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1. Introducció
L'any 2008 vaig ser proposada com directora del SES Cubelles II pel període 2008-2012 per 
la inspecció.
El curs 2008-2009 va ser el primer curs de funcionament del centre, amb dos grups de 1r 
d'ESO. La denominació del centre, l'any 2009, va passar de SES Cubelles II a Institut Les  
Vinyes. El curs 2011-2012 es varen completar els quatre nivells de l'ESO. 

Vaig presentar projecte de direcció pel període 2012-2016. En aquest document es recull la 
contnua adaptació del centre a les condicions i factors canviants. Es posa de manifest el 
fet de la “provisionalitat” d'instal·lacions encara en mòduls prefabricats des del 2008. El 
desenvolupament de l'activitat del centre en mòduls prefabricats marca en gran mesura 
els trets d'identitat del centre.

El present document és la renovació del projecte. Aquest projecte de direcció ordena el 
desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat del 2016 al 2020.
Es concreta l’estructura organitzativa i n’inclou uns indicadors, derivats del que estableix el 
projecte educatiu del centre. Així mateix s'estableixen les línies d’actuació prioritàries que 
s’han de desenvolupar durant el període de mandat.
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2. Context i trets d'identitat
Tal com es recull al PEC L’Institut Les Vinyes és un centre de titularitat pública que depèn 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ubicat a la localitat de 
Cubelles, població costanera del sud de la comarca del Garraf amb una extensió de 13,5  
km2

La població a l’any 2015 és de catorze mil quatre-cents vint habitants dels quals 13.210 són 
de nacionalitat espanyola i 1.210 són de nacionalitat estrangera el que implica un sector 
important de la població amb un baix arrelament cultural.

En pocs anys ha duplicat la població, ha passat dels 7.800 habitants al 2001 als 14.420 
habitants censats l’any 2015. Cubelles ha rebut per una part, persones i famílies provinents  
de la Regió Metropolitana de Barcelona (la població nacional, 80%) i persones i famílies 
que venen d'altres països (població estrangera 20%, fonamentalment de Amèrica Llatina i 
la  Unió  Europea,  encara  que  també  hi  ha  altres  nacionalitats).  I  amb  una  població 
estacional de 120 persones.

Un total de 200 nois i noies estudien al nostre centre, en el qual s’imparteixen els quatre 
cursos de l’ESO.
Pel  que respecta  a  la  procedència  de  l’alumnat,  cal  comentar  que,  23  són  provinents 
d’altres  països,  la  majoria  d’Amèrica  del  Sud,  encara  que  n’hi  ha  que  provenen  de 
Moldàvia,  Marroc,  Gàmbia,  República  Dominicana,  Holanda  i  França.  El  percentatge 
representa l’11,5%, mentre que la resta, 177, el 88,5%, de la població de Cubelles i d’altres 
veïnes com Vilanova i la Geltrú o Cunit.
Entre  l’alumnat  nouvingut  del  centre  es  parlen  diverses  llengües:  holandès,  francès, 
romanès, àrab i castellà, que és el grup més nombrós. 

Els serveis educatius han evolucionat a partir de l'increment del nombre habitants. L'any 
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2004 no hi havia cap centre de secundària al municipi, els nois i noies que entraven en  
l'etapa de l'escolaritat secundària obligatòria es desplaçaven principalment a Vilanova i la 
Geltrú, mentre que a l'any 2008 n'hi havien dos centres públics de secundària i tres escoles 
públiques. La població no té presència de l’escola concertada ni privada.

Aquest  municipi  es caracteritza per la seva urbanització dispersa,  amb una densitat de 
població de 1.069 habitants/ km2. La dispersió suposa una discontinuïtat i escampament 
en  el  territori  que  s'organitza  en  urbanitzacions  que  no  s'entenen  com  a  parts 
identifcadores del municipi.

L'aïllament geogràfc dels nuclis  de població de Cubelles implica serioses difcultats  per 
participar de les diferents activitats, recursos, etc., per crear grups de referència més enllà 
de l'horari  escolar.  La  gent  jove té poques alternatives  d'oci,  factor  que els  impulsa  a  
moure's  a  altres  poblacions  de  la  comarca,  principalment  a  Vilanova  i  la  Geltrú.  Els 
adolescents són els més afectats al no tenir un vehicle propi.

D'una banda la dispersió geogràfca i d'altra la mobilitat de la població explica el fet que el 
teixit social estigui tan fragmentat i que sigui una població amb baixa capacitat d'integració 
social. 

