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1. Context

L’institut  Juan  Manuel  Zafra  és  un  centre  de  titularitat  municipal,  situat  al
districte de Sant Martí de Provençals de la ciutat de Barcelona.

L’origen del centre el trobem en l’escola d’arts i oficis fundada l’any 1892 a Sant
Martí  de  Provençals,  aleshores municipi  independent  de  Barcelona,  en  una
ubicació diferent de l’actual.

L’any  1911  va  ser  inaugurat  l’edifici  modernista  del  número  51  del  carrer
Rogent,  seu del  centre des d’aleshores. La façana encara conserva el  rètol
inicial:  “Escuela de Artes y Oficios”. L’any 1995 va ser inaugurat l’edifici  del
número 590 del carrer Provença.

El centre té el seu origen en la formació professional dels veïns del barri, i es
dedicà a aquesta activitat, exclusivament, durant molts anys. Tanmateix, amb la
nova  llei  orgànica  d’educació,  LOGSE,  l’any  1990,  el  centre  introduí  els
ensenyaments de educació secundària obligatòria, així com els ensenyaments
de batxillerat.

Els ensenyaments de formació professional s’impartiren fins el curs 2005-2006.
Actualment el centre té tres línies d’educació secundària obligatòria i dues de
batxillerat.

L’alumnat prové de les escoles adscrites:  Dovella,  Casas,  Miralletes,  Antoni
Balmanya, Farigola del Clot, Octavio Paz, Rambleta del Clot i Tabor. Alumnat
força  divers  i  amb  un  increment  important  en  els  últims  any  d’alumnes
nouvinguts d’origen divers, majoritàriament del centre i sud Amèrica.

És  un  dels  centres  de  referència  del  Districte  per  a  la  integració  escolar
d'alumnes amb un dèficit auditiu.

1.1 Identitat i caràcter propi

L’objectiu principal del centre és la formació integral de la persona, entesa com
a realització personal i integració a la vida social.

L'educació  que  impartim  a  l'institut  J.M.Zafra  es  basa  en  dos  punts  que
considerem essencials:

• Exigència i compromís en el propi aprenentatge, facilitant el suport
necessari  per  part  del  professorat,  però  sense  oblidar  que
l'aprenentatge requereix treball i esforç.

• Formació sòlida com a persones. Pensem que és fonamental  que
cada noi  i  noia  aprengui  a reflexionar,  a  conviure,  a respectar  i  a
assumir les pròpies responsabilitats.

El centre vetlla per la formació d’un alumnat competent,  capaç de posar en
pràctica de manera integrada coneixements teòrics, habilitats i actituds.
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La funció educativa del centre s’adapta a cada persona en particular, per tal de
permetre el millor desenvolupament de cada alumne/a.

L’alumne/a té un paper fonamental en el procés educatiu, és l’element bàsic. El
seu creixement personal és la finalitat última del centre, finalitat servida per la
resta d’elements estructurals com a mitjans.

El centre té especial cura en el desenvolupament de l’autonomia, l’esperit crític
i reflexiu, i la creativitat del seu alumnat.

El centre és laic, i manifesta el seu respecte per les diverses formulacions del
sentiment religiós.

El  centre  promou el  respecte  a  les  llibertats  fonamentals  de  les  persones,
manifesta  que  el  diàleg  és  l’única  forma  de  resoldre  conflictes  i  rebutja
qualsevol forma de violència.

El centre manifesta el seu esperit de servei i col•laboració amb el seu entorn,
les  famílies  del  barri  del  Clot,  del  districte  de Sant  Martí  de Provençals de
Barcelona.

El  consell  escolar  és  l’òrgan  de  participació  del  professorat,  l’alumnat  i  les
famílies en la programació, seguiment i avaluació general del centre.

El  centre vetlla per l’assoliment de les competències bàsiques de les àrees
d’aprenentatge,  prestant  atenció  a  la  diversitat  de  l’alumnat,  mitjançant  una
estratègia pedagògica en què l’avaluació és una eina de regulació contínua
dels aprenentatges, i  els principis de cooperació  a l’aula com a  metodologia
bàsica de treball.  La introducció del treball per projectes a 1r d’ESO suposa
també una línia metodològica fonamental.

El centre desenvolupa l’acció tutorial a través del tutor/a i de l’equip educatiu
per tal de fer un seguiment individualitzat de l’alumnat. La incorporació a 1r i 3r
de la tutoria entre iguals (TEI) es concep com a un element important per tal de
millorar la convivència i fomentar la responsabilitat de l’alumnat.

El centre orienta l’alumnat vers el seu futur acadèmic i professional.

El professorat treballa de manera coordinada, compromès en el projecte comú
del centre.

El  centre  afavoreix  la  implicació  de  l’alumnat  i  de  les  famílies  en  el  seu
funcionament.

El centre potencia la bona entesa entre tota la comunitat educativa, i promou la
col•laboració i la implicació.

El  centre  potencia  la  incorporació  de  les  innovacions  pedagògiques  i
tecnològiques a la pràctica educativa.
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El centre fa una avaluació i millora contínua del seu projecte.

El centre educa en valors per tal que l’alumnat sigui capaç de créixer i arribar a
una convivència el més harmònica possible.

El centre promou l’educació mediambiental,  l’educació per la responsabilitat,
l’educació  per  la  pau,  la  convivència  i  la  solidaritat,  l’educació  per  la  salut,
l’educació per una societat no sexista, i l’educació viària.

