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Naixem amb potencialitats, depèn de com les alimentem ens tornarem generosos

o  mesquins...  Si  promovem  les  recompenses  a  les  aules,  provoquem  que  es

repliquin  les  conductes,  però  no  creixerem.  Si  practiquem  el  càstig,  tindrem

persones  temeroses,  rebels  o  violentes.  Si  promovem  el  descobriment  i  la

comprensió, aquests mateixos alumnes resultaran adults crítics i cabals.

MÀRIUS MOLLÀ

El mestre
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1. Motivació i justificació

Des de l'any 2002, any en que es posa en funcionament l'Institut de Masquefa,
formo part del projecte de l'Institut de Masquefa, primer com a cap d'estudis i
després com a directora. Aquest curs, 2015-2016, acabo el segon mandat com
a directora de l'institut, i aquest projecte de direcció és el del tercer mandat.

Aquest nou projecte de direcció (2016-2020), vol ser un document de consens,
motivador i engrescador i amb el qual tothom s'identifiqui. És un projecte de
continuïtat i  de consolidació respecte a la nostra gestió anterior,  avaluada
positivament.

Aquest  projecte  de  direcció  es  podrà  tirar  endavant  si  és  un  projecte
compartit, un projecte per ser avaluat i un projecte integrat al municipi.

Ha de ser un projecte que continuí treballant i fent èmfasi en la convivència, la
coeducació,  la  qualitat  de  l'ensenyament-aprenentatge,  la  defensa  d'una
educació  inclusiva,  universal  i  equitativa,  atenen  tots  els  aspectes  de  la
diversitat de l'alumnat i de la comunitat educativa. També s'ha de continuar
treballant perquè l'Institut de Masquefa continuï  sent una institució de pes dins
del municipi, ja que l'alumnat que en surt, és el futur de la societat.

L'equip directiu que tirarà endavant aquest projecte de direcció serà el mateix
que el dels dos últims cursos: la professora de llengua anglesa Gemma Rovira i
Casulleras com a cap d'estudis, el professor de tecnologies Nicolau Sagrera i
Castells com a secretari, la professora de ciències de la naturalesa Montserrat
Sendra i Caus com a coordinadora pedagògica i jo mateixa, professora de
ciències socials Ruth Montserrat i Forniés com a directora. Tots quatre amb una
gran  capacitat  de  treball  i  de  gestió,  que  permet  formar  un  equip  molt
equilibrat,  competent,  resolutiu  i  motivat  per  tirar  endavant  aquest  nou
projecte de direcció de quatre cursos de l'Institut de Masquefa.
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2. Plantejament institucional

2.1. La missió

Som  un  centre  educatiu  públic  d'educació  secundària  obligatòria  i
batxillerat, amb l'objectiu de formar als joves d'una manera oberta, plural,
integral.  Potenciant  i  estimulant  cada  un  dels  alumnes  per  aconseguir
persones responsables i formades que siguin capaces de desenvolupar les
seves competències socials.

El nostre centre aposta per ser:

• PARTICIPATIU, on tots els membres de la comunitat educativa poden
participar en la gestió de l'institut, utilitzant els òrgans de participació
de forma responsable i constructiva. 

• DEMOCRÀTIC,  parant  especial  atenció  en  els  drets  humans,  el
respecte mutu i la tolerància.

• PLURALISTA, amb varietat ideològica, respectada per tots.

• FORMACIÓ INTEGRAL de l'alumnat, no tan sols en l'àmbit individual,
sinó també com a ciutadans.

• INCLUSIU, on poden aprendre junts alumnes diferents, un centre que
no  exclou  ningú,  on  s'accepta  a  cada  alumne  amb  les  pròpies
característiques i necessitats. La diversitat és un fet natural.

• NO SEXISTA,  s'educa per la no discriminació per raó de sexe o de
cultura.  Fomentem la capacitat  crítica,  basada en un raonament
lliure i responsable.

2.2. La visió

Som un centre que treballa per: 

• Potenciar la participació de la comunitat educativa en el dia a dia
del centre i el seu model d'organització.

• Cercar estratègies que permetin millorar els resultats acadèmics del
nostre alumnat.

• Afavorir una línia metodològica basada en l'anàlisi de necessitats de
l'alumne,  un  diàleg  constructiu  i  el  treball  en  equip  de  tota  la
comunitat educativa (professorat, famílies...).
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• Enfortir les estratègies d'aprenentatge bàsiques que ajudin al nostre
alumnat a progressar en la seva formació acadèmica i els faciliti la
seva futura inserció laboral i social.

• Transmetre i fomentar entre els membres de la comunitat educativa
estratègies  que afavoreixin  la resolució  de conflictes  per  mitjà  del
diàleg i la mediació.
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3. Diagnosi actualitzada del centre

3.1. La població i el Consell Escolar Municipal

Masquefa és una població de la comarca de l'Anoia. Es troba situada a
l'extrem més oriental  de la comarca. El  seu municipi  té una extensió de
17,09 km² i actualment té 8.458 habitants, repartits entre el nucli de la vila,
la  Beguda Alta,  Can Valls,  el  Maset,  Can Parellada,  Can Quiseró i  una
vintena de masies.