El  nostre  centre  es  compromet  a  potenciar  totes  aquelles  activitats  que  permetin 
l’arrelament,  coneixement  i  estimació  de  l'entorn,  aquelles  activitats  que  potenciïn la 
interrelació amb d’altres persones i institucions del territori, en particular els convenis de 
col·laboració amb d’altres institucions educatives o amb competències en aquest camp. 

La informació que ens aporten els indicadors de context ens permet identifcar la diversitat 
de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específques amb la fnalitat d’elaborar 
els oportuns plans individualitzats.
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3. Diagnosi del funcionament del centre
Les prioritats i els plantejaments educatius que ens proposem com a comunitat educativa 
es sintetitzen en dos objectius generals, formulats en el Pla d’Autonomia de Centre.

Objectius  que  recullen  estratègies  per  dissenyar  activitats  adreçades  a  consolidar  les 
competències  bàsiques  i  oferir  entorns  d’aprenentatge  d’excel·lència,  potenciant  els 
mecanismes  per  donar  resposta  als  diferents  ritmes  d’aprenentatge  de  l’alumnat 
(OBJECTIU  ESTRATÈGIC  NÚM.  1  “Millorar  els  resultats  educatius”);  i  per  fomentar  la 
coeducació,  la  convivència  satisfactòria  i  la  inclusió  (OBJECTIU  ESTRATÈGIC  NÚM.  2 
“Millorar la cohesió social”)

El Projecte educatiu del centre (PEC),  és el pilar sobre el qual descansa l’organització del 
centre.  El  PEC  de  l'INS  Les  Vinyes  es  un  document  en  constant  revisió  i  modifcació. 
L'última  modifcació del document encara no ha estat aprovada pel consell escolar, en 
igual circumstància es troben les NOFC i el projecte lingüístic.

La programació general i la memòria anuals són documents que es presenten al claustre i 
al consell escolar a l'inici i fnal de curs respectivament per la seva aprovació.

Existeix un conjunt de documents d’orientació pràctica, com el pla d'acollida (alumnat,  
famílies  i  professorat),  pla  d’acció  tutorial,  acords  de  centre  en  l'àmbit  de  llegir  per 
aprendre, fuïdesa lectora i la creació de l'hàbit lector i els acords a nivell de departaments 
didàctics en relació a l'atenció a la diversitat i l'assoliment de les competències bàsiques. 
Cursos 2013-2017 
Un dels indicadors que mesura la confança de les famílies en el centre és el nombre de 
preinscripcions que es presenten per 1r d'ESO. Per donar a conèixer el PEC, s'organitza,  
normalment  dissabte  al  mat  prèviament  a  l'inici  del  període  de  preinscripcions,  una 
jornada de portes obertes en què el professorat i alguns alumnes del centre hi assisteixen 
per explicar les diferents activitats i  projectes del centre. El contacte directe i  el tracte 
personalitzat són els elements més ben valorats per les famílies que ens visiten.

3.1. Àmbit pedagògic i didàctic
El  centre  té  com  a  objectiu  últim  el  desenvolupament  integral  de  l’alumnat  com  a 
persones, el seu creixement individual, tant fsic com emocional i intel·lectual, i la seva  
integració plena en la societat. A tal f, el centre es fa responsable de garantir, en l'àmbit 
de la seva competència, la igualtat d'oportunitats per a tots els alumnes i per a totes les 
alumnes.  En  concret,  volem identifcar-nos  per  una  atenció  acurada  a  la  diversitat  de 
l'alumnat, intentant donar a cada noi i  a cada noia els recursos que l'ajudin en la seva 
progressió acadèmica i personal.

Els ensenyaments que s'ofereixen són 1r, 2n 3r i 4t d'ESO.

Les línies d’actuació que guiaran l’etapa obligatòria:
• El català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, tot garantint el ple domini de les  
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llengües ofcials catalana i castellana.
• La  innovació  metodològica  i  didàctica  a  les  aules  per  a  l’adquisició  de  les 

competències  bàsiques.  Prioritàriament,  les  comunicatives  i  lingüístiques,  les 
matemàtiques, cientfques i l’autonomia i iniciativa personal.

• Desenvolupament, seguiment i avaluació de la competència digital de l’alumnat 
com a competència transversal. L’ús de les TAC i dels recursos digitals per afavorir la 
millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge.

