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1. Introducció  

1.1 Marc legal 
Llei 12/2009, del de juliol, d’educació 

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. 

 

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels cen tres 
educatius. 

Article 4 

Definició 

1. El projecte educatiu recull la identitat del centre, n’explicita els 
objectius, n’orienta l’activitat i li dóna sentit amb la finalitat que 
l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i, més en general, el 
màxim aprofitament educatiu. 

2. El projecte educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre els 
diversos sectors de la comunitat educativa i la relació entre el centre i 
l’entorn social. El projecte educatiu ha de tenir en compte, si n’hi ha, els 
projectes educatius territorials. 

3. Per definir o actualitzar el projecte educatiu, cada centre ha de tenir en 
compte les característiques socials i culturals del context escolar i, quan 
s’escaigui, de l’entorn productiu, i preveure les necessitats educatives 
de l’alumnat. 

 

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció e ls centres 
educatius públics i del personal directiu professio nal docent.  

El projecte de direcció ha d’ordenar el desplegament del projecte educatiu 
per al període de mandat i concretar l’estructura organitzativa del centre en 
aquell període. El projecte ha d’incloure indicadors, derivats dels del 
projecte educatiu, que han d’esdevenir referents en l’avaluació de l’exercici 
de la direcció a les acaballes del mandat. El resultat d’aquesta avaluació és 
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la base del reconeixement posterior de la funció exercida. Així mateix, els 
projectes de direcció poden incorporar propostes i línies de renovació del 
projecte educatiu del centre, per la qual cosa no són només un instrument 
de referència passiu, sinó un instrument actiu per a l’exercici de la direcció. 

1.2 Antecedents 
El present document es redacta a partir de l’anterior PEC de 2006, s’adapta 
però al marc legal actual, i cada apartat es revisa i s’analitza segons els 
paràmetres socials i culturals del moment. 

Es té en compte també el document Actualització del projecte de direcció 
presentat i aprovat el maig de 2012. En aquest document es feia una anàlisi 
DAFO de la situació i es formulaven nous objectius i actuacions. 

A partir d’aquest dos documents i de noves propostes derivades 
d’actuacions realitzades el curs 2012-13, es redacta el nou PEC 2014.   

S’aprova en consell escolar el xx de març de 2014.  

L’elaboració d’aquest PEC ha de permetre a tota la comunitat educativa de 
l’Institut Salvador Vilaseca revisar i posar en comú plantejaments 
instructius, formatius i organitzatius.  

1.3 Consideracions prèvies 
Per elaborar el projecte s'han considerat aspectes com els següents:  

• L'entorn urbà del centre. L'alumnat d’ESO procedent dels barris i 
escoles de la zona amb un percentatge alt d’alumnes amb famílies 
provinents d’altres països són elements a tenir en compte a l’hora de 
dissenyar el projecte. A l’Institut conviu alumnat amb arrels 
familiars del Magrib, de Sudamèrica, de la Xina i de països de l’est 
d’Europa. No obstant això, el darrer curs s’ha aturat l’arribada de 
nouvinguts i es preveu que disminueixi en els propers anys. 

• La majoria de l’alumnat d’ESO utilitza el castellà com a llengua de 
comunicació amb els companys i companyes, opció que també 
empra una bona part de l’alumnat que té com a llengua materna el 
català. 

• Malgrat que l’entorn urbà de l’Institut és proper al centre cultural de 
la ciutat, una part de l’alumnat d’ESO no participa per iniciativa 
pròpia en activitats de la ciutat i presenta un cert grau de 
desarrelament. Per tant, una de les tasques primordials és la de 
procurar la seva integració i participació. 

• Els alumnes conviuen en aules heterogènies influïts per valors 
contradictoris, marcats pels models de vida, gustos i modes de la 
televisió i d’altres mitjans de comunicació. 

• Hom pretén que l'Institut eduqui i ensenyi. Que ensenyi i prepari per 
a un món professional on els valors com la responsabilitat i l'esforç 
van lligats a coneixements, maduració i aprenentatges. El context 
cultural està condicionat per la permissivitat social, la participació, 
la tolerància, la igualtat, la diversitat personal i els drets individuals.  
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• L'enorme pressió de canvi i adequació permanent al ritme vertiginós 
que li marca la societat, de la qual és deutora, és un element que 
també influeix en el si de la gestió quotidiana.  

• La present situació de crisi econòmica és una oportunitat per a 
convèncer l’alumnat que és molt necessari per al seu èxit acadèmic i 
professional que assoleixi les competències bàsiques i segueixi 
estudis postobligatoris. 

• Les anàlisis dels resultats de les proves d’avaluació diagnòstica de 
3r i les de competències bàsiques de 4t han de ser els indicadors més 
importants de l’èxit acadèmic de l’alumnat d’ESO. 

• La tutorització a 4t d’ESO ha de merèixer una atenció especial per 
part de l’equip docent, dels coordinadors i de l’equip directiu.  

• A l’Institut conviuen: l’alumnat d’ESO procedent de les escoles 
adscrites de la zona; l’alumnat de batxillerat diürn procedent en 2/3 
d’escoles concertades de la zona, i l’alumnat de batxillerat nocturn 
procedent d’altres centres de la ciutat i de les comarques properes. 

• L’alumnat que cursa estudis professionals de música o dansa (ESO i 
BAT) té prioritat d’admissió al centre. El darrer curs s’ha iniciat una 
campanya des del centre per tal de fer-ho saber als alumnes de les 
escoles de Reus i explicar-los les facilitats que ofereix el centre a 
aquests estudiants. 

• L’èxit dels estudis de batxillerat al centre tant pel que fa als resultats 
acadèmics com pel que fa a les sol·licituds de preinscripció de 
primer ha comportat una especial dedicació de tot el professorat. 

• Els estudis de batxillerat en horari nocturn, que fa uns anys van 
baixar pel que fa a la matrícula i que l’Administració va mirar 
d’eliminar, s’han consolidat i tenim un grup de cada nivell.  

• Aquest PEC recull objectius relatius als estudis i a l’alumnat d’ESO 
i de batxillerat. 

1.4 Circumstàncies necessàries 
Per tal de poder assolir els objectius finals de la tasca educativa cal que es 
donin diferents circumstàncies en relació a: 

• Relacions personals: L'alumnat necessita que la comunitat 
educativa estigui plenament cohesionada per tal d’aconseguir un 
ambient agradable que proporcioni seguretat i confiança als nostres 
nois i noies.  

• Participació: Les famílies són imprescindibles per al creixement 
personal, intel·lectual i professional de l'alumnat però, a més,  ho 
són per al bon funcionament del centre. L’AMPA i el Consell Es-
colar ajuden a participar i millorar el procés educatiu.  

• Preparació: Tots i totes, els i les alumnes, cal que s'eduquin i 
desenvolupin òptimament les seves capacitats.    

• Col·laboració: La dinàmica de treball en equip permet emprendre 
projectes i que això afavoreixi la qualitat educativa. Aquest objectiu 
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implica un equip educatiu, motivat per a la formació individual i 
col·lectiva, disposat a treballar i obert a nous corrents i 
metodologies.  

• Obert a l'entorn : Cal mantenir les relacions amb l’ Ajuntament, els 
Serveis Socials i altres organismes o institucions que puguin aportar 
suport i cobrir les demandes del centre.  

• Adequació de les instal·lacions: Cal mantenir i progressar en la 
seva millora per tal d’aconseguir unes instal·lacions i uns recursos 
òptims per realitzar les múltiples tasques docents: classes, visites, 
reunions, activitats al pati, biblioteca, esports, etc. 

1.5 Calendari i procés d’elaboració 
El present PEC, segueix la normativa vigent i es redacta a partir de 
l’anterior per iniciativa de la directora i en col·laboració de l’actual equip 
directiu. Amb el següent calendari: 

Juliol 2013  
Redacció de l’esborrany. 
Desembre 2013  

Presentació de l’esborrany al claustre del professorat. 

De desembre a març de 2013 
Recull d’esmenes i propostes per part del claustre del professorat. 

Març del  2014 
Presentació i aprovació en Consell Escolar. 

1.6 Com entenem el PEC? 
El PEC ha de ser el document marc en què es defineixin, dins de l’actual 
estructura legal, i tot considerant les característiques i les peculiaritats del 
medi social, cultural i econòmic que envolta el centre, les línies 
pedagògiques, d’actuació i d’organització del centre. 

Es pretén fer un document viu que reflecteixi la vida a l’Institut i, alhora, 
que estableixi mitjans i àmbits d’actuació. Ha de tenir també un caràcter 
prospectiu, en el sentit d’assolir els objectius que recull. 

Cal que el document sigui fruit del debat i del consens de la comunitat 
educativa i, sobretot, cal que el professorat s’identifiqui amb aquest 
projecte. 

1.7 Apartats del PEC 
El projecte s’estructura en sis apartats: 

1. Introducció. 

2. Anàlisi del context. On som?  

3. Trets d’identitat. Qui som? 

4. Formulació d’objectius. Què pretenem? 

5. Concreció de l’estructura. Com ens organitzem? 

6. Aprovació, avaluació i revisió. 
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2. Anàlisi del context. On som ?  