Les activitats econòmiques a  què es dedica la població actualment són
l'agricultura, on domina la vinya, i la ramaderia de vaquí i conill i a l'activitat
industrial,  on cal  destacar-ne la tradició, degut a la indústria de Rogelio
Rojo  fundada  de  l'any  1892,  dedicada  a  la  fabricació  de  sivelles.
Actualment  la  indústria  que s´hi  pot  trobar  és  del  sector  de  l'automòbil
(revestiment  de  cotxes)  degut  a  la  proximitat  de  la  SEAT, indústria
dedicada  als  complements  del  cava  (proximitat  amb  la  comarca  del
Penedès) i, finalment, també trobem indústria de la construcció i auxiliars
de la construcció (petits tallers de serralleria, lampisteria, fusteria).

Una de les particularitats del municipi és la distribució de la població, entre
el  nucli  urbà  i  les  diverses  urbanitzacions.  Aquestes  urbanitzacions
primerament eren zones de segona residència, però, a poc a poc s'han
anat transformant en zones de primera residència, per la seva proximitat a
la xarxa de comunicacions  viàries amb l'autopista  AP7 i l'autovia  A2, que
l'apropen als centres industrials, així com la progressiva dotació de serveis a
la població.

Al llarg del segle XXI la població ha fet un creixement considerable, passant
de  4.582  habitants  l'any  2000,  a  8.458  habitants  actualment.  Aquest
creixement ha fet que a la població hi hagi quatre escoles de primària,
una de les qual a la Beguda, dues llars d'infants i l'institut de secundària.

El  Consell  Escolar  Municipal  és  un  òrgan  de  gestió  i  comunicació  de
l'Ajuntament de Masquefa. La seva finalitat és marcar un calendari comú
de festius i activitats al municipi, intercanviar informació i inquietuds entre
els  seus participants  sobre problemàtiques i  equipaments  educatius  a la
població, proposar iniciatives i projectes educatius i d'ús social.

Amb l'Ajuntament de Masquefa s'han desenvolupat una xarxa social molt
positiva,  com l'assistència  social,  la  participació municipal  en el  Consell
Escolar, la Comissió Social, la dinamització juvenil, classes de preparació de
les proves d'accés a CFGM, l'ús social dels espais del centre entre d'altres...
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3.2. El centre

L'Institut de Masquefa es va posar en funcionament el curs 2002-2003, és
l'únic centre de secundària del  municipi.  És  un centre de tipus B,  on es
cursa Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

En el moment de fer aquest projecte el centre compta amb 48 professors,
té al voltant de 500 alumnes i té com a personal d'administració (PAS) dues
administratives i dos conserges. També tenim una Unitat Suport Educació
Especial (USEE) amb una i mitja psicopedagogues i una auxiliar d'educació
especial.

L'edifici  on  s'ubica  l'institut  és  relativament  nou,  es  va  posar  en
funcionament  el  curs  2011-2012,  és  un edifici  modern,  lluminós,  operatiu
que en aquest moment té tots els espais equipats amb ordinador i canó,
per  treballar  amb  les  noves  tecnologies.  Disposa  de  dos  tallers,  dos
laboratoris,  dues  aules  informàtica,  una  biblioteca,  un  menjador,  un
gimnàs,  una  aula  de  plàstica,  les  aules  tutoria,  departaments  pel
professorat, sala de professors i els despatxos de direcció.

També en el pati interior hi ha actualment un mòdul prefabricat i de cara al
curs vinent se'n posarà un altre.

3.3. Context (dades referents al curs 2014-2015)

Participació de les famílies al centre: 41% de les famílies estan associades a
l'AMPA en el curs 2014-2015. Aquesta dada està per sota de la mitjana de
Catalunya, un 62,42%, ens indica que les famílies encara els costa implicar-
se activament de la vida del centre.

Diversitat  significativa  de  l'alumnat:  l'índex  d'alumnes  amb  necessitats
educatives especials (motrius, físiques, sensorials, psíquiques), és del 4,21%, i
actualment es troba per sobre de la mitjana de Catalunya (3,30%).  L'índex
d'alumnes amb necessitats educatives especials amb situació econòmica
desfavorida,  1,87%,  el  tenim molt  per  sota  de  la  mitjana de  Catalunya
(7,16%).

Alumnes amb nacionalitat estrangera: l'índex d'alumnes estrangers que fa
menys de dos anys que han arribat al nostre sistema educatiu és de 3,7%,
molt per sota la mitjana de Catalunya (13,29%), ja que l'institut es troba en
una zona de baixa oferta laboral.