• Millora de la competència comunicativa de l’alumnat en llengües estrangeres. 
Anglès primera llengua estrangera i alemany segona llengua estrangera.

• Defnició  de  criteris  per  analitzar  i  millorar  activitats  de  lectura  i  promoure 
l’ensenyament  de  les  estratègies  i  habilitats  lectores  (impuls  de  la  lectura)  en 
entorns analògics i digitals. La biblioteca com un espai de suport al currículum.

• El curs 2015-2016 el Departament d'Ensenyament impulsa el programa araESCRIC, 
amb el qual s'estableix com a objectiu millorar la competència escrita dels alumnes 
per  augmentar-ne  la  capacitat  de  comunicació  i  el  rendiment  acadèmic,  i  així  
afavorir-ne l'èxit educatiu.

• La personalització dels aprenentatges a través de l’atenció individualitzada per 
donar resposta educativa amb atenció metodològica adequada a les necessitats de 
tots els alumnes, l’orientació educativa i l’acció tutorial.

• L’emprenedoria per afavorir la creativitat i la innovació.
• El  creixement  professional  a  través  de  la  formació  contnua  orientada  a  les 

necessitats educatives dels alumnes, afavorint l’autoformació en centre a partir de 
la diagnosi de les necessitats del centre per a la seva transferència a l’aula.

• Capacitació i actualització metodològica, cientfca, tècnica i didàctica.
• La implicació i el compromís de la família en l’escolarització i el seguiment de 

l’evolució  acadèmica  i  personal  de  l’alumne,  a  través  de la  carta  de compromís 
educatiu i de les estratègies del centre (tutors/es, entrevistes, espai virtual, 
missatgeria electrònica, pàgina web).

• Enfortiment dels projectes de convivència com a eina de millora del clima escolar i  
l’èxit educatiu.

• Participació de la comunitat educativa i relacions amb l’entorn. Promoció del treball 
i l’aprenentatge en xarxa com a eina per elaborar projectes comunitaris i construir 
una acció contnua i coherent entre els diferents agents educatius d’un territori.

• La prevenció i la reducció de l’absentisme i l’abandonament escolar amb 
estratègies i  actuacions  educatives  i  organitzatives  que  impliquen  el  centre,  les 
famílies i els serveis socials.

3.2. Àmbit de l'organització pedagògica
A  les  Normes  d’organització  i  funcionament  del  centre  està  determinada  l’estructura 
organitzativa de govern i de coordinació docent i didàctica, per la qual cosa no la reiterem 
aquí. Descrivim tanmateix els fuxos d’informació seguits per orientar l’organització.
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EQUIP DIRECTIU Autonomia  pedagògica,  organitzativa  i  de  gestió,  Projecte 
Educatiu,  Projecte  de  Direcció,  NOFC,  lideratge  distribuït, 
nomenament d’òrgans, atribucions en matèria de personal 

EQUIP DIRECTIU Gestió i coordinació de processos, lideratge pedagògic 

EQUIP DIRECTIU I 
CAPS DE 
DEPARTAMENT 

Lideratge  pedagògic,  innovació,  recerca,  coordinació  docent  i 
didàctica, programació, avaluació  

REUNIONS TUTORS I 
TUTORES AMB LA 
COORDINADORA 
PEDAGÒGICA 

Coordinació  didàctica  i  seguiment  individual  i  col·lectiu  dels 
alumnes, implicació de les famílies, orientació, carta de compromís 
educatiu, treball en equip 

REUNIONS EQUIP 
DOCENT 

Programar  i  impartir  ensenyaments,  avaluar,  coordinació 
d’activitats acadèmiques 

REUNIONS CAD Organitza, ajusta i fa seguiment de les actuacions per atendre la 
diversitat,  criteris PI,  mecanismes per garantir el seguiment dels 
alumnes amb NEE 

EQUIP DIRECTIU I 
COORDINACIONS 

Coordinacions: TIC, activitats extraescolars, riscos, LIC, Biblioteca 

3.3. Àmbit de la convivència i la participació
La vinculació amb l’entorn afavoreix el treball i aprenentatge en xarxa entre els centres  
educatius, la família i la resta d'agents educatius del territori per aconseguir la continuïtat i 
la coherència educativa que ens porti a l'èxit educatiu i la cohesió social.  Contribuïm a 
crear  un  espai  comú  de  convivència  mitjançant  el  diàleg,  el  respecte,  l'educació 
intercultural, el compromís cívic, la gestió positiva dels confictes i els valors compartits. 
L’Institut Les Vinyes depèn dels Serveis Territorials d’Ensenyament Barcelona-Comarques. 
Manté estrets lligams de connexió amb l’administració local, l’Ajuntament de Cubelles, 
Serveis Educatius del Garraf, Consell Comarcal, Mancomunitat Garraf-Penedès.

