
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut de Roda de Barà 
 
C. de la Font, 3  
43883 - Roda de Barà  
Tel. 675788560 
e3011418@xtec.cat 
http://www.xtec.cat/centres/e3011418 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte Educatiu de 
Centre 
 
 
Institut Roda de Barà 
 
 
 
 
 
Normativa reguladora: 
 
DECRET 
102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius 
 
Llei  
12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya 
 
 
 
PEC – Data de l’ultima revisió/aprovació del Consell Escolar:  _______________ 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut de Roda de Barà 
 
C. de la Font, 3  
43883 - Roda de Barà  
Tel. 675788560 
e3011418@xtec.cat 
http://www.xtec.cat/centres/e3011418 
 

 
 
Projecte Educatiu de Centre – PEC 
 
Índex  
 

1.- Introducció         ( 3 ) 

2.- Context          ( 4 ) 

3.- Trets d’identitat de l’institut       ( 5 ) 

3.1. Escolarització inclusiva 

3.2. L’ús de la llengua catalana 

3.3. Desenvolupament de les competències bàsiques 

3.4. Desenvolupament integral 

3.5. El pluralisme i els valors democràtics 

3.6. La coeducació 

3.7. Relacions positives 

3.8. L’ aconfessionalitat 

3.9. La sostenibilitat 

3.10. La participació 

3.11. La modalitat de gestió 

3.12. Avaluació interna permanent del centre 

3.13. Les relacions Institut-Entorn 

4.- Formulació dels objectius generals      ( 9 ) 

4.1. Àmbit pedagògic 

4.2. Àmbit administratiu 

4.3. Àmbit humà i de serveis 

5.- Concreció dels objectius a assolir i descripció global de l’organització i el 

funcionament del centre previstos en finalitzar el projecte de direcció  ( 10 ) 

6.- Descripció de les grans línies d’actuació previstes per a assolir els objectius fixats 

en l’apartat anterior i previsió dels recursos necessaris    ( 10 ) 



6. 1.- Assoliment de les competències bàsiques. Inclusió escolar 

6. 2.- Minimització del fracàs escolar i adequació del rendiment acadèmic a les 

    perspectives de l’alumnat  

6. 3.- Orientació personal, acadèmica i professional 

6. 4.- Participació del conjunt de la comunitat educativa en la gestió de  centre 

6. 5.- Mediació i resolució de conflictes 

6. 6.- Formació integral 

6. 7.- Gestió, avaluació i participació 

6. 8.- Indicadors o paràmetres de gestió de la qualitat en el centre 

6. 9.- Difusió i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 

7.- Estructura organitzativa del centre      ( 20 ) 

7.1. Òrgans de govern 

7.2. Equip de professors 

7.3. Comissions mixtes 

8.- Serveis escolars         ( 21 ) 

9.- Pla lingüístic.         ( 22 ) 

10.- PAD - Pla d’Atenció a la Diversitat.       ( 22 ) 

11.- PAT - Pla d’Acció Tutorial.       ( 22 ) 

12.- Exposició del procés d’avaluació del desenvolupament del projecte de direcció i 

dels mecanismos previstos per informar els òrgans de govern i de coordinació. 

( 23 ) 

 
Annex 1 – Programa de mediació escolar 
 
Annex 2 – Pla lingüístic 
 
Annex 3 – Pla d’Acció Tutorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.- Introducció 
 
Segons l’Article 4 del DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 
educatius, el Projecte Educatiu del centre es defineix: 
 

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 escaigui, de 
l’entorn productiu, i preveure les necessitats educatives de l’alumnat. 

 
El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és la màxima expressió de l’autonomia dels 
centres educatius, i defineix les finalitats de la Comunitat Educativa en referència al 
tipus de persona que volem formar (valors, principis d’identitat, pautes de conducta, 
etc.).  Així doncs, el PEC, és on queda recollida la manera de veure i entendre el centre 
per part de totes les persones que hi intervenim: alumnes, professors, monitors, personal 
auxiliar i de serveis, famílies. 
 
Per aconseguir que sigui un projecte conjunt i, al mateix temps, viscut com a propi per a 
cada persona, cal que les relacions entre nosaltres siguin fluides, participatives i de 
col·laboració. Cal que entre tots anem millorant els mecanismes que ens facilitin 
aquesta feina. També és necessària una actitud de base: cal que acceptem de manera 
crítica tota mena de suggeriments, que la informació arribi a tothom i propiciar el diàleg 
i la col·laboració. 
 
De portes enfora volem igualment mostrar-nos oberts a les diferents iniciatives que ens 
puguin arribar, participant en la mida que ens sigui possible per tal d’aconseguir una 
millora. Al mateix temps considerem important aportar iniciatives i propostes que 
repercuteixin en una millora del nostre entorn. 
 
Per aconseguir “Una educació de qualitat per a tots i entre tots”, són tres els principis 
fonamentals que nosaltres prenem com a referència: 
 

a. L’exigència de proporcionar una educació de qualitat, amb l’equitat del seu 
repartiment, a tots els ciutadans dels dos sexes, en tots els nivells del sistema 
educatiu. 

b. La necessitat que tots els components de la comunitat educativa col·laborin per 
aconseguir aquest objectiu tan ambiciós. 

c. El compromís de tota la comunitat educativa amb els objectius educatius 
plantejats. 

 
 
 



El Projecte Educatiu i el Projecte de Direcció 
 
Segons l’article 24 del DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels 
centres educatius públics i del personal directiu professional docent. 
 

1. El projecte educatiu és la màxima expressió de l’autonomia del centre 
educatiu i l’element vertebrador de la seva activitat. El projecte de 
direcció, atès que ordena el desplegament i l’aplicació del projecte 
educatiu per al període de mandat de la direcció del centre, ha d’establir 
les línies d’actuació prioritàries que s’han de desenvolupar durant el 
període i, si escau, ha de formular propostes en relació amb l’adaptació o 
modificació, total o parcial, del projecte educatiu. 

2. El projecte de direcció es concreta, cada curs, mitjançant les 
programacions generals anuals, que han de permetre assolir els objectius 
formulats en el projecte. 

 
Per aquest motiu i donat que partim d’un mateix origen ideològic, els dos projectes al 
nostre centre es concreten en un únic projecte, el educatiu, que també és el nostre 
projecte de direcció, que anirà evolucionant i adaptant-se a les circumstàncies al llarg 
dels primers anys de posada en marxa del centre. 
 
2.- Context 
 
L’Institut de Roda de Barà està ubicat a la població que el seu propi nom indica. 
Provisionalment i mentre es construeix l’edifici definitiu la docència s’impartirà en uns 
mòduls prefabricats, situats just davant del centre de primària Escola Salvador Espriu, al 
carrer de la Font, i construïts expressament amb aquesta finalitat.  
 
La construcció de l’edifici provisional per al curs 2010-2011 consisteix en tres mòduls 
prefabricats que contenen tots els espais físics necessaris per gestionar les tasques 
docents i administratives inherents a dos grups de primer nivell de l’ESO. 
 