Alumnes amb plans individualitzats:  a  1r ESO tenim un 10,48% d'alumnes
amb pla individualitzat, 1 punt per sobre la mitjana de Catalunya; a 2n ESO
tenim un 7,2% d'alumnes amb pla individualitzat, 2 punts per sota la mitjana
de Catalunya; a 3r ESO tenim un 12,64% d'alumnes amb pla individualitzat,
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3  punts  per  sobre  la  mitjana de  Catalunya;  i  a  4t ESO tenim un  5,12%
d'alumnes  amb  pla  individualitzat,  3  punts  per  sota  de  la  mitjana  de
Catalunya. El gran nombre de plans individualitzats és degut sobretot al fet
que el  centre  té  una Unitat  de  Suport  Educació  Especial  que  acull  els
alumnes de l'Anoia sud (Masquefa, Piera i Hostalets de Pierola).

Alumnes amb plans  de diversificació curricular:  a  3r ESO tenim un 3,4%
d'alumnes als plans de diversificació curricular, 1 punt per sota la mitjana
de Catalunya; i a 4t ESO tenim un 6,4% d'alumnes als plans de diversificació
curricular,  1  punt  per  sobre  la  mitjana  de  Catalunya.  Aquests  plans  de
diversificació  curricular  tan  sols  fa  2  cursos  que  s'han  posat  en
funcionament.

Mobilitat de l'alumnat i professorat: l'índex de mobilitat de l'alumnat és del
5,6%,  igual  que  la  mitjana  de  Catalunya  (5,89%).  Aquesta  mobilitat  és
sobretot  deguda  al  canvi  de  domicili  de  les  famílies.  Pel  que  fa  a  la
mobilitat del professorat, l'índex és del 30,43%, molt per sobre la mitjana de
Catalunya (9,38%). La gran mobilitat del professorat fa que el  centre no
funcioni per inèrcia sinó que cada inici de curs es plantegin nous reptes,
entre ells de conjuntar i dinamitzar el claustre de professors.

Absentisme de  l'alumnat  i  professorat:  l'índex  d'absentisme de l'alumnat
d'ESO superior al 25% és del 3,89%, 2 punts i mig per sobre de la mitjana de
Catalunya. L'índex d'absentisme de l'alumnat de Batxillerat superior al 25%
és  de  1,92%,  igualat  amb  la  mitjana  de  Catalunya.  El  centre  continua
treballant  amb aquest  indicador,  per  anar  normalitzant  l'absentisme del
centre. L'absentisme del professorat durant el curs 2014-2015 ha sigut del
4,45%, 2 punts i mig per sobre la mitjana de Catalunya. Aquest índex ha
sigut alt ja que hem tingut un 9% de llicències, maternitats i casaments.

Abandonament dels estudis: l'índex d'abandonament entre  1r i 2n ESO és
de l'1,2%, mig punt per sobre de la mitjana de Catalunya (0,54%); l'índex
d'abandonament entre 3r i 4t ESO és del 4,25%, 2 punts per sobre la mitjana
de Catalunya (2,13%). L'índex d'abandonament dels alumnes de batxillerat
és del 3,81%, igual que la mitjana de Catalunya (3,71%).

3.4. Resultats educatius

Dades referents a la promoció dels alumnes de 1r a 3r d'ESO i dels alumnes
de  1r de  Batxillerat:  a  1r  i  2n  ESO  estem  per  sota  de  la  mitjana  de
Catalunya, 3r d'ESO i 1r de BATX estan per sobre la mitjana de Catalunya.
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Mitjana de
Catalunya

(2014-2015)

Valor del centre
(2014-2015)

Evolutiu del
centre 

(mitjana dels tres
últims cursos)

Índex d'alumnes que
promocionen 1r ESO

93,04% 87,90% 81,46%

Índex d'alumnes que
promocionen 2n ESO 91,17% 80,8% 71,26%

Índex d'alumnes que
promocionen 3r ESO

89,32% 91,95% 82,05%

Índex alumnes que
promocionen 1r BATX 80,03% 82,60% 84,84%

Dades referents a la  graduació dels alumnes de  4t d'ESO i  els de  2n de
Batxillerat:  les  graduacions  de  4t  ESO  estan  per  sota  la  mitjana  de
Catalunya, les graduacions de 2n de Batxillerat estan molt per sobre de la
mitjana de Catalunya.

Mitjana de
Catalunya

(2014-2015)

Valor del centre
(2014-2015)

Evolutiu del
centre 

(mitjana dels tres
últims cursos)

Índex d'alumnes que
graduen 4t ESO

88,29% 80,76% 79,21%

Índex d'alumnes que
graduen 2n BATX 84,06% 92,3% 92,3%

Dades referents als resultats de les proves de competències bàsiques de 4t
d'ESO:  excepte en llengua anglesa,  el  centre té resultats  que estan per
sobre la mitjana de Catalunya. 

Mitjana de
Catalunya

(2014-2015)

Valor del centre
(2014-2015)

Evolutiu del
centre 

(mitjana dels tres
últims cursos)

LLENGUA CATALANA 88,60% 94,44% 93,88%

LLENGUA CASTELLANA 86,39% 87,67% 95,19%

MATEMÀTIQUES 84,25% 95,77% 90,39%

LLENGUA ANGLESA 81,39% 73,97% 82,79%
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3.5. Recursos de funcionament i gestió organitzativa

Pel  funcionament  del  dia  a  dia  i  l'organització  del  centre,  l'Institut  de
Masquefa té la documentació que permet recollir totes les dades, formes
de  funcionament  i  organització.  Aquesta  documentació  es  revisa
anualment i es va actualitzant segons les necessitats del centre.