Com es recull  al  document “De l’escola  inclusiva al  sistema inclusiu.  Una escola  per  a  
tothom, un projecte  per  a cadascú” (Departament d’Ensenyament,  desembre 2015),  el 
desenvolupament  de  polítiques  inclusives  en  els  centres  parteix  del  desenvolupament 
d’una escola per a tots i totes, que organitzi de manera adequada els recursos per garantir  
l’atenció a la diversitat des de projectes educatius que considerin l’acollida i la participació 
dels alumnes i les famílies, i en els quals es planifquin les mesures i els Convivència i clima 
escolar.

És  imprescindible  un  diàleg,  permanent  i  renovat  dins  l’escola  i  amb l’entorn,  amb la  
voluntat de promoure una comunitat educativa acollidora i  col·laboradora, i  que valora 
tots i cadascun dels alumnes, a la vegada que crea al seu voltant altes expectatives d’èxit. 
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Els processos d'acollida mereixen una atenció especial dins el projecte de convivència del 
centre, perquè afavoreixen l'enriquiment de tots els membres del centre: es relacionen, es 
coneixen, creen vincles i progressen plegats.
L'arribada de famílies d’alumnes amb necessitats educatives especials

• de famílies nouvingudes
• en risc d’exclusió social

Cal  remarcar  que  és  imprescindible  tenir  en  compte  l'aspecte  emocional  de  l'acollida 
inicial, especialment en el cas dels alumnes amb necessitats educatives tan especials com 
específques, per evitar el possible xoc emocional.

El projecte lingüístic ha de preveure aquells aspectes d'acollida que serveixin per promoure  
l'aprenentatge i l'ús de la llengua catalana com a instrument de comunicació en un context  
multilingüe  i  on  es  pot  establir  un  tractament  de  les  llengües  que  doni  resposta  a  la 
situació  sociolingüística  dels  alumnes.  El  reconeixement  d'aquest  context  multilingüe 
garanteix  la igualtat  d'oportunitats  i  el  respecte  a  la diversitat lingüística i  cultural  i  la  
cohesió social. 

L'acció tutorial dels equips de centre ha de garantir la planifcació de l’orientació educativa 
entre etapes i l'acompanyament educatiu dels processos d'acollida i d'integració escolar i 
social de tots els alumnes. 

3.4. Àmbit administratiu i de gestió
La consecució dels objectius institucionals suposa la posada en funcionament dels mitjans 
que han de possibilitar-los. Seran el conjunt d’òrgans de gestió unipersonals i col·legiats, 
els òrgans auxiliars i consultius el qui ho facin possible.

Coordinar actuacions organitzatives per facilitar l’acompliment dels objectius pedagògics 
implica potenciar i perfeccionar els procediments que han de permetre millorar el treball 
en  equip  de  professorat  mitjançant  una  estructura  organitzativa  clara  i  un  protocol 
d’informació i participació en el control i gestió del centre.

• Desplegar protocols de prevenció i intervenció amb l’objectiu de promoure un bon 
clima de centre i d’aula.

• Facilitar  i  promoure  la  implicació  de  les  famílies  en  el  seguiment  de  l’evolució 
acadèmica i  personal de l’alumne. Augmentar el seu compromís amb el projecte 
educatiu de centre.

• Planifcar, promoure i fer seguiment d’actuacions per atendre la diversitat.
• Establir  i  mantenir  relacions  sistemàtiques  de  la  nostra  comunitat  amb  el  seu 

entorn.  Participar  en activitats  culturals  i  educatives  proposades per  institucions 
(entitats, serveis Educatius, Universitats ...).

• Optimar les vies d’informació sobre l’oferta educativa i activitats al centre i orientar 
i informar de les opcions educatives fora del centre.

