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1. INTRODUCCIÓ 

El projecte educatiu és la màxima expressió de l'autonomia dels centres educatius, recull la 

identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit amb la 

finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament 

educatiu. 

Té com a finalitat afavorir la coherència i la continuïtat de l’acció docent i educativa, i 

plasmar d’una manera coherent la línia pedagògica del centre.  

Aquest PEC és  fruit del treball col·lectiu del centre i està directament relacionat amb qui 

som, on som i què volem. S’hi recullen valors, objectius i estratègies que considerem vàlids 

per tal d’orientar la tasca educativa i adequar-la en un procés constant de millora.  

El PEC no és un document estàtic, ja que pretén respondre a situacions canviants a través 

de les diferents experiències i opinions, i amb la participació activa de la nostra comunitat. 

S’anirà revisant i incorporaran, progressivament, aquells canvis que es vagin produint en la 

nostra vida escolar.  

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

a) Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4), d’Educació – LOE. 
b) Llei 12/2009, del 10 de juliol (DOGC del 16), d’educació –LEC. 
c) Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. (DOGC 

05.08.2010). 
d) Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i 

del personal directiu professional docent (DOGC 11.11.2010) 
 

2. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL (Qui som)  

2.1. Característiques del context escolar  

La ubicació del centre, que comparteix l’edifici amb l’escola Muntanya del Drac, és a 

l'avinguda Pare Ignasi Puig s/n, al barri més conegut com del Xup. És una barriada 

perifèrica construïda als anys 60. Inicialment era població immigrant d’origen andalús. 

Actualment amb una població envellida. Tot i les millores de l'accés al barri, el fet d’estar 

separat de la ciutat  en dificulta l’accessibilitat de forma autònoma per part de l’alumnat. Es 

podria treballar la idea de millorar la carretera que comunica el barri amb la ciutat i que 

hauria d’incloure un carril bici. El transport públic ha de garantir el fàcil accés, 

especialment en les hores d’entrada i sortida.  
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És un centre que neix per la necessitat d'absorbir l’augment demogràfic de la ciutat previst 

pels propers anys i amb l’ànim d’aportar a la ciutat una mirada pedagògica diferent. 

L’institut es crea el curs 2017-18 amb dues línies de 1r d’ESO. 

2.2. Raó de ser i visió del centre educatiu 

Aquest projecte educatiu reflecteix com el claustre de professors entén que ha de ser 

l'educació que el moment actual exigeix. Una educació capaç de formar persones 

implicades en la tasca de construir un món més lliure, just i solidari. Treballem per 

promoure un model de persona que entén el món, l'estima i és capaç de millorar-lo. Creiem 

en la potencialitat de l'educació com a força de transformació social. És per tot això que 

orientem la nostra tasca al creixement dels alumnes com a persones responsables, crítiques i 

participatives.  

Ens volem consolidar com el que som: un centre educatiu obert, inclusiu i innovador. El 

nostre servei consisteix a oferir una educació de qualitat, amb una atenció integral i 

personalitzada a tot l'alumnat, eixamplant els seus horitzons culturals i contribuint a una 

sòlida formació ètica. 

2.3. Trets d’identitat i caràcter propi 

El centre educatiu assumeix com a propis els set principis de l'aprenentatge, cercant 

l'excel·lència i fent-ho amb una proposta que posa aquests principis a la base mateixa del 

projecte (La naturalesa de l’aprenentatge, OCDE) i es materialitzen de la següent manera: 

 1.- L’alumne és el centre de l’aprenentatge 

L'aprenentatge escolar estarà basat en els projectes de treball que sorgiran dels 

interessos mostrats pels alumnes. 

 2.- L’aprenentatge és de naturalesa social 

Es treballarà en grups heterogenis, en treball cooperatiu com a interacció dins i fora 

l’aula. 

 3.- Les emocions són part integral de l’aprenentatge  

En tot moment l'alumne serà acompanyat pels professors i companys. El grau de 

llibertat i convivència permetran gestionar les emocions. 

