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A.- INTRODUCCIÓ. 

1.- PRESENTACIÓ DEL PROJECTE. 

La direcció d’un centre és una oportunitat de demostrar la voluntat de servei en un 
centre educatiu i alhora és una experiència enriquidora per a la meva vocació 
docent. És un gran repte treballar perquè l’Institut La Mitjana es converteixi en un 
centre públic de referència, amb un compromís social per donar resposta a les 
necessitats de l’entorn i, personalment, representa una motivació addicional liderar 
uns bons professionals docents i no docents que comparteixen aquesta visió 
articulada en el projecte de direcció i que, amb il·lusió, desitgen treballar en un 
clima emocional de bona convivència i confiança.  

Tot això suposa impulsar, transmetre i aplicar un projecte de direcció rigorós i a la 
vegada flexible pel que fa als objectius per tal d’engrescar tothom perquè aquest 
projecte se’l faci seu i perquè, entre tots i totes, el puguem fer efectiu i  adaptable, 
si escau, a la realitat canviant per assolir els objectius establerts. 

El fet de presentar aquest projecte de direcció per al quadrienni 2014-2018 vol 
deixar tancada una primera etapa que va des de la creació de l’Institut La Mitjana, 
el curs 2010-2011, fins a poder acollir les primeres promocions d’alumnat de 
l’Escola La Mitjana i, així, continuar treballant perquè, un cop s’acabi el mandat, la 
Mitjana sigui un centre diferent, millor i a la recerca de la qualitat i l’excel·lència 
educatives.  

 
2.- PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL. 

L’elaboració d’aquest Projecte de Direcció (PdD) requereix com a pas previ 
reflexionar sobre quins són els valors que regeixen l’actuació de l’Institut La 
Mitjana, quina és la seva raó de ser i com ens agradaria que fos l’institut i 
repensar-lo.  

És per aquest motiu que cal tenir present la referència del Plantejament 
Institucional que es desenvolupa en tres subapartats: Missió, Visió  i Valors del 
centre educatiu. 

 
La Missió. 

L’Institut La Mitjana és un centre  públic d’educació secundària  ubicat al barri de 
Pardinyes de la ciutat de Lleida i té per missió proporcionar una formació integral i 
de qualitat als nois i noies del seu entorn dins d’un marc de respecte a la diversitat. 
La seva finalitat és garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats,  treballant 
cooperativament per a la formació de ciutadans i ciutadanes competents, 
autònoms i responsables. 
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La Visió. 

Volem ser: 
● Un centre d’excel·lència que vetlla per l’optimització de les capacitats 

acadèmiques i personals del seu alumnat per tal de garantir-los les millors 
oportunitats d’èxit social i professional. 

● Un centre actiu  que treballa en equip per a l’avaluació i millora constant dels 
processos d’ensenyament i aprenentatge  implicats en el rendiment acadèmic i 
el desenvolupament social i emocional de l’alumnat. 

● Un centre integrador que proporciona les estratègies adequades per atendre el 
respecte a la diversitat i la compensació efectiva de les desigualtats. 

● Un centre obert que impulsa la col·laboració de les famílies en el procés 
d’educació i contribueix al progrés social de l’entorn conjuntament amb les 
institucions, organismes i escoles del barri.  

● Un centre compromès,  implicat activament en la promoció de la cultura, la 
competència social, els hàbits saludables,  el respecte mediambiental i la 
solidaritat. 

  
Els Valors. 

● Vetllem per l’acompanyament i tutorització en el procés de maduració 
acadèmica, social i personal de l’alumnat des d’una perspectiva holística. 

● Promovem  les relacions dinàmiques i basades en el principi de col·laboració i 
de coresponsabilitat entre l’institut i el seu entorn (famílies, entitats, institucions, 
escoles, entorn laboral…). 

● Estem oberts a les innovacions tecnològiques i pedagògiques i als canvis 
organitzatius en el marc de la pràctica reflexiva i millora constant de la nostra 
tasca docent. 

● Fomentem l’hàbit de la lectura com a eina per a l’assoliment de les 
competències  bàsiques i la formació integral de la persona. 

● Fomentem l’aprenentatge dels idiomes. 
● Potenciem la pràctica esportiva i els hàbits saludables com a impulsors de la 

cohesió social, la participació i l’autoestima. 
● Ens identifiquem amb els drets humans i promovem iniciatives a favor de 

l’educació per a la pau, la solidaritat, la interculturalitat, la tolerància i la igualtat. 
● Estimulem el respecte al medi ambient i l’aposta pel reciclatge, la sostenibilitat i 

l’ús responsable dels recursos.  
  
La línia metodològica i principis pedagògics.  

 Volem un institut que:  
●  Es centri en les persones i que permeti al nostre alumnat assolir l’excel·lència 

per a la seva vida futura,  tant acadèmica com laboral. 
● Adeqüi les metodologies d’ensenyament–aprenentatge a la realitat de cada 

alumne/a per tal de millorar el grau l’assoliment de les competències bàsiques. 
●  Consolidi el coneixement i l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits. 
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●  Garanteixi un bon nivell de coneixement i ús de la llengua castellana. 
● Asseguri un bon nivell de comunicació en llengües estrangeres (anglès i 

francès). 
● Faciliti l’accessibilitat i l’ús de les tecnologies de la informació en l’aprenentatge 

quotidià a l’aula. 
● Plantegi l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip. 
● Contribueixi a assolir un bon nivell d’habilitats socials. 
● Sigui dinàmic i capaç d’adaptar-se a la realitat canviant i diversa de l’entorn. 
● Potenciï els hàbits saludables. 
● Promogui la implicació de L’AMPA en el projecte educatiu. 

  
B.- DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE. 

3.- DIAGNOSI I ANÀLISI DEL CENTRE. 

3.1.- Diagnosi del centre.  

El centre es troba situat al barri de Pardinyes de la ciutat de Lleida i comparteix 
amb l’escola La Mitjana l’edifici i les instal·lacions. 

En aquest barri també hi ha un altre institut públic, el Josep Lladonosa, amb una 
amplia oferta d’educació obligatòria i postobligatòria 

L’Institut La Mitjana, aquest curs 2013-2014, imparteix tots els cursos de 
l’educació secundària obligatòria i compta amb dos grups a primer, tres a segon, 
tres a tercer i dos a quart d’ESO. 

Actualment, únicament s’ofereix a l’Institut la Mitjana els estudis d’Educació 
Secundària Obligatòria, tot i que tota la comunitat educativa espera, ben aviat,  
completar l’oferta amb els estudis postobligatoris de Batxillerat. 

El total d’alumnat del centre és de 247 alumnes.  
La plantilla de professorat és de 30 docents, 7 d’ells amb destinació definitiva.  

El PAS del centre està format per una subaltern i un administratiu.  
També gaudim d’hores d’atenció d’una persona vetlladora que atén l’alumnat 
amb necessitats educatives especials. 

Les instal·lacions del centre són les següents: aules ordinàries, biblioteca, 
gimnàs-sala d’actes amb vestidors (compartit amb l’escola), dues pistes 
esportives polivalents de 40x20m (compartides amb l’escola), aula de tecnologia, 
aula d’informàtica, laboratori de ciències, aula de música, aula de dibuix i aules 
de desdoblaments o dedicades a l’atenció de petits grups d’alumnat. 

Els serveis que ofereix el centre són: cantina-menjador (compartit amb l’escola) i 
aula d’estudi amb ordinadors que està a disposició de l’alumnat els dimarts i 
dijous de 16:00 a 17:00h. 
 
L’ activitats extraescolars coordinades per l’AMPA per aquest curs és l’activitat de 
futbol sala.  
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El marc horari del centre és el següent: 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:20-9:20   

9:20-10:20   

10:20-10:40 ESBARJO

10:40-11:40   

11:40-12:40   

12:40-13:00 ESBARJO

13:00-13:55   

13:55-14:50   

 DINAR

16:00-17:00  EQUIPS 
DOCENTS CLAUSTRE EQUIPS 

DOCENTS  

 
3.1.1.- Les famílies. 

Ha estat la voluntat d’aquesta direcció que les famílies estiguin informades en 
tot moment de l’evolució acadèmica, personal i social de l’alumnat. 
Es facilita aquesta informació a les famílies per diversos mitjans: mitjans 
telemàtics, com l’ús del programari Gestin;  informació per part de les 
persones tutores o del professorat, ja sigui en reunions presencials, 
telefòniques o en format paper que es lliura a l’alumnat,  i, també,  informació 
per mitjà de la pàgina web del centre.  
És en aquestes reunions, o telemàticament, que les famílies manifesten el 
seu grau de satisfacció per la tasca que es desenvolupa al centre.   
 
3.1.2.- L’alumnat. 