Per als cursos acadèmics següents, la incorporació gradual dels nivells successius de 
l’ESO al centre, fins a completar l’etapa obligatòria, implica la previsió d’un creixement 
físic del centre que els ha d’anar acollint. Tot i que es parla d’una única ampliació per al 
curs 2011-2012, abans d’ocupar els espais del centre definitiu, existeix la possibilitat de 
continuar afegint mòduls per al curs 2012-2013, en previsió d’un endarreriment de les 
obres. 
 
Els alumnes del centre provenen majoritàriament de les escoles de Roda de Barà, Escola 
Salvador Espriu i CEIP El Cucurull, i en menor proporció del CEIP L’Estel de 
Bonastre. Tradicionalment, els alumnes de Roda de Barà cursaven l’ESO a 
Torredembarra, i els de Bonastre al Vendrell. 
 
En referència als recursos humans, durant el curs acadèmic 2010-2011, el centre 
funcionarà amb una plantilla de cinc professors sencers, i tres a mitja jornada per a les 
matèries específiques. A més a més, d’una monitora i un subaltern del Personal 
d’Administració i Serveis. 
 
 



3.- Trets d’identitat de l’institut 
 
Els trets d’identitat són la declaració de principis que l’institut assumeix com a propis. 
Caracteritzen la presa de posició de l’institut respecte a aspectes rellevants en matèries 
d’educació i formació. Des d’aquest punt de vista, és una relació dels principis que 
identifiquen les conviccions de l’institut i que tots els membres de la comunitat 
educativa haurien d’interpretar inequívocament, fer-los seus i desplegar-los en la seva 
activitat docent. 
 
Els trets d’identitat els classifiquem en els següents aspectes: 
 
3.1. Escolarització inclusiva. 
 

Defensem l’escolarització inclusiva de l’alumnat, atenent des d’un plantejament 
global de centre les seves necessitats educatives i prioritzant, sempre que sigui 
possible i adequat, la màxima participació de tot l’alumnat en els entorns escolars 
ordinaris. 
 
Potenciem el respecte de la multiculturalitat i la diversitat i el foment d’actituds 
solidàries basades en el coneixement. 

 
 
3.2. L’ús de la llengua catalana. 
 

El català com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament. Al 
centre, s’utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge. El centre 
fa del català el vehicle d’expressió normal en les seves activitats docents i 
administratives, tant les internes com les externes. 
 
El centre vetllarà per l’ús habitual de la llengua catalana, com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge de les diferents àrees, excepció feta de la llengua castellana i les 
llengües estrangeres. Les activitats orals i escrites, el material didàctic, els llibres 
de text, i les activitats d’avaluació seran en llengua catalana. 
 
El centre tindrà en compte la situació sociolingüística del seu alumnat. Pel que fa 
als alumnes no catalanoparlants s’impulsarà la tendència a usar el català en el 
màxim de contextos possibles, com expressió de la voluntat de normalitzar la 
lengua del país. 
 
L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya 
provinents d’altres zones de parla no catalana, entenem que ha de rebre un suport 
especial i addicional del català. El centre garantirà l’aprenentatge de la llengua 
catalana; i vetllarà perquè aquests alumnes n’adquireixin, al més aviat possible, el 
nivell llindar. Sempre que sigui pedagògicament possible, en acabar 
l’ensenyament secundari, aquestos alumnes hauran de conèixer tant el català com 
el castellà de manera que siguin capaços de comprendre’ls i de produir missatges 
orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat. 
 
 
 



3.3. Desenvolupament de les competències bàsiques. 
 

Potenciem, com a finalitat central de la nostra tasca educativa, el desenvolupament 
de les competències bàsiques en l’alumnat. 
 
L’assoliment per tot l’alumnat d’un bon nivell de comprensió i d’expressió oral i 
escrita, d’agilitat en l’ús d’estratègies i instruments de càlcul i en la resolució de 
problemes, i d’autonomia en l’aprenentatge en l’ensenyament obligatori. 
 
La millora de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, potenciant l’ús 
comunicatiu de la llengua i la seva utilització com a eina d’accés al coneixement 
en continguts de matèries no lingüístiques. 
 
La integració de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el 
procés d’ensenyament i aprenentatge i en l’avaluació de les diferents matèries del 
currículum. 
 
La coordinació de les diferents matèries d’un curs entre el professorat que forma 
cada equip docent per tal de potenciar la transversalitat dels coneixements i 
fomentar àmbits de treball interdisciplinari, la integració dels diferents tipus de 
continguts per part de l’alumnat i el seu ús efectiu en diferents situacions i 
contextos. 

 
3.4. Desenvolupament integral. 
 

Defensem un desenvolupament integral de totes les capacitats de cada alumne/a 
per esdevenir persones autònomes i ciutadans i ciutadanes responsables, que es 
comprometin en la millora de l’entorn social i natural. 

 
3.5. El pluralisme i els valors democràtics. 
 

El centre assumeix la responsabilitat de formar el seu alumnat en el marc del 
conjunt de valors, actituds i normes que caracteritzen una societat plural i 
democràtica, i procura que aquesta formació abasti totes les dimensions 
importants d’una educació integral. Es per això, que es vetlla perquè la vida de 
relació en el centre s’orienti pels camins de la tolerància, la llibertat, la 
responsabilitat i el diàleg, a la vegada que es treballa perquè aquests valors 
serveixen de fonament a qualsevol activitat educativa i s’incorporin a la seva 
programació. 
 
Actuem amb la màxima naturalitat en totes les situacions d’agrupament 
d’alumnes, procurant sempre la complementarietat i mai la separació per raó de 
sexe. Tanmateix s’actuarà sense prejudicis de cap mena a l’hora de l’orientació 
professional a l’alumnat. 

 
3.6. La coeducació. 
 

Entenem la coeducació com el procés d’educar per a la igualtat sense 
discriminació per raons de sexe. És per això que posem especial cura perquè la 
programació dels continguts i activitats educatives no sigui discriminatòria, perquè 



els nois i les noies tinguin les mateixes oportunitats d’instrucció i orientació i 
perquè puguin participar en la vida del centre amb el mateix grau d’igualtat i 
responsabilitat. 
 
També es té en compte el contingut dels llibres de text, lectures complementàries 
o d’altres materials en el sentit que no presentin imatges discriminatòries o 
estereotipades en els papers o rols tipificats tradicionalment com a femenins o 
masculins. 
 
Actuem amb la màxima naturalitat en totes les situacions d’agrupament 
d’alumnes, procurant sempre la complementarietat i mai la separació per raó de 
sexe. Tanmateix s’actuarà sense perjudicis de cap mena a l’hora de l’orientació 
professional a l’alumnat. 

 
3.7. Relacions positives. 
 

Considerem imprescindible fomentar i potenciar unes relacions positives, d’afecte 
i col·laboració entre els nens i les nenes, tant dins del seu grup-classe com amb la 
resta de companys i companyes del centre, tinguin l’edat que tinguin. 
 
La necessitat d’afecte i col·laboració és també necessària en les relacions entre 
l’alumnat i les persones adultes. 
 
Pretenem educar per la pau i la solidaritat, ensenyar a estimar, respectar i tenir 
cura de la pròpia persona i la dels altres i a protegir l’entorn natural i urbà. 
 