Un centre educatiu és un ens públic i, com a tal, s'ha de gestionar d'acord amb els principis  
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de transparència, fabilitat i control social. La transparència i la fabilitat es poden assegurar 
amb l'ús d'eines com el pressupost i  la  comptabilitat.  El  control  social  s'estableix en el 
consell  escolar  del  centre,  que és  un  òrgan  col·legiat  de participació  en  el  govern  del  
centre,  que ha  de  ser  consultat  de  manera  preceptiva,  i  que manifesta  el  suport  per  
majoria  simple  al  pressupost  que  presenta  i  aprova  la  directora.  El  pressupost  s'ha 
d'entendre com una eina de referència que facilita la planifcació, la previsió i el seguiment 
d'ingressos i despeses.

La competència i la responsabilitat de la gestió econòmica corresponen a la direcció del 
centre.  La  direcció  del  centre  gestiona  tots  els  ingressos  que  rep,  els  assignats  pel 
Departament  d'Ensenyament,  els  que  provenen  d'altres  administracions  (subvenció  de 
l'Ajuntament), les aportacions voluntàries de les famílies i, fns i tot de les que es derivin de 
la mateixa activitat del centre (reprografa). Aquests recursos s'han d'incorporar a la gestió 
del centre, esdevenen recursos públics, independentment d'on provinguin, i han de tenir 
un tractament comptable.

4. Concrecions organitzatives i línies d'actuació.
Per  la  consecució  de  cadascun  dels  àmbits  és  necessari  determinar  les  estructures 
organitzatives del centre i l'establiment de les actuacions que a continuació es descriuen.

4.1. Àmbit pedagògic i didàctic
Atenció acurada a la diversitat de l'alumnat, intentant donar a cada noi i a cada noia els 
recursos que l'ajudin en la seva progressió acadèmica i personal:

• Traspàs  d'informació  primària-secundària  (alumnat  de  1r  d'ESO):  cap  d'estudis, 
coordinadora pedagògica i tutors/es de primària.

• Anàlisi  dels  resultat  de  les  proves  de  6è  per  decidir  adaptacions  i/o  reforços 
(alumnat de 1r d'ESO) per part de la cap d'estudis i equips docents

• Grups reduïts en les matèries instrumentals (cat., cast., mat.) a 1r d'ESO.
• Avaluació inicial (tots els nivells) pel professorat de les diferents matèries.
• Optatives adaptades a les necessitats (de 1r a 3r d'ESO): ampliació, reforç, àmbit 

esportiu, àmbit artstic...
• Adaptacions curriculars i plans individualitzats.
• Programes de diversifcació curricular (Projecte Onada)
• UEC (Unitat d'Escolarització Compartida de Vilanova i la Geltrú)

El  català  com a  llengua  vehicular  i  d’aprenentatge,  tot  garantint  el  ple  domini  de  les  
llengües ofcials catalana i castellana: participació en convocatòries com Lectura en Veu 
Alta i Picalletres. Organització de concursos literaris en la diada de Sant Jordi.

Ensenyament de les estratègies i habilitats lectores: activitats de lectura promogudes per 
l'acord per millorar l'hàbit lector, la fuïdesa lectora i el llegir per aprendre (impuls de la  
lectura 2013-2015) en entorns analògics i digitals. 
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El curs 2015-2016 el Departament d'Ensenyament impulsa el programa araESCRIC, amb el 
qual  s'estableix  com  a  objectiu  millorar  la  competència  escrita  dels  alumnes  per 
augmentar-ne la capacitat de comunicació i el rendiment acadèmic, i així afavorir-ne l'èxit  
educatiu. Des del centre la directora i el cap de departament de llengües assisteixen a les 
conferències organitzades.

Innovació  metodològica  i  didàctica  a  les  aules  per  a  l’adquisició  de  les  competències 
bàsiques: mostra d'experiments al Garraf, projectes d'innovació com impuls de la lectura i  
impulsem la robòtica.

Altres projectes com apadrinem el nostre patrimoni dins del Mobile History Map també 
possibiliten  la  promoció  del  treball  i  l’aprenentatge  en  xarxa  com a  eina  per  elaborar 
projectes comunitaris i construir una acció contnua i coherent entre els diferents agents 
educatius d’un territori.

Foment en la participació en concursos  matemàtics (Proves Cangur) i cientfcs (Recerca en 
acció, Setmana de la ciència) que fomenten  i l’autonomia i iniciativa personal.

Desenvolupament, seguiment i avaluació de la competència digital de l’alumnat com a 
competència transversal. L’ús de les TAC i dels recursos digitals per afavorir la millora dels  
processos d’ensenyament i aprenentatge: equips informàtics amb bona connectivitat que 
possibiliti el treball per parelles i formació del professorat en el centre. Presentació dels 
treballs de síntesi 1r, 2n i 3r d'ESO i projectes de recerca de 4t d'ESO mitjançant eines de 
presentació digitals.

