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1. INTRODUCCIÓ 
El  Projecte Educatiu de Centre (PEC) es pot definir com el marc general que determina la vida 
de l’institut i l’ideari d’actuació del centre. Aquest document teòric, pràctic, avaluable i 
renovable, neix a partir de la pràctica diària dels professionals que realitzen la seva tasca 
docent en les nostres aules. És un Projecte que, en el nostre institut, es nodreix de 
l’experiència acumulada dels seus més vint anys d’història.  Esdevé l’eix vertebrador de les 
accions i de les relacions de la comunitat educativa que actua en el centre:  

• Estableix l’actuació de tots els professionals que actuen en el procés educatiu. 

• Contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat 
educativa. 

• Potencia la relació del centre amb l’entorn social.  

Cal dir que no es pot entendre aquest Projecte Educatiu de Centre (PEC) com un document 
aïllat, sinó com una proposta que permet dirigir de manera coherent el procés d’intervenció 
educativa del nostre institut. El PEC s’ubica dins d’un projecte més ampli, del qual també en 
formen part el Pla d’Acció Tutorial (PAT); el Projecte curricular de centre (PCC);  les Normes 
d’organització i funcionament (NOFC);  el Projecte lingüístic (PLC)...  i que hauria de guiar les 
accions futures. No vol ser un document purament formal, sinó una eina per exercir l’autonomia 
de centre.  

El PEC ha estat elaborat col·lectivament i s’hi poden trobar els valors, els objectius i les 
estratègies que han de permetre orientar la tasca educativa i adequar-la en un procés constant 
de millora.  El fet que estigui consensuat per tota la comunitat educativa garanteix la seva 
continuïtat amb independència de les persones que formin part del centre.  

La seva redacció afavoreix el fet que la comunitat escolar pugui conèixer perfectament la 
cultura que impregna el centre. D’aquesta  manera  es facilita la integració dels diferents 
col·lectius que formen part de la vida de l’institut: els professors que han de formar part d’un 
claustre; les famílies que preveuen la incorporació dels seus fills/es al centre;  els alumnes que 
es plantegen cursar batxillerat, o la mateixa administració. El nostre PEC no  vol ser un projecte 
tancat o definitiu sinó que vol esdevenir un document dinàmic susceptible a modificacions 
ulteriors i obert a noves aportacions.  

Els referents normatius d’aquest projecte educatiu són la Ley Orgànica de Educación (LOE, 
2/2006 de 3 de maig de 2006), la Llei d’Educació de Catalunya (LEC, 12/2009 de 10 de juliol de 
2009) i els decrets de desenvolupament de la mateixa: decret 102 d’autonomia de centres i 
decret 155 de direcció de centres. Cal recordar que el Projecte de Direcció del centre que 
estigui vigent, serà l’instrument de gestió que concretarà quines seran les accions i prioritats 
d’aquest projecte educatiu durant el període de mandat.  
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2. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL 

2.1. RAÓ DE SER I VISIÓ DEL CENTRE 

L’INS Francisco de Goya som un centre públic i laic, d’ESO i Batxillerat, obert i integrador, que 
proporciona una educació de qualitat, en un entorn pedagògic innovador i col·laboratiu.  

Volem ser un centre capaç d’oferir: 

1.PROXIMITAT. 

No volem ser un centre encarcarat i burocràtic. 

Volem ser a prop de l’alumne , per poder-ne seguir el procés, per evitar-ne les desviacions, per 
potenciar-ne els valors. 

Volem ser a prop de les famílies  perquè la col·laboració entre  pares i educadors és 
absolutament indispensable per a una bona educació 

Volem donar respostes ràpides i educatives , evitant el distanciament i la falta de compromís i 
tractant cada alumne com un cas especial. 

El tutor orientador  és una figura clau en tota aquesta dinàmica. 

2. L’EQUIP DOCENT, CENTRE DE L’ACCIÓ EDUCATIVA . 

El conjunt, reduït i estable, de professors que fan classe a uns mateixos alumnes és el centre i 
la principal instància de l’acció educativa del nostre institut, perquè estem convençuts que cal 
privilegiar l’atenció a l’alumne concret (i al grup-classe) per damunt de les exigències de la 
matèria o assignatura. 

3. L’ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT . 

Estem convençuts que tothom ha de rebre l’ensenyament que necessita. Creiem que 
l’ensenyament ha de ser social, ha d’anivellar i no marginar, ha de facilitar a tothom les 
mateixes oportunitats per progressar i aprendre. Sabem que tots els alumnes poden 
aprendre i que ho han de fer a partir del que saben . Per això els agrupem en classes 
heterogènies i busquem recursos perquè cadascú rendeixi al màxim. 

4. L’ESPERIT DE MILLORA . 

Entre els cursos 2007-2011 l'institut va tenir una Pla d'Autonomia de Centre. Des d'aquell 
moment, hem consolidat una forma d’entendre el centre que impliqui la renovació i 
l'adaptació contínues a través de la planificació estratègica. En aquest sentit, estem portant a 
terme diversos projectes que potencien el nostre estil de treball. 

5. L’APRENENTATGE MÉS ENLLÀ DE L ’AULA . 

Estem convençuts que l’escola no s’acaba a les aules. Creiem que per aprendre cal viure 
experiències concretes i  que hem d’aprendre a aprendre de cada experiència. Per això, com 
tantes escoles del nostre entorn, anem als museus i a les exposicions, al cinema i al teatre, a 
les empreses i a la natura, i mirem d’acostar-nos, a través dels viatges i intercanvis, a altres 
realitats socials i culturals. 

6. LA PARTICIPACIÓ . 

Creiem que si no hi ha participació de tots aquells que integren la comunitat educativa, no hi ha 
veritable educació. Per això promovem que tothom se senti l’institut com a seu  i provem 
d’obrir canals perquè les idees i el diàleg circulin com més millor. Les reunions dels diferents 
equips i de departament, els claustres de professors, els delegats de classe, l’associació de 
mares i pares, la d’alumnes i el consell escolar que els engloba tots són mostres d’un camí pel 
qual anem avançant. 