Ens proposem estimular hàbits i actituds afectives i cognitives que permetin a 
l’alumnat comprendre i respectar les diferents cultures de minories, grups i 
persones. 

 
3.8. L ‘aconfessionalitat. 
 

El centre es manifesta laic i plural. Es considera la religió com un fet social, 
cultural i històric, que es fonamenta amb la llibertat individual i, per tant, el centre 
es mostra respectuós amb conviccions religioses tant dels professors, com dels 
alumnes i les seves famílies. 
 
El centre ofereix la possibilitat que l’alumnat que ho vulgui, rebi una formació 
específicament religiosa. Aquesta formació no ha d’interferir ni entrar en 
competència amb la resta d’activitats de l’institut. 
 
La presència d’alumnes de diverses confessionalitats afavoreix la possibilitat 
d’educar tot l’alumnat en el respecte i en la convivència sense cap discriminació. 
 
De la mateixa manera, el centre és respectuós amb les diverses concepcions 
filosòfiques del món i de la vida i amb les diverses ideologies polítiques, tenint 
com a marc referencial la declaració universal de drets universals. 
En aquest marc de respecte mutu no hi poden tenir cabuda actituds 
d’adoctrinament, de proselitisme ni de sectarisme. 

 



3.9. La sostenibilitat. 
 

Apostem per la sostenibilitat social i ambiental i per una alimentació saludable. 
Estem implicats en la conservació del medi ambient, social i natural i treballem 
pel futur d’un món més habitable. 
 

3.10. La participació. 
 

Considerem com a fonamental la participació a la vida de l’escola de tots i cada un 
dels sectors que formen part de la comunitat educativa. Les comissions mixtes 
representen un element dinamitzador bàsic per a la vida de l’escola. 
 
Cal fomentar una participació on no es diferenciïn els sectors com a parts 
enfrontades amb interessos diferents sinò com un tot amb objectius comuns. 

 
3.11. La modalitat de gestió. 
 

Potenciem el règim participatiu en la gestió de l’institut en què pares, professors, 
alumnes, i personal no docent hi intervinguin d’acord amb allò que els permet la 
legislació vigent. Considerem de gran importància els procediments i vies de 
comunicació interna i externa que garanteixin un ús democràtic de la informació, 
la transparència, claredat i participació responsable. 
 
Afavorim les relacions de l’institut amb els altres centres educatius, tant de 
primària com de secundària per tal de consensuar procediments, mètodes i 
activitats, i sobretot facilitar la transició dels alumnes i la seva documentació sense 
cap mena de neguit ni dificultat addicional per a les famílies. 
 

3.12. Avaluació interna permanent al centre 
 

Segons la normativa, els centres educatius sostinguts amb fons públic s’han 
d’autoavaluar. De l’autoavaluació n’han de deduir actuacions de millora, que han 
de quedar registrades, d’acord amb el que s’estableix per reglament. 
 
Amb l’objectiu de crear uns mecanismes d’avaluació permanent del funcionament 
del nostre centre, i promoure millores de forma continuada, existeix la Comissió 
d’Avaluació Permanent, que proposarà les estratègies més adequades per 
implantar progresivament l’avaluació als diferents àmbits d’estudi i, una vegada 
escoltat a les parts implicades, les corresponents actuacions de millora. 
 

3.13. Les relacions Institut-Entorn 
 

Entenem que per un bon desenvolupament del procés educatiu és indispensable 
que el centre col·labori, participi i estigui representat en tots els àmbits que li 
siguin propis dels diferents municipis que configuren la nostra zona escolar amb la 
finalitat de reforçar la imatge institucional externa. Volem que el centre tingui un 
valor simbòlic afegit per a tots els membres de la comunitat educativa. 
 



Per aconseguir el que volem hem establert un sistema de comunicació permanent 
amb els ajuntaments amb la finalitat d’aconseguir una relació fluïda amb les 
administracions locals i els seus ciutadans. 
 
També col·laborem amb les institucions locals, i amb les escoles de primària de 
Roda de Barà i Bonastre en totes aquelles propostes que ajuden a una transició 
pedagògica ben planificada i congruent amb uns objectius comuns. 

 
 
4.- Formulació dels objectius generals 
 
4.1. Àmbit pedagògic 

 
L’Institut de Roda de Barà assumeix com a objectiu prioritari donar al seu 
alumnat una educació integral, acadèmicament de qualitat i potenciadora 
d’habilitats bàsiques i valors fonamentals. 

 
Ens proposem assolir els següents objectius: 

 
- Facilitar la col·laboració entre els membres dels diferents departaments 

per tal d’aconseguir una línia pedagògica coherent i una bona 
coordinació en la intervenció educativa. 

- Potenciar un ensenyament actiu en el qual es desenvolupi la iniciativa, la 
creativitat i l’autonomia, amb la finalitat de fomentar en els nostres 
alumnes una actitud curiosa, crítica i investigadora. 

- Incorporar e les programacions dels crèdits, objectius i continguts 
relacionats amb el nostre entorn natural, social, cultural, econòmic i 
laboral. 

- Promoure la projecció exterior del centre mitjançant l’establiment de 
relacions amb les institucions locals per tal d’informar-los de tot allò que 
pugui afectar els alumnes del seu municipi. 

- Donar a conèixer als mitjans de comunicación locals i comarcals el 
ventall d’activitats de tota mena que el centre va realitzant al llarg del 
curs amb la finalitat d’augmentar el sentit de pertinença. 

- Adequar específicament el currículum als alumnes amb necessitats 
educatives especials. 

 
4.2. Àmbit administratiu 
 

En l’àmbit administratiu ens proposem: 
 

- Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 
- Portar a terme una gestió económica clara i organitzada, amb la 

supervisió de la Comissió Econòmica. 
- Intentar aconseguir subvencions econòmiques d’altres estaments per tal 

de desenvolupar determinats projectes pedagògics. 
- Informar i facilitar la sol·licitud de beques i ajuts convocats per diferents 

institucions oficials, a les famílies interessades. 
- Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona 

comunicación interna i externa. 



4.3. Àmbit humà i de serveis 
 

En aquest ambit ens proposem: 
 

- El centre vol afavorir la creació literària i artística, desenvolupar la 
sensibilitat estètica i musical dels seus alumnes i impulsar el coneixement 
dels bens artístics, de les tradicions i del patrimoni cultural. 

- En l’àmbit artístic es muntaran exposicions amb els treballs realitzats 
pels nostres alumnes. 

- Anualment s’organitzarà un concurs literari coincidint amb la festivitat 
de Sant Jordi. 

- El centre facilitarà la utilització dels seus espais físics per a la pràctica 
docent, cursos de formació i activitats extraescolars, i, en les condicions 
que determini el Consell Escolar, per a l’organització d’activitats obertes 
al barri, a la ciutat, o a altres institucions. 

- El centre afavoreix les actuacions de les associacions d’alumnes, del 
Consell de delegats i delegades i de l’Associació de Mares i Pares 
d’alumnes habilitant espais concrets per a les seves reunions i activitats i 
facilitant la publicació de les seves informacions. 