Actualment, la major part de l’alumnat del centre viu al barri de Pardinyes, tot i 
que hi ha alumnat que ve d’altres barris de la ciutat.  
Inicialment, el curs 2010-2011,el centre es va situar al barri de Balàfia i, per 
aquest motiu, també hi ha alumnat del barri de Balàfia i del Secà de Sant 
Pere. 
El curs 2012-2013 l’Institut La Mitjana va acollir l’alumnat de l’ESO de l’Institut 
Escola del Treball, atès que finalitzava aquesta oferta educativa en l’esmentat 
centre. Això va provocar una important adaptació perquè el centre tenia una 
catalogació de centre de tipologia A i arrel d’aquest acolliment va passar a ser 
un centre de tipus B (nivell de complexitat/ nivell socioeconòmic).   
La incorporació d’alumnat de l’Institut Escola del Treball va ser, principalment, 
a 3r i 4t d’ESO. En aquell moment,  l’Institut La Mitjana tenia alumnat fins a 3r 
d’ESO. Aquests fet va afectar  la projecció exterior del centre i va suposar una 
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adaptació en l’organització del centre per tal de seguir la  línia pedagògica 
desitjada.  
 

3.1.3.- L’Escola la Mitjana. 

S’estableix la coordinació amb la direcció de l’escola La Mitjana en el 
calendari de reunions d’ambdós centres. En concret, aquest curs es realitza 
aquesta coordinació el segon dimarts de cada mes. A més a més, les 
trobades entres les direccions es realitzen quan sorgeixen temes que cal 
resoldre de forma més urgent. 
 
En aquestes reunions, es tracten tot tipus de temes com: els que fan 
referència a les instal·lacions (gestió de l’ús), els que estan relacionats amb 
l’àmbit pedagògic i els que tenen a veure amb tots aquells projectes 
compartits com, entre d’altres, el dia de Pau, la Setmana de la Ciència, Sant 
Jordi i el Pla d’Entorn amb “el contacontes”. 
 
Per altra banda, cada curs acadèmic s’estableix la coordinació en relació al 
currículum en aspectes com l’acord perquè el segon idioma sigui el francès, el 
Treball per Projectes i el foment de l’hàbit lector del nostre alumnat.  
Aquesta coordinació vol aconseguir que, a partir del  curs 2017-2018, quan 
les promocions de l’Escola La Mitjana cursin 1r d’ESO a l’Institut La Mitjana, 
tinguin un pas natural i fàcil  a aquesta nova etapa educativa. 
 
3.1.4.- Les escoles adscrites. 

L’institut manté contactes regulars amb les escoles adscrites. Aquestes 
escoles són: l’escola Príncep de Viana, l’escola Riu Segre, l’escola Pardinyes 
i l’escola Alba. Aquesta coordinació garanteix una correcta coordinació entre 
l’etapa de primària i la secundària en diferents àmbits amb la finalitat de 
conèixer i donar a conèixer els respectius PEC (objectius, competències, 
continguts clau, estratègies didàctiques i metodològiques i criteris 
d’avaluació).  

 
Les tasques que realitzem son: 

 Compartir criteris per a l'elaboració de les activitats de reforç d'estiu i 
proporcionar als centres de secundària una còpia d'aquestes activitats 
encomanades a l’alumnat de 6è de primària que no ha superat 
satisfactòriament alguna de les àrees de llengua i matemàtiques. 
Concretar l’alumnat que cal que realitzi un Pla Intensiu de Millora (PIM) 

 Realitzar entrevistes durant el mes de juny entre els tutors i tutores del 
darrer cicle de l'educació primària i l’equip directiu de l’institut per al 
traspàs d'informació de cada alumne (nivells competencials, 
desenvolupament personal i social i situació familiar). 
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 Coordinar-nos amb els equips d'assessorament i orientació 

psicopedagògica per complementar la informació específica de l’alumnat 
amb necessitats educatives especials. 

 Fer el seguiment del procés d'adaptació a la nova etapa educativa, tant pel 
que fa al rendiment acadèmic com a aspectes de desenvolupament 
personal i social. Per aquest motiu, a partir del segon trimestre s’informa a 
les escoles adscrites de l’evolució de l’alumnat.  

 Informar de la jornada de portes obertes a les escoles adscrites i atendre  
les famílies que demanen informació sobre el Projecte Educatiu de l’Institut 
La Mitjana 

 
3.1.5.- L’ AMPA . 

L’AMPA col.labora de forma cordial i plena amb l’Institut La Mitjana. 
L’AMPA promou i organitza activitats extraescolars, facilita l’obertura de la 
biblioteca com a aula d’estudi-treball amb disponibilitat d’ordinadors, 
subvenciona diferents activitats com són la festa dels hàbits saludables, l’acte 
de graduació de l’alumnat  de quart d’ESO i el viatge de quart d’ESO.. 
Les famílies associades a l’AMPA són el 70 %. 
L’AMPA de l’institut i l’AMPA de l’escola estan coordinades i participen 
conjuntament en inversions de material important per als centres com ha estat 
l’adquisició d’un equip de música i d’un canó de projecció pel gimnàs. 
 
3.1.6.- La realitat sociolingüística. 

L'alumnat del nostre centre és capaç d'entendre, parlar, llegir, escriure i 
interaccionar en les dues llengües oficials (català i castellà) indistintament, 
sigui quina sigui la seva procedència lingüística. 
La procedència lingüística del nostre alumnat es distribueix de la següent 
manera: 33’5% de parla castellana, 27’8% de parla catalana i 5’1% de parla 
catalana i castellana. La resta de famílies (32’4%) tenen com a llengua 
materna una llengua no oficial a l'Estat espanyol. En aquest sentit, cal 
destacar que el 11’3% de l’alumnat té com a llengua materna l’àrab i el 22’1% 
altres llengües que al centre compten entre 1 i 6 parlants. 
 
Aquestes dades varien tenint en compte l’àmbit d’ús de la llengua. Així, pel 
que fa a l’ús de la llengua en l’àmbit familiar, tenim que un 38% usa el 
castellà, un 17% el català i un 15’6% ambdues llengües. És a dir, en aquest 
àmbit, el català perd espai d’ús a favor del bilingüisme. Pel que fa a la resta 
de llengües, si bé algunes famílies mantenen la seva llengua materna a nivell 
familiar, altres deixen d’utilitzar-la i opten per usar la llengua castellana. 
En canvi, pel que fa a l’ús de la llengua a nivell escolar, els percentatges 
s’equilibren a favor del català: el 50% utilitza indistintament el català i el 
castellà, el 33’5% el català i el 16’4% el castellà, la qual cosa és un indicador 
de què el centre està assolint un bon nivell de normalització lingüística en 
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llengua catalana. En aquest àmbit, cal dir que un 4’3% de l’alumnat utilitza, a 
més del català i/o castellà, l’àrab o el xinès amb els/les companys/es de 
l’institut que pertanyen a la seva comunitat lingüística. 
 

Finalment, cal constatar, també, quin és l’ús lingüístic a nivell social: el 37’7% 
només utilitza el castellà, el 30’7% de l’alumnat usa el català i el castellà en 
funció del seu interlocutor, i el 22’5% només el català; la qual cosa indica que 
alguns catalanoparlants (entre un 5% i un 7%) abandonen la seva llengua a 
favor del castellà, tot i que el català sigui la seva llengua materna i d’ús 
familiar i escolar. El 8’7% restant utilitza, juntament amb el català i/o castellà, 
altres llengües diferents a la catalana i a la castellana. 

3.2.- Estructura organitzativa actual. 

Òrgan executiu de govern:  

Equip directiu format per: Director, Cap d’estudis, Coordinadora pedagògica i 
Secretari. 

Òrgans col·legiats de govern: 
Consell Escolar: és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en 
el govern i la gestió del centre. 
 Com a òrgans de govern: Director, Cap d’estudis i Secretari.(3) 
 Com a representants del professorat (7) 
 Com a representants del pares i mares (4) 
 Com a representant de l’AMPA (1) 
 Com a representants de l’alumnat (3) 
 Com a representants del personal no docent (1) 
 Com a representant de l’Ajuntament (1) 

 
El Claustre: és l’òrgan propi de participació del professorat en el govern del 
centre i té la responsabilitat de planificar, coordinar, informar i, si escau, decidir 
tots els aspectes educatius del centre. Està integrat per la totalitat del professorat 
que presta servei al centre.  

 
Òrgans de coordinació didàctica: 
Equips docents: són coordinats per l’equip directiu. Cada tutor/a i professor/a 
d’un nivell planteja i proposa actuacions per a la millora de la gestió del grup-
classe. Aquestes reunions es realitzen setmanalment. 
  
Departaments de coordinació didàctica: els departaments realitzen 
l’elaboració i revisió de les programacions i l’elaboració de proves trimestrals que 
garanteixen la cohesió interna i permeten analitzar els resultats de l’alumnat. 
També fan l’anàlisi de les proves (internes i externes) que ha de permetre avaluar 
les competències assolides i detectar les dificultats d’aprenentatge de l’alumnat 
per proposar actuacions per a la millora.  
Els departaments didàctics es reuneixen setmanalment. 
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El centre s’organitza en quatre departaments: 
 Científic-tecnològic: integrat pel professorat de matemàtiques, biologia, física i 

química i tecnologia.  
 Llengües: integrat pel professorat de català, castellà i llatí. 
 Idiomes: integrat pel professorat d’anglès i francès. 
 Humanístic-expressiu: integrat pel professorat de ciències socials, religió, 

música, educació visual i plàstica i educació física. 