Millora de la competència comunicativa de l’alumnat en llengües estrangeres. Anglès 
primera llengua estrangera i alemany segona llengua estrangera: plataforma e-twinning, 
intercanvi de correspondència escrita amb un centre de Londres, intercanvi lingüístic amb 
un centre de Berlín i colònies en anglès.

Millora de la competència comunicativa audiovisual: optatives ofertades a 2n i 3r d'ESO. 
A 1r  es treballen els mitjans de comunicació i a 3r participen en el Projecte Reacciona que 
es desenvolupa a nombrosos instituts de Catalunya. Reacciona és un projecte educatiu 
adreçat a joves amb l’objectiu d’educar sobre temàtiques de drets humans, cultura de pau, 
desenvolupament,  sostenibilitat  i  igualtat de gènere,  a través d’un curtmetratge escrit,  
dirigit, rodat, interpretat i muntat pels propis alumnes.

Ús de l'espai de la biblioteca com un espai de suport al currículum. Durant l'esbarjo i  per 
desenvolupar  activitats  que  necessitin  d'una  altre  tipus  de  metodologia  diferent  a 
l'emprada a l'aula ordinària.

La personalització dels aprenentatges a través de l’atenció individualitzada per donar 
resposta  educativa  amb  atenció  metodològica  adequada  a  les  necessitats  de  tots  els 
alumnes, l’orientació educativa i l’acció tutorial.
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L’emprenedoria per afavorir la creativitat i la innovació: optativa ofertada a 3r d'ESO

Capacitació i actualització metodològica, cientfca, tècnica i didàctica: comunicació amb els  
serveis educatius del Garraf i pla de formació de zona.

La implicació i el compromís de la família en l’escolarització i el seguiment de 
l’evolució acadèmica i personal de l’alumne, a través de la carta de compromís educatiu i 
de les estratègies del centre (tutors/es, entrevistes, espai virtual,  missatgeria 
electrònica, pàgina web).

Projecte de convivència:  organització de diades com Castanyada, Nadal, Carnaval,  Sant 
Jordi, fnal d'etapa que afavoreixen la participació de la comunitat educativa i la relació 
amb l’entorn.
La prevenció i la reducció de l’absentisme i l’abandonament escolar amb estratègies i 
actuacions educatives i  organitzatives que impliquen el  centre, les famílies i  els serveis 
socials.

• Seguiment de l'assistència diària
• Comunicació tutor/a-família via e-mail i reunions periòdiques presencials.
• Comunicació del resum de faltes mensual via carta
• Coordinació amb serveis socials un cop al mes en la CAD social

4.2. Àmbit de l'organització pedagògica

EQUIP DIRECTIU Programació general anual i presentació de projectes d'innovació

EQUIP DIRECTIU I 
CAPS DE 
DEPARTAMENT 

Projectes i continguts interdisciplinars

REUNIONS TUTORS I 
TUTORES AMB LA 
COORDINADORA 
PEDAGÒGICA 

Seguiment del progrés acadèmic i personal de l'alumnat, orientació 
i comunicació amb les famílies

REUNIONS EQUIP 
DOCENT 

Programar  activitats  acadèmiques  orientades  al  treball  de 
continguts  interdisciplinars  i  al  progrés  acadèmic  i  personal  de 
l'alumnat.

REUNIONS CAD Actualitzar  les  informacions  relatives  a  l'alumnat  del  què  fa 
seguiment.

EQUIP DIRECTIU I 
COORDINACIONS 

Coordinacions:
TIC: manteniment i ús efcient dels equips
Activitats extraescolars: balanç econòmic de sortides, planifcació 
de sortides...
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Riscos Laborals: actualització de les noves normes
LIC: Elaboració i dinamització del projecte lingüístic
Biblioteca:  aconseguir  un  ús  efcient  de  l'espai  i  dels  recursos 
bibliogràfcs (llibres de lectura obligatòria....) 

És important coordinar actuacions organitzatives per facilitar l’acompliment dels objectius 
pedagògics següents:

• Potenciar i perfeccionar els procediments que han de permetre millorar el treball en 
equip  de professorat  mitjançant  una estructura  organitzativa clara  i  un protocol 
d’informació i participació en el control i gestió del centre.

• Aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre el professorat que 
facin  possible  la  satisfacció  en  el  treball  i  la  implicació  de  tots  en  el  
desenvolupament del PEC.