 
 
5.- Concreció dels objectius a assolir i descripció global de l’organització i el     

funcionament del centre previstos en finalitzar el projecte de direcció. 
 

Els objectius principals a assolir en finalitzar aquest projecte són els següents: 

1. Assoliment de les competències bàsiques per part de tot l’alumnat. Inclusió 
escolar. 

2. Minimització del fracàs escolar i adequació del rendiment acadèmic a les 
perspectives de l’alumnat. 

3. Orientació personal, acadèmica i professional.  
4. Participació del conjunt de la comunitat educativa en la gestió del centre. 
5. Mediació i resolució de conflictes. 
6. Formació integral. 
7. Gestió, avaluació i participació. 
8. Difusió i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 

 
 
6.- Descripció de les grans línies d’actuació previstes per a assolir els objectius 

fixats a l’apartat anterior i previsió dels recursos necessaris. 
 

6.1. Assoliment de les competències bàsiques. 
 

Per tal d’aconseguir que la totalitat de l’alumnat assoleixi les competències 
bàsiques seria imprescindible connèixer el seu nivell real de competències en el 
moment d’incorporació al nostre centre. Serà des d’aquest punt d’on partiran 
totes les mesures d’atenció a la diversitat per donar resposta a les necessitats 
aducatives dels alumnes.  

Per donar resposta a la diversitat del nostre alumnat s’elaborarà en el sí de la 
CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat), i de la Comissió Social, el Plà 
d’Atenciò a la Diversitat que guiarà els eixos d’Atenció a la Diversitat. 



A nivell general, el centre apostarà i treballarà per una educació inclusiva, 
treballant prioritàriament a l’aula amb tots els alumnes, ja sigui amb o sense 
necessitats educatives especials. 

Per poder prendre decisions envers a la millor resposta educativa pel nostre 
alumnat es comptarà amb el treball i la coordinació amb l’orientador del centre, 
l’EAP i altres serveis externs. 

Alumnes d’Incorporació Tardana: Els alumnes que s’incorporin una vegada 
iniciat el curs escolar, i que no dominin el català, rebran una atenció 
individualitzada específica per fer un aprenentatge ràpid i funcional de la 
llengua. Mitjançant un plà d’acollida dirigit pel coordinador LIC del centre. 

 

6.2. Minimització del fracàs escolar i adequació del rendiment acadèmic a les 
perspectives de l’alumnat. 

 
El primer pas per reduir el fracàs escolar ja ha estat exposat en l’apartat 

anterior. Però encara queden altres perfils d’alumnes que no es poden incloure 
en el punt anterior i que, amb pocs hàbits d’estudi i una elevada desmotivació 
acadèmica, també presenten un alt risc de no aconseguir els objectius d’etapa. 
Per a aquests alumnes, es fomentarà l’acció tutorial, implicant als pares en tot el 
que sigui possible, amb la intenció de detectar casos concrets i buscar-ne les 
solucions més satisfactòries. 

De forma complementària, caldrà comprovar que els coneixements adquirits 
per a la totalitat de l’alumnat corresponen als objectius definits a l’etapa, de 
manera que es garanteixi l’adequació de les capacitats de l’alumnat per cursar 
cursos i etapes posteriors. 

 

6.3. Orientació personal, acadèmica i professional. 
 

L’orientació sobre els camins curriculars que cada alumne podrà triar a 
l’últim curs, i fins i tot més enllà, de l’ESO és un tema que es tractarà molt 
acuradament a les sessions de tutoria, en el marc del PAT, especialment a 3er i 
4rt d’ESO. 

En referència als estudis postobligatoris, es promouran xerrades 
informatives, orientades a pares i alumnes, impartides específicament per 
professionals involucrats en aquestes noves etapes docents. 

Es promouran els estudis de formació professional com a una opció digna i 
de qualitat, amb el prestigi que es mereixen, per encarar amb èxit l’entrada al 
món laboral. 

 

6.4. Participació del conjunt de la comunitat educativa en la gestió del centre. 
 

Amb aquest objectiu es pretén donar una amplia participació dels diversos 
sectors que conformen un centre educatiu, és a dir, professorat, alumnes i 
famílies, en la vida del centre. 

 

• Professorat. 
L’Equip Docent participarà en la gestió del centre mitjançant 
reunions periòdiques (reunió d’Equip Docent, Comissió Pedagògica, 



Claustre...) que, a banda de servir com a canals de transmissió 
d’informació, tindran una funció efectiva en la presa de decisions 
conjuntes, fent que el professorat sigui partícip i corresponsable de la 
gestió. 
 

• L’alumnat. 
L’alumne s’ha de veure involucrat en la presa de decisions referents a 
temes que l’afecten dins el propi centre. I no només a través de la 
seva representació al Consell Escolar, sinó amb reunions periòdiques 
de delegats,  i mitjançant la creació d’una associació d’alumnes. 
 

• Pares i mares d’alumnes. 
Com a principi general, l’objectiu ha de ser el manteniment del més 
estret contacte, de la major rapidesa en la transmissió d’informació i 
d’una gran transparència amb les famílies de l’alumnat, i per extensió 
amb l’AMPA. 
 

• L’AMPA. 
S’establirà un programa de trobades regulars entre algun membre de 
l’equip directiu i el president de l’AMPA, com a canal habitual de 
transmissió d’informació de les activitats que realitza el centre. I 
també seria interessant considerar l’assistència regular d’algun 
membre de l’equip directiu a les reunions ordinàries de la Junta de 
l’AMPA, així com a totes aquelles  extraordinàries a les quals sigui 
convocat. Es promourà la realització d’una trobada anual entre les 
famílies i els tutors dels diversos grups. 

Per aconseguir una bona col·laboració entre tots els membres de 
la comunitat educativa, donarem suport als membres de les 
associacions de mares i pares en tot allò que faci referència a la 
millora de l’educació dels seus fills. 

La cooperació amb l’AMPA ha de permetre resoldre 
satisfactòriament problemàtiques puntuals i concretes de manera 
ràpida, fent que la seva aportació esdevingui decisiva en la solució de 
problemes concrets. 

L’AMPA podrà utilitzar els espais del centre per a la realització 
de les activitats que els són pròpies, dins les finalitats assignades per 
la Llei. La Direcció del centre vehicularà la integració de les 
esmentades activitats en la vida del centre i les considerarà, si 
s’escau, en la Programació anual, que elabora l’Equip Directiu. 
 

• Centre i entorn. 
Es preveu crear una xarxa de treball molt dinàmica amb les escoles 
adscrites, l’Escola Salvador Espriu, el CEIP El Cucurull i L’Estel de 
Bonastre. L’objectiu és obtenir informació de primera mà sobre 
l’alumnat que, en un futur, haurem d’escolaritzar, particularment per 
la configuració dels grups i per poder oferir les necessitats educatives 
necessàries que cada alumne requereixi. D’aquesta manera, amb la 
informació anant en totes dues direccions, s’intentarà fer un treball 
conjunt per assentar les bases i donar continuïtat als aprenentatges. 