2.1  Característiques històriques de l’edifici 
L'edifici, que actualment ocupa l'IES Salvador Vilaseca, té el seu origen en  
un convent franciscà construït l'any 1488. Les obres que es van fer  des del 
1731 fins al 1772, li van donar la configuració arquitectònica actual.   

Des de l'any 1840, en què l'Ajuntament de Reus va aconseguir la propietat 
del convent, i després que l'any 1835 es dispersés la comunitat franciscana, 
l'edifici ha estat dedicat a l'ensenyament, encara que durant una època 
albergà algunes dependències l'Audiència i, també, l'Ajuntament. 

Des del 1875, l’edifici funciona com a centre d’ensenyament secundari amb 
diferents denominacions. L’any 1975 començà a denominar-se Institut 
Salvador Vilaseca.  

L'any 1996, amb la implantació general de la reforma educativa,  es van 
realitzar diferents obres per adaptar l'edifici a les necessitats d'un centre 
d'ensenyament actual. La primavera de l’any 2002 es restauraren la façana 
exterior, el claustre, i la biblioteca. L’any 2003 es van iniciar les obres de 
remodelació del jardí i les aules històriques de la planta baixa. 

Totes les actuacions han estat possibles gràcies a la col·laboració del 
Departament d'Educació i de l'Ajuntament de Reus, al conveni signat entre 
les dues administracions i també per la iniciativa de l'Institut i l’aportació 
de la Diputació de Tarragona. 

Les millores han permès a l’alumnat i al professorat de l'Institut gaudir 
d'uns espais adequats i dignes i ser conscients del valor patrimonial i 
sentimental de l’edifici.  

Conscients que l’edifici que ocupa l’Institut Salvador Vilaseca mereixia una 
publicació que mostrés en textos i imatges la seva història, un grup de 
professors del centre va recollir tota la informació en un llibre. Aquest llibre 
es va presentar l’abril de 2013 sota el títol “De convent franciscà a institut . 
1488-1975”. 

2.2 Infraestructures, espais i serveis  
En els darrers anys s’han habilitat diferent espais per a l’atenció de petits 
grups i visita de pares. Però l’edifici, per la seva estructura, té limitacions i 
no es pot disposar d’espais diferenciats per a tots els departaments i cal 
compartir en moltes ocasions aquests espais. També en determinats 
moments cal compartir despatxos per rebre pares i mares, i l’AMPA del 
centre no pot tampoc tenir un espai propi i ha d’utilitzar altres llocs com per 
exemple la biblioteca o la sala de reunions. 

Els intents d’ampliar l’espai amb les dependències en desús de l’antiga 
escola de Sant Francesc, actualment propietat de l’arquebisbat, han resultat 
fracassats. 
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Precisament, una de les prioritats és la de conservar els espais més 
característics del centre, com és ara el claustre, la biblioteca o les aules de 
la planta baixa. Es considera una forma d’impulsar entre l’alumnat el valor 
de respecte i la conservació del patrimoni arquitectònic i també històric.    

Pel que fa a les infraestructures, s’ha cablejat l’edifici, s’ha millorat la 
instal·lació elèctrica i s’han millorat els desaigües del claustre. En aquest 
dos darrers apartats encara manquen algunes actuacions pendents del 
Departament d’Educació 

El centre disposa també d’una biblioteca amb ordinadors i connexió a 
Internet i a la xarxa del centre. L’alumnat pot treballar en l’elaboració de 
treballs de recerca, crèdits de síntesi o consultes en general.  A la biblioteca 
hi ha fora de l’horari escolar una persona pagada per l’AMPA que atén 
l’alumnat dues tardes a la setmana. 

El centre disposa també de bar-cantina, utilitzat per alumnes i professors. 
Des del curs passat que es fa horari continuat per a l’alumnat en horari 
diürn i el nombre d’alumnes que fan ús del menjador ha disminuït  
substancialment. 

L’AMPA, amb coordinació amb llibreries de la zona, disposa d’un servei 
d’adquisició de llibres, per a tots els seus associats, tant d’ESO com de 
batxillerat, 

2.3 TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Cone ixement) 
En aquests moments el servidor, el cablejat integral de tot l’edifici, la xarxa 
interna del centre, la línia ADSL de fibra òptica i  l’accés a Internet fan 
possible que, des de la major part d’espais de l'edifici, es pugui connectar 
un ordinador a la xarxa del centre i a Internet.  

Hi ha ordinadors disponibles per a l’alumnat a les dues aules d'informàtica, 
a l’aula d’acollida, a la sala del professorat i a la biblioteca. 

Totes les aules del centre disposen d’ordinador a la taula del professor amb 
connexió a una pissarra digital interactiva o a un canó de projecció. 

Des del curs 2012-13 disposem d’una plataforma on estan ubicats els llibres 
digitals dels alumnes, i que permet la comunicació entre professors, 
alumnes i pares i mares. 

El curs 2013-14 la plataforma es gestiona en un entorn moodle la qual cosa 
ha permès incorporar nous serveis, com és ara el control de faltes 
d’assistència de l’alumnat i el seguiment de notes per matèries als pares i 
mares.  

Des del curs 2009-10 en què el centre es va incorporar al projecte Educat 
del Departament d’Ensenyament, l’alumnat utilitza ordinadors de l’estil 
netbook o portàtils lleugers, per al seu treball a casa i a classe. Hi ha hagut 
alguns entrebancs en tot el procés d’incorporar les noves tecnologies a les 
aules. Malgrat tot, el centre continua apostant per la utilització indistinta de 
materials i llibres digitals i llibres i quaderns de paper. 

També cal esmenar l’esforç que ha fet el professorat per tal d’adaptar les 
seves metodologies i materials als nous formats. En aquest sentit s’han fet 
cada anys sessions i cursos de formació per al professorat.     



 

PEC 10 

 

2.4 Característiques de l’alumnat 
En els darrers anys s'han anat consolidant els grups i la tipologia de 
l’alumnat, tant de l'ESO com del batxillerat. El curs 2013-14 hi ha un total 
de 646 alumnes matriculats a l’Institut, dels quals 402 són alumnes d’ESO i 
266 de batxillerat. La plantilla del professorat és força estable i actualment 
consta de 65 professors. 

Pel que fa a l'alumnat d'ESO, una bona part segueix amb interès els estudis 
i opten per seguir el batxillerat (35%); una altra part, no estan especialment 
motivats, segueixen a ritme més lent i necessiten una atenció especial que 
es concreta en forma de desdoblaments i adaptació dels continguts (30%); 
un 25% que necessiten atenció individualitzada donat que no tenen 
assolides les competències bàsiques que els pertoquen pel seu nivell, o bé 
no tenen hàbits de treball o bé, en alguns casos, presenten problemes de 
conducta. 

Per tal de poder atendre millor les necessitats d’aquest alumnat tant divers, 
els grups es fan en funció del seu nivell, un cop escoltades les informacions 
de les escoles adscrites al centre.   

 

Escoles adscrites 
Les escoles adscrites al centre són: 

• Escola Eduard Toda 

• Escola Teresa Miquel 

• Escola Rubió i Ors 

• Escola Isabel Besora 

• Escola Rosa Sensat 
L’adscripció d’aquestes escoles es comparteix amb l’institut Roseta Mauri. 
Els alumnes es distribueixen entre els dos instituts. L’institut Salvador 
Vilaseca rep la majoria d’alumnat de l’escola Teresa Miquel i una part de 
l’alumnat de les escoles Eduard Toda i Rubió i Ors. La primera promoció 
d’alumnes de l’escola Isabel Besora acabarà el curs 2013-14. 

El curs 2013-14 dels 90 alumnes de primer d’ESO, 35 provenen de l’escola 
Teresa Miquel, 20 de l’escola Rubió i Ors, i 9 de l’escola Eduard Toda. 

A banda de l’alumnat de les escoles adscrites tenen prioritat d’admissió al 
centre l’alumnat que està cursant els ensenyaments professionals de música 
o dansa en un centre autoritzat. El curs 2013-14 hi ha 10 alumnes de primer 
d’ESO que segueixen estudis de música. 

 

Alumnat de batxillerat en horari diürn 
Els alumnes de batxillerat del centre provenen un 30 % del propi centre i la 
resta d’escoles concertades de la zona propera a l’institut. 

Cada curs s’ofereixen unes 90 places per cursar aquests estudis i en moltes 
ocasions es reben més sol·licituds que vacants existents. 
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Els alumnes es distribueixen segons les modalitats en tres grups a primer i 
tres grups a segon. 

El nombre de repetidors ha minvat en els darrers cursos, hi ha una mitjana 
de 10 alumnes que repeteixen el primer curs, i molt pocs que abandonen els 
estudis. 

A segon curs hi ha pocs repetidors i un petit nombre d’alumnes que fa 
assignatures soltes. 

El fet que l’Institut tingui una llarga tradició acadèmica i que estigui situat 
al centre de la ciutat fa que el nombre d’alumnes que s’incorpora al centre 
per tal de seguir els estudis de batxillerat sigui gran, i cada any comencen 
els estudis de batxillerat una mitjana de 60 alumnes. En conseqüència els 
estudis de batxillerat al centre estan molt consolidats. 

Els alumnes de batxillerat que provenen d’escoles concertades de la zona  
conviuen sense cap problema amb la resta d’alumnat d’ESO.  