Coordinació d’activitats i serveis escolars: gestiona les activitats que són 
aprovades pel Consell Escolar, des de la proposta de l’activitat fins la valoració 
de l’activitat realitzada. 

Coordinació TIC: preferentment, aquesta coordinació està centrada en el 
manteniment i posada en funcionament del programari i maquinari necessari per 
a les activitats del centre. Per altra banda, també coordina les tasques a realitzar 
pel personal informàtic assignat des dels Serveis Territorials per ajudar amb el 
manteniment del maquinari, del programari  i de la xarxa telemàtica. 

Comissió d’Atenció a la Diversitat: la comissió d'atenció a la diversitat (CAD) 
és l'òrgan vertebrador i dinamitzador de l'orientació educativa al centre. És l'espai 
pedagògic de trobada entre diferents professionals del centre per ajustar i 
concretar l'aprenentatge de l'alumnat a les seves necessitats.  
Es reuneix setmanalment. 

Coordinació de Prevenció i Riscos: des d’aquesta coordinació s’elabora, es 
revisa i s’actualitza periòdicament el Pla d'Emergència. A l'inici de curs, s’ha de 
comprovar que el pla d'emergència estigui actualitzat i s’ha de garantir que, com 
a mínim, es faci un simulacre (d'evacuació o de confinament) durant el primer 
trimestre del curs escolar.  

Coordinació del Pla Lector: des d’aquesta coordinació, es pretén potenciar 
l’hàbit lector entre tot l’alumnat del centre mitjançant  l’elecció de lectures 
adequades als nostres alumnes, la coordinació de lectures en veu alta de 
l’alumnat i professorat i la realització de certàmens literaris dins i fora del centre. 
Per assolir aquests objectius, s’han adequat espais com la biblioteca escolar i 
d’aula. 

Coordinació de Mediació: es vol elaborar, durant aquest curs, el Projecte de 
Convivència. Aquest projecte va adreçat a tota la comunitat educativa amb la 
finalitat d’aprendre a viure i a conviure tots junts i en harmonia i no com a simple 
coexistència. Es vol contribuir a crear un bon clima escolar.   

Coordinació Agenda 21: des d’aquesta coordinació es coordina i participa en les 
activitats que s’ofereixen des del programa de l’Agenda 21 de l’Ajuntament de 
Lleida. A més, es potencien els hàbits saludables, la recollida selectiva de 
residus, l’estalvi energètic i el transport sostenible al centre. 
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3.3.- Informes i memòries de gestió. 
S’haurien d’haver elaborat informes de correlació sobre l’aplicació del pla de 
treball dels darrers cursos i els resultats obtinguts. Aquests informes no s’han 
realitzat atès que no es podia extreure una correlació directa ja que, després de 
dos cursos amb certa estabilitat d’alumnat i metodologia de treball, l’arribada de 
l’alumnat (5 grups) procedent de l’extinció dels estudis d’ESO de l’Institut Escola 
del Treball ha fet que s’hagi hagut de realitzar una diagnosi inicial a partir de la 
qual s’han  anat fent modificacions d’actuació en funció dels diferents resultats 
obtinguts. Amb tot, l’estructura organitzativa de l’alumnat s’ha realitzat a partir 
d’agrupaments flexibles dels alumnes tenint en compte el seu nivell 
d’aprenentatge. 
 
Respecte al Projecte Educatiu, la valoració de la gestió és la següent: 
 Equip de professorat força jove. Aproximadament un 20 % de la plantilla té 

destinació definitiva al centre. 
 Programa d’Acció Tutorial molt treballat. 
 Integració de les TAC com un entorn necessari per a l’aprenentatge quotidià 

de l’alumnat. 
 Implementació d’activitats de millora de la comprensió lectora (Pla Lector). 
 Reforç, mitjançant els grups flexibles de nivell, en l’aprenentatge de les 

matemàtiques i les llengües catalana, castellana i anglesa.   
 Potenciació en l’organització per a l’aprenentatge del francès com a segona 

idioma. 
 Promoció, en les activitats del centre, del plurilingüisme (català, castellà, 

anglès i francès). 
 Potenciació de la participació en diferents concursos de l’àmbit matemàtic. En 

aquest aspecte, s’han obtingut resultats molt satisfactoris. 
 Establiment de  grups d’alumnat d’aprenentatge significatiu amb metodologies 

més específiques. 
 Elaboració de protocols per a la coordinació primària-secundària amb l’escola 

La Mitjana i la resta d’escoles adscrites. 
 Participació en el Pla d’Entorn del barri. 
 Foment d’activitats que promouen l’educació en valors (des de les tutories i a 

nivell de tot el centre com, per exemple, el DENIP). 
 
Projecte de direcció que finalitza: 

 Mancances en el nivell de competències bàsiques per part del 40% de 
l’alumnat. 

 Rendiment acadèmic baix d’un percentatge d’alumnat per manca d’hàbits 
d’estudi i per un nivell inicial d’aprenentatge molt baix.  

 Un nombre significatiu d’alumnat planteja problemes de convivència com a 
conseqüència de no adaptar-se al grup classe. Això provoca una  distorsió del 
grup i acaba  afectant  la resta del grup classe. 

 Els nivells de major conflictivitat són a tercer i quart d’ESO. 
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 L’absència de l’oferta de batxillerat no ajuda en la matrícula a primer curs de 

l’ESO ja que  força famílies opten per altres centres que sí tenen aquesta 
oferta. 

 Molt bona gestió en la integració dels dos claustres per esdevenir-ne un de 
sol. 

 Relacions molt fluïdes amb l’AMPA. 
 El professorat, majoritàriament, té un nivell d’implicació molt alt. 
 Adequació progressiva de les aules amb recursos TIC.  

 
3.4.- Resultats educatius. 
Els resultats acadèmics de les diferents matèries han estat el punt de reflexió en 
els departaments didàctics per tal de proposar actuacions per a la millora.  
També se n’ha fet un seguiment per part dels tutors/es, dels equips docents i  de 
la direcció del centre per tal d’establir, si escau, propostes per millorar els 
resultats i/o l’organització del centre. 

3.5.- Resultats d’avaluacions externes.  

3.5.1.- Avaluació Global Diagnòstica. 

L'avaluació global diagnòstica de centres dóna lloc a dos informes 
d'avaluació, un adreçat al centre per orientar el seu pla de millora i un altre 
adreçat a l'Administració educativa per al coneixement i millora del sistema. 
El curs 2011-2012 vam tenir una avaluació global diagnòstica amb la finalitat 
de la millora de la qualitat de l'educació que reben els/les alumnes. Aquesta 
avaluació ens va aportar informació sobre l'assoliment dels objectius 
educatius per tal d'orientar en la presa de decisions per a la millora. 
 
Aquesta avaluació global diagnòstica (AGD), realitzada pels inspectors 
d’educació, els Sr. Ramon Castelló i Sr. Joan Valldaura, va incloure 
continguts avaluatius referits a:  

▪ El context: dóna coneixement de les característiques de la població, del 
centre, de les famílies i de l’alumnat.  

▪ Els resultats entesos en sentit ampli : nivell de satisfacció de la comunitat 
educativa, competències bàsiques i resultats acadèmics. 

▪ Els processos: es va posar èmfasi en aquells que incideixen en la gestió 
d'aula, en els continguts més transversals del currículum i en les 
estratègies per atendre la diversitat.  

▪ Els recursos: formals, humans i materials. 

El 8 de maig de 2012 es va generar un document d’ Avaluació Global 
Diagnòstica amb les valoracions següents: 

Referent al Context. 

La informació de context permet identificar els actors i el seu entorn (les 
característiques del centre, la cultura institucional, l'entorn familiar, l'entorn 
social, etc.) i permet valorar les necessitats i problemes i jutjar si els recursos 
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(plantejaments institucionals, objectius, planificació, etc.) són adequats a les 
necessitats. La informació de context permet també ponderar els resultats ja 
que un determinat resultat no té el mateix valor en contextos diferents. 
Pel que fa a l’institut, es tracta d’un centre de nova creació que va ser creat al  
curs 2010-2011. En aquest moment, està ubicat en uns mòduls prefabricats 
situats, provisionalment, en un espai al costat de les instal·lacions esportives 
del barri de Balafia de Lleida. Per al proper curs 2012-13, està previst el seu 
trasllat a un nou edifici, situat al costat de l’escola La Mitjana, que actualment 
ja està en funcionament i s’ubica al barri de Pardinyes. En aquests moments, 
el centre té un grup de 2n d’ESO i tres grups de 1r d’ESO.. 
 