PEC INS Francisco de Goya 17 juny 2015  
 

 
5 

2.2. TRETS D'IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 

El projecte educatiu és un instrument per a la gestió, coherent amb el context escolar, que 
enumera i defineix les notes d’identitat del centre, formula els objectius que vol i expressa 
l’estructura organitzativa de la institució.  

Els principis rectors del sistema educatiu definits  en la LEC (Article2) han de ser recollits 
en cada PEC, és per això que passem a descriure’ls:  

1. El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut, es regeix 
pels principis generals següents:  

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de 
legislació vigent.  

b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat 
personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.  

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els 
col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.  

d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat 
d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders públics, la llibertat de 
càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes.  

e) El pluralisme.  

f)  La inclusió escolar i la cohesió social.  

g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la 
consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat. Llei 12/2009 43  

h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la 
convivència. 

 i) El respecte i el coneixement del propi cos.  

j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 

k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels 
recursos naturals i del paisatge. 

 l) El foment de l’emprenedoria. La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre 
dones i homes.  

n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.  

o) L’educació al llarg de la vida.  

p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral que 
vagi d’acord amb llurs conviccions.  

q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.  

2. El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents:  

a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials 
dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament 
de base científica, que ha d’ésser laic, d’acord amb l’Estatut, en els centres públics i en els 
centres privats en què ho determini llur caràcter propi. 

 b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge i 
condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals. m) 44 Llei 12/2009  

c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració social i 
laboral.  
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d) L’habilitació per a l’aprenentatge permanent.  

e) L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la constància en 
el treball.  

f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania.  

g) L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació.  

h) La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals.  

i) La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà de 
transmissió.  

3. El sistema educatiu es regeix pels principis organitzatius següents:  

a) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada.  

b) La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la societat.  

c) L’autonomia de cada centre.  

d) La participació de la comunitat educativa.  

e) La promoció del reconeixement social i professional del professorat. 

 f) El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport per a fer-lo possible.  

g) La programació de les necessitats educatives territorialment i socialment equilibrada que 
emmarca tots els centres sostinguts amb fons públics.  

h) La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb els ajuntaments i altres 
administracions públiques. 

En els centres públics, els trets definidors venen expressats en  l’article  93.2 de la LEC  pel 
qual: L’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, 
trets definidors del seu caràcter propi. 

2.3. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTEXT ESCOLAR 

L’INS Francisco de Goya  va començar la seva història a partir de la reconversió de l’Escola 
d’EGB homònima que s’havia creat l’any 1976. L’any 1995 es va iniciar la transformació, i 
durant dos anys escola d’EGB i l’INS hi van conviure. Està constituït, essencialment, per un 
edifici de quatre plantes. L’edifici fou reformat en dues fases durant els anys 1995-1999 per 
adaptar-lo a les noves funcions de centre de secundària i entre els anys 2005-2007 es 
conclogué una segona reforma per dur a terme  la construcció d’un gimnàs - sala d’actes. 

L’INS Francisco de Goya està situat al barri del Guinardó a tocar del Parc del Guinardó. Al barri 
del Guinardó, situat al Districte d’Horta Guinardó, hi viu un conjunt humà d’aproximadament 
36.000 persones, en la seva majoria de classe mitjana, La presència de la immigració no és tan 
forta com en d’altres barris de la ciutat. 

El barri conté una forta presència d’equipaments escolars i alguns equipaments culturals i 
esportius com el centre cívic del Guinardó, la Biblioteca Mercè Rodoreda i el complex 
poliesportiu del Martinenc. 

L’INS recull alumnat procedent del barri però també d’altres nuclis veïns (Baix Guinardó, la Font 
d’en Fargues, Horta i Carmel). En aquest sentit, l’activitat educativa també es beneficia 
d’alguns equipaments d’aquets barris (Centre Cívic juvenil Boca Nord, Biblioteca Can Mariné,  
Fundació Adsis, Pre-Taller del Carmel, Barcelona Activa, Casal de la Font d’en Fargues, Centre 
Martí Codolar (UEE) i Projecte XICS). 
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2.3.1. L’espai físic del centre 

A la planta baixa, hi ha situades la sala de professors i la biblioteca, així com despatxos de 
l’equip directiu i orientació psicopedagògica, la secretaria i la consergeria, dues aules petites, 
els dos laboratoris de ciències naturals i una sala de visites. Les altres tres plantes contenen, 
essencialment, lavabos i aules. A la primera hi ha, a més, 4 departaments didàctics; a la 
segona, dues aules d’informàtica, i, a la tercera, les aules específiques de plàstica, tecnologia i 
música, un departament didàctic i un petit magatzem.  

Al centre i al davant d’aquest bloc se situen el menjador, amb capacitat per a unes 100 places i 
la cuina, que permet fer el menjar allà mateix. Annexa, a la part del darrera, hi ha l’antiga casa 
del conserge. L’institut disposa, a més, de tres patis: una pista poliesportiva, una pista de 
bàsquet i un espai arbrat. A sota de la pista de bàsquet hi ha el gimnàs-sala d’actes, amb 
capacitat per a 500 persones. 

2.3.2. L’entorn humà:  Les famílies, l’alumnat, el professorat  i les escoles 

El centre està format per 3 línies d’ESO i 2 de Batxillerat. L’alumnat del centre, procedeix –en 
general– de famílies de classe mitjana, un tret que ressalta a l’hora de les sortides i viatges, de 
l’afiliació a l’AMPA o de les activitats extraescolars que fan els alumnes: escoles de música, 
clubs esportius, escoles de llengües...  

Pel que fa a la relació amb el centre, es tracta de famílies col·laboradores, preocupades per 
l’educació dels seus fills, acostumades a participar en l’activitat escolar. 

Des del punt de vista educatiu, són alumnes, en general, que majoritàriament tenen bons hàbits 
de treball, estan acostumats a treballar a l’aula i a casa i a fer-ho en equip. Tenen un nivell de 
coneixement general bo o acceptable. Cada vegada, però, es detecten més casos d’alumnes 
que presenten trastorns de dèficit d’atenció o d’hiperactitvitat. L’alumnat presenta un grau 
d’absentisme escolar pràcticament nul.  