Actualment  aquesta  documentació  és  la  que  configura  el  Projecte
Educatiu de Centre, amb tots els documents annexes que pengen d'ell:
Projecte  Lingüístic  (PL),  Pla  d'acollida,  Pla  Atenció  Diversitat  (PAD),  Pla
d'Acció Tutorial (PAT), Programació General Anual (PGA), Memòria, Normes
d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC), Pla Absentisme, Pla de
Diversificació  Curricular  (PDC).  El  Pla  de  Convivència  està  per  elaborar
juntament amb el projecte de mediació.

Aquest  últims  cursos  hem  engegat  alguns  projectes  que  actualment  ja
estan en funcionament: reciclatge del paper, matèria orgànica i envasos
dins de cada una de les aules, implantació del Servei Comunitari amb els
alumnes  de  4t  ESO,  intercanvi  amb  els  alumnes  que  cursen  alemany,
dinamització  de  patis  per  part  d'una  comissió  d'alumnes  i  professors,
formació  del  professorat  finançada  per  l'Ajuntament  de  Masquefa,
funcionament  de la biblioteca del  centre  i  programa de reforç escolar
becat per l'Ajuntament de Masquefa.

Referent a l'organització el centre funciona amb l'equip directiu, el Consell
de Direcció,  els  departaments,  els  equips  docents,  els  tutors,  la CAD, la
Comissió Social, Coordinació primària-secundària, el Consell de Delegats i
el  Consell  Escolar.  El  centre  està  en  constant  contacte  amb  l'AMPA,
l'Ajuntament i les escoles de primària.

3.6. Aspectes ja consolidats

En aquest  punt  plantejo  els  aspectes  que al  llarg  dels  dos  mandats  de
direcció (2008-2012 i 2012-2016) s'han anat consolidat i actualment estan
funcionant.

Aspectes consolidats:

• Informació que es dona a l'inici de curs als professors nous sobre el
funcionament del centre.

• Reunió del Consell de Direcció.

• Reunions  dels  cap  de  departament   amb  l'equip  directiu  per
coordinar i preparar les reunions dels diferents departaments.
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• Reunions  dels  coordinadors  de  nivell  amb  l'equip  directiu  per
preparar les reunions dels diferents equips docents i les reunions de
tutors de nivell.

• Reunions de la Comissió de Convivència.

• Tasques  reparadores i sancions disciplinàries.

• Reunions de la Comissió d'Atenció a la Diversitat.

• Reunions de tutors de nivell per coordinar l'acció tutorial.

• Programació de reunions informatives de pares i  mares,  entrevistes
amb els tutors...

• Elaboració, revisió, actualització i aprovació dels diferents documents
de funcionament del centre: memòria, PGA, NOFC, PEC....

• Utilització  del  Moodle  com  a  eina  educativa  tan  pels  professors,
alumnes i famílies.

• Coordinacions  específiques:  Coordinació  Informàtica,  Activitats  i
Serveis, Riscos Laborals.

• Gestió econòmica i manteniment del centre.

• Formació del professorat. 

• Funcionament de la biblioteca a l'hora de pati.

• Pla de sortides i xerrades.
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4. Objectius

4.1. Àmbit pedagògic i didàctic, vinculats a la millora dels resultats 
educatius

• Millorar els resultats educatius interns dels alumnes.

• Millorar els resultats de les proves externes de competències bàsiques
de 4t ESO.

4.2. Àmbit organitzatiu, actuacions previstes per al desplegament i 
aplicació del PEC

• Fomentar i  promoure la participació dels  diversos  estaments  de la
comunitat educativa.

• Elaborar, implementar i fer el seguiment dels documents institucionals
i garantir la coherència i la continuïtat entre els diversos projectes de
centre.

4.3. Àmbit de les condicions d'equitat: abandonament i 
absentisme, convivència i inclusió

• Prevenir i incidir en l'absentisme i abandonament escolar.

• Millorar el clima de convivència al centre.

• Incidir en l'educació inclusiva.
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5. Actuacions, concrecions i indicadors

5.1. Àmbit pedagògic i didàctic

Objectius del Departament Objectius del centre Actuacions del centre Responsables
Aplicació

PGA 1 PGA 2 PGA 3 PGA 4

1.  Millora  dels  resultats
educatius

1.1.  Millora  dels  resul-
tats  educatius  in-
terns dels alumnes

1.1.1. Revisió de les programacions de cen-
tre per matèria i nivell

Caps departaments X X X X

1.1.2. Revisió dels criteris d'avaluació Caps  departaments X X X X

1.1.3. Treball de tècniques d'estudi Coordinadors nivell X X X X

1.1.4. Internament fer un grup més al nivell
que ho necessiti per baixar ràtios

Equip directiu X X X X

1.1.5. Fer actuacions  transversals de tot el
centre: ortografia

Caps departament X X

1.1.6.  Fer  actuacions transversals  de tot el
centre: expressió escrita

Caps departament i
Consell direcció

X X

1.1.7.  Continuar reforçant la figura del tutor
com a persona que coordina l'acció
tutorial,  que  en  fa  el  seguiment  i
incideix en el rendiment de l'alumne