Com a dades significatives caldria destacar: 

Un índex important d’afiliació de les famílies a l’AMPA. 
Un índex de diversitat important, tot i que globalment no més alt que en altres 
centres. 
Un índex de mobilitat gran, pel que fa a alumnat que s’ha anat incorporant al 
centre i, també,  de professorat ja que el creixement del centre ha fet que hi 
arribés més professorat. 
 Podríem dir que estem davant d’una comunitat educativa que s’està 
començant a formar, tant pel que fa a oferta educativa, al claustre de 
professorat  i al paper del centre en el barri i la ciutat. En aquest procés de 
formació inicial, hauríem d’entendre l’elevada heterogeneïtat de l’ alumnat que 
es van inscriure en el primer any de funcionament. 
  
Referent als resultats. 

Els resultats, entesos en sentit ampli (aprenentatges de l’alumnat, satisfacció 
de la comunitat educativa, etc.) i interpretats en el context permeten conèixer 
el valor afegit que aporta el centre i relacionar aquest valor afegit amb els 
processos i recursos: processos d'aula i tutoria (activitats i estratègies), 
processos relacionats amb la gestió del centre (convivència, coordinació, 
participació, relació amb l'entorn i gestió de recursos) i recursos (formals, 
humans i materials). 
  
L’anàlisi dels resultats obtinguts per l’alumnat es refereix únicament als 
alumnes de la promoció inicial, curs 2010-11, i, per tant, caldrà considerar-los 
poc significatius tot i que en podríem extreure algunes conclusions: 
  
- Els millors resultats s’obtenen en les àrees en què es produïa algun 

desdoblament o agrupació homogènia d’alumnat. En canvi, a les àrees 
que això no era possible els resultats no han estat tan bons. 

- La comunitat educativa manifesta globalment la seva satisfacció per la 
tasca realitzada fins ara, tot i que des del sector del professorat es 
demana més implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills 
i filles. 
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- En general, es detecta un nivell de satisfacció baix en el que són els 

serveis i activitats extraescolars derivades. Sobretot per les mancances 
que presenta el mateix edifici en tractar-se de mòduls prefabricats. 

  
Processos. 

a) Processos: aula. 

La informació sobre els processos d'aula (metodologies) permet identificar 
possibles desajustaments i mancances tan en la programació com en la seva 
implementació. És a dir, permet proporcionar informació sobre l'adequació de 
les decisions i accions realitzades i desvetllar les causes que expliquen els 
resultats amb la finalitat de millorar-los. La informació sobre els processos ens 
permet, també, valorar l'adequació dels recursos i la utilització que d'ells se'n 
fa. 
  
S’ha de destacar un important esforç per la  diversificació de les activitats 
segons  les necessitats de l’alumnat, però cal insistir en alguns aspectes 
relacionats amb la comunicació del que s’espera dels alumnes (criteris 
d’avaluació, coneixements previs, síntesi del treball realitzat,...) i, també, en 
alguns aspectes del processament de la informació i dels processos de diàleg 
dintre de l’aula, tan pel que fa a aspectes més curriculars com d’opinió, ja que, 
mentre que els professors creuen que estan ben establerts, aquesta opinió no 
coincideix del tot  amb la de l’alumnat. 
  
b).Processos: centre. 

Els processos de centre (convivència, coordinació, participació, relació amb 
l'entorn, gestió de recursos, etc.) han de facilitar la qualitat dels processos 
d'aula. En concret, els processos de centre han de fer possible: 
- Un projecte compartit de centre que respongui als plantejaments 

institucionals. 
- Una gestió eficaç i eficient dels recursos. 
- Una gestió tècnica i participativa del coneixement. 
- Un entorn educatiu favorable a l'aprenentatge: clima de centre. 
- Una sinèrgia en l'acció: l'acció combinada de diferents sectors i òrgans del 

centre per complir les finalitats preteses. 
- Etc... 
La comunitat educativa valora  positivament la tasca d’acció tutorial en els 
aspectes més quotidians, com són el control d’assistència, i en els aspectes 
d’orientació i seguiment dels processos d’aprenentatge, tan a nivell grupal 
com individual. Tot i així, el Claustre reconeix la necessitat de disposar d’eines 
per millorar la convivència, la gestió de les emocions i, en general, tot allò que 
pugui millorar el clima de centre.  
Es detecten algunes dificultats per comptar amb el suport i assessorament 
dels serveis externs (EAP i serveis socials), segurament perquè, en tractar-se 
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d’un centre de nova creació, encara està poc representat en  els plans de 
treball d’aquests serveis.  
Hi ha una excel·lent relació de col·laboració amb l’AMPA , especialment 
important en una situació de dificultat inicial. Els mateixos pares i mares 
demanen poder continuar participant en l’elaboració de projectes i normes del 
centre. 
 
Recursos. 

Els recursos disponibles al centre (els plantejaments institucionals, la 
planificació i l’avaluació, la formació i els recursos humans i materials) faciliten 
la correcta aplicació dels processos de centre i d'aula. El coneixement sobre 
l'adequació dels recursos resulta imprescindible per formular judicis ajustats 
sobre els  processos i els resultats. 
L’equip directiu i el  professorat han fet una gran tasca de posada en marxa 
del centre. S’han aconseguit uns plantejaments institucionals clars i coherents 
i també una planificació acurada de la tasca a desenvolupar. Amb tot, el 
mateix equip valora que necessitaria completar la seva formació en alguns 
aspectes relacionats amb la competència social i la resolució de conflictes. 
Les mancances que hi ha a nivell de recursos materials queden reflectides a 
l’edifici i als equipaments  que resulten insuficients. 
  
Propostes de millora. 

A partir de les valoracions i de les consideracions presentades en l'apartat 
anterior, l'equip d'avaluadors fa les següents propostes de millora al Consell 
Escolar perquè, després d'analitzar-les, les difongui a la resta de la comunitat 
educativa i en promogui els plans de millora pertinents. 
- Insistir en l’aprofundiment del tractament de la diversitat a l’aula amb 

alumnat heterogeni. És a dir, la gestió de diferents criteris d’avaluació i 
d’alumnes que estan a la mateixa aula i,  fins i tot, de diferents plans de 
treball. 

- Aprofundir en el treball de comunicació a l’alumnat  de quins són els seus 
objectius i, també, d’aquelles tècniques transversals a totes les àrees: la 
comprensió lectora, la capacitat de síntesi i els hàbits d’autonomia 
personal. 

- Continuar els actuals plantejaments institucionals pel que fa al seguiment 
de l’alumnat (PAT) i la coordinació dels equips docents. Tenint en compte 
la perspectiva de creixement  del centre,  cal establir la relació de les 
estructures horitzontals, els equips docents, amb les estructures més 
verticals, com són els departaments didàctics. 

- Continuar i millorar les relacions amb la comunitat educativa ja que fins al 
moment està molt ben valorada la tasca realitzada. Amb tot, cal 
sistematitzar-la i mantenir-la. 
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- Trobar espais de comunicació i coordinació amb els serveis externs per tal 

de poder millorar  l’atenció a l’alumnat que té més dificultats. 

- Les mancances en recursos materials segurament es  veuran resoltes 
amb el canvi d’edifici, ja que significarà una important millora. 

Un cop varem rebre aquest informe i vam donar-li publicitat a tota la comunitat 
educativa representada en el Consell Escolar del centre, s’iniciaren les 
millores per poder aplicar-les el proper curs 2012-2013.  
 
El curs 2012-2013 aquest informe va passar de ser una guia molt útil per 
elaborar la Programació General Anual a un document orientatiu ja que vam 
rebre, procedents de l’Institut l’Escola del Treball, deu professors amb 
destinació definitiva i l’alumnat, principalment de 3r i 4t d’ESO, que va 
completar sobtadament els quatre cursos d’ESO.  
 
També vam iniciar el curs a l’edifici actual i així vam iniciar la gestió conjunta 
dels espais i dels centres de primària i secundària. 
Per tots aquests motius, vàrem passar a ser un centre amb unes 
característiques molt diferents, en molts aspectes, a les avaluades. 
 
3.5.2.- Resultats de l’Avaluació Diagnòstica en educació secundària 
obligatòria. 

Resultats de les proves de competències bàsiques realitzades a l’alumnat de 
tercer d’ESO  

Curs 2012-2013. 
L’alumnat de l’Escola del Treball integra la totalitat del grup de 3rB i passa a 
completar el grup de 3rA en funció dels seus informes acadèmics. 

Competència comunicativa lingüística. 