Els casos diagnosticats d’alumnes amb NEE són molts pocs i, tot i que n’hi ha, els alumnes 
amb retards o dificultats d’aprenentatge no acostumen a passar del 10-12% del total. La 
presència d’alumnat immigrant és també baixa i es tracta, en la seva majoria, d’alumnes que ja 
han estat escolaritzats un, dos o més anys en les escoles de primària de les quals provenen. 
La llengua majoritària dels alumnes és el català, com a llengua d’aprenentatge, però també 
com a llengua de relació habitual. 

Aquestes característiques es reflecteixen en els resultats acadèmics, que són molt bons, amb 
més d’un 95% d’alumnes que promocionen d’un curs a un altre en l’ESO i al voltant d’un 93% 
que es graduen. Per altra banda, al batxillerat promocionen un 95% i obtenen el títol un 90%. 

La majoria del professorat de l’INS Francisco de Goya conforma una plantilla força estable que 
ofereix la possibilitat de consolidar l’estructurà bàsica que regeix el seu treball: la tutoria 
orientadora  i l’equip docent.  

Tots aquests alumnes procedeixen en la seva immensa majoria de les set escoles de primària 
que actualment té assignades el centre: Àngels Garriga, Arc Iris, Escola del Mar, Font d’en 
Fargues, Parc del Guinardó, Pit-roig i Torrent d’en Melis.  Es tracta d’escoles d’una llarga 
trajectòria al barri que apliquen una pedagogia activa, catalanes, laiques i inclusives, que 
fomenten la participació tant dels alumnes com de les famílies, que potencien la relació amb 
l’entorn i que s’integren en molts dels organismes de coordinació d’escoles al Districte (Xarxa 
d’escoles, que reuneix les direccions, i Coordinadora 0-18, que reuneix el professorat, que 
debat, intercanvia experiències i presenta propostes).  
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3. OBJECTIUS DEL CENTRE 

3.1. JUSTIFICACIÓ DELS OBJECTIUS 

Per tal de justificar els objectius del centre analitzarem quins són els punts claus que han guiat 
l'institut des dels seus inicis. 

La figura de la tutoria orientadora  fa de lligam entre els diferents membres de la comunitat 
educativa: equip de professorat – alumnat – famílies. El fet que tot el professorat sigui tutor 
orientador, crea una gran coresponsabilitat, i això ha afavorit la implicació, la motivació i el 
nivell de satisfacció del personal del centre en general.  

L’estructura de treball en equips docents  formats pels tutors/es orientadors/es de cada nivell 
porta a l’estimulació de tot el professorat en el treball en equip quant a l'aspecte de major 
sistematització de les activitats del centre.  

La manera d'entendre l'atenció a la diversitat  ha estat un dels pilars del centre des dels seus 
inicis. L'atenció a la diversitat implica a tothom, a tot l'alumnat, a tot el professorat i a la resta de 
la comunitat educativa i afavoreix la cohesió social al centre.  Cal fer un disseny de projecte 
curricular i d'organització que permeti assolir aquest propòsit. 

El centre, des de la seva creació, s’ha caracteritzat pel seu dinamisme .  Aquest s’ha fet palès 
en la gran quantitat d’activitats, sortides i celebracions que es realitzen. D’altra banda, aquest 
dinamisme també es troba reflectit en la participació de tota la comunitat educativa en la vida 
del centre. En aquest sentit cal esmentar l’AMPA i el consell de delegats .  

Entre els cursos 2007-2011 l'institut va tenir una Pla d'Autonomia de Centre. Des d'aquell 
moment, hem consolidat una forma d’entendre el centre que implica la renovació i 
l'adaptació contínues a través de la planificació estratègica. Cal potenciar aquest esperit de 
millora per tal de definir el nostre estil de treball. 

3.2. OBJECTIUS DEL CENTRE 

1. Potenciar  la integració, la cohesió i la conviv ència al centre, com a eina per millorar 
l’atenció a l’alumnat i el seu rendiment. 

L'assoliment d'una bona convivència i cohesió en el centre han de ser el fruit del  foment 
d'actituds positives i del diàleg. 

L'acció tutorial, tant des de la seva vessant orientadora, que implica tot el professorat, com de 
la tutoria classe, ha de proporcionar eines de millora de les habilitats socials i emocionals de 
l'alumnat. 

Potenciar les activitats fora de l'aula, garanteix una obertura a l'entorn i afavoreix la bona 
convivència. 

2. Dissenyar un projecte curricular que integri com  a eixos fonamentals: l’atenció a la 
diversitat dels nostres alumnes, l’assoliment i el treball de les competències bàsiques de 
tots els alumnes i el treball interdisciplinari del s equips docents. 

El disseny del projecte curricular, la distribució de la docència entre el professorat i les 
programacions didàctiques de totes les matèries han de permetre definir bones estratègies 
d'atenció a la diversitat i assolir les competències bàsiques  per part de tot l'alumnat. 

3. Afavorir l’aprenentatge de i amb l’ús de les nov es tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC). 

La incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació en la pràctica docent és 
una eina imprescindible per aconseguir una bona formació de l'alumnat en el món actual. El 
centre ha d'impulsar-ne el seu ús. 
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4. Atendre de forma personalitzada el nostre alumna t, potenciant la comunicació i la 
integració entre les seves estructures bàsiques de funcionament. 

L'estructura d'equips docents i les diferents comissions han de tenir mecanismes de traspàs 
d'informació que permetin atendre de manera personalitzada el nostre alumnat. 

5. Impulsar el compromís i la coordinació del profe ssorat del centre. 

L'organigrama del centre ha d'afavorir el lideratge distribuït i el treball en equip.  

La tutoria orientadora i les estratègies d'atenció a la diversitat han de promoure la implicació de 
tot el professorat. 

6. Impulsar la comunicació i la participació de tot s els estaments de la comunitat 
educativa:  professors, alumnes, famílies . 

Cal afavorir les actituds, eines i estructures que impulsin la participació de l'alumnat en les 
activitats del centre i la comunicació entre el centre i les famílies. I això és molt important 
perquè tots estem implicats en el procés educatiu i formatiu dels alumnes. 