I a llarg termini, quan a l’institut ja es cursi quart curs de l’ESO, 
es promourà la col·laboració amb els centres de l’àrea d’influència de 
Roda que ofereixen estudis de formació postobligatòria, en el cas que 
el nostre centre no els imparteixi, tot depenent de les característiques 
i necessitats de la població. 

 
• L’ajuntament. 

És rellevant remarcar el magnífic grau de col·laboració ofert des 
d’un bon principi per part de l’ajuntament. La funció de l’equip 
directiu és mantenir les millors relacions possibles i la màxima 
fluïdesa d’interlocució amb les autoritats municipals, perquè això 
repercuteix en la millor atenció a l’alumnat i les seves famílies. 

 
• Altres membres de la comunitat educativa. 

El canal natural de participació d’altres membres de la comunitat 
educativa en la gestió del centre és a través del Consell Escolar, tot i 
que també es posarà en funcionament una bústia de suggeriments i 
queixes oberta a tots els membres de la comunitat. 

 

6.5. Mediació i resolució de conflictes. 
 
En un entorn escolar, fidel reflex de la complexitat de la societat, no és 

estrany que s’esdevinguin situacions de conflicte entre els seus membres, per 
raons diverses. És per això que en el present projecte es contempla un ventall 
d’eines i estratègies encaminades a minimitzar i reconduir situacions d’aquest 
tipus, amb l’objectiu d’aconseguir que el conflicte es converteixi en una 
oportunitat educativa i no pas en una font de confrontació. 

En primer lloc s’ha d’evitar l’enfrontament i per això s’ha de posar èmfasi en 
l’acció tutorial. De forma complementària,  s’ha de tractar el conflicte com a 
eina d’aprenentatge i per això s’ha de considerar la mediació com a l’eix 
vertebrador en la resolució d’aquests conflictes a través del paper referencial del 
tutor de grup. Es treballarà amb el Pla de convivència i amb una optativa de 
mediació. 

Es pot reduir l’aparició de conflictes mitjançant l’organització d’activitats 
lúdiques destinades a la participació de tots els alumnes del centre, sense cap 
tipus de distinció d’edat, curs, sexe, etc. 

La normativa disciplinària aplicable als alumnes és la definida a les normes 
d’organització i funcionament del centre. 

 

MEDIACIÓ ESCOLAR 
 

La mediació escolar és una trobada entre els mediadors i les persones que 
han tingut un conflicte, amb la intenció d’exposar els punts de vista dels 
implicats, proposar solucions i arribar a un acord satisfactori per a les dues parts. 
És molt important tenir en compte que els mediadors només han de propiciar la 
trobada entre els implicats en el conflicte, sense fer valoracions personals ni 
aportar solucions, i han de respectar la confidencialitat de tot allò tractat durant 
el procés de mediació. 



L’accés al servei de mediació ha de ser voluntari i les decisions s’han de 
prendre amb total llibertat. 

 
La mediació és un intent de resoldre els conflictes de forma pacífica per tal 

de mantenir un bon clima de treball i convivència al centre. 
Com ja hem dit abans, la mediació és voluntària i confidencial i les decisions 

es prenen lliurement. 
La mediació busca arribar a un acord a través del diàleg i l’empatia entre els 

implicats. 
 Després de l’arribada a un acord, s’ha de fer un seguiment periòdic per 

veure si el seu compliment és satisfactori per part de les dues bandes. 
La mediació també ha de ser una opció a tenir en compte per tal de prevenir 

un conflicte més greu. 
 
Els mediadors són les persones que propicien la trobada dels implicats en un 

conflicte i faciliten el diàleg i la posada en comú d’idees per resoldre’l 
Els mediadors han d’escoltar, han de fer que els implicats expressin els seus 

sentiments i punts de vista, han de definir clarament quin ha estat el conflicte i 
què l’ha provocat, i han d’afavorir un acord consensuat entre les dues parts. 
Posteriorment, han de planificar com es farà el seguiment dels acords presos i 
assegurar-se que el conflicte està ben resolt per part de tots. 

 
La persona coordinadora del servei de mediació serà la responsable de 

decidir quins conflictes són mediables, formar els alumnes mediadors,  reunir els 
equips de mediació i coordinar l’assignació d’un d’aquests equips per a cada 
conflicte. 

També haurà de revisar els documents originats pels diferents processos de 
mediació per tal de garantir que aquests es duguin a terme correctament. 

 
La demanda del servei de mediació la pot fer qualsevol alumne implicat en 

un conflicte a través del coordinador de mediació o d’algun dels alumnes 
mediadors. Qualsevol altre membre de la comunitat educativa, si té coneixement 
d’un conflicte, també pot proposar una mediació adreçant-se al coordinador del 
servei, qui trametrà la proposta als implicats. 

Els mediadors i els dies de trobada els determina el coordinador, tenint en 
compte la complexitat de la mediació i l’experiència dels mediadors 

 
Els alumnes seran formats amb la matèria optativa de 1r d’ESO. També 

poden entrar a formar part dels equips de mediació, si el coordinador ho 
considera convenient, en cas que per la seva manera de ser, el seu perfil s’adapti 
al requerit per ser mediador. 

Pel que fa a la resta de la comunitat educativa, es formaran a través de 
cursos, xerrades o amb les estratègies necessàries segons criteri del coordinador. 

 
L’Annex 1 inclou el nostre Programa de mediació escolar. 

 

6.6. Formació integral. 
 
A banda de la formació acadèmica, és important que un centre tingui en 

compte la formació que va més enllà dels continguts de les diferents matèries i 



aprofundeixi en la formació de l’individu dins la societat, és a dir, en la formació 
de ciutadans. 

Amb aquest objectiu, el centre promourà la realització d’activitats 
complementàries, com és el cas d’activitats esportives, realització de tallers, i 
altres activitats pròpies de l’entorn. 

 
6.7. Gestió, avaluació i participació. 

 
L’avaluació interna la realitzaran els pares i mares dels alumnes que 

valoraran la informació rebuda per part del centre, la rebuda dels seus fills/es a 
l’institut, la satisfacció pels serveis rebuts, etc. Per l’altra banda, el professorat 
nou també realitzarà un qüestionari per avaluar la informació rebuda en els 
primers dies i la seva incorporació al centre. 

Aquest projecte ha adoptat l’avaluació interna com a un dels mecanismes 
principals de rectificació i millora dels nostres procediments a l’hora d’intentar 
assolir els objectius proposats. 

Aquesta avaluació interna ha d’estar liderada per l’equip directiu, però hi ha 
d’intervenir tot el claustre. I el seu objectiu és aconseguir una estabilitat 
canviant, en perpètua adaptació a la realitat dinàmica de l’entorn.  

És important realitzar periòdicament una reflexió crítica respecte a la línia 
pedagògica existent en el centre i la seva metodologia, redefinit les línies 
d’actuació en cas de necessitat si amb això es millora l’assoliment dels objectius 
proposats. I és important que tot el claustre de professors participi en aquest 
procés, ja que es tracta d’una tasca que s’ha de fer entre tots. 