• Dinamitzar i donar  suport als docents pel que fa a la innovació metodològica en 
diferents àmbits: projectes d’innovació en ciències i tecnologia, la pràctica refexiva 
i la transferència metodològica, els recursos per a la innovació i la recerca de cada 
àrea del coneixement (formació en el centre, col·laboració amb entitats educatives i 
grups de treball ...).

• Donar suport i difondre les iniciatives del professorat que potenciïn l’excel·lència i 
talent de l'alumnat.

• Desplegar protocols de prevenció i intervenció amb l’objectiu de promoure un bon 
clima de centre i d’aula.

• Planifcar, promoure i fer seguiment d’actuacions per atendre la diversitat.
• Establir i mantenir relacions sistemàtiques de la nostra comunitat amb el seu 

entorn.
• Participar en activitats culturals i educatives proposades per institucions (entitats, 

Serveis Educatius, Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals ...).
• Optimar les vies d’informació sobre l’oferta educativa i activitats del centre.
• Executar una gestió econòmica clara i transparent atorgant a la Comissió Econòmica 

el paper que li escau.
• Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació interna i 

externa.
• Mantenir en bones condicions infraestructures, equipaments i recursos del centre.
• Convocar  reunions  amb delegats i  delegades per  promoure  la  participació  en el 

projecte educatiu de centre.
• Acomplir la carta de compromís educatiu i les NOFC del centre.
• Aconseguir una implicació de les famílies en el seguiment de l’evolució acadèmica i 

personal dels seus flls i flles.
• Participació dels pares i mares i de l’AMPA.
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4.3. Àmbit de la convivència i la participació
La vinculació amb l’entorn afavoreix el treball i aprenentatge en xarxa entre els centres  
educatius, la família i la resta d'agents educatius del territori per aconseguir la continuïtat i 
la coherència educativa que ens porti a l'èxit educatiu i la cohesió social.

Coordinació amb centres educatius i entitats:
Institut Cubelles: acordar dies de lliure disposició al calendari escolar i per establir els dies  
en què s'organitzen les jornades de portes obertes i  el procés de preinscripció, traspàs 
d'informació  de  l'alumnat  de  4t  d'ESO  que  es  matricula  de  batxillerat,  activitats  de 
convivència...

Escoles de primària del municipi: traspàs d'informació de l'alumnat que es matricula a 1r 
d'ESO: cap d'estudis i  coordinadora pedagògica amb els/les tutors/es de primària en la 
rebuda  del  nou  alumnat,  coordinació  de  les  directores  per  acordar  els  dies  de  lliure 
disposició al calendari escolar i per establir els dies en què s'organitzen les jornades de 
portes obertes i el procés de preinscripció.

Regidories de joventut i ensenyament de l'Ajuntament de Cubelles: per signar convenis de 
col·laboració (projecte de diversifcació curricular: Onada, servei comunitari...) informar de 
tallers, sortides formatives o altres projectes que es poden desenvolupar al centre o fora 
del  centre.  Alguns  del  projectes  provenen  d'altres  entitats  com  diputacions,  consell  
comarcal...

Serveis  Educatius  del  Garraf:  informen  sobre  temes  que  afecten  el  professorat  com 
jornades específques de formació i  també activitats  adreçades a grups d'alumnes com 
tallers, conferències, projectes... 

Des del Servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf se'ns fa arribar 
periòdicament la Guia d’activitats d’Educació amb els tallers i propostes mediambientals 
per treballar amb l'alumnat del centre.
Universitats  que  mitjançant  correu  electrònic  ens  fan  arribar  informacions  sobre 
convocatòries, ajuts, projectes de investigació... La  EPSEVG  organitza un seguit d'activitats 
orientades a l'alumnat de l'ESO: tastets, visites, conferències....

Pla  de  convivència:  està  format  per  un  seguit  d'activitats  organitzades  en  forma  de 
competicions  esportives,  tallers  i  actuacions  que  es  porten  a  terme en  diades  com la 
castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi, festa fnal d'etapa. Hi participa tota la comunitat 
educativa.
En el desenvolupament del pla de convivència és fonamental la col·laboració de l'AMPA.