7. Obrir el centre al nostre entorn educatiu i soci al. 

La relació amb les escoles de primària vinculades a l'institut ha de ser fluïda i s'han de 
potenciar els projectes comuns per tal d’enfortir els lligams pedagògics que permetin una bona 
continuïtat en l’acció educativa per a l’alumnat. 

S'han d'incloure en la dinàmica del centre les diferents entitats del districte i municipals. 

8. Utilitzar la planificació estratègica de manera que impliqui la renovació i adaptació 
contínues.  

La renovació i adaptació a les noves necessitats que es van plantejant ha de ser una línia de 
treball habitual. I per la seva importància aquest procés s’ha de fer de manera planificada i 
anar-ne avaluant els resultats que es van aconseguint. 
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4. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

4.1. EL CURRÍCULUM 

4.1.1. Criteris d'organització curricular 

Criteris per concretar el currículum 

El nostre centre té una distribució de la càrrega lectiva organitzada en quadrimestres, per tal 
d’evitar l’impartició de matèries amb 1 hora lectiva a la setmana. 

En els dos primers cursos de l’ESO una de les hores de tutoria es farà com sempre i l'altra hora 
es farà coincidir amb els tres grups del nivell. En aquesta hora, els tres grups del nivell es 
transformaran en 4, en un s'impartirà la matèria de religió per la professora de religió i en els 
altres tres s'impartirà la matèria de cultura i valors ètics pel tutor/a grup 

En els tres primers cursos de l’ESO es fan 2 matèries optatives per curs, 1 a cada 
quadrimestre. 

A partir de 1r d’ESO, s’ofereix la possibilitat de cursar Francès com a segona llengua. L’alumne 
que triï aquesta opció, haurà de fer 3 crèdits durant els cursos de 1r, 2n i 3r d’ESO i 3 més 
durant el 4t d’ESO. 

Per altra banda, s’ha optat per oferir la matèria de música a 2n d’ESO i la d’educació visual i 
plàstica a 3r d’ESO.  

A 3r d’ESO durant dos cursos (2015-16 i 2016-17) es realitza la matèria d’educació visual i 
plàstica en el 1r quadrimestre i la de música en el 2n. per tal de compensar el desequilibri 
d'hores provocat pel canvi de currículum. 

A 4t d’ESO es realitza la cultura i valors ètics en el 1r quadrimestre i una matèria optativa, on 
s’inclou la religió, en el 2n quadrimestre. Per altra banda, s’ofereixen les 10 matèries optatives 
específiques de 4t de les quals n’han de triar 3. 

Els treballs de síntesi i projecte de recerca s’efectuen durant l’última setmana de curs. 

A Batxillerat les matèries de modalitat s’ofereixen seguint uns itineraris prefixats segons l’opció 
de batxillerat que tria l’alumne, intentant oferir el major ventall de possibilitats i garantint que 
puguin cursar la matèria obligatòria segons modalitat (Matemàtiques pel batxillerat científic i 
tecnològic, Matemàtiques aplicades a les ciències socials pel batxillerat social i Llatí pel 
batxillerat humanístic) 

El treball de recerca es realitza entre l’últim trimestre de 1r i el primer de 2n. L’hora de 
dedicació del professorat es situa al 2n quadrimestre de 1r de Batxillerat i al primer de 2n de 
batxillerat. 
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Àrees i matèries de les diferents etapes: càrrega lectiva 

El currículum del nostre centre es concreta de la següent manera: 
1r ESO 2n ESO 

 Hores 
setmanals 

 Hores 
setmanals 

Matèries comunes 1r Q 2n Q Matèries comunes 1r Q 2n Q 
Català 3 3 Català 3 3 
Castellà 3 3 Castellà 3 3 
Anglès 3 3 Anglès 4 4 
Socials 3 3 Socials 3 3 
Biologia i Geologia 3 3      
     Física i Química 3 3 
Matemàtiques 3 3 Matemàtiques 4 4 
Ed. Física 2 2 Ed. Física 2 2 
Música 2 2 Música 2 2 
Plàstica 2 2      
Tecnologia 2 2 Tecnologia 2 2 
Religió 

1+1* 1+1* 
Religió 

1+1* 1+1* 
Tutoria Tutoria 
Optatives 2 2 Optatives 2 2 
Total  30 30 Total  30 30 
 
 

3r ESO 4t ESO 
 Hores 

setmanals 
 Hores 

setmanals 
Matèries 1r Q 2n Q Matèries 1r Q 2n Q 
Català 3 3 Català 3 3 
Castellà 3 3 Castellà 3 3 
Anglès 3 3 Anglès 3 3 
Socials 3 3 Socials 3 3 
Biologia 2 2 Matemàtiques 4 4 
Física 2 2 Ed. Física 2 2 
Matemàtiques 4 4 Optativa específica 1 * 3 3 
Ed. Física 2 2 Optativa específica 2 * 3 3 
     Optativa específica 3 * 3 3 
Plàstica 2 2 Cultura i valors ètics 2 0 
Tecnologia 2 2 Optativa (Religió/CV) 0 2 
Cultura i valors ètics/Religió 1 1 Tutoria 1 1 
Tutoria 1 1       
Optatives 2 2       
Total 30 30 Total 30 30 
 
 
Optatives específiques de 4t 
(l'alumne/a ha d'escollir-ne 3 entre aquestes 10)  

Biologia i Geologia 
Economia 
Educació Visual i Plàstica 
Filosofia 
Física i Química 
Francès 
Informàtica 
Llatí 
Música 
Tecnologia 
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1r BAT  2n BAT  

Matèries Hores 
setmanals 

Matèries Hores 
setmanals 

Anglès 3 Anglès 3 
Ciències per al món contemporani 2 Història 3 
Educació física 2 Història de la filosofia 3 
Filosofia i ciutadania 2 Llengua castellana 2 
Llengua castellana 2 Llengua catalana  2 
Llengua catalana  2 Tutoria  1 
Tutoria 1 Treball de recerca   
Modalitat 1 4 Modalitat 1  4 
Modalitat 2 4 Modalitat 2 4 
Modalitat 3  4 Modalitat 3  4 
Modalitat 4/Optativa 4 Modalitat 4/Optativa 4 
 Total  30  Total  30 
 