El centre promou la integració escolar i social de l’alumnat amb deficiències
psíquiques i sensorials.

És un centre formador del màster en secundària

2. Característiques del centre

L’institut Juan Manuel Zafra acull  3 línies d’ESO i dues de batxillerat en les
modalitats de ciències socials i humanitats i ciència i tecnologia.

A  hores  d’ara  tenim matriculats  uns  500  alumnes  distribuïts  de  la  següent
manera: 3 grups de primer, 4 grups de segon, 3 grups de 3r i 3 grups de 4t
d’ESO. 2 grups de 1r de batxillerat  i  dos grups de 2n de batxillerat.  En els
darrers cursos s’han produït algunes vacants, fet que ha permès que en alguns
cursos s’hagi produït una certa matrícula viva.

3. Plantejaments educatius

El centre es caracteritza per treballar al voltant d'uns eixos bàsics:

• Treball sobre els valors fonamentals de les persones
• Avaluació contínua i global dels aprenentatges
• Alta qualificació professional del claustre
• Atenció individualitzada i específica: grups flexibles
• Aprenentatge de llengües estrangeres, TIC i participació en projectes

d'innovació
• Participació de l'alumnat i implicació de les famílies
• Desenvolupament de la personalitat
• Convivència i benestar emocional com a condició per l'aprenentatge

Els objectius a treballar corresponen a sis àmbits competencials

3.1 Àmbit lingüístic

L’objectiu és treballar les llengües: català, castellà, anglès i francès per arribar
a una bona competència comunicativa  oral  i  escrita atenent  la  diversitat  de
l’alumnat a través de grups reduïts en el cas de la llengua catalana i castellana,
en l’agrupament per nivells en el cas de la llengua anglesa i la introducció de
matèries no lingüístiques en anglès i l’oferta de la segona llengua estrangera:
francès. A través de les matèries optatives “El gust per la lectura” “Llegendes i
tradicions” i ”Mitologia clàssica” atenem els interessos de l’alumnat per millorar
la seva competència, això com “Body and mind” a primer de l’ESO ajuda a una
bona competència plurilingüe.
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Aquest aprenentatge també es facilita a través de la participació com a centre
en tot un seguit de projectes tan interns com externs:

 Participació en el concurs el gust per la lectura
 Potenciació de l’ús de la biblioteca
 Participació en el concurs d’oratòria
 Sortides al teatre i altres activitats culturals
 Concurs literari de Sant Jordi
 La participació en la revista del centre “ Zafra News”
 Intercanvi de francès
 Participació al concurs d'anglès interescolar de Catalunya The Fonix
 Foment de estades lingüístiques a Irlanda.
 Matèria optativa en anglès al batxillerat

3.2 Àmbit científic-tècnic

L’institut prioritza mostrar la ciència com un bé a compartir i a comunicar des de
1r d’ESO. Pretenem  que l’alumnat adquireixi al llarg de l’ESO una competència
científica i tecnològica de qualitat, de tal manera que els capaciti per: 

 Fer-se bones preguntes, que condueixin a una recerca personal, ja sigui
de manera individual o grupal.

 Cercar  i  triar  la  informació  rellevant  per  respondre  les  preguntes  i
resoldre problemes.

 Tractar la informació i l’obtenció de dades amb un tractament  rigorós i
ètic,  citant  i  comparant  les  fonts,  per  tal  d’emetre  judicis  de  valors,
constatar evidències i distingir el que és ciència del que no ho és.

 Comunicar, exposar, justificar i argumentar fins arribar a conclusions.

Des de les matèries comunes, les matèries optatives, els treballs de síntesi o
els treballs de recerca, fomentant la participació en àmbits externs i potenciant
activitats  internes  al  voltant  d’aquest  àmbit.  Oferint  a  l’alumnat  matèries
optatives  vinculades  a  potenciar  l’àmbit  científic-tecnològic  “Disseny  i
construcció  d’objectes”  “Les  màquines  de  Leonardo”  “Robòtica”  Disseny  de
guitarres elèctriques” “Zafra investigadora” “Ciència quequicom” sense oblidar
tots aquells aspectes que tenen a veure amb la protecció del mediambiental:
“Medi ambient” i “Un món sostenible”. 

Es potencia la participació en projectes, com:

 Setmana de la ciència
 Exporecerca
 Campus científics
 Projecte Argó de la UAB
 Agenda 21
 Programa STEM (Science, technology, engineering and mathematics) 
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3.3 Àmbit matemàtic

L’objectiu  és  el  d’apropar  i  estimular  l’aprenentatge  de  les  matemàtiques  i
millorar les competències matemàtiques de l’alumnat reforçant i també ampliant
les d’aquells alumnes que tenen interès en aquest àmbit.  Matèries optatives
com “Matemàtiques cooperatives”, ”Estadística i salut” i “Lectura i construcció
de gràfics” permeten afavorir l’assoliment d’aquest objectiu.

Es participa i es celebra:

 Ambientalització matemàtica
 La jornada matemàtica
 Les proves cangur
 Programa ESTALMAT (estímul del talent matemàtic)
 Fotografia matemàtica

3.4 Àmbit tractament informació digital

És una de les prioritats educatives del nostre institut. El 2010 vam incorporar el
projecte educat1X1. S’han fet tot un seguit d’intervencions: digitalització de les
aules, millores de connectivitat i inversió en equipaments informàtics. També
s’ha facilitat la formació del professorat.