 4.- L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals 

Una part de l'aprenentatge serà guiat atenent les individualitats de cadascú seguint 

un itinerari de treball personalitzat. 

 5.- L'esforç de tot l'alumnat és clau per a l'aprenentatge 
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Amb l'aprenentatge per l'acció es pretén fer a l'alumnat responsable del seu propi 

aprenentatge i el dels altres. Treballarem per a l’autosuperació. 

 6.- L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge 

Amb les reflexions sobre el que aprenen i com aprenen es vol afavorir la superació 

personal de cada noi/a. Amb l'autoavaluació i l'avaluació mitjançant rúbriques 

l'alumnat serà partícip del seu aprenentatge. 

 7.- Aprendre és construir connexions horitzontals 

Mitjançant l'aprenentatge experiencial basat en els projectes i treballs comunitaris 

s'establiran connexions entre els diferents àmbits i els diferents agents que 

permetran a cada alumne posar en pràctica tot allò que ha après.  

2.4. Necessitats educatives de l’alumnat 

En el preàmbul de la llei d'educació es diu que els centres d'educació obligatòria tenen 

l'obligació de “compensar les possibles desigualtats d’origen social a l’interior del sistema 

educatiu i d’abordar amb garanties d’èxit la integració escolar de tots els alumnes.” Creiem 

que la convivència en grups d'aprenentatge de persones amb diferents circumstàncies és un 

factor positiu i potenciador no només dels valors de convivència, sinó també de l'eficàcia 

didàctica ja que estimula l'aprenentatge personalitzat i la relació d'ajuda entre l'alumnat.  

Creiem que es tracta que cada noi/a es pugui desenvolupar en el seu ser i els seus talents 

propis. La diversitat és una riquesa, no una dificultat. El punt de partida és diferent i el 

d'arribada també, no es tracta d'unificar si no de poder fer un llarg recorregut. 

3. OBJECTIUS DE CENTRE (Què pretenem) 

3.1. Finalitat 

Quin centre educatiu volem? 

Un centre educatiu que vol oferir un aprenentatge integrador i globalitzador als alumnes, un 

aprenentatge socioconstructiu i autoregulat, que tingui en compte el context i que sigui 

col·laboratiu. Un centre que tindrà presents les emocions i la motivació dels alumnes, ja 

que són la porta d’entrada dels aprenentatges. Unes emocions i una motivació positiva 

incrementen la probabilitat d’aprofundir en l’aprenentatge. 

Treballarem per promoure un model de persona que entén el món, l'estima i és capaç de 

millorar-lo. Creiem en la potencialitat de l'educació com a força de transformació social. És 

per tot això que orientarem la nostra tasca al creixement dels alumnes com a persones 

responsables, crítiques i participatives del seu propi aprenentatge. 
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El que volem oferir és una educació de qualitat, amb una atenció integral i personalitzada a 

tot l'alumnat, eixamplant els seus horitzons culturals i contribuint a una sòlida formació 

ètica. 

Volem ser un centre obert a les famílies, pretenem ser un centre accessible. Les famílies 

han de poder accedir a les aules, al projecte educatiu, al projecte curricular, a la web del 

centre, ... La col·laboració de les famílies, sobretot a través de l'AFA, per fer funcionar el 

sistema, és una de les nostres grans necessitats i aspiracions. Obert a la comunitat: entrant a 

la vida de la comunitat, al currículum, col·laborant amb institucions locals, fomentant la 

participació en activitats municipals i oferint serveis al barri. Obert a la participació de 

l'alumnat a través del foment de les tutories, el Consell d'Alumnes, les comissions de 

participació. 

Volem ser un institut públic compromès en l'acompanyament dels nostres alumnes i les 

seves famílies. 

Mantenir a la pràctica aquestes premisses suposa un gran esforç. Vetllar per aquest tipus 

d'educació en tot moment, suposa necessàriament poder comptar amb un equip de docents 

conscients i compromesos amb tots els valors que es concreten en aquest projecte educatiu. 