Matèries de modalitat del batxillerat tecnològic i de ciències de la natura  

Física 
Ciències de la terra i medi ambient 

Física 
Ciències de la terra i medi ambient 

Matemàtiques Matemàtiques 

Química 
Tecnologia industrial 

Química 
Tecnologia industrial 

Biologia 
Dibuix tècnic 
Psicologia i sociologia (optativa) 
Francès (optativa)  

Biologia 
Dibuix tècnic 
Electrotècnia  

 
Matèries de modalitat del batxillerat d'humanitats i ciències socials  

Història del món contemporani 
Grec 

Història de l'art 
Grec 

Llatí 
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 

Llatí 
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 

Literatura universal 
Economia i organització d'empresa 

Literatura catalana 
Economia i organització d'empresa 

Economia 
Psicologia i sociologia (optativa) 
Francès (optativa)  

Literatura castellana 
Geografia 

Criteris metodològics i criteris d’avaluació 

Els criteris metodològics i d’avaluació es revisen anualment per departaments i es publiquen a 
la pàgina web del centre. 

Les metodologies varien molt en funció de la matèria, però en tot cas s’intenta buscar la part 
aplicada de cada coneixement adquirit i es potencia la realització de treballs interdisciplinars 

A l’ESO tenen un pes important en la nota final el treball tant a classe com a casa, la 
presentació de feines, els resultats de les diferents proves, l’actitud davant la matèria. A 
Batxillerat, en canvi, guanya pes el resultat de les diferents proves o controls. 
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4.1.2. Projecte lingüístic 

Introducció 

El Projecte Lingüístic del centre es considera un document inclòs en el Projecte Educatiu. 

Es podria definir com una declaració de principis referida al tractament general de la llengua a 
l’Institut (català, castellà i llengües estrangeres), tant pel que fa referència al seu ús normal com 
al seu ensenyament. 

Les característiques d’aquest document són: 

• La legalitat ha de ser sempre el seu marc de referència.  

• Ha d’existir una adequació entre les competències comunicatives i lingüístiques del 
professorat del centre en relació a la llengua vehicular i la realitat de l’entorn.  

• Vinculant per part de tots els components de la comunitat educativa.  

• Global en la seua aplicació en els procés ensenyament-aprenentatge dels diferents 
cursos i cicles, així com en la gestió educativa i administrativa del centre.  

• Obert a les adaptacions necessàries. Per tal de potenciar l’aplicació pràctica del 
projecte lingüístic de centre, es considera prioritari el nomenament del/de la 
coordinador/a LIC. 

Objectius lingüístics generals 

Àmbit organitzatiu 

El centre assegurarà les estratègies organitzatives que cregui més adients perquè tot l’alumnat, 
en acabar els seus estudis i superar l’etapa cursada satisfactòriament, hagi assolit el domini 
funcional efectiu o d’usuari experimentat de la llengua catalana (nivell C1 del Marc europeu 
comú de referència per a les llengües), que li permet relacionar-se sense problemes en 
qualsevol de les habilitats de comprensió i expressió, ja sigui oral o escrita. Aquesta exigència 
de domini de la llengua catalana, doncs, esdevé requisit perquè l’alumnat ordinari pugui 
graduar-se en qualsevol dels estudis que s’hi imparteixen. 

En el cas d’alumnat amb necessitats educatives especials o d’alumnat nouvingut al sistema 
educatiu de Catalunya, el centre elaborarà les adequacions curriculars que siguin necessàries 
perquè, en el termini de temps més breu possible, i sempre segons les seves capacitats i 
possibilitats personals, puguin incorporar-se al ritme ordinari d’aprenentatges de la resta 
d’alumnat. 

Àmbit docent 

• Conèixer i utilitzar correctament la llengua catalana, tant a nivell oral com escrit, 
emprant-la com a llengua vehicular i d’aprenentatge.  

• Conèixer la llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que pugui ser 
correctament emprada com a font d’informació i vehicle d’expressió.  

• Comprendre amb un bon grau de fiabilitat missatges orals i escrits i expressar-se amb 
un mínim de coherència i intel·ligibilitat en situacions quotidianes emprant llengües 
estrangeres.  

• Programar activitats d’ensenyament-aprenentatge en totes les unitats formatives del 
per tal de contribuir a millorar l’expressió oral i escrita dels nostres alumnes 

• Continuar promovent la participació de tota la comunitat educativa en activitats (festes, 
tradicions, costums) que fomentin l’ús de la llengua i la integració a la cultura catalana. 
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Àmbit educatiu 

• Adquirir el vocabulari tècnic necessari pel correcte desenvolupament acadèmic de 
l’alumne.  

• Fomentar la lectura de textos per esperonar l’esperit crític de l’alumne i el plaer per la 
lectura, així com millorar l’expressió oral i escrita en totes les llengües impartides en el 
centre.  

• Procurar l’aprofitament màxim dels recursos lingüístics tant personals (professorat 
especialitzat) com materials: biblioteca, mitjans informàtics, materials didàctics 
educatius, ... 

Àmbit administratiu 

Per a totes les actuacions administratives internes i externes (arxius, informes, comunicats als 
pares....) s’utilitzarà la llengua catalana. 

Àmbit relacional 

Per formalitzar les informacions dins i fora de la comunitat educativa, s’emprarà la llengua 
catalana.  

Àmbit de les activitats complementàries i extraesco lars 

La llengua habitual en les sortides i activitats pedagògiques i extraescolars en general,serà la 
catalana. 

El tractament de les llengües 

Llengua catalana  

La llengua catalana és la llengua que s’utilitza com a vehicular i d’aprenentatge. La llengua 
catalana és el vehicle d’expressió normal en el nostre centre tant en les activitats internes com 
en les d’expressió externa.  

L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya rebrà un suport 
d’ensenyament de la llengua catalana i en la seva avaluació es tindrà en consideració aquesta 
circumstància. L’institut  garantirà l’aprenentatge de la llengua catalana i vetllarà perquè 
aquests alumnes n’adquireixin, el més aviat possible aquest llindar.  