Percentatge d'alumnat que assoleix la competència en llengua catalana i 
castellana (per grups) 
 

Llengua catalana Llengua castellana 
 

Global Comprensió 
lectora 

Expressió 
escrita Global Comprensió 

lectora 
Expressió 

escrita 

3A 78,95% 100% 42,11% 78,95% 89,47% 57,89% 

3B 16,67% 44,44% 11,11% 11,76% 23,53% 5,88% 

Total 48,65% 72,97% 27,03% 47,22% 58,33% 33,33% 

 
S’observen mancances lingüístiques molt significatives en el grup de 3r B. 
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Competència matemàtica 

Percentatge d'alumnat que assoleix la competència matemàtica (resultats per 
grups) 

 Global Numeració i 
càlcul Espai i forma. Mesura Canvi i 

relacions 
Estadística i 

atzar 

3A 100% 94,74% 57,89% 84,21% 73,68% 

3B 56,25% 56,25% 43,75% 50% 31,25% 

Total 80% 77,14% 51,43% 68,57% 54,29% 

 
A partir d’aquests resultats, es van prendre mesures per intentar que els/les 
alumnes aprenguin a partir dels seus nivells inicials d’aprenentatge. Aquestes 
mesures consistien en  agrupaments per nivells d’aprenentatge i 
desdoblaments en les matèries instrumentals. Amb tot, vam ser molt 
conscients que en un curs és molt difícil de recuperar algunes mancances 
significatives. 

Curs 2013-2014. 

Competència comunicativa lingüística. 

Percentatge d'alumnat que assoleix la competència (per grups) 

Llengua catalana Llengua castellana 
 

Global Comprensió
lectora 

Expressió 
escrita Global Comprensió 

lectora 
Expressió

escrita 

3A 100% 100% 88,24% 100% 100% 70% 

3B 38,46% 84,62% 7,69% 70,59% 76,47% 29,41% 

3C 11,76% 29,41% 0% 16,67% 16,67% 22,22% 

Total 51,06% 70,21% 34,04% 63,64% 65,45% 41,82% 

 
Competència matemàtica. 
Percentatge d'alumnat que assoleix la competència (per grups)  

 Global Numeració i 
càlcul 

Espai i 
forma. 
Mesura 

Canvi i 
relacions 

Estadística 
i 

atzar 

3A 88,89% 94,44% 61,11% 55,56% 77,78% 

3B 28,57% 14,29% 28,57% 14,29% 35,71% 

3C 43,75% 12,5% 43,75% 37,5% 31,25% 

Total 56,25% 43,75% 45,83% 37,5% 50% 
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A partir d’aquests resultats, s’han fet les valoracions pertinents i, des dels 
departaments didàctics, s’han establert mesures de millora. 
Cal dir que s’ha detectat una errada en els càlculs d’aquestes dades per part 
del Consell Superior d’avaluació, que s’ha comunicat aquesta incidència i que 
ens han informat que rebríem el comunicat aclaridor pertinent.  

 
3.6.- Matriu DAFO. 
Amb tota la informació obtinguda dels apartats anteriors, proposo el següent 
anàlisi DAFO 

AMENACES OPORTUNITATS 

Institut al barri amb oferta postobligatòria. Ampliació de les instal·lacions actuals   

Forta mancança de recursos econòmics 
Impulsar la participació de la comunitat 
educativa en la revisió de Projecte Educatiu 
del Centre 

Poca participació de les famílies en les 
actuacions de l’Ampa  Millorar la promoció externa del centre 

Poca implicació en el procés educatiu i 
associatiu d'algunes famílies  

  

DEBILITATS FORTALESES 

Percentatge negatiu en els resultats de les 
proves de competències bàsiques. 

Una acció tutorial acurada, cohesionada i 
consolidada. PAT amb valoració positiva 
d'avaluació externa de l'acció tutorial. 

Grup d'alumnat totalment desmotivat i amb una 
actitud  negativa envers  l’aprenentatge  

Aprenentatge per nivells en les matèries 
instrumentals i en anglès. 

Manca d'adequació d'algunes aules a les TIC. 
Un bon clima de centre basat en les bones 
relacions personals i la seva identificació amb 
el projecte. 

Poca implicació d'una part de les famílies. Bona estructura organitzativa per a la 
coordinació i el tractament de la diversitat. 

Insatisfacció del professorat pel nivell acadèmic 
d'algun grup d'alumnat i els seus hàbits socials. 

Sector d'alumnat amb inquietuds i 
participatius. 

La poca difusió de les activitats i treballs 
realitzats per l'alumnat al centre. 

La claredat en la definició i difusió de les 
normes del centre i dels criteris d'avaluació. 

Manca de recursos econòmics. Disposar d'aula d'acollida per a l’alumnat 
nouvingut. 

 
Equip directiu i de coordinació molt implicat i 
amb voluntat de millora. Receptiu a nous 
reptes. 
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C.- OBJECTIUS A ASSOLIR EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC I VINCULATS A LA 
MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS. 

4.- OBJECTIUS A ASSOLIR EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC.  
Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l'èxit escolar i l'excel·lència 
educativa, tot desenvolupant al màxim les capacitats de tots i cadascun dels 
alumnes com a principi fonamentador de l'equitat i garantia, alhora, de la cohesió 
social. 

Tenint en compte aquests objectius prioritaris, els centres, seguint el principi de 
l'escola inclusiva i d'acord amb les seves característiques, han de concretar en les 
seves actuacions els aspectes recollits en el document " Ofensiva de país a favor 
de l'èxit escolar". 

És per això que, en aquest Projecte de Direcció concretem aquests objectius i els 
compartim amb els del Projecte Educatiu del Centre de la següent forma: 

● Millorar els resultats educatius. 
- Millorar l'atenció a la diversitat. 
- Fomentar el treball per projectes. 
- Millorar l’hàbit lector . 
- Millorar la competència digital. 
- Millorar l’orientació i acció tutorial.  
 

● Millorar la cohesió social. 
- Millorar la convivència i el clima escolar del centre. 
- Millorar la projecció exterior del centre. 
- Fomentar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. 
 

● Millorar l'organització del funcionament del centre. 
- Actualitzar els documents de gestió del centre. 

 
 
D.- LES ACTUACIONS PREVISTES PER AL DESENVOLUPAMENT I 
L’APLICACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU. 

5.- ACTUACIONS PREVISTES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
EDUCATIU. 

Tal com s’expressen al Projecte Educatiu de Centre, l’Institut La Mitjana es 
proposa oferir a l’alumnat una educació integral que doni resposta a les necessitats 
de la societat actual. Vol fomentar l’autonomia de l’alumnat i educar-lo en el 
respecte cap al medi ambient i l’entorn social. 

Té com a objectiu prioritari vetllar per l’orientació acadèmica des de l’acció 
tutorial, la utilització de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) 
i el foment dels projectes lingüístics. 

Pel que fa a la relació amb les famílies de l’alumnat, es planteja la potenciació de 
la participació i la col·laboració amb el centre. 
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Dins del Projecte de Direcció que es presenta, s’introdueixen nous enfocaments, 
que es descriuen tot seguit, que milloren el plantejament de l’actual PEC. 

L’impuls de la lectura i l’hàbit lector: un temps de lectura diària, que potenciï el 
gust per la lectura i la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del 
currículum al llarg de tota l'educació secundària obligatòria, és bàsic per augmentar 
la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels 
joves, ja que cal no oblidar que la competència lectora és la base de molts 
aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la 
vida adulta. 

El Treball per Projectes: una metodologia d’aprenentatge centrada en l’alumnat i 
dirigida per ell amb l’ajuda del professorat. És un aprenentatge relacionat amb la 
realitat, que potencia el treball per competències, autònom i en equip, i millora 
l’assoliment dels aprenentatges.  

Cal continuar millorant l’aprenentatge de les llengües estrangeres, tot fomentant 
els intercanvis lingüístics (en anglès i francès), amb centres que tinguin aquestes 
realitats lingüístiques, i/o fomentant estades lingüístiques. També cal vetllar pels 
agrupaments i desdoblaments dels grups classe i iniciar la coordinació amb 
l’escola La Mitjana en relació amb la segona llengua estrangera, el francès, perquè 
el seu alumnat de cicle superior tingui continuïtat en l’oferta educativa d’aquest 
segon idioma. 

Integració de les TAC en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota 
l'educació secundària obligatòria. 
El Projecte de Convivència: va adreçat a tota la comunitat educativa amb la 
finalitat d’aprendre a viure i conviure junts i en harmonia i no com a simple 
coexistència, ja que cal  contribuir a crear un bon clima escolar.  

6.- ESTRATÈGIES I ACTIVITATS PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS. 
En les taules següents, es concreten les estratègies i activitats associades a 
implementar per assolir els objectius plantejats en l’apartat anterior. 
 
OBJECTIU 1: Millorar els resultats educatius. 

ESTRATÈGIA 1.1.- Millorar l’atenció a la diversitat.  

ACTIVITAT 1.1.1.- Organització dels horaris dels grup classe per grups flexibles en les matèries instrumentals 
(MA,LS,LC,IA). Sí=100% No= 0% 

1.1.1.1.Disminució de la ràtio en el nivell amb més alumnat amb dificultats d’aprenentatge. Sí=100%  No=0% 

ACTIVITAT 1.1.2.- Elaborar i fer el seguiment de les programacions del grup classe incloent-hi les mesures de 
reforç/ampliació convenients i ajustant-les a les necessitats de l’alumnat. 