 

Alumnat de batxillerat en horari nocturn 
Els estudis de batxillerat en horari nocturn a més de cursar-se en la franja 
de tarda i vespre, tenen avantatges i facilitats per a l’alumnat que els fan 
més assequibles i també els permeten combinar l’estudi amb el treball o 
qualsevol altra activitat. 

L’alumnat de batxillerat nocturn participa en totes les activitats 
organitzades pel centre: sortides culturals, visites a museus i exposicions, 
certàmens literaris i altres convocatòries de caràcter educatiu. També té a la 
seva disposició tots els espais i infraestructures del centre: biblioteca, aules 
d’informàtica, aules de tecnologia, laboratoris, etc. 

El estudis de batxillerat en horari nocturn ofereixen un seguit d’avantatges i 
facilitats per a l’alumnat que són: 
• Garantir la plaça a tot l’alumnat que faci la preinscripció. 
• Cursar menys crèdits que al batxillerat en horari diürn. 
• Repetir només les matèries no aprovades. És a dir, no cal repetir curs. 
• Hi ha la possibilitat de fer desdoblaments. D’aquesta manera es pot 

adaptar l’activitat acadèmica al temps disponible de cada persona. És a 
dir, cada curs acadèmic els alumnes es poden matricular del nombre de 
crèdits que vulguin. 

• Fer compatible l’estudi i el treball. 
• La ràtio d’alumnat és més baixa que al diürn. D’aquesta manera, 

l’alumnat rep una formació i atenció més individualitzada. 

Tots aquests avantatges fan que els estudis de batxillerat en horari nocturn 
siguin molt més assequibles per a l’alumnat. Obtenen una titulació 
equivalent a la del batxillerat diürn, que els permetrà seguir la seva 
formació acadèmica a la universitat o bé cursar un cicle formatiu de grau 
superior. 

Les dades actuals mostren que el percentatge actual de la població que 
segueix estudis posteriors als de la secundària obligatòria és inferior al 
d’altres països europeus. Caldria, per tant, facilitar i promocionar l’accés a 
tots els estudis postobligatoris i, en concret, als estudis de batxillerat.  
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El curs 2013-14 hi ha matriculats un total de 74 alumnes de batxillerat en 
horari nocturn, que es distribueixen en 28 alumnes a primer i 46 a segon. 

L’alumnat que inicia els estudis de batxillerat en horari nocturn té més de 
18 anys i prové de diferents centres de la ciutat i el seu perfil correspon al 
de nois i noies que en el seu moment va deixar els estudis i més tard s’ha 
reincorporat. A segon curs hi ha molts alumnes que venen de diferents 
centres de la ciutat per acabar els estudis i una bona part d’ells fa només 
assignatures soltes. 

En els darrers anys ha minvat el nombre d’alumnes que cursa el batxillerat 
nocturn pel fet de que la majoria de centres d’ESO ofereixen els estudis de 
batxillerat i, també, per l’existència de cursos pont que faciliten el pas als 
cicles formatius de grau superior i que segueixen donant un servei a una 
part d’estudiants que per edat ja no veu possible la seva incorporació a un 
centre de batxillerat d’horari diürn. 

En definitiva,  l’Institut voldria ser un centre de referència per a tota la 
població que vol seguir uns estudis postobligatoris diferents dels que 
ofereixen els estudis de Formació Professional, o bé que vol preparar-se per 
entrar a la Universitat. 

2.5 Carta de compromís educatiu 
En iniciar els estudis al centre, les famílies per una banda i la direcció per 
una altra signen un document que implica tot un seguit de compromisos : 

Per part del centre 
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la 
personalitat dels nois i noies. 

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumnat en l’àmbit escolar. 

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i 
de l’alumne/a, en el marc de la normativa vigent. 

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i 
funcionament del centre. 

5. Informar les famílies i els seus fills i filles dels criteris que s’aplicaran 
per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si 
s’escau, explicar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients 
per atendre les necessitats específiques de l’alumnat i mantenir-ne 
informada la família. 

7.  Mantenir comunicació regular amb la família  per informar-la de 
l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a. 

8.  Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumnat al 
centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu 
desenvolupament acadèmic i personal. 

9.  Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la 
família. 

10.  Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests 
compromisos i, si s’escau, el seu contingut, cada curs escolar. 
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Per part de la família 
1.  Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat de tot el 
personal del centre, i  més específicament la del professorat i la de l’equip 
directiu. 

2.  Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i 
afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu 
del centre. 

3.  Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament 
del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el 
desenvolupament normal de les classes.   

4.  Assumir les mesures sancionadores i les tasques encomanades en 
benefici de la comunitat educativa de cara a la millora de la convivència. 

5.  Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i de 
l’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també que faci 
les tasques encomanades a casa pel professorat. 

6. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el 
material per a l’activitat escolar. 

7. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, 
coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte 
educatiu en la formació del fill o filla. 

8. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per 
al procés d’aprenentatge. 

9. Assistir a les reunions que es convoquen i atendre les peticions 
d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 

10.  Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del 
fill o filla. 

11.  Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 

12.  Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels 
compromisos de la carta i, si s’escau, el seu contingut, cada curs escolar. 
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3. Trets d’identitat. Qui som ? 

3.1 Definicions institucionals 
Per a situar el marc actual de referència del sistema educatiu català, la llei 
12/2009, de 10 de juliol, defineix en el seu preàmbul els objectius 
principals del sistema educatiu: 

La societat catalana aspira a proporcionar la millor educació a les noves 
generacions i, més enllà, a continuar donant oportunitats educatives a 
tothom durant tota la seva vida. Aquesta aspiració es correspon amb la 
voluntat col·lectiva de fer de Catalunya un país pròsper, benestant i 
cohesionat, on tothom que hi viu pugui portar a terme lliurement el seu 
projecte vital. 
 
L'educació és un dret de totes les persones, reconegut en el nostre 
ordenament jurídic i en l'ordenament internacional. L'exercici d'aquest dret 
s'ha de garantir al llarg de tota la vida i atenent totes les facetes del 
desenvolupament personal i professional. 
 
Alhora, l'educació és una realitat fonamental de tota comunitat nacional, ja 
que esdevé el factor principal en la generació de capital humà, contribueix 
al creixement del capital social i és un element de cohesió social i cultural 
per mitjà de la igualtat d'oportunitats. 

L'educació és, doncs, la porta obligada a la realització personal i al 
progrés col·lectiu; és la palanca que fa possible la superació dels 
condicionants personals, socials, econòmics i culturals en origen; és la clau 
de les oportunitats per a superar les desigualtats i per a descobrir i 
aprofitar tots els talents de la societat. 

3.2 Model de centre educatiu 
Per tal d’assolir una qualitat educativa per a tothom, cal que els centres 
docents disposin de recursos suficients, que no depenguin del nivell 
econòmic familiar i que ofereixin a totes les persones un lloc escolar de 
qualitat i unes possibilitats d’escolarització semblants. Així mateix, cal una 
distribució uniforme d’alumnat entre els diferents centres docents, públics i 
concertats,  d’una mateixa zona. 

La xarxa de centres docents públics ha d’elevar el seu nivell de qualitat i, 
per això, cal el suport de l’administració educativa, i la voluntat i l’esforç 
dels centres educatius. 

Un centre d’ensenyament com a organització té una estructura pròpia 
formada per alumnat, professorat, mares i pares i personal no docent que 
participen, tots plegats, en la consecució d’uns objectius comuns que han 
d’estar recollits en el Projecte Educatiu del Centre. Cal una diferenciació 
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interna de funcions perquè les interrelacions entre els diferents elements 
vagin dirigides totes en la mateixa direcció, que és la d’aconseguir una 
formació de l’alumnat, en el marc d’un sistema educatiu integrador i 
inclusiu, orientat pels principis d’igualtat, equitat i cohesió social. 

A l’hora de determinar els elements bàsics que aglutinen la intenció de 
treballar per assolir un determinat model de centre que garanteixi la qualitat 
de l’ensenyament, es plantegen alguns eixos orientadors: 

• La llengua catalana com a llengua vehicular i com a eina de cohesió social. 

El català com a llengua pròpia de Catalunya ha esdevingut la llengua 
vehicular dels centres educatius, en aquests moments esdevé a més un 
element comú d’integració i cohesió social. 

• Un institut obert i integrat en el seu entorn. 

L’Institut cal que tingui una actuació coordinada, amb objectius comuns i 
compartits, amb els diferents agents educatius, tant centres com serveis 
educatius, administracions públiques i entitats socials, que intervenen en un 
mateix territori. 

Cal establir relacions estables i positives amb els centres d’ensenyament 
primari, amb els altres centres d’ensenyament secundari, amb 
l’administració i les entitats locals i amb la ciutat en general. 

• Un centre on tots i totes tenen les mateixes oportunitats d’educació i formació. 

En un entorn social i econòmic com el nostre el dret a l’educació s’ha de 
considerar en un sentit molt més ampli que el simple dret a un lloc escolar. 
Aquest dret ha d’incloure tant la qualitat com l’equitat del sistema. 

L’institut ha de procurar que les diferències d’origen social, econòmic, 
ètnic o cultural no limitin les expectatives d’èxit educatiu. 