Tutor X X X X

1.1.8. Revisió dels resultats de cada una de
les avaluacions.

Caps departaments i
coordinadors nivell

X X X X

1.1.9. Establir objectius i actuacions de millo-
ra de resultats amb aquelles matèries
d'indicadors baixos

Equip directiu X X X X
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MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS INTERNS DELS ALUMNES
Indicador: Índex d'alumnes que promocionen o graduen

Promoció 
1r ESO

Promoció
2n ESO

Promoció
3r ESO

Graduació
4t ESO

Promoció
1r BATX

Graduació
2n BATX

Situació inicial
2012-2015

81,46% 71,26% 82,82% 79,21%

Situació inicial
2013-2015

84,84% 92,30%

Proposta de
millora

8 punts 10 punts 5 punts 8 punts 5 punts 2 punts

Situació final 89,46% 81,26% 87,82% 87,21% 89,84% 94,3%
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Objectius del Departament Objectius del centre Actuacions del centre Responsables
Aplicació

PGA 1 PGA 2 PGA 3 PGA 4

1.  Millora  dels  resultats
educatius

1.2. Millorar els resultats
de  les  proves  ex-
ternes de Compe-
tències  Bàsiques
de 4t ESO

1.2.1. Fer un treball de competències a tots
els nivells

Caps departament i
coordinadors nivell

X X X X

1.2.2.  Les  dues  hores  d'optatives  a  1r ESO
dedicades  a  treballar  les
competències bàsiques de l'àmbit de
llengua i de l'àmbit de matemàtiques

Caps departament X X X X

1.2.3. Fer una hora més de llengua anglesa
a 4t ESO

Departament llengua
anglesa

X X X X

1.2.4. Desdoblar totes les hores de llengua
anglesa de 1r ESO

Departament llengua
anglesa

X X X X

1.2.4. Passar proves de competències bàsi-
ques d'anys anteriors als nivells  3r i  4t
ESO

Coordinadors nivell 3r i
4t ESO

X X X X

1.2.5. Revisar les activitats d'aprenentatge i
d'avaluació  i  fer-les  més  compe-
tencials

Caps departaments X X

1.2.6.  Potenciar  l'ús  de la biblioteca,  com
espai de consulta, estudi i lectura

Responsable biblioteca X X X X

1.2.7.  Revisar  els  resultats  de  les  compe-
tències bàsiques i establir actuacions
per millorar els resultats

Caps departament i
coordinadors nivell 

X X X X
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MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS INTERNS DELS ALUMNES
Indicador: Índex d'alumnes de 4t ESO que aproven les competències bàsiques

CB 4t ESO
Ll. Catalana

CB 4t ESO
Ll. Castellana

CB 4t ESO
Ll. Anglesa

CB 4t ESO
Matemàtiques

CB 4t ESO
Científic-

tecnològica

Alumnes amb
totes les CB
aprovades

Situació inicial
2012-2015

94,7% 93% 82,8% 89,1% 75,6%

Proposta de
millora

5 punts 5 punts 10 punts 8 punts  90 punts 10 punts

Situació final 99,7% 98% 92,8% 97,1% 90% 85,6%

Pàgina 18 de 35



projectededirecció20162020 institutdemasquefa

5.2. Àmbit organitzatiu

Objectius del
Departament 

Objectius del centre Actuacions del centre Responsables
Aplicació

PGA 1 PGA 2 PGA 3 PGA 4

2.  Potenciar  l'autonomia
de  centres  a  través
de  la  consolidació
del  centre  com  a
una  organització
respon-sable  per
garantir  el  seu
progrés

2.1.  Fomentar  i  pro-
moure  la  partici-
pació  dels
diversos
estaments  de  la
comunitat
educa-tiva

2.1.1.  Consolidar  la  comissió  d'alumnes  de
dinamització de patis

Departament
orientació i EAP

X X X X

2.1.2.  Potenciar  les  reunions  del  consell  de
delegats,  establir  una  periodicitat  de
reunions

Equip directiu i
delegats

X X X X

2.1.3.  Treballar  per  acabar  de  consolidar
l'intercanvi a 1r de BATX amb Alemanya

Departament llengües
estrangeres

X X X X

2.1.4. Mantenir reunions periòdiques amb l'AMPA Equip directiu i AMPA X X X X

2.1.5.  Implicar  i  fer  participar  les  famílies  a  les
activitats  dels  centre:  festes,  reunions,
xerrades, tallers...