3.2. Propòsits clau  

Desenvoluparem el nostre projecte educatiu basant-nos en els següents vuit propòsits clau: 

CONVIVÈNCIA 

Una convivència on la diferència, la diversitat, la comunicació assertiva, el diàleg i l'ajuda 

mútua esdevenen motor d'aprenentatge i motor social. És necessari un espai de convivència 

on tant adults com adolescents puguin transferir les seves relacions dia a dia. Conviure en 

un clima acollidor, tranquil, serè on s’estableixen vincles estables, continuats i afectius, 

possibilita un bon aprenentatge donat que proporciona confiança als alumnes per prendre 

iniciatives i riscos en el seu procés de formació. 

PERSONA 

Un centre educatiu format per persones amb capacitats, habilitats, emocions i objectius 

diversos, amb fortaleses i febleses, persones que s’han de respectar, han de créixer i han 

d’obtenir respostes a les seves necessitats. Un centre educatiu de persones i per a persones 

és un espai de convivència que ha de potenciar els talents intrínsecs de cada ésser des de 

l'àmbit de fer, conèixer, conviure i ser. 

CONFIANÇA 

Partim d'una confiança mútua entre adults i adolescents. Establim un règim de llibertat amb 

uns límits, on cada alumne és motor i responsable del seu aprenentatge. Amb la confiança 
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s’afavoreix l’empatia, la implicació, el compromís i el respecte de l’alumnat que a més de 

ser capaç de fer, de reconèixer-se i valorar-se ell mateix, és capaç d’autoregular-se 

respectant els límits amb l'acompanyament. 

LÍMITS 

Els límits han de ser pocs, clars i constants. Consensuats amb el consell escolar i són 

d'obligat compliment per adolescents i adults.  

Diferenciem entre límits que són innegociables i normes clares i coherents que es debaten i 

consensuen entre tots i es modifiquen quan convé. Es participa en la presa de decisions i es 

fan veure els drets, deures i responsabilitats que tots tenim. 

Els límits es basen en el respecte per l'altre i el respecte per l'entorn que alhora comporten 

cap agressió sota cap concepte. 

ACOMPANYAMENT 

L’acompanyament, com l’aprenentatge, es produeix des de la sinceritat i l’emoció del que 

ens mou, així quan acompanyem ho fem transversalment, escoltem les inquietuds, detectem 

les necessitats, proposem i compartim les nostres passions.  

La mirada de l’acompanyant és única i especial cap a cada persona, ja que cada persona és 

única i especial. Així, amb coherència, empatia i respecte podrem contribuir a tots els 

nivells del procés d’aprenentatge i creixement, buscant l’equilibri de les nostres 

intervencions en funció de les necessitats de cada moment i procurant que cadascú pugui 

definir el seu propi recorregut tan a nivell personal com en el grup. 

AUTONOMIA 

Potenciar la consciència de si mateix i de l'aprenentatge de cada noi i noia. Significa la 

regulació i gestió del seu procés de creixement global. Implica capacitat de decisió, 

participació, responsabilitat i compromís dels alumnes, de les seves famílies i dels docents, 

per organitzar i gestionar el seu aprenentatge. 

Autonomia que està dirigida pel projecte educatiu de l'institut i que ha de ser comunicada i 

compartida en sessions col·legiades de treball docent. 

COMUNICACIÓ 

La comunicació basada en el diàleg, comunicant el que pensem, sentim i desitgem i 

practicant una educació activa i assertiva, serà l'eina que faciliti el creixement individual i 

col·lectiu, i potenciarà la participació, l'esperit crític, la transformació i l'empatia com a 

resposta als moments vitals de cada membre de la comunitat educativa (alumnes, famílies i 

equip humà del centre) i del seu entorn.  
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Ha de permetre a qualsevol persona sentir-se a gust, acompanyat, confiat i autònom per 

relacionar-se de manera satisfactòria i efectiva amb els altres en qualsevol context. 