El centre va optar per la incorporació de l’ordinador personal i la utilització de
llibres digitals i la plataforma MOODLE. Al llarg del curs 2013-2014 es va iniciar
un debat  sobre la conveniència o no de la utilització en exclusiva del llibres
digitals. Finalment es va acordar encaixar els dos  formats (analògic i digital).
Programar  sessions  de  formació  interna  a  càrrec  del  professor-coordinador
d’informàtica. Destinar una hora d’un professor format a resoldre els dubtes de
la resta de professorat i una altra hora adreçada a famílies i alumnat. Incentivar
la formació del professorat en les noves TAC.

3.5 Àmbit social i ciutadà

Potenciem  la  participació  de  l’alumnat  en  les  reunions  de  delegats/es  i
recolzem aquelles iniciatives que provenen d’ells i que permeten que els nois i
noies  formin  part  d’una  comunitat  més  amplia  i  s’estimin  i  defensin  el  seu
institut.  Per això estem vinculats a diversos projectes i  organitzem jornades
orientades a aquesta finalitat

 Recollida i neteja del pati  
 Enjardinament de l’institut
 Campanya de recollida de joguines i aliments (Banc d’Aliments)
 Programa Salut i escola
 Celebració de la Jornada escolar per la no violència i la pau
 Implicació de l’alumnat de 4t d’ESO en activitats de pati 
 Lliga interna de futbol
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3.6 Àmbit artístic

Potenciem aquesta competència a través de les matèries curriculars i també a
partir  de  les  activitats  extraescolars  o  mitjançant  la  promoció  de concursos
interns del centre.

 Concurs de cartells científics
 Concurs de logos
 Concurs de cartells de Sant Jordi
 Concurs de fotografia matemàtica
 Zafra foto
 El grup de música rock

3.7 El projecte lingüístic

La llengua vehicular i d’aprenentatge del centre és la llengua catalana. Hi ha un
grup  molt  reduït  de  professorat  que  s’expressa  en  castellà  o  bé  fa  un  ús
indistint  d’ambdues  llengües.  La  llengua  de  relació  entre  tota  la  comunitat
educativa és el català. La comunicació interna i externa (professorat, famílies,
alumnat i institucions) es realitza exclusivament en català.

L’acollida  de  l’alumnat  nouvingut  es  fa  a  partir  de  mesures  de  reforç
dissenyades pel departament de llengües i el suport de dos professors jubilats
voluntaris que fan suport lingüístic. L’alumnat més gran de 16 anys realitza un
curs intensiu quadrimestral a l’EOI de les Drassanes i comparteix escolaritat.
Des de totes les àrees s’apliquen estratègies per adaptar els continguts a la
realitat  lingüística  de  l’alumnat.  El  desconeixement  de  la  llengua  es  té  en
compte a l’hora de l’avaluació.

L’institut actualment no disposa d’aula d’acollida.

El procés d’ensenyament aprenentatge de la llengua castellana és programat
conjuntament  amb  el  de  la  llengua  catalana,  per  tal  de  garantir  el  bon
coneixement  de  la  llengua  de  la  família  d’una  part  de  l’alumnat.  Hi  ha
continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa en català i en castellà.
L’objectiu  final  és  la  consecució  d’un  nivell  igual  al  que  s’obté  en  llengua
catalana. 

La llengua anglesa és el primer idioma estranger del centre, per tal d’oferir a
l’alumnat competència en la llengua de referència internacional. L’agrupament
en  aquesta  llengua  difereix  de  la  resta  d’agrupaments  que  es  realitzen  a
l’institut. S’agrupa l’alumnat en funció de la seva competència lingüística. A 1r
d’ESO s’agrupen en funció de tres nivells de coneixement, utilitzant la mateixa
metodologia  però  diferents  recursos  i  suports  materials.  Sempre  que  és
possible  s’organitzen  activitats  que  permeten  un  contacte  directe  amb  la
llengua  d’ús  (conferències,  tallers,  teatre,  concursos  d’oratòria...).Alhora
s’imparteixen algunes matèries no lingüístiques en anglès. Paral·lelament es
fomenta i s’ajuda a l’alumnat a presentar-se al FIRST.  
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El segon idioma estranger del centre és la llengua francesa. És una matèria
optativa que es realitza des de 1r d’ESO fins el batxillerat. Hi ha el compromís
de continuïtat. Només s’aconsella que el triïn aquells alumnes amb facilitat per
les  llengües  i  no  tenen  dificultat  amb  la  llengua  catalana  i  castellana.  El
departament de llengües estrangeres organitza un intercanvi  d’una setmana
amb la ciutat francesa de Valence.

Des  del  centre  s’ha  potenciat  la  formació  del  professorat  en  llengües
estrangeres. La coordinació s’estableix entre català i castellà (conformen un sol
departament) i entre anglès i francès.

Tota la documentació del centre està en llengua catalana. I s’intenta tenir en
compte  els  criteris  d’utilització  d’un  llenguatge no sexista  i  androcèntric.  La
pàgina  web  i  el  twitter  és  un  recurs  compartit  i  usat  per  tota  la  comunitat
educativa i d’actualització continuada, la llengua utilitzada fonamentalment és el
català però també es fa servir el castellà, l’anglès i el francès quan la situació
ho requereix. El mateix criteri d’ús de la llengua és el que s’utilitza a la revista.