• Un centre on la bona convivència  i el  respecte són prioritaris. 

Els drets i deures de l’alumnat han de ser coneguts i respectats. Un bon 
clima de convivència afavoreix els objectius del procés educatiu. El 
respecte per tots els membres de la comunitat educativa és bàsic  per a una 
bona convivència. 

Els òrgans de govern i de participació i el professorat dels centre han 
d’adoptar les mesures necessàries per tal d’afavorir la millora permanent 
del clima escolar i garantir l’efectivitat en l’exercici dels drets de l’alumnat 
i en el compliment dels seus deures. 

La mediació escolar és una nova estratègia per a tractar determinats 
conflictes de convivència i en si mateixa constitueix un procés educatiu. 

• Un centre acollidor d’alumnat nouvingut. 

L’augment considerable de la població immigrada en els darrers anys, ha 
fet necessari que el centre disposi de recursos humans i materials per tal 
d’ajudar-los a incorporar-se progressivament a les aules i a la societat. Un 
cop minvada aquesta arribada d’alumnat nou vingut cal continuar treballant 
per a la bona convivència de tots. 

• L’educació integral de l’alumnat.  

L’educació entesa en el sentit més ampli ha de tenir en compte aspectes 
com: el respecte al medi ambient, la solidaritat, la salut i la interculturalitat. 
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• Un centre amb un Projecte Curricular definit i dinàmic.  

El Projecte Curricular del centre ha de ser uns instrument eficaç i dinàmic 
per tal d’adaptar-se a la tipologia canviant de l’alumnat, de cara a reduir el 
fracàs escolar i millorar els resultats acadèmics. El percentatge d’alumnes 
que acaba la seva escolarització obligatòria i els estudis de batxillerat amb 
èxit i ha de ser prou significatiu. 

La distribució de matèries, el desplegament de la franja variable i optativa, 
els itineraris, crèdits de síntesi, treball  de recerca, estades en empreses i els  
mitjans per a l’atenció a la diversitat d’alumnat, són les eines a utilitzar per 
assolir uns bons resultats. 

• Un centre fonamentat en la participació activa de tots els sectors de la comunitat.  

Cal aprofundir en els mecanismes perquè professorat, alumnat, PAS, mares 
i pares  d’alumnes puguin participar d’una forma activa i eficaç en el 
Projecte del Centre. S’ha de donar cos i contingut no solament als òrgans de 
participació en el control i la gestió del centre (Consell Escolar, Claustre del 
Professorat, etc.), sinó ampliar-ho també a d’altres òrgans de participació 
com ara l’AMPA, el consell de delegats, els departaments didàctics, els 
equips docents, etc.  

Els diferents sectors han de sentir “seu” l’Institut, i han de ser partícips d’un 
projecte comú i engrescador. 

• Un centre obert a la innovació i la incorporació de les noves tecnologies.  

El marc de convivència ha de ser prou dinàmic per a permetre la innovació, 
la incorporació de les noves tecnologies, l’experimentació pedagògica, 
l’intercanvi d’experiències, etc.  

La recerca de la qualitat en l’educació ha de ser la fita a assolir i el treball 
diari ha de permetre els alumnes a afrontar reptes de futur amb il· lusió i 
amb garantia de formar-se com a futurs ciutadans i com a futurs 
professionals. 

• Un centre amb espai, infraestructures i serveis que afavoreixin un ensenyament de 
qualitat. 

Cal mantenir les característiques pròpies i singulars de l’edifici on està 
ubicat el centre, en particular si aquest té unes importants arrels històriques 
i socials. L’habilitació, restauració i conservació dels espais s’ha de 
combinar amb l’adaptació a  les necessitats actuals.  

Els espais han de ser agradables i facilitar l’estudi i el treball.  

Espais com el gimnàs, la sala d’actes o els laboratoris i serveis com la 
biblioteca o el menjador donen a l’activitat educativa un caire més global, 
innovador i participatiu.  

3.3 Distribució de grups  
Els estudis que actualment s’imparteixen a l’Institut Salvador Vilaseca són 
els d’ESO i Batxillerat, en les modalitats de Ciències i Tecnologia i 
Humanitats i Ciències Socials, en règim diürn i nocturn.  
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Actualment, l’alumnat es distribueix en 22 grups, 14 d’ESO, 6 de 
batxillerat en règim diürn i 2 de batxillerat en règim nocturn, de la següent 
manera: 

• 1r ESO   4 línies 

• 2n ESO   4 línies 

• 3r ESO   3 línies 

• 4t ESO   3 línies 

• 1r BAT Diürn  3 línies 

• 2n BAT Diürn  3 línies 

• 1r BAT Nocturn  1 línia 

• 2n BAT Nocturn  1 línia 

3.4 Atenció a la diversitat 
La diversitat d’alumnat i les seves diferents necessitats d’atenció s’atenen 
en diferents grups de desdoblament i grups flexibles, i també amb atencions 
individualitzades i en grups petits. 

El curs 2004-05 va començar a funcionar l’aula d’acollida per tal d’atendre 
alumnat d’incorporació tardana. El curs 2012-13 va minvar l’arribada 
d’aquest alumnat i el curs 2013-14 només hi ha assignada mitja jornada de 
professorat per atendre 12 alumnes. 

Per atendre la diversitat de l’alumnat el centre té 3 professors de diversitat, 
una professora de Psicopedagogia Terapèutica, i també rep el suport d’un 
psicòleg de l’EAP i una educadora social de l’Ajuntament de Reus. 

La diversitat de l’alumnat també és atesa per altres professors dels equips 
docents d’ESO. 

3.5 Programes educatius, activitats i participació 
Atenció a l’alumnat de primer d’ESO 

Pels alumnes que comencen els estudis de 1r d’ESO s’aplica un pla de 
tutoria i seguiment al llarg del curs. A més a més en aquest primer curs 
d’entrada a l’institut es fa especial atenció al reforç dels hàbits i a les 
activitats de comprensió, de lectura, i escriptura. Activitats emmarcades 
dins el pla d’impuls a la lectura. 

Els alumnes acompanyats dels seus pares i mares s’entrevisten amb el seu 
tutor uns dies abans de l’inici de les classes i visiten el centre. El primer dia 
de classe, que és un dia abans que la resta de cursos, són atesos tot el matí 
pel seu tutor. 
A finals de setembre es convoca a tots els pares a una reunió i, a partir 
d’aquí, es concerten entrevistes pel seguiment del rendiment i l’actitud de 
l’alumne. Els tutors de primer, a banda de les reunions de l’equip docent, es 
reuneixen periòdicament per tal d’avaluar el funcionament dels grups, les 
activitats de tutoria i totes les altres qüestions que vagin sorgint. 
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Orientació i seguiment a 4t d’ESO 
Durant tot el curs, i molt especialment el tercer trimestre, els alumnes de 4t 
d’ESO són informats de les diferents modalitats de batxillerat i de les opcions 
de les famílies de cicles formatius a què poden optar en els centres de la zona. 

A més a més es fa un seguiment de totes les possibles matèries pendents 
que puguin tenir d’altres cursos i de les matèries que els cal reforçar per tal 
que al final de curs es puguin treure el graduat en ESO. 

Als alumnes que volen fer cicles formatius i que tenen més dificultats se’ls 
orienta i prepara per la prova d’accés als cicles formatius. Es reforcen en 
aquest alumnes les sessions de tutoria i orientació i també des de les 
diferents matèries es realitzen activitats relacionats amb les proves d’accés. 

Alumnes d’altres anys visiten els actuals per tal d’explicar-los la seva 
experiència.  S’organitzen xerrades i es visiten exposicions de presentació 
dels diferents estudis (Expotècnia). 

 

Orientació a l’alumnat de BAT 
La majoria de l’alumnat de batxillerat orienta els seus estudis posteriors cap 
a la Universitat. Per això es facilita la visita a les diferents facultats durant 
les seves jornades de portes obertes.  

Tant els alumnes que orienten els seus estudis cap a la Universitat com els 
alumnes que seguiran un cicle formatiu de grau superior visiten el Saló de 
l’Ensenyament de Barcelona, es fan sessions de tutoria i s’organitzen 
xerrades d’orientació per a ells. 

 

Pla d’Impuls a la lectura 
L’institut participa des del curs 2012-13 en el pla d’Impuls a la lectura del 
Departament d’Ensenyament. Aquest pla gira al voltant de tres eixos: 

• Saber llegir 

• Llegir per aprendre  

• Gust per llegir 
El pla es desenvolupa en tres cursos acadèmics: 

• 1r any: Fer diagnosi i definir estratègies 

• 2n any: Dur a terme activitats i tallers de lectura 

• 3r any: Incorporar el pla de lectura al projecte educatiu del centre. 
A banda dels tallers i reunions pròpies del pla de lectura, s’ha realitzat el 
curs “Llegir i escriure a l’era digital”. 

Paral·lelament a la definició i concreció del projecte de pla d’impuls del 
centre i, constatats els problemes de comprensió lectora d’una bona part de 
l’alumnat, s’ha començat a treballar, setmanalment al primer curs i 
periòdicament des de totes les àrees, i no solament a  les àrees de llengua, 
els següents ítems per nivells d’ESO: 

• 1r curs: La idea principal. 

