot esdevenir un eix cohesionador i  inclusiu. Alhora, es pot potenciar 

                                                           
2
 RESOLUCIÓ ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 

d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents 

del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los. 
RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en 

centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació 

professional per ocupar-los. 
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des d’aquesta matèria una dinamització de l'escola que permeti el desenvolupament 

de les emocions i de la creativitat dels/de les alumnes per fer-los créixer com a 

persones dins la societat. 

 

6.2. El personal d’administració i serveis (PAS) 

El personal d’administració i serveis de l’ Institut Francesc Macià el componen: 

➔ Ells/les treballadors/es de la Secretaria del centre (que en l’actualitat són dos). 

➔ Els/les treballadors/es de la consergeria (que també són dos). 

➔ Els vetlladors (un de la SIEI i un altre que aten dos alumnes amb trastorns de 

conducta). 

Com a personal al servei de l’ Institut se’ls reconeixen els drets i deures establerts en 

la normativa vigent i en les NOFC, així com la seva funció clau com a membres de la 

comunitat educativa de suport administratiu, a la docència i a l’atenció dels/de les 

alumnes. 

 

6.3. Els/les alumnes 

Els/les alumnes del centre tenen edats compreses entre els 12 i 18 anys, tot i que els 

alumnes de batxillerat poden romandre excepcionalment al centre fins als 20 anys.  

Aquests/es alumnes són de procedència molt diversa. El traspàs de primària a 

secundària té com a objectiu valorar la  situació inicial de coneixements i competències 

dels alumnes que arriben al Centre cada curs escolar per iniciar els estudis de 1r d’ 

ESO. Cal tenir present que: 

● Aproximadament el  25% dels alumnes que inicien 1r d’ ESO al centre no tenen 

assolides les competències bàsiques de primària. Aquestes alumnes tenen 

uns coneixements i unes habilitats situats al nivell baix, amb mancances 

importants d’aprenentatge en lectura, escriptura, comprensió lectora i 

matemàtiques, sense hàbits d’estudi ni de treball, amb manca d’esforç i amb 

poca motivació.  

● D’altra banda, entre un 10 i un 15% dels alumnes de 1r d’ ESO són 

nouvinguts. 

● També cal tenir present que el 2% dels alumnes que comencen 1r d’ ESO al 

centre són d’Educació Especial. 

● El Centre és d’escolarització preferent per alumnes amb dèficit visual. 

 

En aquest sentit, el Projecte Educatiu ha de donar resposta a aquestes situacions, així 

com a altres necessitats específiques dels alumnes, i ha de prestar una atenció 

individualitzada en el marc de l’escola inclusiva perquè cada alumne/a pugui assolir els 

seus objectius educatius, amb estratègies que afavoreixin la cohesió social, el 

rendiment escolar i l’èxit educatiu i redueixin l’absentisme i l’ abandonament dels 

estudis.   
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Pel que fa a l’atenció a la diversitat, la Direcció del Centre posarà a disposició dels/de 

les alumnes i dels/de les professors/es els recursos necessaris per garantir una 

adequada atenció. Aquests recursos, així com la seva distribució, organització i 

avaluació seran consensuats amb els Caps de Departament de les diferents matèries 

que s’imparteixin al Centre.  En especial, en aquells casos en què les necessitats 

siguin més específiques, es comptarà amb el suport de l’ EAP. Totes les decisions i 

actuacions respecte a l’atenció a la diversitat s’establiran a la CAD i seran un referent 

per l’Equip Docent i l’Equip Directiu. 

Tots/es els/les professors/es han de fer les adaptacions metodològiques i/o curriculars 

necessàries per garantir la igualtat d’oportunitats a tots/es els/les alumnes i per 

desenvolupar el seu aprenentatge en un entorn adequat, en funció de les 

programacions dels Departaments Didàctics. 

D’altre part, les activitats d’ ensenyament-aprenentatge tindran com a objectiu que els 

alumnes puguin adquirir competències que els permetin l’ autoaprenentatge i 

l’autonomia personal necessària per poder aconseguir la continuïtat formativa al llarg 

de la seva vida.   

Els alumnes podran participar en la vida del centre educatiu per poder proposar 

iniciatives que contribueixin a la millora de la convivència i de la seva preparació 

intel·lectual i professional. Aquesta participació es vehicularà a través de diversos 

canals: 

● El/La tutor/a, com a referent educatiu al Centre. 

● El Cap d’Estudis, com a referent del l’Equip Directiu. 

● Els/Les delegats/es i sots-delegats/es, com a representants dels alumnes. 

Aquests representants constituiran el Consell de Delegats. D’aquest Consell de 

Delegats s’escolliran els/les representants del sector alumnat al Consell 

Escolar del Centre.  

 

La participació dels alumnes en la vida del centre  vindrà regulada pel que es disposi a 

les NOFC del Centre.   

Els alumnes podran secundar les propostes de manifestació i protesta dels sindicats 

d’estudiants amb la no assistència a classe en els termes que s’estableixin a les NOFC 

a aquest respecte. 

 

6.4. Les famílies 

Les famílies són un element clau per a l’èxit educatiu dels/de les seus/es fills/es. És 

per això que l’institut promou la seva participació en el procés d’ensenyament i 

aprenentatge dels/de les seus/es fills/es a través la relació directa amb els/les 

professors/es del grup on reben classe i, especialment, amb el/la professor/a tutor/a, 

que és qui fa el seguiment, de l’ alumne/a i qui presta atenció individualitzada i orienta 

l’alumne/a i la família. 

 



 

32 

A més a més, les famílies poden participar en la vida del centre mitjançant l’ AMPA i/o 

el Consell Escolar del Centre, on poden proposar iniciatives que contribueixin a la 

millora de la convivència, de la preparació intel·lectual i professional dels/de les 

seus/es fills/es, així com del seu èxit educatiu, personal i professional. 

 

En el centre s’atenen les famílies des del primer dia, quan preinscriuen, matriculen i 

inicien els estudis els/les seus/es fills/es, mitjançant l’atenció individualitzada i les 

diferents reunions d’ acollida i de seguiment que es van realitzant al llarg del curs. 

 

Mitjançant la signatura de la Carta de Compromís Educatiu enfortim els vincles de 

relació per a l’objectiu comú de l’educació, la formació i l’èxit educatiu dels/de les seus 

fills/es. 
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7. Recursos materials, equipaments i instal·lacions del centre  

 

7.1. Recursos materials, equipaments i mitjans educatius  

L’ Institut  IES Francesc Macià compta amb els recursos materials, equipaments i 

mitjans educatius perquè es desenvolupin  les activitats docents amb garanties d’èxit, 

amb eficàcia i eficiència. 

Aquests recursos materials, equipaments i mitjans educatius són proveïts directament 

pel Departament d’Ensenyament, amb la seva assignació directa o bé a través de 

quanties econòmiques assignades en concepte de rehabilitació, adequació i millora. 

Així mateix, els centres gaudeixen d'autonomia per a la contractació de serveis i 

recursos materials en el marc del que preveu la legislació general en aquesta matèria3.    

 

La provisió de recursos materials, equipaments i mitjans educatius generals són 

adquirits directament pel centre a través de l’administració, mentre que l’adquisició 

dels recursos específics dels diferents departaments, equips docents i coordinacions 

es realitza a petició raonada i justificada en base a la finalitat docent a què són 

destinats. 

Els recursos materials fungibles necessaris per a l’activitat docent, i per a la resta 

d’activitats educatives, es van adquirint al llarg de tot el curs, d’acord amb les partides 

assignades. 

Els equipaments d’aules, tallers, laboratoris i aules específiques, o espais específics, 

són proveïts a demanda del centre, pel Departament d’Ensenyament, o bé amb 

recursos propis del centre. Actualment, tots els espais estan equipats amb canó de 

projecció. L’adquisició de nous equipaments està subjecta a la disponibilitat 

pressupostària i a la petició raonada i justificada en base a la finalitat docent a què són 

destinats. 