Equip directiu X X X X

2.1.6.  Detectar  les  necessitats  formatives  del
professorat,  per  poder  organitzar  la
formació del professorat tan des de cursos
organitzats  des  del  departament
d'ensenyament  com  de  l'Ajuntament
(subvenciona cada curs)

Equip directiu X X X X

2.1.7.  Donar  més  responsabilitats  al  Consell  de
Direcció

Consell de direcció X X X X

2.1.8.  Continuar  treballant  amb  els  diferents
estaments  del  municipi:  Xarxa  12-16
(reunions mensuals)

Equip directiu X X X X

2.1.9.  Signar  nous  convenis  amb  entitats  del
municipi  per  dur  a  terme  el  Servei
Comunitari dels alumnes de 4t ESO

Coordinadora Servei
Comunitari

X X X X
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POTENCIAR L'AUTONOMIA DE CENTRE A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓ DEL CENTRE COM A UNA
ORGANITZACIÓ RESPONSABLE PER GARANTIR EL SEU PROGRÉS
Indicador: Índex de participació dels diferents estaments de la comunitat educativa

Famílies
associades a

l'AMPA

Assistència a les
reunions de pares

Reunions amb
l'AMPA

Formació
professorat

Servei Comunitari
alumnes de 

4t ESO

Reunions de
delegats

Situació inicial
2012-2015

43,7% 84,18% 3 44% 97,7% 5

Proposta de
millora

10 punts 5 punts 3 punts 15 punts 2,3 punts 4 punts

Situació final 53,7% 89,18% 6 59% 100% 9
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Objectius del Departament Objectius del centre Actuacions del centre Responsables
Aplicació

PGA 1 PGA 2 PGA 3 PGA 4

2.  Potenciar  l'autonomia
de centres a través de
la  consolidació  del
centre  com  a  una
organització  respon-
sable  per  garantir  el
seu progrés

2.2.  Elaborar,  imple-
mentar  i  fer  el
seguiment  dels
documents  insti-
tucionals i  garantir
la  coherència  i  la
continuïtat  entre
els diversos projec-
tes de centre

2.2.1. Revisar i redactar de nou el PEC del
centre

Consell de Direcció X X

2.2.2. Generar espais de diàleg per poder
reflexionar el nou PEC

Equip Directiu X X

2.2.3.  Revisar  i  actualitzar  segons  les
necessitats  del centre totes els  plans
que pengen del PEC

Equip directiu X X X X

2.2.4. Consensuar i aprovar el PEC Claustre i Consell Escolar X X

2.2.5. Revisar i actualitzar les NOFC Consell de Direcció X X

2.2.6. Elaborar el Pla TAC Coordinador informàtic X X
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POTENCIAR L'AUTONOMIA DE CENTRE A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓ DEL CENTRE COM A UNA
ORGANITZACIÓ RESPONSABLE PER GARANTIR EL SEU PROGRÉS

Indicador: Índex de documents actualitzats segons la normativa vigent

PEC NOFC PLA CONVIVÈNCIA PLA LINGÜÍSTIC PLA TAC MEDIACIÓ

Situació inicial
2015-2016

No està fet Fet No està fet Fet No està fet No està fet

Proposta de
millora

Redactar Revisar i actualitzar Redactar Revisar Redactar Redactar

Situació final
Acabat final curs

2017-2018
Acabat final curs

2017-2018
Acabat final curs

2019-2020
Revisat final curs

2017-2018
Acabat final curs

2019-2020
Acabat final curs

2017-2018
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5.3. Àmbit de les condicions d'equitat

Objectius del Departament Objectius del centre Actuacions del centre Responsables
Aplicació

PGA 1 PGA 2 PGA 3 PGA 4

3. Assegurar l'equitat 

3.1. Prevenir i incidir en
l'absentisme  i
abandonament
escolar

3.1.1.  Continuar  aplicant  el  protocol  de
seguiment  de  l'assistència  de
l'alumnat

Equip Directiu X X X X

3.1.2. Consolidar l'ús de la plataforma digital
de  gestió  docent:  registre
d'assistència  alumnat  i  comunicació
amb les famílies

Equip Directiu X X X X

3.1.3. Revisar, actualitzar i consolidar el pla
de prevenció d'absentisme: «Si tu no
hi ets...»

Cap departament
Orientació

X X X X

3.1.4.  Posar  en  funcionament  noves
prestacions  de  la  plataforma  digital
de gestió del docent

Equip Directiu X X X X

Pàgina 23 de 35



projectededirecció20162020 institutdemasquefa

ASSEGURAR L'EQUITAT
Indicador: Índex d'alumnat amb absentisme

ESO BATXILLERAT
CENTRE

1r Trim. 2n Trim. 3r Trim. 1r Trim. 2n Trim. 3r Trim.