4. Decisions curriculars

4.1 Criteris d’organització pedagògica

4.1.1 Horari singular a l’ESO

Des del curs 2014-2015 l’institut s’ha acollit  a la possibilitat de fer un horari
singular.

Marc horari lectiu de l’alumnat d’ESO/batxillerat

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8-9 CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE

9-10 CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE

10-11 CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE

11-
11’30

ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO

11’30-
12’30

CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE

12’30-
13’30

CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE

13’30-
14’30

CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE

9/21



Institut Juan Manuel Zafra. Projecte educatiu de centre.

Marc horari no lectiu de l’alumnat d’ESO

Es pretén incrementar el temps total d’estada de l’alumnat al centre, integrant el
temps lectiu i el no lectiu, és a dir, planificant l’activitat extraescolar d’acord amb
els  continguts  curriculars,  ja  sigui  fent  reforç  escolar  o  mitjançant  activitats
culturals i esportives. 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS
14:
30-
15:
30

Menjador Menjador Menjador Menjador

15:
30-
16:
00

B
ib
li
ot
e
c
a

Activit
ats
AMPA
(4)

Activitat
s
extraesc
olars
dirigides
per
professo
rat  del
centre
(1)

B
ib
li
ot
e
c
a

Activitat
s
AMPA
(4) B

ib
li
ot
e
c
a

16:
00-
16:
30

Activi
tats
AMP
A (4)

16:
30-
17:
00

Progr
ama
EXIT(
3)

Progra
ma
EXIT
(3)

17:
00-
17:
30

Activit
ats
esport
ives  
PE (2)
1r/2n
ESO

Activitat
s
esportiv
es  
PE (2)
1r/2n
ESO)

Activitat
s
esportiv
es  
PE (2)
1r/2n
ESO

Activit
ats
esporti
ves  
PE (2)
1r/2n
ESO

17:
30-
18:
00
18:
00-
18:
30
18:
30-
19:
00

Activitats
esportives
PE (2)
3r/4t/batxillerat
/exalumnes

Activitats
esportives
PE (2)
3r/4t/batxille
rat
/exalumnes

Activitats
esportives
PE (2)
3r/4t/batxillerat/e
xalumnes 

Activitats
esportives
PE (2)
3r/4t/batxillerat
/exalumnes19:

00-
19:
30
19:
30-
20:
00
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(1) Activitats  de  Zafra  News  (revista),  Zafra  investigadora,  Zafra  esport,
Robòtica,  Zafra  foto.  Activitats  portades  a  terme  per  professorat  del
centre.

(2) PE (Pla de l’esport): futbol sala i bàsquet. Activitat coordinada per un ex-
professor del centre i dinamitzada per alumnes i ex-alumnes del centre.

(3) Programa EXIT: escola Dovella i Octavio Paz
(4) Activitats  AMPA:  Speaking  ,  HIP-HOP,   estudi/reforç.  Algunes

d’aquestes activitats portades a terme per exalumnes del centre. Està
previst  ampliar  el  nombre  d’activitats  en  funció  de  les  respostes  a
l’enquesta realitzada per l’AMPA 

4.1.2 Criteris per a fer els grups classe

Els criteris que s’utilitzen per confegir els grups classe a primer d’ESO son els
següents:

 Agrupació heterogènia
 Equilibri entre nois i noies
 Equilibri entre alumnat amb bons i mals resultats acadèmics
 Respecte per un grup reduït de relacions personals entre els nois i noies
 Alumnes considerats conductuals repartits entre els tres grups classe.

Alhora de confegir els grups es té en compte l’entrevista inicial amb les famílies
quan venen a matricular els seus fills/es i la informació que proporcionen els
tutors/es de les escoles de procedència. També es contempla l’EAP.

L’alumnat de primer passa a segon en el mateix grup classe, tot i que es poden
fer algun canvi si l’equip educatiu ho considera oportú en finalitzar el curs.

A tercer  d’ESO es preveu la  possibilitat  de  reestructurar  els  grups,  atenent
sempre al criteri de l’heterogeneïtat. A quart es mantenen els grups de tercer.

La distribució a batxillerat es fa atenent a la modalitat que cursa l’alumnat, es
configuren dos grups el  de batxillerat  d’humanitats i  ciències socials i  el  de
batxillerat científic- tècnic.

En les matèries de català, castellà, matemàtiques i anglès es fan agrupacions
diferents. Agrupaments contemplats en el PAD.

4.1.3 Oferta i tria de matèries optatives i alternatives a l’ESO. Itineraris a 
quart d’ESO

Les matèries optatives i alternatives poden ser d’ampliació, de reforç o dirigides
a tot l’alumnat.

Perquè l’alumnat pugui fer una bona tria se li  facilita la següent informació i
documentació:

En la primera sessió de tutoria del curs es facilita a l’alumnat un full amb una
petita  ressenya  de les matèries optatives  que s’ofereixen acompanyada  per
l’explicació i aclariments del tutor/a.
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El full d’elecció l’hauran de portar a casa per consultar la tria amb la família i
signaran el full donant el vistiplau  i el lliuraran al tutor/a. L’alumnat triarà les
matèries seguint un ordre de preferència.

L’assignació es farà des de la reunió de tutors/es amb la coordinació de curs, a
partir de la informació dels fulls d’elecció de l’alumnat i les recomanacions de
l’equip educatiu.

A quart d’ESO, la tria d’itinerari es realitza al llarg del tercer trimestre. L’alumnat
rep  la  informació  i  l’orientació  necessària  del  tutor/a  i  de  la  professora
orientadora del centre. En la tria d’itinerari també cal el vistiplau les famílies.