Tots els equipaments requereixen també del seu manteniment, revisions, 

actualitzacions i millores, en especial, les d’adequació a la normativa i a les normes de 

seguretat. 

El centre opta decididament per l’adquisició d’aquells equipaments d’avantguarda que 

donen valor afegit a la seva tasca docent i que contribueixen a apropar el treball de les 

aules a la realitat de les empreses, de la societat, de l’economia, de la cultural i de 

l’economia productiva. En aquest sentit, es pot sol·licitar equipaments o l’ajuda per a la 

seva adquisició, a empreses, entitats, organitzacions i administracions. 

Entre els equipaments de caràcter general en què el centre ha invertit recursos propis 

es troben els informàtics (amb connexió Internet i servei wifi per a tots els usuaris), 

amb la dotació d’ordinador i canó de projecció a totes les aules i espais de treball i 

l’adquisició de nous ordinadors portàtils. 

                                                           
3
 Articles 51 del DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. 
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Quant als equipaments de caràcter específic, el Departament d’Ensenyament ha dotat 

els diferents tallers, laboratoris i espais específics amb els equips necessaris per al 

desenvolupament de les activitats docents, i el centre ha contribuït, d’acord amb els 

seus recursos propis, a l’adquisició d’altres equipaments que han implementat els ja 

existents. 

 

7.2. Instal·lacions: edificis, espais comuns i pistes esportives. Ús social  

Actualment, l’ Institut INS Francesc Macià compta amb un edifici, de construcció de 

l’any 1968, amb una superfície aproximada de 6246 m2. L’edifici consta de tres plantes 

distribuïdes: 

Planta baixa 

Consergeria, secretaria, direcció, biblioteca, sala de professors, sales de visita de 

mares i pares, sala polivalent (sala d’actes/gimnàs), departaments, aulari general i 

específic, Taller de Tecnologia, dos patis/pistes esportives, WC, vestuaris, magatzems, 

jardins i bar (actualment d’ús d’aula d’alumnes). 

Planta 1 

Aulari general i específic, laboratori de Física i Química, dues aules de informàtica, 

departaments, WC, magatzems. 

Planta 2 

 

Aulari general i específic, aula de dibuix, aula d’ acollida, aula d’informàtica, Laboratori 

d’Experimentals, WC. 

Com a premissa general, totes les instal·lacions del centre s’han d’usar racionalment, 

mantenir econòmicament i procurar millorar-les pedagògicament. 

L’ Institut Francesc Macià, com a centre públic, pot fer un ús social de les seves 

instal·lacions. En aquest sentit, el Director del centre, d’acord amb les seves 

atribucions i competències, recollides als articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 

d’agost, d’autonomia dels centres educatius, facilitarà l’ús social, que en cap cas 

suposarà l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals, dels seus espais i 

instal·lacions per a la realització d'activitats educatives, cíviques, culturals, esportives, 

artístiques o altres de caràcter social per part de persones físiques o jurídiques sense 

ànim de lucre i no compreses en l'ús propi del centre.  

Les activitats realitzades en l'ús social dels centres tindran la doble condició de no 

lucratives i no discriminatòries, hauran de ser compatibles amb la finalitat educativa del 

nostre institut, amb les activitats d'ús propi previstes en la programació anual i amb les 

condicions tècniques i estructurals de les nostres instal·lacions i es guiaran pels 

principis de convivència, tolerància, solidaritat i respecte. 
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8. Plantejament institucional: missió, visió i valors  

L’ Institut Francesc Macià, com a centre públic de Catalunya que imparteix 

ensenyaments de Batxillerat i d’Educació Secundària Obligatòria a Cornellà de 

Llobregat,  vol continuar contribuint a l’educació i a la formació en competències i 

valors dels/de les seus/ves alumnes per preparar-los per a la seva incorporació a la 

societat, amb totes les garanties d’èxit per poder desenvolupar una vida plena, i donar 

resposta així a les necessitats i expectatives de la societat. 

És per això que el plantejament institucional del Centre queda recollit en la seva 

missió, visió i valors: 

 

MISSIÖ 

Amb el propòsit de millorar el nivell educatiu de l’ entorn social on es situa el Centre i 

els serveis que aquest presta, la comunitat educativa de l’Institut Francesc Macià vol 

afavorir el desenvolupament de les seves capacitats dels alumnes, valorant 

especialment els hàbits de treball i d’estudi, l’adquisició d’elements culturals 

fonamentals, l’esperit crític i l’esforç de cada persona, tenint molt present la tolerància i 

el respecte envers els altres. 

VISIÓ 

Volem ser: 

➢ Un centre docent que millora en els resultats educatius i en la integració social i 

laboral dels/de les alumnes, per esdevenir, en el temps, un model educatiu de 

referència. 

 

➢ Un centre en el qual hi participin tots els membres de la comunitat educativa en 

un clima acollidor que afavoreixi el rendiment dels alumnes i la tasca del 

personal del centre, així com la implicació de les famílies i la col·laboració de 

les administracions educatives. 

 

➢ Un institut estimat i valorat per tothom.  

  

 VALORS 

➢ Identificació de tota la comunitat amb el centre. 

➢ Implicació amb les famílies. 

➢ Flexibilitat en la gestió de recursos humans i del currículum. 

➢ Respecte, tolerància i participació activa de la comunitat educativa. 

➢ Compromís amb la ciutadania, les empreses i les institucions de l’entorn. 

➢ Adaptabilitat al canvi i a les noves tecnologies. 

➢ Arrelament al territori i al context social i cultural. 

➢ Promoció de la revisió i la millora contínua. 

➢ Optimització de recursos i respecte al medi ambient. 

➢ Atenció a les persones, inclusió i equitat. 
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9. Principis d’identitat, objectius i indicadors   

 

9.1. Principis d’identitat 

“Els centres públics es defineixen d’acord amb els seus valors ideològics, els principis de 

qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, 

d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de 

l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels 

alumnes i de llurs mares, pares o tutors.” (LEC, art. 93.3.) 

 

Segons les disposicions anteriors, aquest projecte educatiu recull i desenvolupa els 

principis d’identitat del centre, els quals queden definits pels aspectes següents: 

9.1.1. Foment del plurilingüisme que es concreta en fer un ús normalitzat de les 

llengües oficials a Catalunya i impulsar d’altres llengües segons la normativa establerta 

pel Departament d’Ensenyament. 

El Projecte Lingüístic de Centre concretarà l’ensenyament i aprenentatge de les  

llengües impartides al centre de manera integrada i competencial i el Pla de l’Aula 

d’Acollida definirà com es fa l’aprenentatge del català pels alumnes nouvinguts. 

9.1.2. Ús del català com a llengua vehicular. El català, com a llengua pròpia de 

Catalunya,  ha de ser l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre i 

el vehicle d’expressió ordinari en les activitats acadèmiques i en la comunicació entre 

tots els membres de la comunitat educativa. 

9.1.3. Promoció del principi d’equitat per tal de fer efectiva la igualtat d’oportunitats de 

tots els alumnes, independentment de les seves circumstàncies de caràcter personal, 

socioeconòmic i cultural. 

9.1.4. Adquisició de les competències bàsiques que permetin als alumnes la 

continuïtat formativa i/o la incorporació al món laboral. 

9.1.5. Atenció a la diversitat dins el marc normatiu de l’escola inclusiva4. 

9.1.6. Potenciació de la personalització de l'aprenentatge a través del tracte 

individualitzat, l’acompanyament, l’acció tutorial i l’orientació personal, acadèmica i 

professional. 

9.1.7. Aplicació de l’avaluació formativa en el procés d’ensenyament-aprenentatge de 

l’alumne/a. 