Tant la dimensió expressiva, com la sensibilitat artística, musical i estètica, entesos com a 

mitjans de comunicació, seran fomentats des dels diferents aprenentatges, ajudant a donar 

un sentit coherent a la vida. 

REALITAT 

Partint de la premissa que el sistema educatiu pot ser reproductor del sistema social i amb la 

intenció de ser un centre obert, connectat a l'entorn immediat, volem fomentar 

l'aprenentatge competencial on el seu entorn proper, ja sigui familiar, amics, el barri ... o 

qualsevol persona, fet ocorregut,  notícia, ... puguin aportar una significació i vivència més 

propera a la realitat individual, social i cultural. 

Es vol fomentar l'aprenentatge vivencial a través de realitats properes als alumnes, entenent 

com a realitat tot el que es caracteritza per haver patit el mínim grau possible 

d'estereotipació i modelització prèvia. 

3.3. En relació a la cohesió social  

Part de l'alumnat procedeix de famílies d’origen estranger i això comporta, necessàriament, 

una sensibilitat especial per a la seva rebuda i acollida. Cal fer arribar comprensió i 

reconeixement a l'aportació que tota cultura fa al context social que vivim. Volem preservar 

la identitat col·lectiva de l’institut, conservant cadascú la identitat individual. 

Per tant, en el centre tenim cura especial de l’actitud educativa dels adults cap els 

adolescents respectant-ne la diversitat social, cultural, econòmica, de capacitat, ... 

Així l’institut esdevé un espai i un temps d’inclusió, de pertinença i d’introducció a noves 

maneres d’habitar el món. 

Preservem i tenim cura de la identitat de l'alumnat i la seva família. Com? Donant lloc a les 

aportacions pròpies de cada cultura. “Qui perd els orígens perd identitat”. Ens podem 

apropar a una nova cultura i societat des de la fortalesa de saber qui som. 

3.4. En relació a la vinculació amb l’entorn 

La intenció és tenir una comunicació fluida amb l'equip directiu i l'equip docent de l'escola 

de primària La Muntanya del Drac, per trobar línies de cooperació i coordinació, entre 

professionals, alumnes i famílies. A tall d'exemple fer a l'alumnat partícip de la història de 

la pròpia escola, del barri, implicar-los en les celebracions ... 

Pensem que ha de ser motiu d'enriquiment mutu l'intercanvi sovintejat de vivències, 

experiències, celebracions,... en unes franges d'edat tan àmplies com és 3-16 anys i amb la 
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facilitat que proporciona la proximitat física i temporal, tenint present que també significa 

un esforç afegit a la tasca i gestió diària de cada centre, primària i secundària. 

També l’institut participa, en la mesura que sigui possible, en els projectes i entitats que 

formen part del PDC XUP (Pla de Desenvolupament Comunitari) com ara XupRieraViva, 

Associació de veïns del Xup, Casal Cívic Pare Ignasi Puig, Comunitat d'hortolans del Xup, 

... 

Tal i com hem dit anteriorment, creiem que treballar junts en projectes de la comunitat i per 

a la comunitat ens aportarà un enriquiment personal. 

4. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE (Com ho fem) 

4.1. Criteris d’organització pedagògica 

4.1.1. Criteris per concretar el currículum 

El nostre currículum  pretén ser la plasmació d’aquests plantejaments pedagògics i aspiren 

a proposar a l’alumnat un seguit de reptes educatius, que els farà capaços, autònoms, 

sociables i, en definitiva, realitzats com a persones. A través d’aquests reptes, l’alumnat 

haurà de ser capaç de desenvolupar totes les competències bàsiques per incorporar-se amb 

garanties al món, ja sigui a través de la inserció laboral, la continuïtat acadèmica o 

qualsevol altre projecte personal que es plantegi. Així en acabar l’escolarització, esdevindrà 

un ciutadà compromès i, fins allà on les circumstàncies personals ho possibilitin, útil al 

món. 