Aquest procés d’avaluació interna ha de refermar i mantenir aquells aspectes 
que funcionen i canviar els que siguin susceptibles de millora, de manera que, en 
acabar el procés, tota la comunitat educativa conegui i aprovi el projecte, se’n 
senti partícip i pugui actuar en conseqüència. 

Aquest primer pas ha d’obrir el camí per modificar o mantenir l’estructura 
organitzativa del centre. I la tasca de l’equip directiu ha de ser doncs, liderar 
aquest procés i facilitar i organitzar les reunions i debats que calguin, tot 
aportant propostes organitzatives i de gestió des d’una visió global de centre. 

Evidentment, aquest procés d’avaluació interna implica la participació de tot 
el professorat del centre. El fet de proposar un procés d’aquest tipus no ha de 
servir només per omplir un qüestionari i valorar els ítems que es donen, sinó que 
implica un procés de reflexió molt important que no s’ha de portar a terme 
només en el moment de fer l’avaluació, determinant la participació de tot el 
professorat del centre en la decisió de quina és l’organització i la gestió  més 
adient. 

Per altra banda, els pares també han de participar en la gestió del centre a 
través de les diferents avaluacions i valoracions, amb la presència d’algun 
membre de l’equip directiu a les reunions de la Junta de l’Associació, on els 
pares i mares fan arribar les seves inquietuds a l’equip directiu i s’intenta buscar-
hi solucions de manera conjunta. 

Els alumnes també participen en la gestió del centre des dels Consells de 
Delegats, l’associació d’alumnes i col·laborant activament en l’organització de 
diverses celebracions, i festes. 

 

 



6.8. Indicadors o paràmetres de gestió de la qualitat en el centre. 
  

Els àmbits d’aplicació dels indicadors o paràmetres de gestió de la 
qualitat al nostre projecte de centre són els següents: 
 

 I.-    Àmbit del clima del centre. 

 II.-   Àmbit de departaments. 

 III.-  Àmbit dels processos a l’aula. 

 IV.-  Àmbit de l’alumnat. 

 V.-   Àmbit de les famílies de l’alumnat. 

 VI.-  Àmbit de la gestió directiva. 

 

Respecte a la temporarització d’aplicació d’aquests indicadors de gestió, 
hem de tenir en compte que l’alumne i la seva educació i aprenentatge 
són el centre de tota la nostra activitat docent, i això ens motiva a 
començar analitzant els indicadors directament relacionats amb ells. Per 
això, la proposta seria: 
 

Curs 2010 – 2011: Àmbits IV i V. 

Curs 2011 – 2012: Àmbits I, IV i V. 

Curs 2012 – 2013: Àmbits I, II, IV, V, VI. 

Curs 2013 – 2014: Àmbits I, II, III, IV, V, VI. 

 

I a partir del curs 2013 – 2014, el centre hauria de tenir dins de la seva 
estructura organitzativa un itinerari natural per a analitzar anualment tots 
els indicadors esmentats. L’avaluació del funcionament del centre, en tots 
els seus àmbits, ha de convertir-se en una tasca habitual, i es podria 
gestionar a través d’una comissió d’avaluació d’indicadors nascuda en el 
sí del Consell Escolar. Es tractaria d’una comissió integrada per membres 
del Consell Escolar i dirigida per algun membre de l’equip directiu. 
L’anàlisi dels resultats es faria en l’àmbit del Consell Escolar, i després 
seria objecte de debat entre el claustre de professors. Es podria 
contemplar la possibilitat de crear un càrrec de coordinador/a d’avaluació 
i millora, que depengués directament de la direcció del centre, per 
coordinar les tasques de la comissió d’avaluació d’indicadors. La decisió 
dels canvis a fer per generar millores en el funcionament global del 
centre, és responsabilitat de l’equip directiu. 
 
I.- Indicadors de gestió del clima del centre: 

Àrees d’activitat – Funcions a realitzar. 
Nivell d’organització del centre – 
– Existència d’una estructura organitzativa flexible que en 

possibiliti la consecució del projecte de direcció. 



Lideratge de l’equip directiu – 
– Potenciació del correcte funcionament global del centre. 
– Promoció de la integració del professorat. 
– Execució de projectes de centre de manera cooperativa i 

col·legiada. 
– Potenciació de la investigació i de la innovació educativa. 
– Promoció de la participació del professorat, dels pares i les mares, 

i de l’alumnat en la vida del centre. 
Grau de participació – 
– Publicitat dels canals operatius de participació de la comunitat 

educativa en la vida del centre. 
Relacions – 
– Afavorir un clima de relacions positives entre els membres de la 

comunitat educativa. 
Cultura organitzativa – 
– Treball en equip del professorat. 
– Plantejaments comuns sobre el currículum a desenvolupar. 
Satisfacció del professorat – 
– Nivell de satisfacció professional del professorat. 
 

II.- Indicadors de gestió per departaments: 
Àrees d’activitat – Funcions a realitzar. 
Planificació i programació – 
– Propossar el disseny marc del Projecte Curricular del Centre. 
– Realitzar propostes de projectes educatius. 
– Establir criteris d’adscripció del professorat. 
– Promoure sistemes d’informació dels Projectes del Centre. 
Organització i coordinació – 
– Organitzar sistemes d’agrupació de l’alumnat. 
– Elaborar propostes d’organització de l’horari no lectiu del 

professorat. 
– Determinar criteris complementaris dels horaris del professorat. 
– Elaborar criteris d’avaluació i recuperació de l’alumnat. 
– Coordinar els projectes curriculars. 
Dinamització – 
– Promoure projectes d’investigació i innovació curricular. 
– Impulsar la formació i el perfeccionament del professorat. 
Avaluació – 
– Analitzar les propostes elaborades per al canvi i la millora del 

centre. 
 

III.- Indicadors de gestió dels processos a l’aula: 
Àrees d’activitat – Funcions a realitzar. 
Planificació i programació curricular – 
– Elaboració en equip de programacions curriculars. 
– Grau d’aplicabilitat de les programacions curriculars. 
– Nivell de qualitat de les programacions curriculars utilitzades pel 

professor. 
 
 



Anàlisi de procediment – 
– Utilització de metodologies adaptades a les característiques de 

l’alumnat i de les matèries, així com d’estratègies adequades 
d’ensenyament. 

– Riquesa de recursos educatius. 
– Elaboració de sistemes escaients d’avaluació de l’alumnat. 
– Aplicació d’un pla adequat de recuperació. 
– Adequació de les estratègies d’aprenentatge. 
– Qualitat de les activitats proposades a l’alumnat. 
Orientació i ajuda a l’alumnat – 
– Aplicació adecuada del pla d’orientació i d’ajuda als alumnes. 
– Informació i assessorament a les famílies de l’alumnat. 
Organització de l’aula – 
– Organització dels espais. 
– Organització del temps. 
Clima de l’aula – 
– Existència de normes raonables de convivència. 
– Aplicació constructiva de les normes. 
– Existència d’expectatives altes pel que fa als alumnes. 
– Existència de relacions positives entre els grups. 
 