9.1.11. Promoció de la convivència i de les relacions personals i socials. 

                                                           
4
 Decret 150/2017, de 17 d’octubre, que regula l’atenció educativa de l’alumnat dins d’un sistema educatiu 

inclusiu. 

http://cido.diba.cat/legislacio/7322794/decret-1502017-de-17-doctubre-de-latencio-educativa-a-lalumnat-en-el-marc-dun-sistema-educatiu-inclusiu-departament-densenyament
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9.1.12. Transmissió dels valors d’una societat democràtica, plural, aconfessional i no  

discriminatòria basats en el respecte, la llibertat, la responsabilitat, la solidaritat, el 

diàleg i la participació. 

9.1.13. Impuls dels valors de la coeducació i el pluralisme. 

9.1.14. Contribució a la inserció social i laboral, participant i donant suport a les 

activitats de caire social i de relació amb l’entorn, la ciutat, les empreses i les 

associacions. 

9.1.15. Recerca de la millora científica, tecnològica i pedagògica amb la incorporació 

de noves metodologies i nous recursos tecnològics que afavoreixin la innovació 

educativa i la millora contínua, com a principi bàsic en l’organització del centre. 

9.1.16. Gestió fonamentada en la transparència i en la participació activa de tota la 

comunitat educativa. 

9.1.17. Estimulació del treball en equip i de les relacions personals i professionals 

entre tots els membres de la comunitat educativa. 

9.1.18. Suport al desenvolupament integral com a persona. 

9.1.19. Orientació europeista oberta i intercultural. 

9.1.20. Contribuir a la formació del professorat en pràctiques sent centre formador 

d’alumnes del Màster de Formació del Professorat de Secundària i centre 

col·laborador amb el Departament d’Ensenyament i les Universitats per acollir alumnes 

universitaris. 

 

9.2. Objectius 

Segons els principis rectors del sistema educatiu, les línies i eixos d’actuació de 

l’Administració Educativa, les característiques pròpies del centre i la seva situació 

actual, els principis d’identitat propis i el seu plantejament institucional, es fixen els 

objectius del Projecte Educatiu: 

1. Formar integralment els/les alumnes per ajudar-los a esdevenir persones 

autònomes, crítiques i compromeses, que puguin participar de forma activa en el seu 

entorn i en la societat en general: esperit crític, capacitat per prendre decisions, actitud 

responsable en la feina i respectuosa socialment, satisfacció i predisposició per 

l’aprenentatge continu, valors d’una societat democràtica, plural i aconfessional 

(respecte, llibertat, responsabilitat, solidaritat, diàleg, participació, no discriminació), 

així com per la reflexió i l’autoavaluació com a mitjans per a la millora. 

 

2. Atendre a la diversitat i a les diferències dels/de les alumnes: familiars, culturals, 

personals i socials, promovent la inclusió, impulsant la coeducació i la no discriminació 

per qualsevol raó, potenciant les seves capacitats i competències a través del tracte 

personal, l’acompanyament, l’acció tutorial i l’orientació acadèmica i professional. 
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3. Promoure, participar i donar suport a les diverses activitats de centre, i de l’entorn, 

que aportin valor afegit i reforcin l’educació en valors i la cohesió social, així com les 

de caire social i de relació amb l’entorn, la ciutat, les empreses, les associacions... i la 

participació en projectes, certàmens, premis i concursos que apoderin la tasca feta 

pels/per les alumnes i pels/per les professors/es. 

 

4. Fer centre, ciutat i societat, tot gestionant la transparència i la participació activa de 

tota la comunitat educativa i promovent la convivència i les relacions personals i 

socials, així com l’estímul del treball en equip compartit. 

 

5. Qualificar i formar persones amb el treball per competències, d’acord amb els  seus 

estudis: competències professionals, de treball intel·lectual, competències transversals 

clau: digital, lingüística (aprenentatge de llengües); social i ciutadana..., per tal de 

facilitar el seu desenvolupament integral i la incorporació a la vida activa, social i 

laboralment, i accedir a estudis superiors universitaris i no universitaris.  

 

6. Activar la formació, l’actualització científica, tecnològica i pedagògica i la revisió de 

l’acció docent, amb la incorporació de noves metodologies, les noves tecnologies per a 

l’aprenentatge i el coneixement (TAC, ACTIC), la innovació educativa i la millora 

contínua, com a principi bàsic en l’organització del centre, mitjançant el sistema de 

gestió de la qualitat5.  

 

7. Prevenir l’absentisme i l’abandonament escolar mitjançant la motivació dels/de les 

alumnes, la seva participació en activitats de centre i en projectes diversos, el treball 

per competències, amb noves metodologies i amb les tecnologies per a l’aprenentatge 

i el coneixement, de manera que els facin trobar el seu camí i cobrir les seves 

necessitats, amb la lectura i la biblioteca com a espai de trobada per al treball 

compartit, i la tutoria i l’orientació com a referents i guia. 

 

8. Establir un marc de comunicació en què siguin possibles les aliances i les 

complicitats entre tots els membres de la comunitat educativa i en especial entre les 

famílies i l’ institut, per tal d’aconseguir l’objectiu de formar persones autònomes, 

responsables i actives en la societat. 

 

9. Esdevenir un centre de referència dels ensenyaments i de la formació que imparteix, 

un centre que disposi d’un equip humà altament qualificat, format i motivat, i de 

recursos i instal·lacions facilitadores de la innovació i la transferència del coneixement, 

per contribuir decididament al futur i a l’èxit educatiu dels/de les alumnes. 

 

10. Contribuir al desenvolupament d’un sistema de formació que faciliti la inserció 

laboral dels/de les alumnes i estableixi aliances amb les empreses, entitats, 

associacions, organitzacions, administracions i d’altres, en l’objectiu compartit de 

formar persones amb valors i actituds per voler seguir aprenent i formant-se al llarg de 

la seva vida. 

                                                           
5 El desenvolupament d’aquest objectiu estarà recollit al Pla TAC. 
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11. Impulsar iniciatives d’aprenentatge servei per a formar persones amb valors, 

compromeses amb la societat i amb l’entorn en el que viuen.  

 

12. Promoure estratègies que fomentin la innovació i la transferència del coneixement i 

la tecnologia, com a elements necessaris per al futur, així com la prevenció de riscos, 

la salut i el respecte al medi ambient. 

 

13. Contribuir a la formació de professorat en pràctiques docents en centres de 

secundària. 

 

13. Prestar els serveis propis d’un centre educatiu públic amb eficàcia i eficiència. 

 

9.3. Indicadors 

Els indicadors de resultat són els elements necessaris i imprescindibles, per orientar la 

planificació, aplicació i rendiment de comptes, detectar les dificultats, observar 

possibilitats de millora, aportar transparència i afavorir la participació i la 

corresponsabilitat en els resultats obtinguts.  Aquests indicadors són necessaris per 

poder obtenir l’índex de progrés, que ens mostrarà com evolucionen els resultats d’un 

indicador en el temps.  

Per a mesurar quantitativament la consecució dels objectius del Projecte Educatiu, i 

fer-ne la valoració qualitativa, es preveuen els indicadors de resultats següents: 

A. Procés d’ensenyament i aprenentatge: 

1. Índex d’alumnes que promocionen. 

2. Índex d’alumnes que es  graduen. 

3. Índex d’alumnes que superen les proves externes (Prova de 4t d’ESO i PAU). 

4. Índex d’alumnes que obtenen certificat dels cursos d’accés a cicles formatius (CAM i 

CAS). 

5. Índex de rendiment acadèmic (aprovats sobre avaluats). 

6. Índex de baixes/anul·lacions de matrícula. 

7. Índex d’abandonament d’estudis (no avaluats sobre matriculats). 

 

B. Procés de gestió de la satisfacció dels grups d’interès: 

1. Índex de satisfacció dels/de les alumnes amb l’acció acadèmica (Procés E/A). 

2. Índex de satisfacció dels/de les alumnes amb el funcionament del centre. 

3. Índex de satisfacció dels/de les alumnes amb l’estada a l’empresa. 

4. Índex de satisfacció de les famílies amb el funcionament del centre. 