En el marc de les directrius oficials, pretenem fer un treball de selecció, desplegament i 

programació de les competències, de forma que l’alumnat treballi i sigui avaluat al llarg de 

tota l’ESO de totes i cadascuna d'elles. 

Tenint en compte que les competències s'assoleixen tot aplicant-les en els contextos de 

treball intel·lectual, emocional, artístic, social i físic, seleccionarem continguts que  

permetran a l’alumnat treballar i progressar en aquestes competències. Les competències 

també sortiran dels projectes que realitzarà l'alumnat al llarg del seu procés d'aprenentatge. 

Els nois i noies treballaran projectes cada dia. Aquests focalitzaran el que han d’estudiar i 

aprendre al llarg del curs (experiencial) mentre practiquen i apliquen les competències que 

van desenvolupant (àmbits i habilitats).  

4.1.2. Criteris metodològics 

L'alumnat desenvolupa la seva tasca en tres modalitats bàsiques de treball. Són les franges 

de l'horari que identifiquem com a aprenentatges guiat (AG), per l'acció (AA) i experiencial 

(AE). Els nois i noies dediquen a cadascuna d'aquestes franges un terç aproximadament del 

seu horari. Vegem cada una d'aquestes modalitats de treball: 
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Aprenentatge guiat  

Els alumnes tenen les seves propostes individualitzades, seguint un itinerari personalitzat. 

Se'ls fa responsables del seu aprenentatge. L'alumne treballa de manera individual, a través 

dels plans de treball que s'elaboren responent a les seves necessitats sota l'orientació del 

professorat i que implica una planificació de la tasca, de la metodologia i de la revisió o 

autoavaluació dels aprenentatges. Tot i ser individual és recomanable i desitjable que es 

puguin ajudar i/o col·laborar entre ells, sempre en un ambient de treball i ordre. Les 

habilitats estaran dedicades a català, castellà, matemàtiques i anglès. Quan cal es 

complementa amb l’aportació del professorat (classe magistral o altres). En aquesta franja 

l’alumnat també adquireix coneixements i estratègies d’aprenentatge a partir de la creació 

de continguts col·lectius. Seleccionen, creen, i després comparteixen amb el grup allò après 

per tal de consolidar-ne l’aprenentatge de forma autònoma i creativa. (10 hores) 

Aprenentatge per l'acció (treball per projectes) 

Definim els projectes globalitzats  com una oportunitat per desenvolupar les competències 

cognitives. Aquests requereixen implicació, col·laboració, recerca, gestió de recursos, 

procés planificat d'activitats en grups cooperatius. Els projectes parteixen de la curiositat i 

motivació de l'alumnat, que planteja la pregunta clau (objectiu) i mira d'esbrinar-ne la 

resposta cercant la informació pertinent. Pretenen fomentar la creativitat, l'autonomia i la 

responsabilitat de l'aprenentatge propi i dels altres. Al final hi ha una exposició del treball 

realitzat.  (10 hores)  

Aprenentatge experiencial  

Mitjançant espais i tallers l’alumnat investiga, viu i experimenta experiències que generen 

també aprenentatges. Espais i tallers que donen sortida a les inquietuds personals i 

aprofundeixen en la dimensió més pràctica de la sensibilitat i l’expressivitat, són de lliure 

elecció 

Tallers 

L'alumnat fa la tria de tallers setmanalment (grups de 12 persones màxim). Hi ha una oferta 

variable de tallers que procurem que inclogui els àmbits de l’expressió (plàstica, corporal, 

musical, literari, ...) i d'altres com l'hort, equipaments, científic... a tall d'exemple. 

L'educació física (inclòs als tallers i anomenada Cos) és d'obligada elecció (2 hores). 