Quadre de matèries optatives i alternatives i itineraris a 4t d’ESO

ALTERNATIVES 1r ESO
Matèria
HABILITATS SOCIALS I

OPTATIVES 1r ESO

Matèria
DISSENY  I  CONSTRUCCIÓ
D’OBJECTES
FRANCÈS 1
EL GUST PER LA LECTURA
MEDI AMBIENT 
BODY AND MIND

ALTERNATIVES 2n ESO
Matèria
MATEMÀTIQUES COOPERATIVES
LLEGENDES I TRADICIONS
MÚSICA I NOVES TECNOLOGIES
ESTADÍSTICA I SALUT
TALLER D’ESTUDI

OPTATIVES 2n ESO
Matèria
LECTURA  I  CONSTRUCCIÓ  DE
GRÀFICS
FRANCÈS 2
LES MÀQUINES DE LEONARDO
UN MÓN SOSTENIBLE 
MITOLOGIA CLÀSSICA
TASTETS MUSICALS
ZAFRA INVESTIGADORA

OPTATIVES 3r ESO
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Matèria
FRANCÈS 3
ROBÒTICA
DISSENY  DE  GUITARRES
ELÈCTRIQUES
EMPRENEDORIA
CIENCIA I QUEQUICOM
INFORMÀTICA

ITINERARIS 4t ESO
OPTATIVA 1 OPTATIVA 2

ITINERARI 1 FÍSICA I QUÍMICA BIOLOGIA I GEOLOGIA

ITINERARI 2  TECNOLOGIA FÍSICA I QUÍMICA

ITINERARI 3 LLATI Ha DE L’ART

ITINERARI 4 ED. VISUAL I PLÀSTICA TECNOLOGIA
 

OPTATIVA 3 
(comuna  a  tots
els itineraris)

INFORMÀTICA 
MÚSICA 
FRANCÈS 
BIOLOGIA I GEOLOGIA 

4.1.4 El treball per projectes

El curs 15-16 hem iniciat el  treball  per projectes a 1r d’ESO. Aquest fet  ha
comportat la modificació horària a 1r. S’han abocat a projectes 3 hores (1 hora
de CCSS, 1h de CN i 1 h. de visual i plàstica) i s’han convertit en una franja
horària de tres hores, els dimecres d’11,30 a 14,30 en que els tres grups de
l’ESO realitzen simultàniament el treball per projectes.

4.1.5 La cotutoria

A primer i a quart d’ESO les hores de les matèries alternatives es destinen a
reforçar  la  tutoria.  A  primer,  la  matèria  de  co-tutoria  es  compta  amb  la
presència del/la tutor/a  i de la professora terapeuta i es destina a reforçar els
aspectes d’integració de l’alumnat, al coneixement de les seves necessitats, de
les seves emocions,  en el  control  del  saber  ser,  saber  fer  i  saber  estar  a
l’institut. 

A quart d’ESO s’ha optat per integrar el programa d’orientació professional i
acadèmica en el currículum alternatiu i  reforçar la capacitat d’intervenció del
tutor/a en un curs en que la distribució de l’alumnat en itineraris dificulta el
seguiment de l’evolució de  per part del tutor/a.
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4.1.6 El projecte curricular (pendent de revisió i adequació a la LOMCE)

4.1.7 L’avaluació i la promoció

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat ha de ser continua i ha
de ser l’assoliment de les CB les que indiquen el progrés d’aquest en funció del
seu punt de partida. El projecte curricular de cadascuna de les matèries ha
d’incloure els criteris d’avaluació. Aquests criteris han de ser compartits amb
l’alumnat. Els criteris d’avaluació han de ser consensuats per tot el professorat
que imparteix una mateixa matèria i pel departament didàctic corresponent.

L’equip docent integrat pel professorat del grup d’alumnes i coordinat pel tutor/a
actua de manera col·legiada en el  procés d’avaluació  i  en  l’adopció  de  les
decisions que es prenguin. A l’ESO es reuneix 7 cops al llarg del curs escolar,
distribuïdes de la següent manera:

Dues sessions de preavaluació a l’ESO al novembre i al febrer, tres sessions
d’avaluació ordinària trimestral, l’avaluació final ordinària i la final extraordinària
al setembre. Després de cadascuna de les tres sessions d’avaluació ordinària,
l’alumnat que no ha obtingut una avaluació positiva en totes les matèries haurà
de realitzar  activitats  de recuperació que li  permetran accedir  al  període de
recuperació previst. Es generen dos tipus d’informes, l’informe de preavaluació
a través del MOODLE de l’institut i l’informe-butlletí de qualificacions després
de avaluacions ordinàries i extraordinàries.

L’alumnat promociona de curs si ho aprova tot o bé si només té dues matèries
amb avaluació negativa. Si l’alumne té un PI, és l’equip docent qui decideix si
promociona  amb  més  de  dos  matèries  suspeses,  valorant  l’evolució  de
l’alumne.

5. L’organització

5.1 Organització general del centre

5.1.1 Els recursos humans

El nombre total de grups és de 17 i el nombre de professors és de 46, dels
quals  6  estan  a  mitja  jornada.  Actualment  s’està  renovant  força  l’equip  de
professors (jubilacions) incorporant  professorat nou a la dinàmica del centre.
Mica a mica s’està consolidant un equip nou estable.