La llengua catalana és emprada en totes les actuacions administratives del centre. 

Llengua castellana 

A l’àrea de llengua castellana, s’utilitza la llengua castellana en totes les activitats tant orals 
com escrites: les exposicions del professor, el material didàctic que utilitza, els llibres de text, 
les proves, etc. 

Llengües estrangeres 

El nou model curricular prescriu començar a Primària l’aprenentatge d’una primera llengua 
estrangera al cicle inicial de l’Educació.  

L’institut ofereix com a primera llengua estrangera l’anglès, ja que permet establir una 
continuïtat amb l’oferta de Primària de la ciutat, i perquè és també la llengua amb més 
influència internacional. Com a segona llengua es dóna el francès, perquè algunes escoles de 
la zona d’influència del nostre centre encara l’ofereixen i perquè és, també, la llengua d’un país 
veí amb força dins l’escenari europeu i mundial.  

D’acord amb la LOE es pretén una sensibilització i domini cada vegada més gran de llengües i 
cultures estrangeres per tal d’afavorir la capacitació professional dels nostres alumnes, millorar 
la comprensió oral i escrita i el respecte envers altres maneres de pensar i actuar.  
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Un dels objectius principals de l’institut és potenciar al màxim l’ús instrumental de les llengües 
estrangeres (especialment anglès). 

El català llengua vehicular de l’institut  

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge de l’institut: activitats orals i escrites, exposicions del professorat, 
material didàctic físic i virtual, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, informes i comunicacions. 
És el vehicle d’expressió habitual en les reunions del claustre, consell escolar i en els actes en 
general de la comunitat educativa. 

Així mateix el català és la llengua normalment emprada en les activitat internes (actes, 
comunicats, informes,...) i en la relació amb corporacions públiques de Catalunya, institucions i 
amb les empreses amb les quals es relaciona el centre. També s’utilitza la llengua catalana en 
les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en 
l’àmbit lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en 
castellà, si ho demanen. En aquest darrer cas es fan les còpies o documents necessaris en 
castellà. 

Incorporació de llengües estrangeres  

Les necessitats d’un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa 
esdevingui fonamental en la inserció laboral de l’alumnat. Amb la finalitat d’incorporar i 
normalitzar l’ús de la llengua anglesa, el centre dissenya activitats d’ensenyament i 
aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en els treballs de síntesi i 
projecte de recerca i en algunes matèries optatives la fan servir com a llengua vehicular. 

També s’ofereix la possibilitat de cursar com a segona llegua el Francès durant l’etapa d’ESO i 
des de fa uns anys també tenim l’opció de fer un crèdit d’iniciació a l’alemany al nivell de 4t 
d’ESO 

Per altra banda, el centre afavoreix, en la mesura del possible, els intercanvis d’alumnes amb 
altres països per tal de millorar el nivell en llengües estrangeres del nostre alumnat.  

Ús del llenguatge no sexista 

El centre procura utilitzar un llenguatge no sexista. Per aquest motiu els equips docents, el 
professorat, la direcció, tota la comunitat educativa treballa per superar tota mena d’estereotips 
i per facilitar l’actitud crítica davant dels continguts de risc que denigren les persones per motius 
de sexe o que l’associen a imatges tòpiques. 

4.1.3. Criteris d'organització pedagògica 

Criteris organitzatius: de confecció de grups i d’agrupament de l’alumnat, 
d’organització del temps, d’ús de la biblioteca o d’altres espais específics, assignació 
del professorat 

La confecció dels grups classe de l’ESO està feta amb el criteri d’aconseguir grups heterogenis. 
A partir de la informació rebuda per parts dels centres de primària de procedència del nostre 
alumnat, des de coordinació pedagògica es fa la proposta de la distribució d’alumnes en els 
tres grups. L’equip docent a final de curs o, excepcionalment, durant el curs escolar, pot fer 
propostes de canvi. 

Els dos grups de batxillerat de cada nivell es fan atenent a les modalitats dels alumnes, a 
excepció dels casos en què la diferència del nombre d’alumnes entre ambdues modalitats sigui 
massa gran.  
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En les hores que els grups es desdoblin en dos, la partició es farà per ordre de llista: grup 1, la 
primera meitat; grup 2 la segona meitat. L'equip docent pot decidir en qualsevol moment del 
curs fer variacions argumentades d' aquesta partició. 

Els criteris d’organització del temps i l’espai i assignació de professorat estan concretats a les 
NOFC del centre en l’apartat corresponent (3. DE L’ORGANITZACIÓ DOCENT, 3.1 
ELABORACIÓ DELS HORARIS) 

Criteris per a l’atenció a la diversitat (alumnat amb discapacitats, trastorns 
d’aprenentatge i altres capacitats) 

El centre es planteja l’atenció a les necessitats educatives de tots els alumnes, atenent a les 
seves característiques, tant d’aprenentatge (facilitats o dificultats) com de personalitat. Tots els 
alumnes del centre són diversos i el nostre centre els atén des de la perspectiva de l’educació 
inclusiva, que pretén integrar-los en processos d’aprenentatge comuns, però que s’adaptin a 
les seves diferències.  

Correspon a tot el professorat del centre l’aplicació de l’orientació general i de les mesures 
d’atenció a la diversitat previstes en la normativa del centre. 

La CAD és la institució del centre que coordina les mesures d’atenció a la diversitat del centre, 
en proposa de noves i assessora i col·labora  tant amb  l’equip directiu com amb els equips 
docents perquè s’apliquin a tot el centre i a tots els alumnes els criteris d’atenció a la diversitat. 

L’Equip directiu, a proposta o amb l’assessorament de la CAD, decideix les mesures 
organitzatives que concreten l’atenció a la diversitat en el centre. 

Els equips docents coordinen les accions d’atenció a la diversitat i de reforç que es fan amb els 
alumnes del seu nivell, proposen a la CAD els alumnes que han de rebre tractament especial, 
elaboren i apliquen les adaptacions curriculars i els Plans individualitzats que s’escaiguin i 
demanen assessorament al Psicopedagog  del centre i al de l’EAP  per atendre adequadament 
els alumnes que presenten problemes d’aprenentatge o de conducta. 