Espais 

Són de lliure elecció però amb un compromís trimestral. L'alumnat fa la tria de tallers cada 

trimestre i és d’obligat canvi (grups de 12 persones màxim). Hi ha una oferta variable 

d'espais que procurem que inclogui els àmbits de l’expressió (plàstica, musical, literari, 

alemany, ...) i d'altres com jardí, informàtica, equipaments, tecnologia... a tall d'exemple. 
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Les llengües estrangeres Anglès i Alemany a part d'estar ofertes com a diferents espais o 

tallers també intervenen i és relacionen amb els projectes que es porten a terme (2 hores). 

Cada setmana es tanca amb una reflexió escrita individual al seu diari personal i es fa una 

petita autoavaluació del progrés personal i del grup. (1 hora) 

Tots els aspectes de les TIC són tractats com un àmbit transversal d’ús informatiu i 

comunicatiu en tots els aspectes anteriors i els àmbits d’aprenentatge. 

4.1.3. Criteris organitzatius 

Cada dia es dediquen 2 hores a cadascun dels aprenentatges separades per un esbarjo. Tot i 

així, l’organització és flexible sota demanada de les circumstàncies. 

El Consell d'Alumnes  

El consell d'alumnes és, juntament amb les assemblees de classe un espai de 

representativitat dels alumnes en el centre, en el qual es puguin exercitar els fonaments de 

la pràctica participativa i democràtica. És un òrgan que es reuneix regularment (un cop o 

dos al mes) i que vol fer sentir la seva veu i les seves propostes dins la comunitat educativa. 

Les comissions per encàrrec 

Les comissions per encàrrec pretenen la col·laboració entre l'institut i la comunitat propera. 

Procurem estar atents a les demandes que se'ns poden fer des de l'ajuntament, des del barri, 

des de les escoles del municipi, en especial la Muntanya del Drac, i també les demandes 

generades des del nostre propi centre. Creiem que treballar junts en projectes de la 

comunitat i per a la comunitat ens aportarà un enriquiment personal. 

4.1.4. Criteris d’avaluació  

L'avaluació de l'alumnat es fa atenent el seu procés d'aprenentatge i els resultats del seu 

treball. Sabem i informem els alumnes i les famílies que les notes que figuren al seu 

expedient són les del procés, donat que l'objectiu dels nois i noies és que treballin i 

aprenguin tant com puguin. 

Repetició de curs 

Com que l'objectiu és que l'alumne aprengui tant com pugui i no que tingui un nivell 

determinat de coneixements, cap alumne/a repeteix de curs pel fet que no hagi assolit unes 

habilitats o coneixements determinats. Només en cas que un noi/noia vegi els seus 

aprenentatges dificultats o endarrerits per falta de maduració personal, podrà repetir de curs 

ja que, en aquest cas, la repetició li suposa un benefici. 

4.1.5. Criteris per a l’atenció a la diversitat 

El tractament de la diversitat el farem en grups heterogenis. 
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En el preàmbul de la llei d'educació es diu que els centres d'educació obligatòria tenen 

l'obligació de “compensar les possibles desigualtats d’origen social a l’interior del sistema 

educatiu i d’abordar amb garanties d’èxit la integració escolar de tots els alumnes.” Creiem 

que la convivència en grups d'aprenentatge de persones amb diferents circumstàncies és un 

factor positiu i potenciador no només dels valors de convivència, sinó també de l'eficàcia 

didàctica ja que estimula l'aprenentatge personalitzat i la relació d'ajuda entre l'alumnat.  

Creiem que es tracta que cada noi/a es pugui desenvolupar en el seu ser i els seus talents 

propis. La diversitat és una riquesa, no una dificultat. El punt de partida és diferent i el 

d'arribada també, no es tracta d'unificar si no de poder fer un llarg recorregut. 

 

4.2. Criteris d’estructura organitzativa i de gestió 

L’estructura organitzativa de l’institut estarà determinada per les especificitats del nostre 

plantejament pedagògic. Els equips docents i els tutors i les tutores són uns òrgans molt 

importants que tenen un pes específic en la dinàmica dels centres. En aquest sentit, els 

equips interdisciplinaris són els que tenen una gran capacitat de decisió respecte tot el que 

té a veure amb la proposta pedagògica i d’intervenció directa amb l'alumnat de cada nivell 

educatiu. Aquest primer curs les decisions s’acordaran amb tot l’equip docent. Més 

endavant caldran òrgans de coordinació que s’aniran creant.  