Situació inicial 2012-2015 3,90% 5,6% 6,75%
13,80%

Situació inicial 2013-2015 0% 5,55% 4,05%

Proposta de millora  - 2 punts - 3 punts - 4 punts Mantenir - 3 punts - 2 punts - 10 punts

Situació final 1,9% 2,6% 2,75% 0% 2,55% 2,05% 3,80%

Indicador: Índex d'abandonament d'estudis

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r BATX 2n BATX CENTRE

Situació inicial 2012-2015 0% 1,5% 2,3% 2,28%
2,99%

Situació inicial 2013-2015 9,99% 1,92%

Proposta millora Mantenir - 1 punt - 2 punts - 2 punts - 5 punts - 1 punt - 2 punts

Situació final 0% 0,5% 0,3% 0,28% 4,99% 0,92% 0,99%
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Objectius del Departament Objectius del centre Actuacions del centre Responsables
Aplicació

PGA 1 PGA 2 PGA 3 PGA 4

3. Assegurar l'equitat 
3.2.  Millorar  el  clima  de

convivència al centre

3.2.1.  Redactar  el  Pla  de
Convivència

Consell Direcció X X

3.2.2.  Redactar  el  Pla  de
Mediació

Consell Direcció X X

3.2.3.  Formar  nous  alumnes  en
mediació

Coordinador Mediació X X

3.2.4.  Disminuir  el  nombre
d'alumnes sancionats

Comissió de disciplina x x x x

3.2.5.  Disminuir  la  taxa
d'expedients disciplinaris

Comissió de disciplina x x x x

3.2.6.  Elaborar  un  protocol
d'assajament

Equip Directiu x x

3.2.7.  Crear  i  posar  en
funcionament  un  espai  on
l'alumnat pugui  explicar,  pugui
exposar  que  es  sent  molestat
pels companys

Cap departament
Orientació

x x x x
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ASSEGURAR L'EQUITAT
Indicador: Índex d'alumnes sancionats

Alumnes
sancionats

Alumnes
amb expedient

Alumnes que
fan tasques
reparadores

Protocol
assetjament

Formació
d'alumnes
mediadors

Conflictes resolts
per mitjà de la

mediació

Situació inicial
2014-2015

14,25% 0,64% 31,53% No està fet 5,39% 6

Proposta de
millora

- 3 punts < 3 - 10 punts Redactar 5 punts 10 punts

Situació final 11,25% 0,6% 21,53% 100% 10,39% 16
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Objectius del Departament Objectius del centre Actuacions del centre Responsables
Aplicació

PGA 1 PGA 2 PGA 3 PGA 4

3. Assegurar l'equitat 
3.3.  Vetllar  i  treballar

per  una educació
inclusiva

3.3.1.  Actualitzar  el  Pla  d'atenció  a  la
Diversitat

CAD X X X X

3.3.2. Introduir un cotutor als grups on hi ha
majoritariament alumnes de NEE i USEE 

Equip Directiu X X

3.3.3.  Fer  un  seguiment  més  pautat  dels
alumnes que estan en el PDC

CAD X X X X
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ASSEGURAR L'EQUITAT
Indicador: Índex d'alumnes que participen en Programes de Diversificació Curricular

Alumnes USEE
Alumnes 2n ESO

PCD
Alumnes 3r ESO

PDC
Alumnes 4t ESO

PDC
Alumnes Plans
Individualitzats

Revisar PAD

Situació inicial
2014-2015

11 2 3 5 8,86% Fet

Proposta de
millora

Revisar i actualitzar

Situació final 100%
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5. Concrecions organitzatives i lideratge distribuït

L'Institut  de  Masquefa  compta  amb  un  grup  d'excel·lents  professionals  de
l'ensenyament, des dels professors fins als agents externs que intervenen en el
centre (EAP, Educador social de l'Ajuntament, PAS, CREDA, famílies...).

Cada un dels membre de la comunitat educativa des de la tasca que duen a
terme i el lideratge d'aquesta, estan ajudant a la funció de lideratge de l'equip
directiu.

Per tan l'equip directiu,  des de la nostra direcció pensem promoure aquest
lideratge distribuït que farà que, a partir d'aquests guiatges forts i del treball en
xarxa, es generí un col·lectiu professional que també serà fort i d'alta qualitat.

5.1. Els Departaments didàctics

Departaments didàctics de l'Institut de Masquefa:

Departament Matèria Núm. professors

Llengua Catalana Català 4,5

Llengua Castellana Castellà 4,5

Llengües Estrangeres
Anglès

Alemany
5
1

Matemàtiques Matemàtiques 5,5

Científic 
Biologia i geologia

Física i química
4

2,5

Tecnologies Tecnologia 4,5

Artístic
Visual i plàstica

Música
Educació Física

2
1
3

Humanístic
Història i geografia

Clàssiques
Religió

5
1

0,5

Orientació
Psicopedagogia

USEE
2,5
1,5

Cada  departament  té  un  cap  de  departament,  que  es  troba  amb  la
coordinadora pedagògica un cop a la setmana per preparar les reunions i
coordinar l'activitat dels departaments didàctics. Aquest és l'encarregat de
presidir les reunions, dinamitzar-les i aixecar acta dels acords presos.

Els  departaments  es  reuneixen  periòdicament  (quinzenalment),  per
analitzar,  planificar,  avaluar,  proposar....  aspectes  que  afecten  el
funcionament dels departaments i professorat.
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5.2. Equips docents

Cada  equip  docent  té  un  coordinador,  el  qual  es  reuneix  un  cop  per
setmana amb la cap d'estudis per coordinar l'activitat dels nivell i preparar
les reunions.