1.1.1.1.-Percentatge de departaments que inclouen a les programacions mesures de reforç/ampliació en funció de les 
necessitats de l’alumnat. 

ACTIVITAT 1.1.3.- Organitzar els grups d’alumnes de primer en funció del traspàs d’informació i les proves diagnòstiques 
inicials de setembre. Sí=100%  No=0% 
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1.1.3.1.- Reunions de departaments de les matèries instrumentals per l'assignació de l'alumnat al grup classe. 
1.1.3.2.- El percentatge d'aprovats de matemàtiques, català, castellà i idioma és superior o igual a la resta de nivells. 
1.1.3.3.- Adequació dels continguts de les programacions didàctiques als diferents ritmes d’aprenentatge. 
1.1.3.4.- Percentatge de matèries amb currículum adequat als diferents nivells. 
1.1.3.5.- Percentatge d’aprovats en matèries instrumentals i idiomes. 
1.1.3.6.- Nombre i participació en convocatòries obertes: premis, activitats,... 
1.1.3.7.- Percepció del professorat de la motivació que suposa per a l’alumnat treballar per grups d’aprenentatge 
flexible (enquesta professorat). 

ACTIVITAT 1.1.4.- Organització del Programa Intensiu de Millora 

1.1.4.1.- Crear agrupaments flexibles per atendre aquest alumnat. Sí=100%  No=0%  
1.1.4.2.- Percentatge d’alumnat que supera el PIM. 

ACTIVITAT 1.1.5.- Crear agrupaments flexibles en les matèries instrumentals  i l’idioma, sempre que sigui possible, de 
primer a quart, prioritzant sempre els cursos inferiors als superior. Sí=100%  No=0% 

1.1.5.1.- Número de matèries de l'avaluació diagnòstica de quart d'ESO on el percentatge d'alumnat  es situa a la 
mitjana de Catalunya. 
1.1.5.2.- Percentatge de canvi d’alumnes per trimestre del grup assignat per acord dels diferents departaments 
didàctics.  

ESTRATÈGIA 1.2.- Fomentar el treball per projectes 

ACTIVITAT 1.2.1.- Aplicar el treball cooperatiu i per projectes interdisciplinars progressivament a primer, segon i tercer 
d’ESO. Sí=100% No=0% 

1.2.1.1.- Nombre de matèries que participen al treball per projectes 
1.2.1.2.- Número d’hores setmanals dedicades a treball per projectes. 
1.2.1.3.- Valoració de la motivació. (enquesta a l’alumnat i al professorat) 
1.2.1.4.- Participar en la Xarxa de Competències Bàsiques.Sí=100% No=0%  

ESTRATÈGIA 1.3.- Millorar l’hàbit lector 

ACTIVITAT 1.3.1.- Organitzar la biblioteca d’aula 

1.3.1.1.- Realitzar una organització horària per tal d’afavorir la lectura diària de 20 a 25 minuts. Sí=100% No=0% 
1.3.1.2.- Percentatge d’alumnat que llegeix tot el temps establert. 
1.3.1.3.- Adquirir el material necessari per poder implementar biblioteques d’aula.  Sí=100% No=0% 
1.3.1.4.- Percentatge d’alumnat que millora la comprensió lectora. 

ACTIVITAT 1.3.2.- Obrir la biblioteca del centre com a espai lector. Sí=100% No=0% 

1.3.2.1.- Adquirir el material suficient però necessari per poder implementar la  biblioteca. Sí=100% No=0% 
1.3.2.2.- Obrir la biblioteca durant els esbarjos. Sí=100% No=0% 
1.3.2.3.- Percentatge d’alumnat que utilitza la biblioteca com a espai lector. 

ESTRATÈGIA 1.4.- Millorar la competència digital 

ACTIVITAT 1.4.1.- Implementar l’ús de les eines digitals com a eina pedagògica fonamental d’aprenentatge. 

1.4.1.1.- Utilització de materials digitals  en els processos d’ensenyament aprenentatge.  
1.4.1.2.- Formació continuada sobre l’ús de tecnologies per aplicar-les al procés d’ensenyament aprenentatge, moodle, 
canons, materials digitals, etc.  Sí=100% No=0% 
1.4.1.2. Percentatge de matèries que utilitzen recursos digitals amb l’alumnat.  
1.4.1.3.- Grau de satisfacció de l’alumnat i el professorat per l’ús de les TAC (enquesta). 
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ESTRATÈGIA 1.5.- Millorar l’orientació i l’acció tutorial 

ACTIVITAT 1.5.1.- Seguiment individual de l’alumnat. Garantir una entrevista individualitzada amb tots els/les alumnes. 
Orientació personal. 

1.5.1.1.-  Aconseguir informació inicial de l’alumne. Sí=100% No=0% 
1.5.1.2.- Realització del traspàs d’informació amb les escoles adscrites. Sí=100% No=0% 
1.5.1.3.- Seguiment individual de l’alumnat per part de la persona tutora. Sí=100% No=0% 
1.5.1.4.- Percentatge d’alumnat entrevistat. 
1.5.1.5.- Grau de satisfacció de l’alumnat (enquesta). 
1.5.1.6.- Nombre de tutories amb pares i mares realitzades per la persona tutora del grup classe.  
1.5.1.7.- Seguiment acurat de l’alumnat amb necessitats educatives específiques. Sí=100% No=0% 
1.5.1.8.- Percentatge de sessions realitzades del PAT en relació a les sessions programades. 
1.5.1.9.- Tramesa de la informació de què disposa la persona tutora a l’equip docent. Sí=100% No=0% 
1.5.1.10.- Percentatge d’alumnat atès per l’EAP a partir de demanda de la família. 
1.5.1.11.- Incentivar  l’alumnat que s’esforça i obté bons resultats mitjançant incentius i reconeixement: beques 
econòmiques per a les activitats i sortides, diplomes de reconeixement per participació en concursos i premis... 

 
OBJECTIU 2. Millora de la cohesió social . 

ESTRATÈGIA 2.1.- Millorar la convivència i el clima escolar del centre 

ACTIVITAT 2.1.1.- Utilitzar el Pla de Mediació com a eina per a la resolució de conflictes. Resoldre amb la mediació 
aquells incidents que sigui possible de resoldre gràcies a la mediació.  

2.1.1.1.- Nombre de casos de mediació realitzats. 
2.1.1.2.- Activitats d’acompanyament pels  mediadors/es. Sí=100% No=0%  
2.1.1.4.- Número de casos mediats en què s’arriba a un acord. 
2.1.1.5.- Realitzar activitats esportives per equips fomentant la coeducació  a l’esbarjo. Sí=100% No=0%  

ACTIVITAT 2.1.2.- Millorar l’ordre i el silenci al centre mitjançant l’aplicació de normes concretes, objectives, 
quantificables  i conegudes per l’ alumnat, el professorat i les famílies dels alumnes.  

2.1.2.1.- Percentatge d’alumnat que no arriba amb puntualitat al centre sense causa justificada. 
2.1.2.2.- Disminució del percentatge d’incidències per grup classe respecte al trimestre anterior. 
2.1.2.3.- Percepció de silenci i ambient de treball al centre (enquesta al professorat). 

ESTRATÈGIA 2.2.- Millorar la projecció exterior del centre 

ACTIVITAT 2.2.1.- Publicitar les activitats realitzades pels diferents departaments o el centre. 

2.2.1.1.- Penjar a la pàgina web del centre les activitats realitzades. Sí=100% No=0%  

ACTIVITAT 2.2.2.- Organització la jornada de portes obertes. Sí=100% No=0%  

2.2.2.1.- Donar publicitat de la jornada Sí=100% No=0%  

ACTIVITAT 2.2.3.- Tramesa d’informació a les famílies. 

2.2.3.1.- Ús del programari Gestin. 
2.2.3.2.- Ús de la pàgina web del centre per part de les famílies. 

ACTIVITAT 2.2.4.- Participar en el Pla d’Entorn. 

ACTIVITAT 2.2.5.- Realització d’activitats compartides amb l’escola La Mitjana. 

2.2.5.1.- Dia de la Pau. 

2.2.5.2.- Setmana de la Ciència. 

2.2.5.3.- Sant Jordi. 

 
 

- - 20 - - 

IN
STIT

UT L
A M

IT
JA

NA



 
PROJECTE DE DIRECCIÓ  
Carles Vara Grasa

 

ESTRATÈGIA 2.3.- Fomentar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa 

ACTIVITAT 2.3.1.-  Realitzar xerrades informatives a les famílies. Sí=100% No=0%  

2.3.1.1.- Creació de la figura de pares/mares voluntaris com a  delegats de classe.Sí=100% No=0%  
2.3.1.2.- Realització de conferències  per a les famílies.Sí=100% No=0%  
2.3.1.3.- Reunions, almenys un cop per trimestre, amb el consell de delegats i representants del Consell Escolar 
Sector alumnat, . Sí=100% No=0%  

 
 
OBJECTIU 3. Millorar l'organització del funcionament del centre. 