• 2n curs: El resum. 

• 3r curs: L’esquema. 
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• 4t: curs: El comentari de text. 
 

Plataforma de centre 
L’entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge (EVEA), campus virtual o 
plataforma e-learning, en programari moodle permet el control de faltes 
d’assistència, la comunicació entre pares, professors i alumnes, 
l’allotjament dels llibres digitals i dels materials propis i la creació 
d’activitats interactives. La intenció és la d’anar afegint cada any nous 
serveis a la plataforma per a la millora de la comunicació i la gestió.   

 

Responsables TAC 
Donat que cada aula té un ordinador i una pissarra digital s’ha considerat 
oportú escollir en cada grup d’alumnes dos responsables TAC per tal de 
fer-los responsables de la conservació del material i donar suport al 
professorat en la seva utilització. Se’ls ha fet una petita formació i 
indicacions prèvies. 

 

Projecte de Recerca de 4t en  Aprenentatge i Servei  
A partir de la participació d’un grup de professors en un curs de Servei 
comunitari per a l’alumnat d’ESO, s’han dissenyat tres propostes 
emmarcades en la matèria del Projecte de Recerca de 4t. Un grup participa 
en un projecte de col·laboració amb el banc d’aliments. Un segon grup 
col·labora amb un casal d’avis proper a l’Institut, i un tercer grup fa un 
apadrinament adreçat a un alumnes de primer i segon d’ESO amb 
dificultats per seguir els estudis. 

Els objectius d’aquest projecte són: 

• Millorar la competència comunicativa de l’alumnat de 4t. 

• Fomentar la participació, la responsabilitat i el treball solidari. 

• Saber-se organitzar, presentar propostes i dur-les a terme. 

• Millorar l’autoestima. 

• Valorar la cohesió de l’alumnat i la importància de l’èxit educatiu 

• Millorar la educació integral de l’alumnat de primer i segon. 
 

Aules netes i boniques 
Per tal d’incentivar la responsabilitat, la participació i el compromís de 
l’alumnat es dur a terme aquest projecte. D’aquesta forma es valora la 
conservació del mobiliari i l’aula en general, la neteja i la decoració de 
l’aula.  

L’aula de cada grup es revisa setmanalment i es puntuen diferent ítems 
relacionats amb l’estat de l’aula. El grup o grups guanyadors de cada 
trimestre fan una sortida de lleure. 

També els diferents grups poden fer propostes imaginatives que vagin més 
enllà de la seva aula per tal d’incentivar el respecte i la conservació de totes 
les dependències del centre. 
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Programa de préstec de llibres de lectura 
Aquest programa consisteix en l’adquisició i utilització col·lectiva dels 
llibres de lectura dels alumnes. Els llibres es compren, es folren i cada 
alumne paga una petita quota per a la seva utilització. 

Cada grup llegeix els llibres en trimestres diferents.  

 

La Música a l’Institut  
El fet que l’Institut Salvador Vilaseca aparegui en el decret de preinscripció 
com a centre amb horari d’ESO adaptat dóna a tot l’alumnat que cursi els 
estudis professionals de música i dansa una prioritat d’admissió en el 
centre, encara que no provingui d’una escola adscrita. 

Es fa difusió d’aquesta prioritat a les diferents escoles i conservatoris de 
música de Reus, i el present curs 2013-14 tenim un petit grup d’alumnes de 
música d’escoles no adscrites, que estaran en un mateix grup de primer 
d’ESO. També hi ha alumnes de música al Batxillerat. 

El centre fa una proposta d’activitats per a tot l’alumnat del centre i aprofita 
el fet de tenir alumnat que segueix estudis professionals de música fora del 
centre:  

• Col·laboracions diverses amb el conservatori professional de música 

• Organització de concerts i cantades per Nadal, inauguració de curs, 
Sant Jordi, etc. 

• Participació a: Trobada de corals, opera a secundària del Liceu, 
concurs de cant improvisat, etc 

A la vegada s’ofereixen facilitats per als estudiants de música: 

• Alumnat de música o dansa integrat a un mateix grup de 1r d’ESO. 

• Adequació dels horaris: les hores que convaliden (música o 
educació física) les tenen a darrera hora i poden anar cap a casa. 

• Facilitat per a les convalidacions. 

• Proximitat de l’institut al conservatori i altres escoles de música i 
dansa. 

• Espais per assaig i per deixar els instruments. 
 

PELE 
El departament de llengües estrangeres organitza diferents sortides 
relacionades amb la llengua anglesa, assistència a obres de teatre i colònies. 
Alguns anys hem comptat amb una persona de nacionalitat anglesa com a 
auxiliar de conversa en els diferents cursos i nivells del centre. 

Durant dos cursos s’ha realitzat un PELE, amb el títol, Reus, Paris i 
Londres. 

 

Concurs literari i actes de Sant Jordi 
El dia de Sant Jordi es lliuren els premis del concurs literari i d’il· lustració 
de poemes que organitzen els departaments de llengua catalana i literatura, 
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de llengua castellana i literatura, de llengües estrangeres, i d’educació 
visual i plàstica. També es lliuren premis als millors classificats a les 
Proves Cangur. 

Els darrers anys s’han organitzat diferents activitats el dia de Sant Jordi, 
intercanvi de llibres, organització d’un punt de venda de llibres i roses a 
càrrec d’alumnes de 4t d’ESO, acte al claustre amb lectures de textos i 
poemes i actuacions musicals. 

 

Esport i participació al programa Esport a l’Escola  
El departament d’Educació física organitza sortides relacionades amb les 
pràctiques de diferents esports: colònies d’esport d’aventura i anglès (en 
col·laboració amb el departament de llengües estrangeres), orientació per 
les muntanyes de Prades,  i una sortida a la neu. 

Des de fa uns anys es participa en el programa “Esport a l’Escola” del 
Departament d’Educació i de la Secretaria General de l’Esport. Al llarg 
d’aquests anys s’ha participat en diferents activitats, s’han organitzat 
activitats esportives al centre (futbol, basquet, tennis taula, hip-hop, etc). La 
intenció és la de seguint promovent la realització d’aquestes activitats. 

 

 Visites culturals i activitats fora del centre 
S’organitzen tres viatges culturals, un de 4t d’ESO, com a viatge de final 
d’estudis, i dos de batxillerat, un a primer i un altre a segon.  

Cada any es fa una sortida a Barcelona per cada grup d’alumnes. La sortida 
consisteix en la visita a un museu, l’assistència a una representació teatral o 
qualsevol altra activitat que es consideri adequada. 

A part d’aquestes sortides també es participa en els esdeveniments, actes 
culturals i representacions teatrals de la ciutat. Els diferents departaments 
també organitzen sortides en funció de la seva programació i dels actes 
relacionats amb la seva àrea d’atenció. 

Els diferents departaments didàctics també organitzen sortides relacionades  
amb les matèries que imparteixen. 

 

Xarxa escoles promotores de salut 
L'Institut Salvador Vilaseca es va incorporar l'any 1999 a la Xarxa 
d'Escoles Promotores de la Salut, i des de llavors ha participat en diferents 
projectes. Aquestes activitats, coordinades pel Programa d'Educació per a la 
Salut a l'Escola (PESE) del Departament d'Educació, han consistit en 
diferents tallers dirigits a l’alumnat i les seves famílies i seminaris de 
formació i assessorament per al professorat.  

En relació al tema de l’educació per a la salut, el centre ofereix a l’alumnat 
un servei de consulta setmanal per mitjà d’una professional de l’Àrea 
Bàsica de Salut.  
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Programes de l’Ajuntament: Salut, educació viària, tallers 
Hom participa de forma habitual en els diferents programes, sessions i 
jornades organitzades per l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Reus: 

• Educació per a la Salut: La marxa dels tòpics i el dia mundial de la 
Sida. 

• Educació viària: Sessió formativa a càrrec d’agents de la guàrdia 
urbana a les instal·lacions del parc de trànsit. També es participa 
cada any en un concurs de formació viària. 

• Tallers al museu Salvador Vilaseca.  

 

Participació en diferents convocatòries educatives 
L’alumnat del centre participa en diferents convocatòries educatives, sigui 
amb la presentació de treballs o bé amb activitats de grup. Així, els darrers 
anys ha participat de forma periòdica en: 

• Proves Cangur (Concurs europeu de resolució de problemes de 
matemàtiques per a l'alumnat de secundària) 

• Concurs fotogràfic Fotografiem un monument, i concurs de cartells 
de La Marató de TV3. 

• Convocatòria dels premis Recerca Jove, per a fomentar les activitats 
de recerca entre la joventut (s’han obtingut dos premis). 

• Convocatòria de premis a treballs de recerca convocats per diferents 
organismes i entitats (URV, Fundació Reddis, etc) 

• Concurs de redacció patrocinat per l’empresa Coca-Cola. 
 

Participació de l’AMPA 
Els darrers cursos l’AMPA ha participat en diverses activitats organitzades 
pel centre, donant suport d’una o altra forma. També cal destacar les 
aportacions econòmiques que ha fet per a la realització de moltes activitats, 
l’adquisició de llibres i ordinadors per a la biblioteca, i d’altres materials 
per al centre.  