El coordinador de nivell és l'encarregat de presidir les reunions de l'equip
docent, dinamitzar-les i aixecar acta dels acords presos.

També és l'encarregat de convocar i conduir les reunions de tutors del seu
equip docent. Els tutors es reuneixen una vegada a la setmana.

Els equips docents es reuneixen periòdicament els dimecres a la tarda.

A l'Institut de Masquefa hi  ha un coordinador per 1r,  2n, 3r  i  4t ESO i un
coordinador per 1r i 2n de batxillerat.

5.3. Equips de tutors

Són els equips formats pels tutors del cada un dels nivells. Aquests es troben
cada setmana una hora, convocats pel coordinador de nivell. Els acords
presos  en  aquestes  reunions  després  són  ratificats  per  l'equip  docent.
Aquestes reunions permeten coordinar l'acció tutorial i ser més operatius i
eficaços en la gestió del dia a dia.

5.4. Claustre de professors

El  Claustre  de  professors  està  format  per  la  totalitat  dels  professors  del
centre. Es reuneix a l'inici de curs i final de curs i trimestralment una o dues
vegades, segons les necessitats del centre.

És un òrgan indispensable, ja que tot el que es treballa en departaments i
equips docents després passa pel Claustre. Aquí és on s'aproven els acords
i els documents de centre abans de ser presentats al Consell Escolar.

5.5. Consell de Direcció

El Consell de Direcció està format per 6 professors i dos membres de l'equip
directiu. Cada curs els representants dels professors varien i s'intenta que
estiguin  representats  tots  els  docents  (departaments,  equips  docents,
funcionaris, interins...).

El  Consell  de Direcció és reuneix cada setmana una hora, aquest és un
espai  per  tractar  els  temes del  dia a dia de funcionament del  centre  i
també un espai  per  redactar  i  elaborar  els  nous  projectes  o  plans  que
després  seran  treballats  pels  departaments.  És  un  espai  on  es  prenen
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decisions i es consensuen acords de lideratge per tirar endavant el centre. 
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6. Mecanismes per a la rendició de comptes als òrgans de
control i de participació

El procés d'avaluació d'aquest projecte de direcció no s'ha de quedar només
en la valoració i els possibles canvis de l'estructura i organització actuals, sinó
que l'avaluació ha de ser continua al llarg dels quatre cursos per tal d'anar
evolucionant i progressant depenent dels canvis que es vagin produint.

Per dur a terme aquest procés d'avaluació, és molt important que el claustre
de professors disposi de tota la informació necessària i tingui una visió global
del centre. Per això, són necessaris mecanismes de transmissió d'informació i
espais i temps per al debat.

L'avaluació serà l'eina que ens permetrà localitzar els errors, les dificultats i les
mancances,  diagnosticar  les  causes  d'aquestes  i  cercar-hi  solucions.  Ens
permetrà ser  conscients  de les  millores  i  les  accions que hem de continuar
mantenint pel seu bon funcionament i bons resultats. També en farà veure el
que funciona, el que estem fent bé, el que dona bons resultats, cosa que ens
permetrà continuar la tasca i consolidar-la.

L'avaluació  tindrà  coherència  amb els  objectius  proposats  i  les  actuacions
realitzades  per  assolir-los.  També s'avaluaran  els  indicadors  de  progrés  que
s'han proposat dels objectius.

Per fer aquest seguiment del grau d'assoliment dels objectius i indicadors de
progrés, és necessari fer la Programació General Anual de centre a l'inici de
cada  curs,  on  s'especifiquin  els  objectius,  es  detallin  les  actuacions  o
estratègies a desenvolupar i s'especifiqui un calendari d'actuacions. A final de
curs  es  farà  la  Memòria  on  es  recolliran  les  valoracions  del  curs,  les  quals
aportaran la informació necessària per establir o no l'assoliment dels objectius i
indicadors. La Memòria és essencial per establir aquelles mesures de millora o
continuïtat per arribar a l'assoliment total dels objectius i indicadors de progrés.

La rendició de comptes ens permet:

• Actuar amb transparència.

• Tenir en compte les opinions de tota la comunitat educativa.

• La participació de tota la comunitat educativa.

• Avaluar de forma precisa els resultats obtinguts.

• A partir dels resultats obtinguts prendre noves decisions.

• Garantir  les  noves  actuacions,  decisions  i  modificacions  que  siguin
necessàries per continuar amb el projecte.
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Estaments de la comunitat educativa on s'ha de retre comptes:

• Consell Escolar: actes de reunions del Consell Escolar del centre.

• Claustre de professors: actes de reunions de Claustre de professors.

• Famílies: butlletins notes, reunions tutors, circulars, avaluacions internes...

• AMPA: actes de reunions amb la direcció del centre.

• Inspecció educativa: PGA, Memòria, Indicadors, dades anuals...

• Ens locals: entitats del municipi, Ajuntament, Consell Escolar Municipal,
Xarxa 12-16.
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