Consell  Esportiu del Garraf:  oferta per cada curs les activitats esportives del Programa, 
“Activitats de Suport a la Tasca Docent”

Promoció d’hàbits saludables, seguretat i riscos, habilitats socials i benestar emocional.
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L'arribada  de  famílies  d’alumnes  amb  necessitats  educatives  especials  de  famílies 
nouvingudes o en risc d’exclusió social: es té en compte l'aspecte emocional afavorint la  
relació amb l'assignació d'un company-referent al centre que li faciliti la integració. A nivell  
econòmic el centre disposa per aquest casos de llibres o fotocòpies que li podem facilitar  
perquè pugui seguir les classes amb el material necessari. Es comunica a l'EAP perquè es 
faci tramitació dels dictàmens de l'alumnat NEE, protocols de vetllador, d'altres annexos o 
dels informes socials realitzats i, poder així, agilitzar la resolució que arribarà com a centre. 
Amb altres famílies se'ls deriva als serveis socials de Cubelles perquè facin el seguiment.

4.4. Àmbit administratiu i de gestió
La consecució dels objectius institucionals suposa la posada en funcionament dels mitjans 
que han de possibilitar-los. Seran el conjunt d’òrgans de gestió unipersonals i col·legiats, 
els òrgans auxiliars i consultius el qui ho facin possible.
Actuacions organitzatives:

• Vetllar  perquè  els  documents  de  centre  PEC,  NOFC,  Projecte  lingüístic,  Pla  de 
convivència, Pla d'acollida i Pla d'acció tutorial siguin dinàmics i útils.

• Afavorir la formació permanent del professorat. Dinamització i suport als docents 
pel que fa a la innovació metodològica en diferents àmbits: projectes d’innovació 
en ciències  i  tecnologia,  la  pràctica  refexiva i  la  transferència  metodològica,  els 
recursos per a la innovació i la recerca de cada àrea del coneixement (formació en el 
centre, col·laboració amb entitats educatives i grups de treball ...).

• Donar suport i difondre les iniciatives del professorat que potenciïn l’excel·lència i 
talent dels alumnes.

• Establir  protocols  d'actuació:  resolució  de  confictes  disciplinaris,  en  el 
desplegament  d'acords  d'intervenció  metodològica  a  l'aula,  en  l'organització  de 
sortides, en l'aplicació de les normes del centre, en la forma de comunicació amb les  
famílies...

• La transparència i la fabilitat es poden assegurar amb l'ús d'eines com el pressupost 
i la comptabilitat. Es per això que les despeses que no estan pressupostades s'han 
de presentar associades a un projecte d'un departament didàctic i seran aprovades 
per la secretària i la directora si procedeix.

• Establir les tasques i horaris del personal PAS.
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5. Avaluació
El sistema d'indicadors de centre, format per un conjunt seleccionat de dades que tenen 
caràcter  sintètic  i  faciliten  informació  mesurable  d'un  conjunt  acotat  de  variables 
educatives, s'actualitza cada curs escolar i permet analitzar l'evolució del centre i la d'altres 
centres  amb característiques similars,  per  poder  fer  valoracions  comparatives.  Aquests 
indicadors  de  centre  inclouen  informació  de  context,  de  resultats,  de  processos  i  de 
recursos. Entre els indicadors de resultats, s'inclouen els de les proves d'avaluació externa  
de quart d'ESO i els de les proves diagnòstiques que s'apliquen als centres a 3r d'ESO.

La informació referida a aquest conjunt de variables ha de servir per: millorar els processos 
d'ensenyament i aprenentatge i els resultats acadèmics dels alumnes; retre comptes a la 
comunitat educativa a través del consell escolar de centre i a l'Administració educativa;  
aportar informació per a l'avaluació de la funció docent i l'avaluació de la funció directiva;  
aportar informació al Departament per orientar les polítiques educatives.

L'autoavaluació  implica  que  cada  curs  escolar  hi  haurà  un  pla  concret  amb  objectius 
assolibles i mesurables: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

En fnalitzar el curs s'analitzarà, mesurarà i valorarà l'assoliment de les ftes que, inspirades 
en  el  PEC  i  concretades  per  quatre  cursos  en  el  projecte  de  direcció,  i  encara  més 
detallades en cada programació general anual, marquen el camí que han de seguir tots els  
professionals del centre.
Al fnalitzar el curs es recolliran les actuacions i valoracions en la MEMÒRIA ANUAL.

L'autoavaluació permetrà, a l'equip directiu i al claustre, mesurar i valorar els resultats en 
funció del  context  i  dels  recursos de què es disposa i  refexionar  sobre l'efciència  del 
centre. 
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