ESTRATÈGIA 3.1.- Actualitzar els documents de gestió del centre. Aquesta revisió l’inicia el director del centre 
segons planificació o a petició de qualsevol membre de la comunitat educativa. Es realitza de forma deductiva des de la 
base  fins a arribar al Consell Escolar on s’aproven o no les esmenes aportades. 

ACTIVITAT 3.1.1.- Revisar i actualitzar, si escau, el Projecte Educatiu.Sí=100% No=0%  

ACTIVITAT 3.1.2.- Revisar i actualitzar, si escau, el Projecte Lingüístic.Sí=100% No=0%  

ACTIVITAT 3.1.3.- Revisar i actualitzar, si escau, les NOFC. Sí=100% No=0%  

ACTIVITAT 3.1.4.- Revisar i actualitzar el Projecte de Direcció.Sí=100% No=0% 

 

7.- RECURSOS ASSOCIATS AL PROJECTE DE DIRECCIÓ. 

Per aplicar un Projecte de Direcció en un centre calen recursos humans i materials. 
A la infraestructura organitzativa que tenim ja s’hi inclouen recursos humans i 
econòmics que no comporten més despesa al centre.  
Per altra banda, l’aplicació d’estratègies pot requerir els serveis de personal docent 
ja existent però que necessita una formació específica, recursos materials 
addicionals o  els serveis d’altres professionals.  
També, quan sigui necessari, es formularà proposta de llocs de treball específics 
estructurals amb el perfil propi i especialitat docent segons els objectius establerts 
en aquest projecte de direcció.  

 

E.- ELS INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIÓ, 
D’ACORD AMB ELS INDICADORS DE PROGRÉS DEL PROJECTE EDUCATIU. 

8.- AVALUACIÓ: EVOLUCIÓ I COMPLIMENT. 

Els indicadors per a l’avaluació del mandat i rendició de comptes permeten avaluar 
el grau d’aplicació del projecte, la millora dels resultats que se’n deriven i els 
agents destinataris per a la rendició de comptes i la periodicitat.  Aquests 
indicadors són variables que expressen -en termes qualitatius i/o quantitatius- 
aspectes essencials del funcionament i dels resultats del centre. Per ells mateixos, 
no expliquen les relacions causals però un conjunt integrat d’indicadors permet 
explorar un camp més ampli que facilita una interpretació amb més potencialitat 
d’incidència en la millora de la pràctica educativa. 
 
Mitjançant els indicadors que ja s’han expressat en les activitats  anteriorment 
detallades s’avaluarà el compliment dels objectius i estratègies associades. Cada 

- - 21 - - 

IN
STIT

UT L
A M

IT
JA

NA



 
PROJECTE DE DIRECCIÓ  
Carles Vara Grasa

 
activitat es avaluada almenys un cop per un indicador ja sigui pel grau d’aplicació, 
la qualitat d’execució o el grau d’impacte. 
Cal tenir en compte els indicadors següents per a la valoració de les diferents 
activitats: 

Indicadors de progrés de l’objectiu:  millorar dels resultats educatius. 
Taxa d'alumnat que aprova el curs (màxim dues assignatures suspeses). 
Taxa d'alumnat que assoleix l'àrea de català. 
Taxa d'alumnes que assoleixen l'àrea de castellà. 
Taxa d'alumnat que assoleix l'àrea de matemàtiques. 
Grau de satisfacció dels diferents sectors de la comunitat educativa. 
Taxa d'alumnat que supera les proves d'avaluació diagnòstica. 
Taxa d'alumnat que assoleix l'àrea de Llengua Estrangera. 
Taxa d'alumnat que es gradua. 
Taxa d'alumnat que supera els objectius de l'Educació Secundària (proves de 4t) (franja mitjana i 
alta). 
Taxa d'alumnat que supera els objectius de l'Educació Secundària (proves de 4t) (franja mitjana 
baixa, mitjana alta i alta). 
Percentatge d’alumnat que supera la matèria de  Ciències Socials. 
Percentatge d’alumnat que supera la matèria de  Ciències Naturals. 
Percentatge d’alumnat que supera la matèria de  Música. 
Percentatge d’alumnat que supera la matèria de  Visual i plàstica. 
Percentatge d’alumnat que superen la matèria de Educació Física. 
Percentatge d’alumnat que supera la matèria de  Tecnologia. 
Percentatge d’alumnat que supera la segona llengua estrangera: Francès. 

Indicadors de progrés de l’objectiu: “Millora de la cohesió social” . 
Grau de satisfacció de les famílies. 
Grau de satisfacció de l’alumnat. 
Grau de satisfacció del personal docent i no docent 

 
9.- ANÀLISI DELS RESULTATS OBTINGUTS. 
Els resultats obtinguts seran analitzats de manera objectiva mitjançant els 
buidatges estadístics corresponents. Aquests resultats ens permetran avaluar el 
nivell de satisfacció amb els processos endegats. 

 

F.- ELS MECANISMES DE RENDICIÓ DE COMPTES ALS  ÒRGANS DE 
CONTROL I PARTICIPACIÓ. 

10.-  SISTEMA D’INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ. 

10.1.- Informe de gestió i resultats. 

La Memòria Anual Avaluativa suposa una valoració global de l’equip directiu 
sobre el curs escolar. Per tant, inclou : 
▪ Assoliment dels objectius i actuacions planificades al PGA. 
▪ Assoliment dels resultats acadèmics. 
▪ Funcionament de recursos i serveis escolars. 
▪ Valoració del clima de centre i del tipus de relacions a la Comunitat Educativa. 
▪ Grau de desenvolupament dels projectes i plans de centre. 
▪ Grau de desenvolupament professional (formació, tutories, recerca...). 
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Tenint en compte que entenem l’avaluació com un sistema de millora continua, 
aquesta inclourà propostes de millora prioritzades. 
Com a resum de la memòria anual avaluativa i com a síntesi de l’aplicació i dels 
resultats del pla de treball de cada curs, s’elaborarà un Informe de Gestió i de 
Resultats. Amb aquest informe es comprovarà la correlació entre l’aplicació del 
pla i els resultats obtinguts, la interpretació de les dades i l’anàlisi dels factors que 
hi incideixen, la valoració de l’ús dels recursos associats al pla en funció de la 
seva aplicació i de la millora assolida, i les conclusions i les propostes de millora 
per al curs vinent. 

10.2.- Comunicació a la comunitat educativa. 

Per dur a terme qualsevol projecte, és imprescindible saber gestionar la 
informació per a què aquesta sigui compartida. Per tant, serà essencial que 
aquesta sigui comunicada a tota la comunitat educativa. Això s’ha de fer complint 
els següents criteris: 
▪ La informació ha de ser ajustada a la realitat i entenedora. 
▪ La comunicació s’ha de fer de forma clara. 
▪ S’ha de constatar que els diferents responsables de trametre la informació ho 

facin  de forma correcta. 
És per això que s’han d’assegurar mecanismes de transmissió d’aquesta 
informació en les reunions amb equips docents, amb caps de departament, amb 
tutors/es, amb els Claustres, amb el Consell Escolar, amb les famílies,... 

A més, tots els documents formals  del centre o informació en format digital 
(convocatòries, documents compartits,etc), així com les informacions més 
quotidianes, estaran penjades a la pàgina web del centre per poder ser 
consultades en tot moment per qualsevol membre de la comunitat educativa. 

10.3.- Planificació del sistema d’informació i comunicació. 

Mecanisme Destinatari Freqüència 

Informació sobre els objectius estratègics i estratègies a 
desenvolupar durant els propers 4 cursos. 

· Claustre de professors 
· Consell Escolar 

Inici de 
mandat 

Informació sobre el PdD i previsió de desplegament. · Inspecció educativa Inici de 
mandat 

Informació sobre les activitats previstes durant el curs (PGA). 
Caps de departament· 
Claustre de professors 

Consell Escolar 

Cada curs: 
inici 

Informació sobre el grau de compliment de les estratègies i 
activitats programades a l’inici de curs. Valoració: mesura dels 

indicadors. 