5. Índex de satisfacció dels/de les professors/es amb el funcionament del centre. 
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C. Índex de satisfacció del PAS amb el funcionament del centre. 

1. Índex de satisfacció del personal de consergeria. 

2. Índex de satisfacció del personal administratiu. 

3. Índex de satisfacció del personal de neteja. 

 

D. Índex de satisfacció de les empreses amb l’estada a l’empresa. 

Obtinguts els índexs generals que mostren els indicadors de resultats, quant a la 

consecució dels objectius del Projecte Educatiu, cal fer la valoració quantitativa i 

qualitativa de cadascun dels ensenyaments, nivells, grups, matèries i àmbits on 

aquests s’han aplicat. L’Equip Directiu valorarà els resultats de tots els indicadors 

recollits i proposarà els canvis i les millores necessàries, si s’escau, perquè els 

departaments i seminaris, els equips docents, les tutories, les coordinacions o d’altres, 

valorin els resultats i proposin els canvis i les millores al respecte, si es necessari. 

Els resultats del procés d’ensenyament i aprenentatge s’analitzaran cada curs 

escolar i seran avaluats globalment a l’avaluació del Projecte de Direcció. Per fer 

aquesta avaluació es partirà d’un valor inicial (valor de referència) que serà el promig 

dels tres cursos anteriors a l’any d’inici del Projecte de Direcció. A partir d’aquest valor 

s’establira el valor final (% de millora final) que es vol aconseguir, segons la situació 

del centre respecte a:  

- La mitjana de Catalunya. 

- Els objectius establerts al Projecte de Direcció. 

- Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar: Pla per a la reducció del fracàs 

escolar a Catalunya 2012-2018. 

El valor final (% de millora final) es dividirà entre els quatre anys de vigència del 

Projecte de Direcció i constituirà el valor conforme (% de millora que s’ha d’aconseguir 

cada any). Aquestes dades formaran part de la Memòria Anual de cada Departament 

Didàctic i de la Memòria del Centre. 

Els documents de referència per avaluar els resultats del procès d’ensenyament i 

aprenentatge del centre seran: 

- Els Indicadors de Centre.  

- Les estadístiques internes del Centre per avaluar la promoció, graduació, 

proves externes, accés a Cicles Formatius, baixes i abandonament d’estudis. 

- Les proves diagnòstiques del Centre. 

 

Per analitzar el procés de gestió de la satisfacció dels grups d’interès, l’Índex de 

satisfacció del PAS amb el funcionament del centre i l’Índex de satisfacció de les 

empreses amb l’estada a l’empresa el Centre elaborarà mecanismes d’avaluació 

que li permetin analitzar els resultats i poder establir mesures de millora. 

Per contribuir a la consecució dels objectius del Projecte Educatiu, a més a més , la 

direcció del centre establirà per a cada curs escolar uns objectius anuals que es 

recolliran a la Programació General Anual de Centre (PGAC) i que seran avaluats a la 

Memòria Anual de Centre (MAC).  
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10. Principis estratègics i de gestió 

La societat del s. XXI és una societat tecnològica. L’ institut, com servei públic, ha 

d’impulsar l’ús de les noves tecnologies digitals i de la informació en l’àmbit educatiu, 

administratiu i comunicatiu. 

 

➔ Àmbit educatiu. Volem: 

 

● Utilitzar la tecnologia per ajudar als alumnes a millorar les seves competències 

en els aprenentatges. L'ampli ventall de recursos i eines tecnològiques que 

tenim al nostre abast ens ofereix grans possibilitats pedagògiques. Cal que a 

l’institut guiem els alumnes a fer un bon ús de les tecnologies per aprendre. 

 

● Augmentar la motivació i els interessos dels alumnes envers el seu procés 

d’aprenentatge a través de recursos TAC, diversos i de qualitat. 

 

● Fer servir materials pedagògics digitals que permetin interactuar amb els 

continguts, desenvolupar la iniciativa, aprendre de les errades, fomentar 

l'aprenentatge cooperatiu, facilitar l'accés a informacions multimèdia, ajudar a 

entendre nous conceptes mitjançant simulacions i oferir la possibilitat de 

compartir els treballs. 

 

● Potenciar que el/la professor/a faci un seguiment individualitzat dels alumnes, 

pugui atendre la diversitat de l’aula i contribueixi a eliminar les barreres que 

puguin generar desigualtat entre ells per permetre’ls accedir en igualtat de 

condicions al món de la cultura i de la informació.  

 

● Permetre al professorat treballar amb entorns d’ aprenentatge en xarxa per 

millorar la seva formació, per aprendre i per aplicar noves metodologies a la 

seva pràctica docent a l’aula. 

 

● Integrar les TAC de manera habitual en el treball quotidià. 

 

➔ Àmbit administratiu. Les noves tecnologies a l’àmbit administratiu han de : 

 

● Esdevenir un mecanisme àgil i eficaç de comunicació entre l’ administració 

pública i el ciutadà. 

 

● Contribuir a donar un servei de qualitat al ciutadà. 

 

● Permetre una bona gestió del centre. 
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➔ Àmbit comunicatiu. Amb les eines tecnològiques aplicades a l’àmbit 

comunicatiu volem: 

 

● Millorar la comunicació entre els membres de la comunitat educativa a través 

de recursos en línia, plataformes, correu electrònic, apps i altres mecanismes 

digitals per aconseguir que la comunicació sigui àgil, eficaç i immediata. 

 

● Fer una gestió de la comunicació que garanteixi la transparència. 

 

● Assegurar un canal fluït de comunicació amb les famílies a través de la creació 

i manteniment de la pàgina web del centre, de plataformes digitals i altres eines 

tecnològiques que contribueixin a aconseguir aquest objectiu. 

 

En el Pla TAC es recolliran les característiques actuals del centre en relació a les TAC, 

es definiran els objectius i es planificaran les actuacions que es duran a terme pel que 

fa als àmbits educatiu, administratiu i comunicatiu.  
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11. Estructura organitzativa 

11.1. Referent normatiu 

Dins el marc normatiu, a la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) es concreten els 

criteris d'organització pedagògica generals. 

Article 77:  

Criteris que orienten l’organització pedagògica dels centres 

1. ...Han de contribuir al compliment dels principis del sistema educatiu i han de fer possible: 

a) La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en aplicació del 

principi d’inclusió. 

b) El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena 

integració social i laboral i la incorporació als estudis superiors com a resultat de 

l’acció educativa. 

c) La incentivació de l’esforç individual i grupal, especialment en el treball quotidià al 

centre educatiu. 

d) L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual, 

per mitjà de l’aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si escau, de 

compensació i per mitjà de l’aplicació de pràctiques d’estímul per a l’assoliment de 

l’excel·lència. 

e) La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre l’alumnat. 

f) L’establiment de regles basades en els principis democràtics, que afavoreixen els 

hàbits de convivència i el respecte a l’autoritat del professorat. 

g) La implicació de les famílies en el procés educatiu. 

2. Els criteris pedagògics del projecte educatiu de cada centre regeixen i orienten l’exercici 

professional de tot el personal que, permanentment o ocasionalment, hi treballa. Els centres 

han d’establir mesures i instruments d’ acollida o de formació per tal de facilitar als nous 

docents el coneixement del projecte educatiu i la pertinent adaptació de llur exercici 

professional. 

Article 79:  

Criteris d’organització pedagògica en l’educació bàsica 

1. ... Han de contribuir específicament a: 

a) Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de les famílies en el procés educatiu. 

b) Educar en el deure de l’estudi, de manera que esdevingui un hàbit.  

c) Adequar la funció del professorat i dels professionals d’atenció educativa, com a 

agents del procés educatiu, a les característiques i les necessitats educatives de 
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cada edat, nivell i context sociocultural del grup i dels individus que l’integren. 

d) Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els resultats 

i els efectes de l’avaluació dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge i els 

resultats de l’avaluació del progrés assolit individualment per cada alumne o alumna. 

e) Educar els alumnes en la responsabilitat d’exercir la ciutadania activa per mitjà de 

la participació en els afers de la comunitat. 