IV.- Indicadors de gestió per a l’alumnat: 
Àrees d’activitat – Funcions a realitzar. 
Grau de satisfacció amb l’activitat del centre – 
– Qualitat de les activitats escolars desenvolupades pel professorat: 

les classes, les activitats, els deures, els sistemes d’avaluació. 
– Qualitat de les activitats extraescolars. 
Actitud i expectatives dels alumnes cap al centre – 
– Valoració de les experiències escolars en què participen. 
– Percepció d’expectatives altes per part del professorat. 
– Actitud positiva cap al centre. 
Orientació i ajuda als alumnes – 
– Existència de plans d’orientació i d’ajuda a l’alumnat. 
Clima de convivència, relacions i participació – 
– Existència de normes de convivència raonables. 
– Aplicació constructiva de les normes. 
– Existència d’interaccions positives entre els diversos grups del 

centre. 
– Existència d’un sistema adequat de participació. 
 

V.- Indicadors de gestió per a les famílies de l’alumnat: 
Àrees d’activitat – Funcions a realitzar. 
Grau de satisfacció amb les activitats – 
– Qualitat del currículum desenvolupat pel centre en els següents 

aspectes: adequació d’horaris, pla d’activitats, recursos, deures, 
sistemes d’avaluació. 

– Qualitat del currículum extraescolar. 
Nivell d’informació – 
– Nivell d’informació que rep del centre respecte del progrés dels 

seus fills i de les seves filles. 



– Grau d’ajuda que ofereix el centre a les famílies i a l’alumnat. 
Participació – 
– Existència de canals operatius de participació de les famílies en la 

vida del centre. Nivell de participació. Grau d’atenció a les 
peticions de les famílies. 

Clima – 
– Existència de normes de convivència raonables. Aplicació 

constructiva de les normes. 
– Existència d’interaccions positives entre l’alumnat i el 

professorat. 
– Existència de relacions positives entre les famílies i el centre. 
 

VI.- Indicadors per a l’avaluació de la gestió directiva: 
1.- Gestió de les funcions de Direcció a criteri del professorat. 
2.- Gestió de les funcions de Direcció a criteri de l’alumnat. 
3.- Gestió de les funcions de Direcció a criteri del PAS. 
4.- Gestió de les funcions de Direcció a criteri de les famílies. 
5.- Gestió de les funcions de Direcció a criteri de la Inspecció 

Educativa. 
6.- Capacitat de delegació. 
7.- Interés per fomentar la interlocució amb el professorat. 
8.-  Interés per facilitar la participació en les activitats del 

centre, tant escolars com extraescolars i complementàries. 
9.- Interés per fomentar la interlocució amb l’alumnat i les 

famílies. 
10.- Capacitat de relació i comunicació amb els diferents 

sectors de la comunitat escolar. 
11.- Gestió democràtica. 
12.- Estratègies de resolució de conflictes. 
13.- Interés per la negociació en la recerca de consens. 
14.- Capacitat d’organització. 
15.- Voluntat de superació de problemes. 
16.- Capacitat de planificació. 
17.- Capacitat d’interlocució amb les institucions. 
18.- Proposta de plans de millora. 
19.- Voluntat d’informació constant. 
20.- Acceptació de programes innovadors. 
21.- La informació es divulga periòdicament a la comunitat 

educativa. 
22.- Es propicia la integració de la diversitat. 
23.- Es demana col·laboració en la resolució de conflictes. 

 
   Respostes possibles: Satisfactori / 

No satisfactori / 
Proposta de millora. 
 

D’acord amb això, la valoració global és:  Satisfactòria / 
No satisfactòria. 
 



6.9. Difusió i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 
 
Les possibilitats educatives i d’aprenentatge que han obert les tecnologies de 

la informació i la comunicació arran de la seva capacitat d’interconnexió a través 
de la xarxa estan obligant la comunitat educativa, des de la mateixa 
Administració fins els propis docents, a reconèixer les TIC com una eina de gran 
importància en els currículums de la totalitat de matèries que s’imparteixen 
actualment en els centres educatius, ja siguin de primària o de secundària. 

Si bé és cert que el nou marc legal generat per la Llei orgànica d’educació 
(art. 23, e) recull aquest reconeixement quan estableix com a objectius de 
l’educació: “Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts 
d’informació per tal de, amb sentit crític, adquirir nous coneixements. Adquirir 
una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, especialment les de la 
informació i la comunicació”, també és cert que la difusió i, sobretot, la 
implementació de les TIC és encara avui limitada en els nostres centres per 
diversos motius. 

En aquest compromís de difusió i ús de les TIC no hi són pas aliens els 
equips directius que han de garantir, tot facilitant amb les dotacions d’aules i 
l’organització dels horaris, que l’alumnat tingui al seu horari un mínim contacte 
amb aquestes eines. 

 
7.- Organització del centre. 
 
L’estructura organitzativa de l’Institut de Roda de Barà té com a finalitat l’assoliment 
dels objectius expressats en el present Projecte i la participació de tota la comunitat 
educativa en le gestió del centre. L’esperit de col·laboració entre tots els estaments del 
centre i els membres de l’equip directiu és fonamental per a l’assoliment dels principis 
pedagògics. 
 

Curs 2010-2011. 

L’equip directiu està format per: el director, el cap d’estudis i el secretari. 
El centre té també dues tutores de grup. I el claustre estarà integrat per un total 
de sis i mig professors, amb el següents perfils: ciències naturals, tecnologia, 
psicopedagogia, llengües, anglès, mig d’educació física, mig de música i mig de 
religió. 

Hi haurà una reunió d’equips docents setmanalment, amb la intenció de 
coordinar tota l’activitat docent de la setmana. 

 

Cursos acadèmics següents. 

L’organització definitiva de cada curs acadèmic vindrà condicionada pel 
nombre total de grups, nombre total de professors i càrrecs disponibles. És 
indiscutible que es tractarà d’un centre molt dinàmic i canviant, i el projecte de 
direcció haurà d’anar adaptant-se progressivament a les noves situacions. 

 
7.1. Òrgans de govern 

 
Els òrgans unipersonals de govern del centre són: 
 

- Director 



- Cap d’estudis 
- Secretari 

 
7.2. Equip de professors 

 
El Claustre de professors és l’òrgan propi de participació dels professors en la 
gestió i planificació educatives de l’institut. Està integrat per la totalitat dels 
professors que hi prestem serveis i el presideix el director. 
 
L’Institut adscriu, d’acord amb les seves especialitats, en tres departaments 
didàctics, per tal de facilitar la coordinació de la pràctica docent, la concreció del 
currículum de les matèries que li són pròpies i l’elaboració dels criteris 
d’avaluació. 
 
Els departaments del nostre institut són els següents: 
 

- Departament de Ciències 
- Departament de Llengües 
- Departament d’Expressió 

 
7.3. Comissions mixtes 

 
El nostre Centre compta amb diferents comissions en el si del Claustre i del 
Consell Escolar. 
 