5.1.2 Òrgans unipersonals de coordinació i i col·legiats de participació

El professorat del centre s’organitza en dos eixos: el  departament i  el  nivell
educatiu, sota la coordinació de caps de departament i coordinadors de nivell
educatiu. La direcció del centre la porta a terme l’equip de gestió: directora, cap
d'estudis,  coordinadora  pedagògica  i  secretària  acadèmica.  El  conjunt
d’aquests  òrgans  unipersonals  constitueix  l’equip  directiu.  Compta  amb  la
col•laboració dels caps de departament i  de les persones coordinadores de
nivell educatiu. 
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Aquesta coordinació s’estructura en dues instàncies: la coordinació de caps de
departament  i  la  coordinació  de  nivell  educatiu.  La  coordinació  de  caps de
departament reuneix la directora, la secretària acadèmica, i els/les vuit caps de
departament  (matemàtiques,  ciències  naturals,  català,  castellà,  llengües
estrangeres, ciències socials, tecnologia i expressió). 

Les competències que tenen assignades són: l'ordenació curricular, la gestió
dels recursos i necessitats materials, la promoció de la formació del professorat
i els criteris d'organització dels horaris.

La  coordinació  de  nivell  educatiu  reuneix  la  cap  d’estudis,  la  coordinadora
pedagògica  i  les  cinc  persones  coordinadores  de  nivell.  Les  seves
competències  són:  l'ordenació  del  temps  i  l'espai  al  centre,  l'ordenació  de
l'acció tutorial, l'ordenació curricular, i la participació de l'alumnat en la vida del
centre.

La comissió d’atenció a la diversitat (CAD), en què participa la professional de
l’EAP assignada al centre, depèn de la coordinació pedagògica i s’encarrega de
fer el seguiment de l’alumnat amb dificultats coordinadament amb els serveis
socials.  La  coordinació  d’orientació  laboral,  juntament  amb  la  coordinació
pedagògica i la CAD en els casos que cal, orienta sobre possibles sortides a
alumnes d’ESO i Batxillerat.

Tenen un funcionament prou independent la coordinació d’informàtica, la de
riscos laborals i la d’activitats extraescolars.

El  consell  escolar  i  el  claustre de professorat  són els  òrgans col•legiats  de
participació de la comunitat escolar de l’Institut JM Zafra.

5.1.3 Equips educatius i equips de tutors

L’equip educatiu format per tot el professorat que imparteix una matèria  en un
curs té continuïtat al llarg de dos cursos escolars i el mateix passa amb les
tutories,  tant  a  l’ESO  com  al  batxillerat.  L’equip  de  tutors  es  reuneix
setmanalment amb el coordinador/a de curs
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5.1.4  L’organigrama

6. Acollida i inclusió

6.1 Acollida

Quan el professorat i l’alumnat s’incorpora a l’institut, cal posar en pràctica les
mesures d’acollida previstes. Aquestes consisteixen en un seguit d’actuacions
encaminades a que el  professorat  i  l’alumnat  de nova incorporació conegui
ràpidament el  funcionament de l’institut i  s’impregni de la cultura del centre.
També  es  potencia  la  bona  relació  i  comunicació  amb  les  famílies  que
s’incorporen.

6.1.1 Acollida de professorat de nova incorporació

És  té  molta  cura  en  la  rebuda  del  professorat  que  s’incorpora,  és  atès
individualment  per  algun  membre  de  l’equip  directiu  i  per  el/la  cap  de
departament.  Aquesta rebuda s’acompanya del lliurament d’un document en
que  consta  tota  la  informació  necessària,  a  la  vegada  que  se  li  convida  a
col·laborar i a participar i a aportar tota la seva experiència anterior. (document
Pla d’acollida professorat nova incorporació)

6.1.2 Acollida alumnat de nova incorporació

Es realitza en diferents moments i s’intenta conèixer l’alumnat per tal d’afavorir
la seva integració a l’institut.

 Entrevista a les famílies en el moment de la preinscripció.
 Entrevista als tutors i tutores de les escoles d’origen.
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 Comparteixen una tarda al centre amb companys de 1r d’ESO.
 Reunió amb les famílies del grup. Presentació del tutor/a
 Possibilitat de demanar entrevista abans de començar el curs
 Els  tutors  o  tutores  acullen  els  alumnes  el  primer  dia,  i  en  fan

l’acompanyament  Reben  el  dossier  de  benvinguda  que  conté  la
informació bàsica del centre

6.1.3 Acollida famílies

Es preveu una reunió informativa i d’acollida en el mes de juliol. 

6.2 Inclusió 

El ritme d’aprenentatge és divers i les característiques individuals de cadascun
dels alumnes fan que el professorat ho tingui molt present, adaptant, si cal el
currículum  a  les  característiques  de  l’alumnat.  El  camí  que  seguim  per
aconseguir-ho és:

El seguiment individualitzat i  una bona comunicació des de l’acció tutorial. El
treball coordinat de tot el professorat que respecta els diferents ritmes de treball
motivant  als  nois  i  noies  en  projectes per  tal  de   fer  més significatius els
continguts i creant vincles de confiança I de respecte. 

Fent plans individualitzats i adaptacions curriculars de tot aquell alumnat que ho
necessiti per assolir l’èxit escolar.

L’institut  participa  juntament  amb  les  escoles  Dovella  i  Octavio  Paz  del
Programa EXIT del Consorci d’Educació de Barcelona.