Els tutors orientadors proposen a l’equip docent i a la CAD l’aplicació de mesures d’AD als 
alumnes de la seva tutoria, informen les famílies sobre la conveniència de l’aplicació d’aquestes 
mesures i sol·liciten el seu consentiment per aplicar-les. 

La concreció dels criteris d’atenció a la diversitat així com les actuacions que es fan en funció 
de l’alumnat que s’estiguin tractar es poden trobar a les NOFC del centre en l’apartat 
corresponent (3. DE L’ORGANITZACIÓ DOCENT, 3.5 ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT) 

4.2. CRITERIS D'ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE GESTIÓ 

4.2.1. Òrgans de govern i coordinació 

Equip directiu 

L’equip directiu  és l’òrgan executiu de govern del centre. Els membres de l’equip directiu 
treballen coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones 
membres de l’equip directiu la gestió del projecte de direcció. 

L’equip directiu del centre està format per: Director/a, Cap d’Estudis, Secretari/a i 
Coordinador/a Pedagògica. 

L’equip directiu es reuneix setmanalment dues hores per fer la planificació, avaluació i resolució 
de totes les qüestions concretes de funcionament del centre. 
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Els òrgans de participació i de gestió 

El Consell Escolar  i el claustre de professorat són els òrgans col·legiats de participació de la 
comunitat escolar en el govern i la gestió dels centres educatius. 

Dins del Consell Escolar hi ha almenys dues comissions: 

La comissió de convivència , que entén d’allò que fa referència a la disciplina i normes de 
convivència del centre, i  està integrada pel director o la directora, el o la cap d’estudis, una 
professora o professor, un pare o mare i un/a alumne/a. 

La comissió econòmica , que informa el Consell sobre les matèries econòmiques que se li 
encomanin i està formada pel o per la directora, la o el secretari, un professor o professora, un 
pare o mare i un o una alumna.  

A més d’aquestes dues, el Consell Escolar podrà constituir totes les comissions que cregui 
oportunes. 

En aplicació del projecte de direcció, i per aprofundir en la pràctica del lideratge distribuït, el 
centre compta amb un Consell de Direcció . Està format per tots els membres de l'equip 
directiu i tots els coordinadors de nivell. La direcció del centre pot convidar a formar part 
d’aquest Consell docents jubilats voluntaris. 

Els òrgans de coordinació docent i dels càrrecs unipersonals de coordinació 

L'institut té constituïts Departaments Didàctics  en funció de les àrees curriculars de 
l'Ensenyament Secundari Obligatori, en els quals s'integrarà el professorat d'acord amb les 
seves especialitats, agrupades per llur afinitat. 

Cada Departament coordina les activitats docents de les àrees i matèries corresponents,  
concreta el currículum i vetlla per la metodologia i la didàctica de la pràctica docent. Al 
capdavant de cada Departament hi ha un Cap de Departament nomenat per la direcció. 

Tot el professorat del centre forma part d’un equip docent  i només d’un.  

Hi ha cinc equips docents: un per a cada nivell d’ESO i un altre per a tota l’etapa de batxillerat. 

Els membres de cada equip docent són els tutors/es orientadors/es d'aquell nivell. Cada un 
dels cinc equips docents té un membre que en fa la coordinació. Aquests/es coordinadors/es 
de nivell són nomenats per la direcció del centre. Tenen 3 hores de reducció de les hores 
lectives, una de les quals està destinada a la reunió de coordinació de nivell. 

La comissió del Pla d'acció tutorial  (PAT) és l’òrgan on es planifiquen les tutories, la seva 
organització i estructura 

Tenint en  compte la importància que el centre concedeix a la funció de la tutoria i de la tutoria 
classe en particular, el centre té la figura del coordinador de tutors : de primer i segon d’ESO, 
de 3r i 4t d’ESO i de Batxillerat. 

El coordinadors formen part de la Comissió del PAT i depenen de la Coordinadora Pedagògica 
del centre. Són nomenats per la Direcció del centre, a proposta de la Coordinadora 
Pedagògica, i poden ser alhora tutors classe. 

Els coordinadors es reuneixen setmanalment o quinzenalment amb els tutors dels nivells que 
tenen assignats. 

La comissió d'atenció a la diversitat  (CAD) és l’òrgan clau del nostre centre en què es 
planifiquen les mesures per atendre la diversitat de l’alumnat, es fa el seguiment d’aquestes 
mesures i de l’alumnat al qual són aplicades, i es revisen i es promouen canvis per millorar els 
resultats, l’acollida i l’èxit de tot alumnat. 
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Formen part de la comissió TIC  el/la coordinador/a d'informàtica, un membre de l'equip directiu 
i dos o tres professors del claustre de diferents departaments didàctics i s’encarrega d’impulsar 
l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació a tot el professorat. 

La coordinació de delegats  s’encarrega de gestionar el consell de delegats i delegades. 

La comissió de Biblioteca està formada per el/la coordinador/a de la Biblioteca  i tres o 
quatre professors del claustre de diferents departaments didàctics. La seva funció és dinamitzar 
l’ utilització de la biblioteca per part d’alumnes i professors. 

Les funcions de cada un dels òrgans de govern i coordinació es poden consultar les NOFC del 
centre en l’apartat corresponent (1. DE L’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE, 1.1 DE L’EQUIP 
DIRECTIU, 1.2 DELS ORGANS DE PARTICIPACIÓ I DE GESTIÓ, 1.3 DELS ORGANS DE 
COORDINACIÓ DOCENT I DELS CÀRRECS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ) 

4.2.2. Participació de la comunitat educativa 

La participació de la comunitat educativa en el projecte del centre es canalitza a través de les 
estructures de gestió abans explicades així com també en altres tipus d’activitats relacionades 
amb l’entorn més proper. 

Com ja hem comentat, el consell escolar és l’òrgan de màxima participació i junt amb el consell 
de delegats i les reunions periòdiques amb les famílies formen un primer nivell participatiu. Més 
concretament, i amb voluntat integradora es promourà la col·laboració entre els diferents 
estaments, especialment de les famílies i alumnat per assolir un clima de confiança i una 
cultura de centre per arribar als objectius marcats. La relació amb les famílies es materialitzarà 
a través de reunions periòdiques amb l’AMPA com a nexe d’unió entre les famílies i l’Institut, 
entrevistes individualitzades, sessions informatives, organització de jornades col·laboratives, 
espai de pares i mares, etc.... 