Com a important òrgan de decisió, també tindrem l’equip de coordinació, format per 

professorat que tindrà un càrrec específic al centre (coordinació de nivell el primer any). 

Aquest primer curs, tot el professorat del centre participa en les reunions de coordinació un 

dia a la tarda, que seran deliberatives, de reflexió o de formació i tractaran sobretot temes 

pedagògics. El coordinador de nivell, per la seva part, porta endavant tot el que és la 

coordinació de l’equip docent i, juntament amb l’equip directiu, vetlla pel manteniment de 

les línies prioritàries d’actuació. Les decisions de gran abast pedagògic o que afectin tota la 

comunitat educativa es debatran en el si del claustre a proposta de l’equip directiu. 

L’equip directiu porta la gestió administrativa i de l’estructura organitzativa del centre. 

Aquest equip, encapçalat pel director/a, vetlla per tal que es tinguin presents els criteris 

pedagògics del projecte educatiu del centre. Aquest també regirà i orientarà l'activitat 

professional de tot el personal que hi treballi. L’equip directiu establirà mesures i 

instruments d'acollida i formació que facilitin el coneixement del projecte educatiu als 

professionals que s’incorporin al centre.  

Entenem la gestió com una responsabilitat compartida sota la idea de lideratge distribuït, on 

cada membre de l'equip adquirirà compromís i responsabilitat en algun aspecte de la gestió 

i/o organització i rendirà comptes del treball fet o consultarà si cal als òrgans col·legiats o a 

l'òrgan de coordinació format per l'equip directiu més els coordinadors de nivell, que serà el 

veritable motor del centre. 
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Aquest equip té la responsabilitat de facilitar la coordinació entre el professorat a través 

dels diferents òrgans unipersonals i col·legiats. La finalitat de l’equip directiu serà garantir 

que, a la pràctica, el projecte es porti a terme amb garanties d’èxit. 

 

4.3. El Projecte Lingüístic 

4.3.1. El català llengua vehicular de l’institut 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a 

llengua vehicular i d’aprenentatge de l’institut: activitats orals i escrites, exposicions del 

professorat, material didàctic físic i virtual, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, informes 

i comunicacions. És el vehicle d’expressió habitual en les reunions del claustre i del consell 

escolar i en els actes de la comunitat educativa en general. Així mateix el català és la 

llengua normalment emprada en les activitat internes (actes, comunicats, informes...) i en la 

relació amb corporacions públiques i institucions de Catalunya i amb les empreses amb les 

quals es relaciona el centre. També s’utilitza la llengua catalana en les comunicacions i les 

notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic 

català, sense perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en castellà, si ho demanen. 

4.3.2. El tractament i ús de les llengües 

Les necessitats actuals de la globalització fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental 

en l’aprenentatge de l’alumnat. Amb la finalitat d’incorporar i normalitzar l’ús de la llengua 

anglesa en situacions quotidianes, el centre incorpora la seva utilització en els diferents 

aprenentatges  (guiat, acció i experiencial) per millorar-ne el seu coneixement.  

En cadascuna de les franges s’hi dedicaran 2 hores on el professor parlarà exclusivament en 

la llengua estrangera. 

En concret: 

 Aprenentatge guiat: es complementa el treball amb activitats escrites de manera 
individual i col·lectiva. 

 Aprenentatge acció: es treballa en cada projecte el vocabulari específic de l’àmbit 
treballat. El professor s’adreça als alumnes en anglès. 

 Aprenentatge expericiencial: els alumnes poden escollir entre dos tallers: 
o Immersió lingüística 
o Alemany 
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5. AVALUACIÓ (Com ho avaluem?) 