2. ... El projecte educatiu dels centres ha d’establir els criteris per a organitzar els alumnes en 

grups classe, amb les limitacions quantitatives que pugui determinar el Departament. En 

absència d’altres criteris, els grups classe s’han de constituir d’acord amb el nivell o el curs de 

l’etapa educativa que hagin de cursar els alumnes. S’ha de garantir la coordinació dels 

integrants de l’equip docent que intervenen en un mateix grup classe. En tot cas, per curs o 

per etapa, s’ha d’assignar a cada alumne o alumna un tutor o tutora, designat d’ entre el 

professorat, i se n’ha de garantir la coordinació amb tot el professorat i amb els professionals 

d’atenció educativa. 

3. ... L’organització dels recursos assignats a cada centre es pot orientar al funcionament en 

grups classe per sota de les ràtios establertes quan aquesta sigui una opció metodològica 

coherent amb el projecte educatiu i les necessitats que s’hi reconeixen. 

4. ... En l’organització dels centres s’han d’establir els mecanismes necessaris per a garantir, 

sota la responsabilitat de la direcció, i per mitjà de les actuacions de tutoria necessàries, la 

comunicació entre el centre educatiu i les famílies a propòsit del progrés personal de llurs fills. 

6. En l’educació secundària obligatòria, l’atenció docent s’ha d’organitzar equilibrant 

l’especialització curricular del professorat amb la necessària globalitat de l’acció educativa, i 

s’hi ha de potenciar la tutoria i l’orientació acadèmica i professional. En concordança, s’ha 

de promoure la polivalència curricular del professorat que actua sobre un mateix grup 

d’alumnes, tenint en compte la seva especialització i formació. 

Article 80:  

Criteris d’organització pedagògica en els ensenyaments postobligatoris 

1. ... Han de contribuir a: 

a) Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís dels alumnes en llur procés educatiu, 

sens perjudici de continuar fomentant el paper de les famílies en l’educació dels fills. 

b) Educar en la responsabilitat de l’estudi i desenvolupar àmbits d’ autoaprenentatge 

que resultin positius per al progrés dels alumnes. 

c) Fer possible l’assoliment de competències, enteses com el conjunt de capacitats 

que utilitza una persona en el desenvolupament de qualsevol tasca per aconseguir 

assolir amb èxit uns determinats resultats. 

d) Adequar la funció del professorat, com a agent del procés educatiu, a les 

característiques i les necessitats educatives de cada etapa i als aspectes instructius 

específics de cada ensenyament, sens perjudici del manteniment de la coherència 

global dels elements educatius de la formació. 
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e) Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els resultats 

i els efectes de l’avaluació dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge i els 

resultats de l’avaluació del progrés assolit individualment per cada alumne o alumna, 

i evidenciar la correlació entre els resultats acadèmics dels alumnes i les fites que es 

proposaven en incorporar-se a aquestes etapes. 

 

 

11.2. L'estructura organitzativa pròpia 

La gestió de l’ Institut és basa en la transparència, la participació dels diferents sectors 

de la comunitat escolar a través dels seus òrgans de representació, l’objectivitat i la 

professionalitat. 

Els principals òrgans de gestió del Centre són:  

● Consell escolar  

● Claustre  

● Junta Directiva  

● Coordinacions (aquelles que recull la normativa del Departament 

d’Ensenyament) : Coordinació de Nivell, Comissió d’Atenció a la Diversitat, 

Comissió de Convivència, Coordinació LIC, Coordinació d’Informàtica, 

Coordinació de Riscos Laborals, Coordinació d’ ESO, Coordinació de 

Batxillerat, Coordinació Punt EDU, Comissió Social i altres. 

● Departaments didàctics i Seminaris 

● Equips docents 

● Equip de Tutors/es 

 

Serveis que s'ofereixen al centre: 

● Biblioteca : sala de lectura i consulta, servei d’ordinadors i servei de préstec 

dins l'horari escolar. 

● Auto servei de reprografia per alumnes. 

● Cafeteria: en funcionament a través de projectes d’ aprenentatge-servei. Atén 

exclusivament la comunitat educativa.  

● Estudi Assistit pels alumnes de 1r cicle d’ ESO. Col·laboració amb l’Ajuntament 

de Cornellà de Llobregat. 

● Obtenció del títol de B1 i B2. Col·laboració amb l’ EOI de Cornellà de Llobregat 

dins el Programa Experimental d’impuls de les llengües estrangeres. 

● Pla Català de l’Esport Escolar (PCEE) :  impulsa la pràctica d'activitats físiques 

i esportives i contribueix a la formació personal i cívica dels nostres joves. 

● Programa Salut i Escola (PSiE) : facilita la promoció d'actituds i hàbits 

saludables i educa per a la salut per reduir els factors de risc. 

 

La reglamentació, funcionament i competències d’aquests òrgans i serveis queda 

recollida en la normativa educativa vigent i en les Normes d’Organització i 

Funcionament del Centre (NOFC). 
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11.3. Criteris per a la concreció i el desenvolupament dels currículums 

Segons el nostre plantejament institucional (missió, visió i valors) i els principis 

d’identitat, objectius i indicadors exposats en aquest Projecte Educatiu de Centre, els 

criteris per a la concreció i el desenvolupament dels currículums es concreten en: 

1. Facilitar els aprenentatges, fent ús efectiu i estratègic de les noves tecnologies, per 

millorar els resultats educatius i dotar al nostre alumnat de capacitats clau per a la 

plena immersió en el món acadèmic i laboral del segle XXI. 

 

2. Impulsar aprenentatges que contemplin la globalitat i transversalitat dels 

coneixements6 dins el marc d’una escola inclusiva, així com un gran èmfasi en 

l'aprendre a aprendre. Una aposta decidida per fer els i les nostres 

alumnes ciutadans competents, crítics, capaços i autònoms. 

 

3. Potenciar els aprenentatges per una ciutadania europea i del món a través del 

treball en les institucions pròpies del país i de la comunitat europea, així com de 

la coeducació, la resolució pacífica i justa dels conflictes7 i la solidaritat8 i la 

cooperació amb els col·lectius, països i cultures més desafavorits. 

 

4. Evitar l’absentisme i l’abandonament prematur de l’alumnat amb risc d’exclusió 

social a través d’un aprenentatge individualitzat, que afavoreixi la cohesió social i 

l’èxit de l’alumne/a en el seu camí formatiu. 

 

5. Treballar i avaluar per competències, dissenyant estratègies que permetin un bon 

assoliment d’aquestes i adaptant el currículum d’acord amb la normativa i segons 

les necessitats dels estudiants per contribuir al seu desenvolupament integral com 

a persones.  

 

6. Fer de l’avaluació i l'autoavaluació una eina global de reflexió per al diagnòstic i 

millora de la nostra acció educativa, com ajuda en la presa de decisions sobre la 

optimització de recursos i en l'organització i gestió del centre, amb caràcter 

continu, individualitzat i general, i integrada a tots els processos d'ensenyament 

aprenentatge.  