Tots els canals de participació queden correctament determinats en les NOFC del centre. (2.2. 
EL PERSONAL NO DOCENT) 

4.2.3. Promoció de la convivència 

Totes les normes de convivència del nostre institut prenen com a marc de referència 
fonamental la LEC , la Llei d’educació de Catalunya. (Llei 12/2009 de 10 de juliol, art 37).  Dins 
d’aquest marc, l’objectiu d’aquesta normativa és: 

Facilitar que a l’institut hi hagi un ambient favorable a l’estudi i a l’aprenentatge (ordre, 
formalitat, silenci, harmonia), que eviti distraccions. 

Aconseguir que totes les persones que conviuen al centre siguin respectades, com a persones i 
com a professionals, de manera que ningú s’hi senti incòmode, hi hagi pocs conflictes i si n’hi 
ha es resolguin de forma ràpida i pacífica. 

Aconseguir que el centre, que és de tots, es mantingui tan bé com sigui possible, de manera 
que les aules, els patis i tot el material que hi ha sigui respectat i ben tractat per tothom. 

La Direcció i el Consell Escolar del centre han d’avaluar els resultats de l’aplicació de les 
normes de convivència, analitzar els problemes detectats en la seva aplicació efectiva i 
proposar l’adopció de les mesures per a la seva resolució. 

Com a principi general, el nostre centre intentarà, mitjançant els mecanismes de què s’ha dotat, 
d’aplicar amb l’agilitat i la immediatesa possible, les mesures que cregui beneficioses per a la 
bona convivència i la correcció de faltes de l’alumnat.  

La concreció d’aquestes normes es troba a les NOFC del centre, en l’apartat corresponent 
(2.4.6. DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA) 
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4.2.4. Elaboració i actualització dels documents de gestió 

La formulació i modificació del Projecte Educatiu de Centre  (PEC) correspon a la direcció del 
centre, amb la participació de la resta de l'equip directiu. El claustre en dóna el vist-i-plau. 
L’aprovació del projecte educatiu correspon al consell escolar. 

La seva revisió forma part de l'avaluació de centre i n'és el consell de direcció l'òrgan que la 
porta a terme. 

El disseny del Projecte Curricular de Centre  (PCC), amb el desplegament horari de cada 
matèria, el proposa l'equip directiu i l'aprova el claustre de professors. El Consell Escolar n’és 
informat. 

La formulació i modificació de les NOFC correspon a la direcció del centre, amb la participació 
de la resta de l'equip directiu. El claustre en dóna el vist-i-plau. L’aprovació de les NOFC 
correspon al consell escolar. 

Els continguts comuns de la carta de compromís educatiu  es formulen amb la participació de 
la comunitat escolar, especialment els professionals de l'educació i les famílies, i els aprova el 
consell escolar. 

L’elaboració de la Programació General Anual  (PGA) i la Memòria Anual (MA) la proposa 
l’equip directiu i l’aprova el consell escolar. 

4.2.5. Serveis escolars 

El centre disposa de servei de menjador  amb cuina pròpia i dóna servei a l'alumnat del centre 
tots els dies lectius. 

Per a la gestió d'aquest servei la direcció del centre, amb l'informe favorable del consell 
escolar, signarà un contracte de concessió amb una empresa de serveis.   

La biblioteca  s'utilitza dues hores i mitja a la setmana de 11.30 h a 12.00 h de dilluns a 
divendres en la franja horària corresponent a l'esbarjo, com espai de lectura i treball, sota la 
vigilància d'un professor de guàrdia. 

També s'utilitza l'espai per integrar la biblioteca dins de la dinàmica de les classes en aquelles 
matèries i cursos que el professor ho sol·liciti. 

A través de l'AMPA, la biblioteca disposa d'una persona que fa les funcions de bibliotecària i 
garanteix un horari d'obertura de 16 hores a la setmana, distribuïdes entre les 14.00 h i les 
18.00 h del dilluns al dijous. 
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5. AVALUACIÓ 

5.1. INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ 

L’avaluació és un element clau per a l’èxit d’un projecte perquè té una funció reguladora. És per 
això que es proposa una supervisió contínua del desenvolupament d’aquest, per realitzar-ne un 
seguiment acurat. Això permetrà adaptar estratègies segons les noves necessitats que 
apareguin, per fer d'aquest projecte una eina totalment dinàmica.  

L'equip directiu, conjuntament amb el Consell de direcció, vetllaran pel màxim assoliment dels 
objectius de projecte. 

Els instruments per a dur a terme aquest rendiment de comptes seran: 

• Actes de claustre, consells escolars, equips docents, i diferents comissions. 

• Resultats de les proves internes i externes a l'alumnat. 

• Enquestes de satisfacció a les famílies. 

• Indicadors de la Inspecció. 

L'avaluació ha de permetre fer una valoració que constarà en la Memòria Anual i que serà el 
punt de partida per a la Programació General Anual. 

5.2. INDICADORS DE PROGRÉS 

Els indicadors que ens poden ser útils per a la valoració del projecte són: 

• % Graduats d’ESO 

• % Titulats batxillerat 

• % Alumnes que promocionen de curs 

• % Superació matèries avaluació final 

• % Superació matèries avaluació extraordinària 

• % Superació de les proves diagnòstiques de 3r d'ESO 

• % Superació de les proves externes de 4t d’ESO 

• % Superació de les PAU 

• Nombre de PI's i adaptacions curriculars i resultats de l’alumnat corresponent 

• Índex de demanda del centre 

• Índex d'absentisme escolar 

• Índex d'abandonament d'estudis 

• Valoració de la convivència: nombre d'expedients disciplinaris, de faltes de disciplina i 
de sancions 

• Nombre d'actuacions fetes per l'EAP, Serveis socials i salut-escola 

• Grau de satisfacció de la comunitat educativa 

 

 