La implantació del Pla Intensiu de Millora a 2n i 3r de l’ESO.

L’institut ha previst un pla d’atenció a la diversitat (Document PAD)

7. Convivència

L’objectiu primordial que es planteja el nostre institut és el d’ajudar l’alumnat a
realitzar-se  personalment  i  a  integrar-se  adequadament en  la  vida  social,  a
través  de:  la  cooperació  i  el  diàleg,  el  respecte  i  la  participació,  la
responsabilitat i el sentit crític i l’autonomia i l’esforç.

7.1 La mediació

Utilitzar, sempre que sigui possible la mediació com a eina habitual de resolució
de  conflictes  i  ensenyar  a  l’alumnat  a  aplicar  el  diàleg  abans  de  qualsevol
mesura de violència.

El centre aposta per utilitzar el  treball  per la comunitat  com una manera de
restituir aquelles faltes lleus que afecten directament a la convivència.
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7.2 El programa TEI

La incorporació del programa TEI (tutoria entre iguals) amb 1r i 3r de l’ESO
permet l’assoliment d’aquesta fita. El programa  té com a principals objectius
millorar la integració escolar i  treballar per una cultura de l’escola inclusiva i
integradora a partir de desenvolupar i potenciar les relacions entre iguals.
L’alumnat de 3r d’ESO actua com a tutor de forma voluntària dels nois i noies
de 1r que acaben d’arribar a l’institut.

• L’assignació de tutors i tutoritzats es porta a terme per part del professorat del
centre, tenint en compte les característiques dels tutor/res i la informació de
què disposem sobre l’alumnat de 1r d’ESO.
• A l’inici del curs, l’alumnat tutor rebrà una formació específica per part de la
coordinadora  del  Programa sobre  les  característiques de la  seva  tasca i  la
relació que tenen amb la millora del clima de convivència i  la prevenció de
situacions d’assetjament escolar.
Al  llarg  del  curs  es  programen  un  seguit  d’activitats  per  tal  de  facilitar  el
contacte entre tutor/ra i tutoritzat.

Formals:
•  Entre alumnes, una vegada al trimestre si s´escau.
•  Tutors i coordinador, una vegada al trimestre, depenen de la planificació
del projecte i del centre, sempre que sigui necessari davant d´una situació de
conflicte.
•  Amb els pares i mares del alumnat, a les reunions d´inici de curs.
Informals:
• És l’aspecte més important del projecte.
• Es  fan  en  els  espais  i  temps  no  lectius  (patis,  entrades,  sortides,
passadissos, canvis de classe…). Són les més efectives i la base del projecte. 

Les tutories estan incloses en el currículum de l’alumnat de 1r i ·3r d’ESO, dins
el marc del Pla d’Acció Tutorial.

Condicions per ser tutor/a:

• Ser voluntari/a.
• Tenir empatia, ganes d’ajudar als companys i companyes de 1r d’ESO en la
seva integració a l’institut. Ajudar-los a superar les incerteses i les pors que
comporta l’arribada a un centre nou.
• Dedicar 1 hora setmanal.

Avantatges per l’alumnat tutor:

• Ajuda al creixement personal i a la maduresa.
• Reconeixement públic de la tasca feta a partir del document certificatiu que
emet l’institut a final de curs.

Protocol de funcionament
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• L’equip de tutoria de 3r d’ESO comunica als alumnes tutors quin company o
companya de 1r haurà d’acompanyar al llarg del curs.
• Els alumnes tutors han de signar un document en el qual es comprometen
amb el Programa i a assistir a totes les sessions de tutoria programades durant
un any. A canvi, reben un carnet i un nomenament que els identifiquen com a
tutors TEI.

•  Si  l’alumne  tutor  deixa  d’assistir  reiteradament  a  les  sessions  de  tutoria,
automàticament perd la possibilitat de pertànyer al grup i es dóna opció a que
un altre alumne hi participi.

 Tasques del tutor/a

• Donar informació sobre el funcionament del centre.
• Utilitzar el diàleg en la resolució dels conflictes.
• Actuar de forma preventiva i proactiva, és a dir, mediant en les discussions i
aportant propostes per a superar-les.
• Aportar maduresa i sentit comú en les relacions entre iguals.

7.3 L’educació emocional

El centre també ha fet una aposta per l’educació emocional, sensibilitzant tota
la comunitat educativa en la importància de tenir un centre on el silenci sigui un
element que transmeti assossec, on el respecte afavoreixi la convivència i on
l’ordre i la netedat siguin un valor apreciat. En definitiva, millorar el benestar
físic, psicològic, emocional i relacional dels alumnes. Per això cal donar eines
que permetin ajudar a l’alumnat a gestionar les emocions i donar una resposta
reflexiva,  aplicant   diferents  tècniques  de  relaxació,  d’atenció  plena  i  de
concentració, en diferents nivells educatius. 

Aquestes  activitats  constitueixen  un  ventall  ampli  d’exercicis  de  respiració,
relaxació i visualització, fonamentalment, amb la intenció que cada alumne trobi
la tècnica més adequada per a ell.

8. L’orientació i la tutoria

L’acció  tutorial  l’entenem  com  una  de  les  tasques  pedagògiques  més
importants encaminades al seguiment de l’alumnat amb la intenció que cada
alumne desenvolupi  les  seves  capacitats  en  les  condicions  més  favorables
possibles. El tutor/a ha de ser el referent del grup d’alumnes i l’enllaç del centre
amb les famílies. En el nostre institut s’ha optat que el tutor/a disposi d’una hora
addicional de reducció per tal que pugui desenvolupar millor la seva tasca. 