Comissions del Claustre de Professors: 
 

- Comissió de coordinació pedagògica 
- Comissió TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement) 
- Comissió LIC (Llengua, Interculturalitat i Cohesió social) 
- Comissió d’atenció a la diversitat 
- Comissió social 
- Comissió de riscos laborals 

 
Comissions del Consell Escolar: 

 
- Comissió econòmica 
- Comissió permanent 
- Comissió de convivència 
- Comissió de cooperació Institut-Entorn 
- Comissió d’avaluació permanent 

 
8.- Serveis escolars 
 
De forma complementària a la seva tasca formativa, l’institut ofereix altres serveis 
destinats a satisfer diverses necessitats de l’alumnat: menjador, transport escolar i 
acolliment d’alumnes fora de l’horari lectiu. 
Menjador 
 



Els alumnes del centre compten amb el servei de menjador de l’Escola Salvador Espriu, 
gestionat pel seu propi AMPA, gratuït per a l’alumnat d’ESO no resident a Roda de 
Barà. 
 
Conjuntament amb l’empresa encarregada del càtering s’oferirà als alumnes diferents 
activitats a la franja horària de menjador. 
 
Transport 
 
Tots els alumnes d’ESO de fora del municipi tenen dret a servei de transport gratuït 
gestionat pel Consell Comarcal del Tarragonès. 
 
 
9.- Pla lingüístic 
 
El Pla lingüístic contempla els aspectes relacionats a l’Annex 2. 
 
 
10.- Pla d’Atenció a la Diversitat 
 

El nostre Pla d’Atenció a la Diversitat és un document elaborat pels membres que 
pertanyen a aquesta comissió i aprovat pel Consell Escolar escoltat el Claustre amb el 
propòsit de poder donar la millor resposta educativa als nostres alumnes. 

  

En el nostre PAD queden recollits els següents aspectes: 

 1.- La nostra situació inicial. 

 2.- Els recursos humans per atendre la diversitat. 

 3.- Com? Qui? I Quan es realitza la detecció de necessitat i com es vehicula. 

 4.- Les principals línies d’actuació:  

  a) Estratègies organitzatives. 

  b) Estratègies curriculars. 

  c) Estratègies metodològiques. 

 5.- L’avaluació. 

 6.- Diferents models de documentació que fem servir per atendre la diversitat: 
PI, Programació d’aula, Full de Demanda Psicopedagog, Full de Demanda EAP 
(psicopedagog i Serveis Socials. 

 

11.- Pla d’Acció Tutorial 
 
L’Institut de Roda de Barà comença a funcionar el curs 2010-2011 amb dos grups de 1r 
d’ESO.  
 
El present PAT està dirigit a tot l’alumnat d’ESO i pretén que aquest: 
 



a. Augmenti el nivell d’autoestima i autoconeixement, sigui capaç de prendre 
les seves pròpies decisions. 

b. S’integri plenament en la vida del centre. 
c. Rebi una bona orientació sobre els estudis posteriors o bé la incorporació al 

món laboral. 
d. Es faci càrrec de la seva capacitat per als estudis i les possibilitats que té en 

el món laboral. 
e. Tingui recursos per buscar solucions a possibles conflictes de relació amb els 

altres. 
f. Pugui viure i conviure en la societat. 
 
Per poder aconseguir aquests objectius generals, aquest PAT està elaborat a partir dels 
següents blocs de continguts: 
 

1.- ACOLLIDA. 
2.- DINAMITZACIÓ I ORGANITZACIÓ DE L’AULA. 
3.- TÈCNIQUES D’ESTUDI. 
4.- MILLORA DEL RENDIMENT. 
5.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. 
6.- MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA. 
7.- AUTOCONEIXEMENT. 
8.- MOBILITAT SEGURA. 
9.- ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL. 
10.- AVALUACIÓ. 

 
Per dur a terme el PAT cal la participació de tots els estaments que conformen la 
comunitat educativa: alumnes, pares/mares i professors/es. 
 
L’acció tutorial al nostre centre es realitza des de dos àmbits: 
 

 tutoria individual: comporta la relació amb cada alumne del grup i el seu 
seguiment individual, mantenint contactes periòdics amb el seu tutor. 

 tutoria de grup: comporta  la relació amb el grup sencer i es realitza durant 
les sessions setmanals de tutoria que porta el tutor de grup.   

 
L’Annex 3 inclou el nostre Pla d’Acció Tutorial al Centre 
 
 
12.- Exposició del procés d’avaluació del desenvolupament del projecte de direcció 

i dels mecanismes previstos per informar els òrgans de govern i de coordinació. 
 

Aquest projecte parteix d’una estructura organitzativa de centre relativament 
senzilla, però que anirà creixent gradualment en complexitat durant els primers anys de 
funcionament, a mida que es vagin incorporant els diferents nivells de l’ESO. I és al 
quart any de funcionament, quan s’hagin completat tots els nivells de l’ESO, quan 
aquesta complexitat serà màxima. 

Com s’ha esmentat abans, el procés  d’avaluació interna no s’ha de quedar 
només en la valoració i possibles canvis de l’estructura i organització actuals, sinó que 
cal fer-lo de manera continuada per tal d’anar evolucionant i progressant, depenent dels 



canvis que es vagin produïnt. Aquesta és una manera d’avançar i, alhora, d’avaluar el 
projecte de direcció i d’introduir-hi les modificacions pertinents. 

Per poder dur a terme un procés d’aquest tipus, és important que el claustre de 
professors disposi de tota la informació necessària i tingui una visió global de centre. 

Per això, calen mecanismes de transmissió d’informació i espais i temps de debat. 
Es farà una acta de les reunions de l’equip directiu organitzades a tal efecte. Aquesta 

acta ha de ser comentada i debatuda en reunions periòdiques amb els responsables de 
coordinació, que actuaran com a transmissors de la informació i com a promotors del 
debat i de possibles suggeriments. 

D’altra banda, la reunió setmanal de tutors amb el Cap d’estudis, i les reunions 
d’equips docents, farà possible que s’apliquin harmònicament les decisions preses per la 
comunitat educativa sobre l’activitat diària i sobre l’organització de diverses activitats 
extraordinàries. En aquest sentit, és fonamental l’harmonització dels criteris pedagògics 
que cal aplicar (tant pel que fa als nivells educatius com a les diverses matèries) com la 
unificació de decisions sobre el procés educatiu. 

Finalment, caldrà fer un procés de revisió dels resultats assolits pel conjunt de 
l’alumnat per mirar de reconduir aquelles situacions que no corresponguin als objectius 
que s’han fixat, tant pel que fa al nombre d’alumnes que abandonen els estudis sense 
haver acreditat l’ESO com pel que fa a la quantitat d’alumnes que segueixen i acaben 
amb l’aprofitament d’estudis obligatoris. 

Amb aquest objectiu, cada alumne i al final de l’ESO hauria d’obtenir del centre 
educatiu un historial qualitatiu de la seva formació individualitzada on es resumeixin les 
seves aptituds, les seves mancances (proposant mesures correctores aconsellables per 
continuar millorant en el futur), amb l’única intenció de definir les seves aptituds 
professionals d’una forma sincera, objetiva i realista, i que serveixi a l’alumne i a la 
seva família com a orientació en el moment de decidir la seva etapa de formació post 
obligatòria. L’alumne ha d’arribar a un compromís entre el que vol fer, el que sap fer i 
el que hi ha per fer. 
 
 
 
 
 
 

 

 