També han organitzat l’adquisició de llibres i llicències digitals per a tots 
els associats.  

En els darrers cursos, la biblioteca del centre ha pogut donar servei a 
l’alumnat, fora de les hores lectives, gràcies a l’AMPA que s’ha fet càrrec 
dels honoraris d’una col·laboradora que ha gestionat el servei de registre, 
consulta i préstec de llibres. 

 

3.6 Projecció del centre 
Inauguracions de curs 

Durant el mes d’octubre és tradició de l’Institut celebrar el començament 
del curs acadèmic amb una lliçó inaugural. Les personalitats convidades 
abasten diferents àmbits del món cultural, social i polític, relacionades 
d’una o altra forma amb l’Institut. 
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Així, els darrers anys s’ha convidat a impartir les lliçons inaugurals 
següents: el curs 2012-13 al professor universitari Joan Ramon Alabart, 
amb el títol “La revolució de les fortaleses i el curs 2013-14, al periodista 
Jordi Cervera, amb el títol, “Mort a l’institut”.  

 

Sobre l’edifici que ocupa l’institut 
Un grup de professors del centre van recollir en un llibre textos i imatges 
relatius a la història de l’edifici que ocupa l’Institut Salvador Vilaseca i al 
seu paper en la història i la literatura de la ciutat.  

Hi ha dos capítols dedicats a la història de l’antic convent i un capítol 
dedicat al pas de l’arquitecte Gaudí com a estudiant per les aules del centre. 
També un capítol repassa els elements decoratius de la façana, i en un altre 
es situa l’institut en el mite literari de la ciutat de Reus. 

El llibre amb el títol “De convent franciscà a institut. 1488-1975” es va 
presentar l’abril del 2013 a la sala d’actes de l’Institut i el van publicar de 
manera conjunta la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Reus. 

 

Integració de l’edifici en la ruta Gaudí 
L'edifici que, actualment, acull l'Institut Salvador Vilaseca és el mateix en 
què, sota la denominació d'Escoles Pies, Gaudí va estudiar durant els seus 
anys de joventut. 

Per aquest motiu l’edifici forma part de la ruta “Gaudí&Reus” que 
organitza el Patronat de Turisme de l’Ajuntament de Reus. A l’entrada de 
l’edifici s’han col·locat uns plafons explicatius i es facilita la visita del 
claustre, biblioteca i aules històriques de la planta baixa en hores 
convingudes. 

 

Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus 
El juliol de 2003 es va signar un conveni amb l’Ajuntament de Reus en què 
aquest assumia la rehabilitació, la pavimentació, la il· luminació i la 
restitució vegetal i el manteniment del jardí del claustre.  

Pel valor cultural i emblemàtic que té per a la ciutat de Reus l’edifici de 
l’Institut, les dues institucions, l’Ajuntament de Reus i l’Institut Salvador 
Vilaseca, es van comprometre a col·laborar per possibilitar l’ús social 
d’aquest espai.  

Des de llavors, s’han celebrat diferents concerts i altres activitats al jardí del 
claustre de l’Institut. 

 

Lloc de trobada d’antics alumnes 
L’Institut ofereix l’espai als antics alumnes que durant moltes dècades han 
cursat estudis en aquest edifici, bé sigui sota la denominació actual del 
centre, bé sigui  com Institut a Gaudí. 
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Classes de català 
Des del curs 2004-05, en horari de tarda, i organitzades pel Consorci per a 
la Normalització Lingüística de l’àrea de Reus, es realitzen cursos de català 
per a adults. La majoria d’alumnat són persones arribades recentment a 
Reus i que volen tenir coneixement de la llengua catalana. 

 

Classes de xinès 
També es cedeixen els espais per a classes de xinés per alumnes d’aquest 
origen que volen estudiar la seva llengua. 

 

Cessió dels espais per a altres activitats de caire  cultural i 
educatiu 

La sala d’actes, les aules de la planta baixa i el claustre de l’Institut 
s’utilitzen per a altres activitats com per exemple: actuacions del Trapezi, 
presentacions de llibres, cursos de l’ICE, trobades de pares i mares, etc.  
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4. Formulació d’objectius.   
Què pretenem?  

4.1 Àmbit educatiu 
Millora dels resultats de l’alumnat d’ESO 

L’objectiu principal en l’àmbit pedagògic és el de millorar el rendiment de 
l’alumnat pel que fa referència a: 

• Assoliment de les competències bàsiques al final de l’etapa de 
l’ESO.  

Pel que fa referència a l’alumnat que inicia l’etapa amb unes bones 
competències l’objectiu és que tots i totes assoleixin les 
competències definides per l’etapa d’ESO. És a dir, que el seu 
desenvolupament acadèmic i personal segueixi un procés evolutiu 
òptim de les seves capacitats. 

Per a l’alumnat que inicia els seus estudis en el centre amb unes 
determinades mancances inicials l’objectiu final és que,  mitjançant 
les atencions i  adaptacions curriculars adequades a les seves 
necessitats acadèmiques i personals, al llarg dels anys de l’etapa 
d’ESO, assoleixi les competències necessàries per integrar-se en la 
societat actual. 

En qualsevol cas i, tenint com a punt de referència les proves de les 
competències bàsiques que es fan actualment al quart curs, i 
l’avaluació diagnòstica de tercer, l’objectiu és el de millorar-ne els 
resultats i, utilitzar les valoracions  que se’n facin dels seus resultats, 
per adequar les estratègies que els permeten assolir les competències 
bàsiques al  final de l’etapa. 

• Augmentar el nombre de nois i noies que obtenen el graduat en 
ESO. 

La totalitat de l’alumnat que inicia els seus estudis amb un bon 
nivell acadèmic cal que obtingui el graduat en ESO. I també cal que 
una bona part de l’alumnat que ha iniciat els estudis en el centre 
sense haver assolit les competències de sisè de primària, després 
dels anys d’escolarització al centre assoleixi el graduat en ESO. 

Per la resta d’alumnat que no obtingui el graduat, se’ls orienta cap a 
un PQPI o cap a la prova d’accés als cicles. 

A nivell global, l’objectiu més immediat és que el nombre de 
graduats en ESO al centre sigui de com a mínim, un 80%. 

• Augmentar el nombre d’alumnes que segueixen estudis 
d’educació postobligatòria. 
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L’objectiu és que la gran majoria de l’alumnat que obtingui el 
graduat en ESO segueixi la seva formació amb estudis 
postobligatoris, ja sigui de batxillerat o de formació professional. 

Prenent com a punt de partença el total de l’alumnat d’ESO, 
l’objectiu és que un 90% de l’alumnat segueixi estudis un cop 
acabada l’ESO. 

 

Manteniment dels resultats de l’alumnat de Batxille rat diürn 
L’alumnat de primer de batxillerat, tant el que prové del centre com el que 
ve d’altres centres educatius, en passar d’un ensenyament obligatori a un 
altre de més específic, necessita seguiment tutorial i orientació. En els 
darrers anys la millora de resultats d’aquests estudis ha estat important i el 
nombre d’alumnes que abandona els estudis o bé que ha de repetir curs ha 
minvat de forma important. 

Hem passat d’un 70% a un 90% d’alumnes que passen de primer a segon, i 
la majoria dels que passen a segon acaben els estudis de batxillerat. 

La pràctica totalitat dels alumnes que es presenten a les PAU les aproven i 
les mitjanes globals i per matèries són lleugerament superiors a la mitjana 
de Catalunya.  

En els darrers anys hi ha hagut alumnes que han obtingut premis als 
resultats de les PAU (superior al 9) i premis als treballs de recerca. 

La major coordinació dels equips docents, el suport des de les tutories, les 
diferents intervencions del professorat i dels coordinadors han estat 
elements claus per a l’èxit dels resultats. 

El fet que en els darrers anys iniciïn els estudis de batxillerat diürn en el 
centre una mitjana de 65 alumnes, i que el total de sol·licituds rebudes per 
iniciar els estudis de batxillerat al centre sigui molt alt, fa que aquests 
estudis estiguin plenament consolidats en el centre. 

 

Consolidació dels estudis de Batxillerat en horari nocturn   
L’alumnat de batxillerat nocturn té unes característiques ben diferents, en 
general, a l’alumnat del batxillerat diürn. La majoria combina l’estudi amb 
el treball o bé amb altres activitats, per aquest motiu inverteix més cursos 
per completar els seus estudis i l’índex d’abandonaments és més elevat. 

Aquest alumnat necessita més suport i un seguiment molt individualitzat, 
per això cal reforçar l’actuació des de les tutories.  

Darrerament, s’han definit altres formes d’accés als cicles formatius de grau 
superior i a la Universitat, per altra banda les majors oportunitats d’estudis 
per a l’alumnat que acaba l’ESO fa que el nombre d’adults interessats en els 
estudis de batxillerat nocturn sigui més baix que en dècades anteriors.  

No obstant això, és molt important que es continuïn oferint els estudis de 
batxillerat en horari nocturn en el centre, ja que és l’únic centre de la ciutat 
on es poden seguir i representen una segona oportunitat per a molts 
alumnes que per circumstàncies diverses no els han pogut fer en el seu 
moment o bé han fracassat en un primer intent, i també per tots aquells que 
només els manca alguna assignatura per concloure el batxillerat.  
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Biblioteca, estudi i lectura 
L'espai físic que ocupa la biblioteca va ser restaurat i equipat fa uns anys. 
Es disposa de dos espais destinats a la lectura i consulta de llibres i també 
d’accés a Internet. La biblioteca té servei d’atenció a l’alumnat dues tardes 
a la setmana i també a les hores de pati. 