 

                                                           
6
 Organització i aplicació del Projecte d’Acció Tutorial (PAT) com a document vertebrador dels 

aprenentatges transversals: educació en valors, orientació acadèmica i professional, competencia 
d’aprendre a aprendre, convivència, coeducació,  participació i escola i salut  . 
7
 Disseny d’un Projecte de Convivència en aplicació de la RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de 

març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència abans 
de 2020. 
8
 Elaboració d’un Projecte d’ Aprenentatge-Servei (APS) en el marc dels Plans Educatius d’Entorn (PEE). 
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11.4. L'organització pedagògica 

Els currículums d’ ESO i Batxillerat s’organitzen de la següent manera: 

11.4.1. ESO 

A. Distribució del currículum a l’ ESO 

 

ESO Distribució horària / Curs 

Àrea 1r 2n 3r 4t 

Ll. Catalana i literatura * 3 3 3 3 

Ll. Castellana i literatura * 3 3 3 3 

Llengua estrangera ** 3 4 3 3 

Ciencies Socials 3 3 3 3 

CN: biologia i geologia ** 3 - 2 -- 

CN: física i química ** - 3 2 - 

Matemàtiques * 3 4 4 4 

Educació FÍsica 2 2 2 2 

Música 2 2 - - 

Educació visual i plàstica 2 - 2 - 

Tecnologia ** 2 2 2 - 

Religio o cultura i valors ètics 1 1 1 1 

Tutoria 1 1 1 1 

Treball de síntesi / projecte de recerca (1) (1) (1) (1) 

Servei comunitari - - (1) 

  

Matèries optatives 2 2 2 10 

TOTAL 30 30 30 30 

  

  *  En aquestes matèries es faran grups de desdoblament per atendre la diversitat. 
** Aquestes matèries faran una hora setmanal de desdoblament.  
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B. Organització de les matèries optatives a l’ ESO 

L’oferta de les Matèries Optatives es concreta a partir de la normativa9 en funció del 

nombre de grups, de la plantilla de professors, de les necessitats educatives 

detectades i de la ratio establerta per a aquestes matèries.  

 

Organització de les matèries optatives 

 

- De 1r a  3r d’ ESO, les matèries optatives s’organitzen en dos tipologies per 

atendre la diversitat de l’alumnat: Iniciació (I) i Reforç (R) i s’oferten les 

optatives d’oferta obligatòria a 3r d’ ESO (Cultura Clàssica i Emprenedoria) 

d’acord amb la normativa vigent. 

 

- A 4t d’ ESO el centre ofereix les optatives d’oferta obligatòria i les optatives 

tipificades pel Departament d’Ensenyament pel nivell de 4t d’ ESO més dos 

optatives de centre: Dibuix Tècnic i Orientació Acadèmica.  

 

Aquesta oferta de matèries optatives segueix el marc curricular normatiu vigent 

establert per Departaments d’Ensenyament pels estudis de l’ ESO  i respecta els 

principis recollits en el present Projecte Educatiu de Centre. Segons això, el centre 

ofereix les següents optatives anuals per a cadascun dels nivells : 

  

                                                           
9
 DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. 

Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals 
del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria. 
Ordre ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es 
determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària 
obligatòria. 
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2015, per la qual s’estableixen les instruccions sobre el procés d’avaluació a 
l’educació secundària obligatòria per al curs 2015-2016. 

 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=701354&language=ca_ES
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0040/28912511-c99f-422d-8e98-288345d0aa18/ordre_eso.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0071/a72848c5-0ffa-4e69-bc88-8534dc5173cd/Ordre-ENS-56_2012.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Resolucio-avaluacio-%20%20ESO-2015-2016.pdf
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1r d'ESO 2n d'ESO 3r d'ESO 4t d’ESO 

Optatives Depart Optatives Depart Optatives Depart Optatives Depart 

Nivell 1 d’alemany (I) LL. 

ESTR. 

(AL) 

Nivell 2 d’alemany (I) LL. 

ESTR. 

(AL) 

Nivell 3 d’alemany (I) LL. 

ESTR. 

(AL)  

Nivell 4 d’alemany (I) LL. 

ESTR. 

(AL) 

Català pràctic (R) CAT. Aprendre a llegir  

obres d’art (I) 

CCSS Emprenedoria (I) CCSS 

 (ECO) 

Filosofia  CCSS 

 (FIL) 

L’hort experimental (I)  BIO 

  

Millorem les CB de  

2n d’ESO (R) 

OR Microorganismes i 

malalties infeccioses (I) 

BIO Biologia  BIO 

Premiers pas en 

 français (I) 

LL. 

ESTR. 

(FR) 

Crèdits 1-2 de 

 francès (I) 

LL.ESTR. 

(FR) 

Crèdits 3 i 4 de  

francès (I) 

LL. 

ESTR.  

(FR) 

Crèdits 5 i 6 de 

francès 

LL. 

ESTR.  

(FR) 

Introducció a la  

robòtica amb Lego (I) 

TECN. Programació amb 

Scratch (I) 

TECN. Macià TV: un canal de 

televisió a l’institut (I) 

TEC. 

 

Tecnologia 1 TECN. 

Trabajamos 

competencialmente 

 la lengua 

castellana (R) 
CAST. 

Comprender y 

expresarse (R) 

CAST. Cultura clàssica (I) CCSS Llatí CAST. 

(CLA) 

Càlcul numèric (R) MAT Calculem bé (R) MAT Resolució de 

 problemes (R) 

MAT Física i Química  FQ 

Espai i Volum (I) DIB Dibuix artístic (I) DIB Dibuix per  

ordinador (I) 

DIB Dibuix Artístic  DIB 

Jocs Pre-esportius (I) EF Jocs Col·lectus (I) EF Formació de Tècnics en 

Educació. Física (I) 

EF Orientació OR 

Fem mapes (I) CCSS La comunicació oral i 

escrita (R) 

CAT Tècniques d’estudi (R) OR Música  MUS 

Astronomia (I) BIO   Ciència i Cinema FQ Informàtica  TEC 

      Dibuix tècnic  DIB 

Altres optatives,  

segons les  

necessitats 

 del centre 

 Altres optatives, 

segons les  

necessitats  

del centre 

 Altres optatives, 

 segons les  

necessitats  

del centre 

 Altres optatives,  

segons les  

necessitats  

del centre 
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11.4.2. BATXILLERAT 

A. Distribució horària al batxillerat 

 

BATXILLERAT Distribució horària / 

Curs 

Matèries comunes 1r 2n 

Llengua catalana ** 2  2 

Llengua castellana ** 2 2 

Llengua estrangera * 3 3 

Filosofia 2 3 

Educació física 2 - 

Història - 3 

Tutoria 1 1 

Ciències per al Món Contemporani 2 - 

      

Matèria comuna d’opció 4 4 

Modalitat 1 4 4 

Modalitat 2 4 4 

Modalitat 3 

Matèries específiques 

4 4 

2+2 2+2 

  

Total 30 30 

Treball de recerca (1) 

  

  *  En aquesta matèria, no es fa l’hora de desdoblament setmanal i es crea un grup 
més. 
** Aquestes matèries faran una hora setmanal de desdoblament.  
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B. Organització de les matèries de modalitat al Batxillerat 

L’oferta de les Matèries de Modalitat al batxillerat es concreta al Centre, a partir de la 

normativa10, en funció  del pes que aquestes matèries tinguin a les ponderacions per 

accedir als diferents graus universitaris, de l’estructura de les proves de les PAU, i de 

les expectatives dels alumnes. 

El centre ofereix dos modalitats de batxillerat:  

● Ciències i Tecnologia 

● Humanitats i Ciències Socials 

Per a cadascuna d’aquestes modalitats de batxillerat, l’Institut Francesc Macià ofereix 

els següents itineraris: 

Ciències i tecnologia Humanitats i ciències socials 

Tecnologia Ciències Humanitats Ciències Socials 

1r 2n 1r 2n 1r 2n 1r 2n 

MATEM. MATEM. MATEM. MATEM. LLATÍ LLATÍ *MATEM. 

SOC. 

*LLATÍ 

*MATEM. 

SOC. 

*LLATÍ 

FÍSICA FÍSICA * FÍS 

* CTMA 

* FÍS. 

* CTMA 

GREC GREC E.O.E E.O.E 

TECNO. 

INDUS. 

TECNO. 

INDUS. 

QUÍM. 

 

QUÍM. 

 

HMC Hª ARTHª ART HMC Hª ART 

 

DIBUIX 

TÈCNIC 

DIBUIX 

TÈCNIC 

BIOL. 

 

BIOL. 

 

LIT CAT. LIT. CAST. 

 

*ECON. 

*LIT.CAT. 

*GEOG. 

*LIT. 

 CAST. 