5.1. Mecanismes d’avaluació (pendent d’incloure la mandala) 

L'avaluació formativa pretén orientar l'alumne en el seu aprenentatge continu i autodirigit, 

partint del punt on es troba l'alumne, cap a on va i què s'ha de fer perquè avanci. És per això 

que l'avaluació formativa de l'alumnat es fa atenent el seu procés d'aprenentatge i els 

resultats del seu treball. Informem els alumnes i les famílies que les notes que figuraran al 

seu expedient seran les del procés, donat que l'objectiu dels nois i noies és que treballin i 

aprenguin tant com puguin. I això és precisament el que s'avalua quan parlem d'avaluació. 

D'altra banda també cal una qualificació dels resultats que indiqui el nivell d'adquisició de 

competències, ens basem en el progrés de l’alumne i en el nivell d’aprenentatge que hagi 

assolit, valorat per l’equip docent i per proves escrites individuals concebudes amb la idea 

de recollir els aprenentatges fets i establir les propostes didàctiques dels itineraris 

personalitzats. 

L’avaluació del procés és la valoració dels objectius de l’educació obligatòria. Per a 

nosaltres implicarà el màxim aprenentatge a partir de la situació en què es troba l’alumnat. 

Es comunica a les famílies a través d'un informe al desembre i al juny. 

D'altra banda l'alumne també haurà d'avaluar les seves competències fent servir rúbriques, 

fent la valoració dels aprenentatges que va assolint. Aquesta nota, que indica el nivell 

d’adquisició de competències, es comunicarà a les famílies a través d'un informe al març. 

Servirà per tenir constància de com progressa l’alumnat, per informar les famílies i el propi 

alumne de quin és el seu nivell. 

 

5.2. Indicadors de progrés 

D’acord amb les finalitats establertes en aquest projecte educatiu presentem uns indicadors 

de progrés que ens ajudaran a identificar el grau d’èxit de la nostra proposta. Són els 

següents: 

- Grau de participació de l’alumnat en activitats dins i fora del centre. (visites, 
sortides,..) 
La fita és estar a la mitjana del municipi que és del 74%.  

- Grau de participació de les famílies en les reunions de curs, entrevistes individuals, 
activitats obertes, AFA, ... 
La fita és estar per sobre la mitjana del municipi que és del 70%  a les reunions, del 

90% en entrevistes, del 37% activitats... 
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- Grau de satisfacció de tota la comunitat educativa en relació a diferents aspectes 
(qualitat de l’oferta educativa, grau de benestar al centre, …) (acabat el curs 
mitjançant enquesta) 
 

- Grau d’assoliment de les competències bàsiques i nivell d’aprenentatge. (índex 
d’alumnes que superen el curs  i quan s'arribi a 4t d'ESO índex dels que superen la 
prova externa) 

 

L'activitat avaluadora es concretarà en modalitats d'avaluació interna o d'autoavaluació i en 

activitats d'avaluació externa. Afecta els àmbits pedagògic, de gestió i d'organització. 

 

6. APROVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PEC 

 

El PEC és un document viu que s’ha de seguir construint mitjançant les millores i 

modificacions suggerides a través de la seva aplicació. L'equip docent fa propostes de 

revisió i millora de forma periòdica. 

Correspon al director o directora del centre la competència d'aprovar la proposta de projecte 

educatiu, prèvia consulta preceptiva al consell escolar del centre, el qual expressa el suport 

al projecte per una majoria de les tres cinquenes parts dels membres. 

Tot i no ser prescriptiu, el projecte educatiu de centre serà igualment sotmès a consulta en 

Claustre de professorat, el qual expressa igualment el suport al projecte per una majoria de 

les tres cinquenes parts dels assistents a la reunió. 

Posteriorment el director o directora aprova el projecte educatiu mitjançant resolució 

motivada davant del consell escolar. 

Totes les persones membres de la comunitat educativa han de conèixer el PEC. L'Equip 

Directiu és el responsable de fer-ne la difusió i una presentació específica als membres que 

s'incorporen al centre. El document vigent es podrà consultar a la web del centre.  

 

 