Els darrers anys s’han dissenyat diferents activitats de foment d’ús de la 
biblioteca: intercanvi de llibres i concurs literari per sant Jordi, lectura per 
punts, suport a l’estudi i estudi assistit. 

Amb tot s’ha aconseguit consolidar la biblioteca com espai d’estudi i treball 
amb servei de préstec de llibres i d’utilització del punt wifi que dona 
connexió a Internet per a ordinadors de la biblioteca i els dels propis dels 
alumnes. 

L’objectiu també és el de vincular la biblioteca en activitats relacionades en 
els tres eixos del pla d’impuls a la lectura:  Saber llegir, llegir per aprendre i 
gust per llegir. 

 

Participació en activitats innovadores 
La complexitat de la societat actual i la diversitat  de l’alumnat que arriba al 
centre fa que una de les principals actuacions del professorat es centri en 
l’adaptació de materials i la recerca de mètodes pedagògics adequats a la 
diversitat de l’alumnat. 

Per altra banda s’ha participat en diferents activitats relacionades amb les 
TAC i la seva utilització a les aules. 

Hi ha tot un seguit de programes en què s’ha participat en els darrers anys,  
alguns dels quals s’han acabat per esgotar el seu temps, d’altres s’han 
eliminat des del departament, i d’altres segueixen vigents. Amb més o 
menys intensitat cada programa ha aportat experiència i obert noves 
perspectives. 

El centre ha participat en les següents activitats o programes educatius: 

• Xarxa escoles promotores de salut (vigent) 

• Fem coral (vigent) 

• Educació viària (vigent) 

• Pla d’Entorn (eliminat) 

• Pla d’esport a l’escola (vigent) 

• Projecte de mediació escolar (vigent) 

• Atenció al menor i les seves famílies (eliminat) 

• Programa d’alumnes referents (eliminat) 

• Tastets d’oficis (eliminat) 

• Crèdits d’aprenentatge social (eliminat) 

• Projecte educat (eliminat) 

• PELE (acabat) 

• Pla d’Impuls a la lectura (vigent) 

• Aprenentatge i servei (vigent) 
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Actualment es prioritza la participació en el Pla d’Impuls a la lectura, i les 
activitats relacionades en l’Aprenentatge i servei.   

 

Formació del professorat 
En forma d’activitats restringides al professorat del centre s’han realitzat 
cursos de:  

• Tutoria. 

• Utilització de les TAC (Tecnologies per a  l’Aprenentatge i el 
Coneixement). S’han fet dos nivells. 

• Utilització MAV (Mitjans audiovisuals). 

• Educació per a la salut. S’han fet diferents cursos sobre prevenció 
del consum de drogues i alimentació saludable. 

• Mediació escolar. 

• Curs de tutelatge per a l’adquisició de les competències bàsiques. 

• Utilització de les pàgines web interactives i de la intranet del centre. 

• Entorn moodle. 

• Llegir i escriure a l’era digital. 

Els darrers anys s’han fet també altres cursos relacionats amb les TAC. El 
curs 2013-14 es fa un curs impartit per professorat del centre sobre la 
utilització de l’entorn moodle de la plataforma del centre, eines de vídeo, 
full de càlcul,  animacions i pàgines web. 

En relació al pla de lectura es faran diferents cursos i grups de treball, 
durant els tres anys que dura el projecte de 2012 a 2015. 

L’objectiu de cara a altres cursos es treballar a nivell de centre qüestions 
relatives al tractament de la diversitat i l’educació emocional. 

 

4.2 Àmbit d’espais, equipaments i serveis 
Espais i necessitats físiques del centre  

Les característiques arquitectòniques del centre, l’augment d’alumnat i la 
necessitat d’espais per a desdoblaments, aula d’acollida, aules 
d’informàtica i tecnologia fan s’hagin adaptat en els darrers temps molts 
espais.  

També les característiques de l’edifici i el seu valor arquitectònic i històric 
ha implicat tenir cura de la seva conservació tot adaptant-lo a les necessitats 
actuals. 

Des del centre, cada any, segons les possibilitats, es realitzen diferents 
actuacions de millora i manteniment dels espais i serveis. Així s’han 
completat millores a lavabos, portes, finestres, gimnàs, claustre, etc.   

També s’ha cablejat tot el centre i s’han instal·lat ordinadors amb pissarra 
digital o projector de vídeo a totes les aules i espais utilitzats amb alumnes 
(sala d’actes, laboratoris, gimnàs, aules específiques) i properament 
s’instal·laran càmeres de vigilància. 
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Resten encara actuacions per fer, que queden pendents de ser incloses en 
actuacions del Departament: 

• Restauració de la façana i portalada de l’antic convent de Sant 
Francesc, amb inscripcions del 1685. 

• Entrada secundària del carrer Misericòrdia i espais d’accés, 
actualment utilitzats com a tallers. 

• Millora del quadre elèctric de la planta baixa. 

• Col·locació de persianes de làmines a les finestres que donen al 
carrer. 

• Substitució de la major part de finestres de fusta per finestres 
d’alumini. 

• Millora general de la pavimentació del pati de la plaça d’Hèrcules i 
del gimnàs. 

  

En relació  a les TAC 
El model d’utilització de les tecnologies a l’educació ha evolucionat al llarg 
dels anys. A començament dels anys vuitanta del segle XX, es concebien 
les tecnologies com a objecte d’estudi. A la dècada dels noranta, es 
comença a parlar de les tecnologies com a recurs didàctic i es busca com 
integrar-les en el currículum. Avui en dia, el focus és l’aprenentatge de 
l’alumnat i el que es planteja és en quina mesura les tecnologies poden 
incidir-hi de forma positiva. 

Els centres educatius del segle XXI no poden obviar que el seu alumnat 
utilitza correntment la tecnologia per a l’oci i la comunicació però ha de ser 
guiat en l’adquisició de la competència digital en sentit ampli i en 
l’adquisició de coneixement. L’objectiu últim d’incorporar les tecnologies 
és el de facilitar un aprenentatge més autònom i personalitzat la qual cosa 
requereix uns rols diferents del professorat i canvis en l’organització i 
metodologia. 

Cal l’elaboració d’un pla TAC per tal d’establir les directrius per assegurar 
la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió 
digital i la innovació metodològica. L’elaboració d’aquest pla ha de 
proporcionar espais i temps per establir intercanvis entre el professorat per 
reflexionar, debatre, compartir i, en resum, per aprendre. 

Per l’elaboració d’aquest pla s’ha de tenir en compte que: 

• S’ha passat de la utilització dels ordinadors en les aules 
d’informàtica i de tecnologia a la utilització d’ordinadors personals 
o netbooks per part dels alumnes.  

• S’han millorat les instal·lacions elèctriques i les connexions a 
Internet (de la banda ampla a la fibra òptica), i que totes les aules 
disposen d’ordinadors i pissarres digitals o canons de vídeo. 

• S’utilitza una plataforma educativa que allotja els llibres digitals i 
altres materials educatius. Aquesta plataforma facilita la 
comunicació entre el professorat i l’alumnat i les seves famílies i 
també permet controlar les faltes d’assistència de l’alumnat. 
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4.3 Àmbit de les relacions humanes 
Convivència 

Els adolescents passen per una etapa vital de fortes pressions per part de 
l’entorn, unides a forts conflictes interns. Alguns conviuen amb situacions 
familiars complexes, absència de referents prou vàlids i un petit grup 
presenta algun trastorn del comportament.  Tots aquests factors fan que, de 
vegades, la convivència en el centre sigui complicada i es produeixin 
conflictes i situacions tenses. 

A més del compliment del decret de drets i deures i del reglament de règim 
intern, són molt importants les intervencions de tutors i tutores, dels caps 
d’estudis i del professorat en general. 

Cal utilitzar també altres recursos com el de la mediació escolar, una 
estratègia per a tractar determinats conflictes de convivència, i també el 
suport d’altres professionals com els educadors i treballadors socials. 

 

Participació de mares i pares 
La participació dels pares i de les mares en el procés educatiu dels seus fills 
és de gran importància en totes les etapes educatives, per això des del 
centre es dona especial importància a la fluïdesa en la comunicació, a les 
reunions d’inici de curs i a les entrevistes amb els tutors. 

La utilització del correu electrònic i dels missatges al mòbil facilita en la 
majoria de les ocasions la comunicació de forma immediata.  

El lliurament de les notes en ma al final de cada trimestre també ha 
esdevingut una actuació important per tal d’assegurar que la informació 
arriba puntualment a les famílies. 

Ens els darrers anys també s’han organitzat xerrades i tallers per a pares i 
mares, amb el suport del PEE (pla Educatiu d’Entorn). Malauradament 
algunes actuacions d’aquest tipus no es poden realitzar en aquests moments 
per manca de suport de les entitats que les organitzaven. Caldrà seguir 
treballant per tal que tots els alumnes  rebin el suport i la implicació de les 
seves famílies.  