 

* S’ha d’escollir una de les dues matèries de modalitat. 

                                                           
10

  Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de batxillerat. 

     Instruccions per a determinar el currículum de l'alumnat que, havent cursat matèries de batxillerat del 

pla d'estudis establert per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema 
Educatiu (LOGSE), s'incorpora al batxillerat establert per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d'Educació (LOE) a partir del curs 2009-2010. 
    Documents per a l'organització i la gestió dels centres.  Concreció i desenvolupament del 

currículum del batxillerat : 
 http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Batxillerat.pdf 
    ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits 
formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats 
del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.  
    ORDRE ENS/62/2012, de 15 de març, de modificació de l'Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es 
determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes 
organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.          
   Orientacions amb aclariments sobre l'aplicació de la disposició addicional de l'Ordre ENS/62/2012, referent a 
l'alumnat en possessió d'un títol de tècnic o tècnica de formació professional que superi les matèries comunes de 
batxillerat. 
   ORDRE EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les 
proves d'accés a la universitat. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0059/83149087-e159-41c6-a9b3-a9693cdd8f19/decret_batxillerat.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0063/8e7495c0-9735-456d-9fcd-7a75a01584ba/Pas-batxillerat-LOGSE-a-LOE.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Batxillerat.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0013/04cdbfa7-54a9-4e93-8da2-5130d8c380c9/ordre_avaluacio_batxillerat.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0083/c9b8b730-777a-4421-bcd7-cd133066d75d/Ordre-ENS-62_2012.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0036/16f4f01c-8ad1-44e3-89bf-4cfaafe92c04/BAT_Aclariments-addicional-ordre-batx.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0028/f1b97538-86c2-4cf3-838f-ba04c8d3ec1b/09180141.pdf
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11.5. Els aspectes relacionats amb la singularitat dels ensenyaments del 

centre 

Per tal d’assolir tant els objectius curriculars com els de centre proposats en aquest 

PEC, l’ Institut Francesc Macià, en el marc de la seva autonomia com a centre, ha 

establit les següents línies metodològiques i pedagògiques : 

1. Grups de desdoblament a l’ ESO per a les matèries instrumentals (català, 

castellà i matemàtiques), anomenats grups de tractament integral de la diversitat (TID) 

i grups d’atenció individualitzada (AI). Aquesta intervenció educativa està recollida i 

descrita al Pla d’Atenció a la Diversitat del centre (PAD). 

2. Aula d’ Acollida (AA) per alumnes nouvinguts. L’aula d’ acollida del centre té 

com a principi bàsic garantir l’aprenentatge de la llengua catalana, l’accés al 

currículum comú i el procés de socialització d’aquest alumnat.  

El seu funcionament, accions i actuacions estan descrits al Pla d’ Acollida del centre. 

3. Unitat de Suport Intensiu per l’Escolarització Inclusiva (SIEI), recurs amb el que 

el Departament d'Ensenyament dota als centres que tenen alumnat amb informe de 

Necessitats Educatives Especials (NEE),  dins el marc d’una escola inclusiva, per 

ajudar a aquests alumnes a superar les barreres que presenten davant  l'aprenentatge 

i la socialització.  

El seu funcionament, organització i actuacions estan recollits al Pla SIEI del centre. 

4. Programa de Diversificació Curricular (PDC). Aquest programa forma part de les 

mesures i els suports addicionals que la normativa11 planifica per alumnes amb 

dificultats d’aprenentatge i amb necessitats específiques de suport educatiu. La 

diversificació curricular es contempla com una mesura educativa extraordinària que 

s’aplica quan les mesures i els suports universals han estat insuficients i es necessiten 

accions més específiques.  

La descripció d’aquest programa, així com la seva organització (metodològica i 

curricular) i la seva avaluació estan descrites al Programa de Diversificació Curricular 

del Centre “Obrint camins”.  

5. Accions encaminades a la millora de l’aprenentatge de les llengües estrangeres 

per accedir als nivells del MECR: 

a) Creació d’un grup més a la matèria d’ anglès a 1r i 2n de batx. en lloc de 

desdoblar una hora setmanal cada grup amb l’objectiu de facilitar 

l’aprenentatge de la primera llengua estrangera. 

b) Impuls de la segona llengua estrangera a l’ ESO oferent francès i alemany 

com a matèries optatives de 1r a 4t d’ ESO.  

c) Participació en Projectes Erasmus Plus K1 i K2 amb la finalitat de millorar la 

competència en llengua anglesa tant al professorat com a l’alumnat. 

                                                           
11 DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un 
sistema educatiu inclusiu. 
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d) Col·laboració amb l’ EOI de Cornellà de Llobregat en un programa 

experimental per obtenir els certificats de B1 i B2 d’anglès als nivells de 4t 

d’ ESO i batxillerat. 

e) Altres col·laboracions amb empreses i entitats que fomentin i incentivin  

l’aprenentatge de les llengües estrangeres per aconseguir els nivells de llengua 

establerts al MECR. 

 

Aquestes pràctiques docents estan recollides al Projecte Lingüístic del Centre (PLC). 

 

11.6. L'aprenentatge de la convivència 

En el marc del nou sistema educatiu i com a institució al servei de la societat, l’ Institut 

Francesc Macià vol adoptar el compromís de dissenyar mesures organitzatives que 

permetin crear contextos educatius per treballar els valors i la convivència a l’escola. 

Amb aquesta finalitat es plantegen els següents objectius: 

a) Crear contextos educatius inclusius que facilitin l’accés a l’aprenentatge i a la 
participació i garanteixin l’aprenentatge significatiu i la convivència (TEI). 

 
b) Elaborar el Projecte de Convivència com a referent per les actuacions docents 

al centre. en aplicació de la RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la 

qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència 

abans de 2020. 

 
c) Fomentar l’educació en valors i la coeducació a través d’ aprenentages 

transversals recollits al Pla d’Acció Tutorial (PAT),  al Projecte d’ aprenentatge-

servei (PAS), al Projecte CRENCO, al Projecte PuntEdu i a les programacions 

de les diferents matèries, especialment en la que fa referència a la matèria 

Cultura i valors ètics. 

 
d) Incentivar les activitats esportives com a mitjà de convivència i respecte. 

 
e) Elaborar un Programa de Mediació entre iguals i fomentar el diàleg per a la 

resolució positiva dels conflictes. 

 
f) Potenciar la funció dels delegats com a representants dels alumnes i 

portantveus de les propostes i inquietuds d’aquests, així com del Consell de 

Delegats, per promoure la participació dels alumnes en la vida del Centre. 

 

g) Orientar als alumnes en la cerca d’informació per a seleccionar, valorar i 

analitzar amb esperit crític i amb correcció missatges textuals, visuals i 

audiovisuals. 

 

h) Incentivar activitats formatives de dinamització de patis que permetin treballar 

la cooperació, el respecte, les relacions interpersonals, la socialització, la 

coeducació i la cohesió social com a eines d’aprenentatge. 
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11.7. La col·laboració entre els sectors de la comunitat educativa 

Els nous reptes de la societat del s. XXI i la incorporació de les noves tecnologies 

obliguen als sistemes educatius a oferir nous espais de convivència i aprenentatge per 

adaptar-se a la  nova societat del coneixement. Això implica que tant professors com 

alumnes han de desenvolupar habilitats per coordinar-se i col·laborar amb persones 

diferents12. En aquest sentit, volem impulsar com a centre els següents principis: 

1. El treball col·laboratiu, com a eina per treballar en equip, permet l’evolució de tots 

els membres del grup i esdevé una comunitat d’aprenentatge. En el treball 

col·laboratiu, el rol del professor accentua el seu paper de mediador i no aporta el 

coneixement ja donat, sinó que proposa problemes o vies de recerca perquè els 

estudiants construeixin el seu propi saber.  