Claustre de professors 
Consell Escolar 

Cada curs: 
fi de curs 

Possible modificació d’estratègies, activitats i recursos. Claustre de professors 
Consell Escolar 

Cada curs: 
3r trimestre 

Informació activitats. Comunitat educativa Trimestral 

Memòria anual. Claustre de professors 
Consell Escolar 

Cada curs: 
Inici 
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Quadre de coordinació i informació. 
Claustre de professors 

Consell Escolar Bianual 

Memòria final de mandat. · Claustre de professors 
· Consell Escolar 

Fi del mandat 

 
10.4.- Participació de la comunitat educativa. 
S’ha d’entendre la comunitat educativa del centre en el sentit més ampli possible 
i incloent-hi tan les persones com les institucions que hi tenen alguna relació. Tot 
i que el nivell d’intervenció dels diferents sectors de la comunitat educativa és 
diferent, s’ha de preveure el sistema de participació i col·laboració que permeti 
l’enriquiment del procés educatiu. 
L’alumnat: mitjançant representants de cada grup classe, propostes individuals 
de l’alumnat i el consell de delegats (format per tots els representants de cada 
grup classe i els membres electes al Consell Escolar).  
Les famílies: s’ha de vetllar perquè les famílies tinguin un accés fluid a les 
informacions del centre. També s’ha de procurar que tinguin un paper important 
en la participació i en la col·laboració amb la vida del centre.  
Cal establir un calendari de reunions: reunions per cursos a l’inici de curs, reunió 
d’acollida amb les famílies de primer d’ESO, reunió individual a final de curs per 
informar dels resultats acadèmics i l’orientació, reunions d’activitats i sortides, 
reunions temàtiques, reunions amb l’AMPA,... Així, s’estableix una reunió 
bimensual amb la junta de l’AMPA per recollir propostes o suggeriments i 
informar sobre aspectes que l’associació demana.  
El professorat: el claustre de professorat és l’òrgan de participació del 
professorat en el control i la gestió de les activitats educatives del centre. 
El Consell Escolar: tots els membres de la comunitat del centre, així com la 
representació de l’administració local, tenen regulada normativament la seva 
participació en el centre a través del consell escolar. 
Ajuntament: s’ha de vetllar per la col·laboració amb l’Ajuntament amb la intenció 
de coordinar totes les actuacions del municipi en matèria de joventut, educació i 
participació ciutadana d’acord amb les que es realitzen amb altres entitats per tal 
d’optimitzar recursos, fer publicitat, organitzar conjuntament i plantejar actuacions 
coordinades amb altres serveis i entitats  que ens permetin garantir-ne l’èxit i 
l’adequació d’acord a les necessitats dels joves. 

 

11.- RENDIMENT DE COMPTES. 

11.1.- Òrgans de control i participació del centre. 
L’equip directiu, com a mínim a l’inici de cadascun dels cursos escolars, explicarà 
l’aplicació de la Programació General Anual i, al final de cada curs, informarà dels 
resultats obtinguts al Claustre i al Consell Escolar a través de la Memòria Anual 
Avaluativa (presentada al Claustre i aprovada pel Consell Escolar). 
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11.2.- Òrgans de control de l’administració. 
A principi de curs, la direcció lliurarà la PGA a l’Administració i, a final de curs, 
presentarà la Memòria Anual Avaluativa així com l’Informe de la Gestió i els 
Resultats. A més, s’han de lliurar al Departament d’Ensenyament les dades  
anuals i Sistema d'indicadors, resultats acadèmics, lliurament de dades de 
matrícula per a l'estadística, de serveis i altres dades que sol·licita el 
Departament d’Ensenyament mitjançant SAGA o els aplicatius informàtics 
establerts d’acord amb el Pla Estadístic i el Programa anual d’actuació 
estadística vigents. 
 
Mecanismes d’avaluació d’aplicació del Projecte de Direcció. 

Actuació Destinatari Periodicitat 

Presentació del projecte de 
direcció. 

Consell Escolar 
Claustre 

SSTT del Departament 
d’Ensenyament 

Inici de mandat 
 

Presentació de la Programació 
General Anual i la Memòria 

Anual. 
 

Consell Escolar 
Claustre 

SSTT del Departament Inici i 
final de curs 

Inici i final de cada curs 

Grau d’acompliment dels 
objectius i rendició de comptes. 

 

Consell Escolar 
Claustre 

SSTT del Departament 
d’Ensenyament 

A final de curs i al finalitzar el 
mandat 

 

 
 
11.3.- Memòria final de mandat. 
Per altra banda, la memòria final de mandat realitzarà i presentarà els següents 
continguts: 
▪ Punt de partida. 

▪ Pla desenvolupat: característiques i factors més destacats. 

▪ Valoració global de l’aplicació del pla. 

▪ Valoració global dels resultats obtinguts. 

▪ Avaluació de la responsabilitat de l’exercici de la direcció. 

▪ Propostes per un nou projecte de direcció i l’adaptació o modificació del PEC. 

 
No cal dir que, en acabar cada curs i tenint en compte els resultats obtinguts, es 
valorarà la necessitat de proposar, si escau, alguna modificació en les estratègies 
i les actuacions que s’havien previst inicialment per, si escau, millorar els 
resultats. 
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G.- ELS ELEMENTS PER A L’APROFUNDIMENT EN L’EXERCICI DEL 
LIDERATGE DISTRIBUÏT I PER AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DE LA 
COMUNITAT ESCOLAR EN EL CENTRE.   

El lideratge educatiu ha anat esdevenint, de manera creixent, un factor clau per 
millorar el centre. El lideratge és quelcom per construir perquè exercir una influència 
per treballar al voltant d´un projecte compartit és fruit d´un procés per aprendre 
conjuntament a fer-ho millor. S’ha de saber combinar la gestió tècnica (planificació, 
pressupostos, projectes...) i el lideratge (compromís, expectatives, anàlisi,...) en un 
equilibri de mútua dependència. 
El lideratge educatiu suposa una mirada oberta a la formació de l’alumnat des dels 
diferents espais on s’aprèn i s’educa: a la llar, a l’escola, en l’àmbit del lleure, en 
organitzacions socials i educatives de l’entorn... Tot plegat ens permet realitzar una 
mirada holística del fet pedagògic i adonar-nos de la necessitat d’interaccionar amb 
l’entorn i de cercar coherència i coresponsabilitat. El lideratge distribuït o compartit fa 
que la suma de talent i gestió del coneixement es converteixi en una multiplicació 
dirigida a aconseguir la millora del centre educatiu.   

12.- PROPOSTA D’EQUIP DIRECTIU. 
L’equip directiu que proposo que m’acompanyi com a candidat a la direcció en 
aquesta nova etapa és el següent:  
Cap d’Estudis: Montse Labèrnia Descarrega 
Coordinadora Pedagògica: Marisa Carrillo Medina 
Secretari: Enric Sanchis Tercero 

13.- ÒRGANS DE COORDINACIÓ.  

Consell de direcció: òrgan de participació i execució format per les persones del 
centre amb responsabilitats directives i de coordinació. Estarà integrat pels 
membres de l’equip directiu, els caps de departament i els diferents coordinadors. 

Equips docents: vetllen pel disseny, implementació i coordinació del currículum 
d’una forma integral i compartida. 

Comissió d’atenció a la diversitat: aquesta comissió tindrà per objectiu establir 
actuacions concretes per tal de dur a terme la integració de la idea de diversitat i 
inclusió en el desplegament del currículum i en l’actuació a l’aula. Estarà integrada 
pel director, la coordinadora pedagògica, la mestra de psicologia terapèutica i 
l’EAP. 

Caps de departament: espai de reflexió i validació d’actuacions pedagògiques 
proposades des de l’equip directiu.  

Grup impulsor del treball per projectes: es coordinen i concreten les actuacions 
en el treball per projectes. 

Coordinacions de projectes: responsables per a la implementació dels diferents 
projectes que es porten a terme al centre. 
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Periodicitat reunions dels òrgans de govern i coordinació 
Òrgan o equip de professorat Periodicitat 

Consell Escolar Bimensual 

Claustre de professorat Trimestral 

Reunió caps de departament setmanal 

Comissió atenció a la diversitat Setmanal 

Reunió de Departament Setmanal 

Consell de direcció Trimestral 

Reunió Direcció Setmanal 

Reunió de tutors de primer i segon d’ESO Setmanal 

Reunió de tutors de tercer i quart d’ESO Setmanal 

Equip Docent de primer  i segon d’ESO Setmanal 

Equip Docent de tercer i quart  d’ESO Setmanal 

Reunió de treball per projectes Setmanal 

Reunió direcció institut i direcció escola Quinzenal/Mensual 

Reunió de Pla d’entorn (quan es convoca) Mensual 

Reunió del director amb la junta de l’AMPA (quan es convoca) Bimensual 

  
Valorem molt especialment la dedicació i l’esforç que inverteixen els tutors/es, els 
coordinadors/es i responsables dels diferents projectes,  els caps de departament  i 
el professorat en les tasques que els són encomanades. Sense aquests 
professionals cap de les activitats i projectes recollits en aquest Projecte de 
Direcció no podria portar-se a terme. 
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I.- WEBS CONSULTADES. 
▪ Axia.  

http://axia.cat/ 
▪ Intranet del Departament d’Ensenyament.  

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda 
▪ Inspecció educativa Lleida. 

http://phantom.xtec.cat/inslle/identifica.php 
▪ Nous conceptes de la Lleida d’Educació per Alberto Del Pozo. 

http://albertodelpozo.blogspot.com.es 
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