També cal esmentar el suport que dona l’AMPA del centre en 
l’organització d’activitats, adquisició de llibres, llicències digitals i 
equipament esportiu. També en el finançament d’actuacions com és ara 
l’atenció a la biblioteca, entre d’altres.  

 

Participació de l’alumnat 
En relació a la participació de l’alumnat, un dels objectius dels darrers anys 
ha estat el de fer-los participar més en la presa de decisions en temes 
referents a sortides, festes de final de curs, etc. Per aquest motiu s’han fet 
diferents reunions per nivells,  amb els tutors/es i coordinadors/es. 

Diferents grups d’alumnat han participat en: 

• Activitats del programa Esport a l’escola, sigui apuntant-se a les 
activitats o bé com a monitors. 

• Diferents reunions de delegats per nivells. 
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• Trobada de delegats. 

• Preparació d’activitats de final de curs. 

• Referents TICS. 

• Festa literària de Sant Jordi. 

• Actuacions musicals. 

• Campanyes de recollida d’aliments. 

• Marató de TV3. 

• Apadrinament d’alumnes de 1r fet pels de 4t. 
En general cal fomentar la seva coordinació i la participació en tots els 
assumptes que facin referència a l'institut, com l'organització d'activitats, 
participació en campanyes solidàries, confecció d'una revista, 
representativitat, etc. 
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5. Concreció de l’estructura. 
Com ens organitzem ? 

5.1 Organització i coordinació 
Les tasques directives, d’organització i coordinació d’un centre educatiu 
són força àmplies; a més del professorat del centre cal coordinar els 
diferents agents que hi intervenen com són: la psicòloga, l’educadora 
social,  la infermera, etc. 

També cal coordinar els diferents programes o conjunts d’activitats que es 
fan a proposta d’altres organismes i institucions. 

Les tasques de coordinació que fa l’equip directiu es complementen amb les 
dels diferents càrrecs de coordinació, i molt especialment amb les que 
realitzen els tutors/es dels diferents grups d’alumnat. La figura del tutor/a 
esdevé decisiva en relació a temes de convivència, integració i èxit 
formatiu. 

L’assignació de les tasques als diferents càrrecs directius i de coordinació 
s’ha anat concretant i modificant en els darrers cursos.  

Actualment, es reuneixen les següents comissions i equips docents amb 
periodicitat setmanal: 

• Equip directiu, format per la directora, el cap d’estudis, la cap 
d’estudis adjunt, la coordinadora pedagògica i el secretari. 

• Equip de coordinació, format per la directora, el cap d’estudis, la 
cap d’estudis adjunt, la coordinadora pedagògica, la coordinadora 
d’activitats, els coordinadors de cada nivell d’ESO, la coordinadora 
d’ESO i el coordinador de batxillerat. Coordina les diferents 
activitats i el seguiment del curs. 

• Comissió per al seguiment de l’atenció a la diversitat de l’alumnat, 
formada per la coordinadora pedagògica, la mestra en pedagogia 
terapèutica, el professional de l’EAP que intervé en el centre, 
l’educadora social, i  un professor de diversitat. Aquesta comissió 
planifica i fa el seguiment del conjunt d’actuacions i estratègies que 
el centre pren per atendre la diversitat de necessitats educatives dels 
alumnes. 

• Comissió LIC, formada per la professora de l’aula d’acollida, la 
coordinadora LIC i l’assessor LIC extern al centre. 

• Equip docent de 1r d’ESO, format pel professorat de les matèries 
comuns d’aquest nivell. 

• Equip docent de 2n d’ESO, format pel professorat de les matèries 
comuns d’aquest nivell. 



 

PEC 33 

• Equip docent de 3r d’ESO, integrat pel professorat de les matèries 
comuns d’aquest nivell. 

• Equip docent de 4t d’ESO, integrat pel professorat de les matèries 
comuns d’aquest nivell.  

• A més a més, de forma periòdica i segons sigui convenient, es 
reuneixen: 

� Grup impulsor del Pla d’Impuls a la lectura. 

� Tutors dels diferents nivells d’ESO. 

� Caps de Departament i Seminaris. 

� Equip docent de batxillerat diürn. 

� Equip docent de batxillerat nocturn. 

� Professors tutors del treball de recerca. 
� Juntes d’avaluació dels diferents grups. 
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5.2 Organigrama  
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Aquest organigrama resumeix les dependències jeràrquiques entre els 
diferents òrgans de govern i de coordinació del centre, i també entre aquests 
i tots els grups o conjunts de persones que formen la comunitat educativa 
del centre. 
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5.4 Aspectes relatius a la organització 
Dinamisme de l’organització  

El sistema educatiu de la societat actual requereix un vertader canvi de 
paradigma organitzatiu, un canvi que el porta a orientar-se cap a la família i 
l’alumnat, en definitiva cap al conjunt de la societat. Ara, més que mai, els 
professionals de l’educació necessiten d’estructures fortes en les quals 
puguin trobar suport. El professorat necessita sentir-se segur en un món tan 
canviant, per això ha de disposar de les eines adequades.  

Un dels objectius bàsics del projecte és el d’aconseguir en l’àmbit de 
l’organització uns espais físics adequats, uns mitjans tecnològics adients 
amb la societat actual del coneixement, i una gestió i definició efectiva de 
tots els seus processos i actuacions. Tota la gestió de processos cal que 
sigui recollida en documents efectius i posats al dia, com el PEC, el PAT, 
les NOFC, la programació anual i que la comunicació interna i externa sigui 
clara i eficaç. 

Els diferents càrrecs directius i de coordinació, segons les diferents 
necessitats que es vagin produint, requereixen d’una revisió constant en la 
distribució de les tasques i una gran coordinació. 

La figura del tutor esdevé cada cop més important en el bon funcionament 
del grup, en l’atenció individualitzada, resolució de conflictes, orientació 
professional i d’estudis i relacions amb les famílies. Per això, cal el suport 
de l’equip directiu i el reconeixement de tota la resta del professorat. 

Cal una bona coordinació dins de cada departament i aprofitar les reunions 
de departament per a tasques de coordinació relacionades amb qüestions 
tant de caire curricular com organitzatiu. En aquest aspecte, la figura del 
cap de departament juga un paper clau. 

La utilització del correu electrònic, dels documents compartits, de la 
plataforma i de la pàgina web del centre, permeten una més gran eficàcia en 
la difusió de la informació entre tot el professorat. 

 

Identitat visual  
La identitat visual corporativa és un dels elements principals que 
configuren la imatge d’una institució.  

La comunicació externa d’una institució es concreta en els elements amb 
què la reconeixen els ciutadans com són, entre d’altres, el logotip, la 
papereria, els documents i elements de projecció externa. 

Actualment el centre utilitza la identitat corporativa dels centres docents 
públics del Departament d’Educació, i també hi ha incorporat un logotip 
propi. Cal estandaritzar tota la papereria del centre, tant la interna com 
l’externa i generalitzar el seu ús entre tots els membres de la comunitat 
educativa. 
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 Protocols d’actuació 
En la vida diària del centre es produeixen diferents situacions en les quals 
cal tenir ben definida la forma d’actuar, és a dir, cal tenir establerts un 
conjunt de protocols d’actuació. 

Cal definir protocols d’actuació davant de situacions diverses. Actualment 
estan establerts, entre d’altres, protocols d’actuació en relació a: 

• Acolliment d’alumnat nouvingut. 

• Rebuda de nou alumnat. 

• Arribada de nou professorat al setembre i professors substituts 
durant el curs. 

• Puntualitat a primera hora. 

• Expulsions de classe. 

• Incidents i desperfectes. 

• Visita urgent d’un pare/mare 

• Queixa d’un veí o transeünt 

• Entrada d’estranys al centre. 

No es poden preveure totes les situacions en les quals caldrà establir un 
protocol. Per tant, a mesura que es detecti una necessitat s’incorporarà a les 
NOFC del centre.  
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6. Avaluació del Projecte 

6.1 Aprovació 
El present document ha estat aprovat en claustre el dia 10 de març de 2014     
i en consell escolar el dia  18 de març de 2014.        . 

6.2 Avaluació  
Per la pròpia concepció d’aquest document, com una eina útil i operativa 
per a tota la comunitat educativa, hi ha la necessitat de verificar el seu grau 
de validesa i l’eficàcia de la seva implantació. 

Cal cercar indicadors per tal de comprovar si el Projecte, la seva aplicació i 
els seus resultats, responen adequadament a les necessitats del centre i a les 
previsions que es van considerar. 

El claustre del professorat, de forma coordinada i promoguda per l’equip 
directiu, ha de ser qui realitzi les tasques d’avaluació. Caldrà avaluar de 
forma general el projecte, i centrar l’atenció en els aspectes que es 
considerin prioritaris d’avaluar. 

6.3 Revisió 
L’avaluació del Projecte ha de servir per efectuar les mesures correctores i 
millores necessàries per tal que el document reguli l’activitat quotidiana del 
centre. 

Seria convenient revisar aquest PEC cada tres anys i sempre que es 
produeixi un canvi important en el sistema educatiu, en la composició de 
l’alumnat del centre, o bé qualsevol altre canvi que hom consideri prou 
significatiu.   