2. La dinamització dels Equips Docents, com a protagonistes del projecte 

pedagògic, possibilita la presa de decisions a mig i llarg termini, de forma col·lectiva i 

coordinada entre professionals d’un mateix grup, nivell, àrea o cicle, respecte a les 

activitats a realitzar:  l’optimització dels recursos (materials, econòmics i organitzatius),  

la distribució de tasques, les implicacions i responsabilitats en els acords presos, la 

unificació dels criteris d’avaluació i de recuperació i l’orientació acadèmica i 

professional dels alumnes.  

3. La potenciació del treball de la coordinació i dels/de les tutors/es de nivell 

impulsa l’aplicació del PAT (educació per la salut, educació en valors, educació per la 

pau…) i l’orientació acadèmica i professional a través del Pla d’Orientació Acadèmica i 

Professional (POAP). 

4. La dinamització dels Departament Didàctics  ha de contribuir a millorar els 

resultats acadèmics, mitjançant la realització de programacions didàctiques 

coordinades, avaluant a les memòries anuals el grau d'assoliment dels objectius 

proposats pels departaments a l’ inici de curs, fomentant i coordinant la interacció entre 

diferents àrees per garantir la interrelació de coneixements, organitzar activitats 

escolar i extraescolars vinculades a la programació, impulsant la lectura i dissenyant 

noves estratègies metodològiques per afavorir els aprenentatges. 

 

  

                                                           
12 En aquest informe de la OCDE :  Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices 
del nuevo milenio en los países de la OCDE  :  
http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/Habilidades_y_c
ompetencias_siglo21_OCDE.pdf 
es comenta que “La colaboración y cooperación son habilidades propias del siglo XXI.” La OCDE 
las defineix com una subdimensió de la dimensió de la comunicació, que en conjunt conforma 
un ampli marc teòric-conceptual per organitzar les habilitats i competències del s. XXI, 
associades normalment a un component digital. 

http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/Habilidades_y_competencias_siglo21_OCDE.pdf
http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/Habilidades_y_competencias_siglo21_OCDE.pdf
http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/Habilidades_y_competencias_siglo21_OCDE.pdf
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11.8. La relació del centre amb l'entorn social en el cas dels centres 
públics 

A través dels Plans Educatius d’entorn (PEE)13, l’ Institut Francesc Macià vol donar 

una resposta educativa integrada i comunitària a les múltiples necessitats de la nostra 

societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida 

dels joves i promovent l'alumnat com agent corresponsable, que mostrin noves 

maneres de relació entre els centres i l'entorn. 

Per aconseguir l’educació de ciutadans i ciutadanes per a un món complex i divers ens 

comprometem, com a Centre, a prioritzar una formació: 

● Integral: per abastar tots els aspectes de la persona, facilitar competències 

socials i proporcionar capacitats per adaptar-se i conviure en una societat 

canviant. 

● Contínua: per comprendre tot l’ espai-temps vital, ha d’abastar tota la vida. 

● Arrelada: per tenir uns referents compartits que vinculin les persones a 

projectes de futur i que donin un sentit al treball i a la convivència. 

● Cohesionadora: per promoure la integració i la cohesió social mitjançant 

l’educació intercultural i l’ús normalitzat de la llengua catalana en un marc 

multilingüe. 

● Inclusiva: per incloure a tothom i per garantir la igualtat d’oportunitats, evitant 

la marginació i l’exclusió. 

● En xarxa: per ser-ne tots corresponsables.  

 

Els criteris per realitzar pràctiques educatives compartides amb l’entorn són: 

● respondre a les necessitats educatives de l'entorn. 

● utilitzar recursos eficaços i sostenibles. 

● afavorir la participació de manera coresponsable de tota la comunitat educativa. 

● permetre la transferència a altres contextos. 

 

Les  pràctiques educatives compartides amb l’entorn han de ser generades pels mateixos 

plans educatius d'entorn, o per les entitats que hi participen, i les validen els serveis 

educatius de zona. En funció dels objectius de les pràctiques educatives, aquestes 

s’agrupen en línies o àmbits:  

● Línia 1: Promoció de l'èxit escolar 

● Línia 2: Orientació i seguiment acadèmico-professional 

● Línia 3: Absentisme 

● Línia 4: Visió comunitària de l'oferta educativa 

● Línia 5: Acollida 

● Línia 6: Participació en activitats escolars fora  

● Línia 7: Activitats esportives 

● Línia 8: Espais de trobada i convivència 

● Línia 9: Llengua catalana 

● Línia 10: Llengües d'origen 

                                                           
13 Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d’Ensenyament. 
(DOGC DOGC núm. 5844 - 24/03/2011) Article 137 

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc1
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc1
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc1
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc3
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc3
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc3
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc5
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc5
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc5
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc7
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc7
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc7
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc9
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc9
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc9
http://www.gencat.cat/diari/5844/11077073.htm
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● Línia 11: Educació en valors i compromís cívic. APS 

● Línia 12: Associacionisme 

● Línia 13: Educació en el lleure 

● Línia 14: Treball i aprenentatge en xarxa 

● Línia 15: Participació famílies al centre, aula i entorn 

 

11.9. Implicacions de l’estructura organitzativa pròpia en la definició de 

llocs de la plantilla docent amb perfils professionals singulars 

Des del curs 2014-2015 el Departament d’Ensenyament ha preestablert diferents llocs 

de la plantilla docent amb perfils professionals singulars. Cada centre, en el marc de la 

seva autonomia, del plantejament institucional (missió, visió i valors)  podran crear 

perfils professionals específics per adequar-se a la realitat del centre.  

A l’Institut Francesc Macià, els criteris per demanar llocs de la plantilla amb perfils 

professionals específics singulars s’ajustaran al que reculli el Projecte Educatiu de 

Centre i el Projecte de Direcció i tindrà en compte l’estructura organitzativa pròpia, 

amb especial èmfasi en : 

- L’ atenció a la diversitat 

- El tractament de les llengües estrangeres 

- Les metodologies amb enfocament globalitzador 

 

com a eixos transversals que ens han de permetre aconseguir un ensenyament de 

qualitat per als nostres alumnes. 

  

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc11
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc11
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc11
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc13
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc13
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc13
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/#bloc15
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12. Disposicions derogatòria i final 

  

12.1. Disposició derogatòria  

Amb l’aprovació i entrada en vigor d’aquest Projecte Educatiu de Centre queden 

derogats tots els Projectes Educatius anteriors de l’Institut Francesc Macià. 

 

12.2. Disposició final  

Aquest Projecte Educatiu de Centre (PEC) queda sotmès a la normativa vigent i serà 

susceptible de modificacions a través de la seva revisió periòdica i de la revisió 

periòdica de la resta de documents annexos i estratègics de l’Institut Francesc Macià. 
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13. Annexos 

El Projecte Educatiu de l’Institut Francesc Macià el componen aquest document marc, 

que defineix els trets d’identitat, el plantejament institucional (missió, visió i valors), els 

objectius i l’organització del centre, i els següents documents annexos, del qual en 

formen part: 

 

13.1. Documents de gestió del centre 

13.1.1. Projecte Lingüístic de Centre (PLC) 

13.1.2. Projecte d’Atenció a la Diversitat (PAD) 

13.1.3. Projecte SIEI (PSIEI) 

13.1.4. Projecte de Diversificació Curricular (PDC) 

13.1.5. Pla d’Acció Tutorial (PAT) 

13.1.6. Pla Català per l’Esport Escolar (PCEE) 

13.1.7. Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) 

13.1.8. Projecte de Direcció (PdD) 

13.1.9. Projecte de l’Aula d’Acollida (PAA) 

13.1.10. Pla d’ Acollida del Professorat en Pràctiques Docents 

13.1.11. Pla de Riscos Laborals 

 

 

13.2. Altres documents 

13.2.1. Carta de compromís educatiu 

13.2.2. Programació General Anual de Centre (PGAC) 

13.2.3. Memòria Anual de Centre (MAC) 

13.2.4. Document de Concreció de l’Ordre d’Avaluació per l’ESO (pendent d’aprovació) 