Els  tutors/es  són  escollits  per  la  direcció  entre  el  professorat  que  té  unes
determinades  característiques:  empatia,  equanimitat,  facilitat  de  relació  i
sempre que és possible es contempla la voluntarietat.

L’orientació es realitza en col·laboració amb la professora orientadora i la resta
de professorat que forma l’equip educatiu.
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9. La participació

El nostre centre incentiva la participació de tota la comunitat educativa en els
processos  de  gestió  i  funcionament.  Els  canals  de  comunicació  estan
permanentment oberts. El claustre és l’òrgan de participació del professorat en
la gestió i planificació educatives del centre. L’alumnat participa en el centre a
través  dels  seus delegats  i  dels  seus representants  al  consell  escolar.  Les
famílies participen en el centre a través de l’associació de mares i pares, i dels
seus representants al consell escolar.

Es  potencia  la  participació  de  l’alumnat  en  activitats  extraescolars  que  es
desenvolupen  en  horari  de  tarda  i  que  permeten  que  alumnat  de  diferents
cursos  s’apleguin  per  fer  una  activitat  conjunta.  Són  activitats  gratuïtes  i
portades per professorat del centre, bé actiu o bé jubilat.

 Zafra foto
 Zafra News (revista)
 Zafra investigadora
 Zafra esport
 Grup de rock
 Preparació FIRST

L’institut també programa activitats que impliquen tot l’alumnat del centre: la
Setmana de la ciència, les activitats de final de primer trimestre, la setmana
escolar per la pau i la no violència, Sant Jordi i la festa de final de curs en què
es realitzen un seguit de tallers portats per l’alumnat de 1r de batxillerat. Les
festes finals de promoció de quart d’ESO i segon de batxillerat.

En un altre àmbit, l’institut programa unes colònies a 2n d’ESO, viatge a Itàlia a
quart d’ESO, viatge a Berlin a 1r de batxillerat i visita de dos dies als espais de
la Batalla de l’Ebre a 2n de batxillerat. 

Els espais comuns de participació de les famílies són les reunions d’inici de
curs, les d’orientació a quart d’ESO i tres conferències que es programen en
diferents moments al llarg del curs escolar.

10. La projecció externa

10.1 Comunicació

Una estratègia de comunicació important empresa en el centre en els darrers
temps  ha  estat  la  potenciació  i  renovació  de  la  pàgina  web  de  l’institut
(http://www.jmzafra.com)  i  la  implementació  del  twitter
(https://twitter.com/IJMZafra).

L’accés de l’alumnat i del professorat als llibres digitals i al seu espai virtual
d’aprenentatge (moodle) es fa a través de la pàgina web, garantint així que els
fets rellevants de la vida del centre són coneguts per tothom.

La  pàgina  web  inclou  un  espai  restringit  a  través  del  qual  es  vehicula  la
informació del centre adreçada a les famílies (comunicats, sortides, informes de
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preavaluació...). També és l’espai on es reflecteixen moltes de les activitats que
l’alumnat desenvolupa en el centre.

Totes les notícies breus que genera la vida del centre en el seu dia a dia es
vehiculen a través del compte de twitter de l’institut accessible des de la pàgina
web.

També  es  va  realitzar  un  vídeo  produït  per  l’exalumne  Ruben  Llorach,
Ensenyar  aprenent.  Retrat  de  l'institut  Juan  Manuel  Zafra  en  el  qual  va
col•laborar professorat i alumnat per tal de donar a conèixer l’Institut.
https://www.youtube.com/watch?v=5WniS07Y8K4

10.2 Relació amb l’entorn

El centre té una bona relació amb el seu entorn. En primer lloc, amb els centres
de primària d’on provenen els alumnes, amb els quals la relació és molt fluida i
amb alguns, fins i tot, la col•laboració és força estreta. En segon lloc, amb les
entitats del barri, com per exemple l’acord de cessió mútua d’espais amb el
Foment Martinenc i els acords a l’estiu amb el Poliesportiu Sagrada Família. En
tercer lloc, amb entitats que ofereixen serveis d’assessorament de salut com el
CAP Maragall, les activitats d’orientació del Projecte de Vida Professional de
Barcelona Activa, les xerrades dels Mossos d’Esquadra sobre l’ús d’internet o
les visites informatives que realitza la Biblioteca Sagrada Família per donar a
conèixer els serveis i activitats que ofereixen als alumnes.

10.3 Centre formador en el màster de secundària

El nostre institut està vinculat majoritàriament a la Universitat de Barcelona i
des del curs 13-14 rebem alumnat en formació. Cada curs escolar s’incrementa
el nombre de professors/es que fan de formadors.

11. Avaluació del projecte educatiu

Indicadors  que  ens  permetran  saber  si  el  nostre  projecte  educatiu,  és  un
projecte d’èxit o no.

 El grau de satisfacció mostrat per les famílies
 L’empremta que s’enduen els/les alumnes
 L’assoliment de les CB a l’ESO i les PAAU a batxillerat
 Alumnat que supera l’ESO i el batxillerat
 La demanda d’escolarització
 La participació dels alumnes i les seves famílies
 La participació en projectes
 El nombre de professors que es formen i innoven
 Reconeixement i premis obtinguts
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