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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte educatiu estableix les línies d’actuació per a tots els membres de             

la nostra comunitat educativa i constitueix el compromís del nostre institut amb la             

societat i el barri de la Marina. 

El nostre centre treballa per intentar donar resposta als nous requeriments           

educatius i socials que el món d’avui en dia ens planteja intentant formar             

ciutadans que participin activament en l’organització social del seu entorn més           

immediat. Per aconseguir aquest objectiu tota la comunitat educativa fa de           

mediadora entre els sabers culturals socialment organitzats i l’alumnat que ha           

d’assolir-los.  

El projecte educatiu del nostre centre recull com a tret d’identitat bàsic la voluntat              

de formar persones competents socialment, que facin seus els valors de la            

solidaritat i el respecte a la diferència i que sàpiguen resoldre els conflictes a              

través del diàleg.  

 

2. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL 

2.1. Marc normatiu 

● Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009).  

● Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC          

núm.5686, de 5.8.2010).  

● Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius            

públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753, de           

11.11.2010).  

● Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per             

definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (DOGC núm. 6591, de               

27.3.2014).  
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● Resolució de 20 de febrer de 2014, que estableix el marc per a la              

formalització d'acords de coresponsabilitat amb els centres educatius de         

titularitat de la Generalitat de Catalunya, i per a l'aplicació del projecte            

educatiu del centre d'acord amb el projecte de direcció.  

● Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i            

la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el            

marc del Projecte Educatiu de Centre (DOGC núm. 7336, de 24.3.2017).  

● Resolució de 24 de maig de 2004 de la Secretaria General del Departament             

d'Ensenyament, per la qual es dicten instruccions sobre els procediments a           

seguir en el cas de queixes presentades per l'alumnat, pares, professorat o            

altra persona interessada que qüestionin la prestació del servei en un centre            

docent públic del Departament d'Ensenyament. 

2.2. Característiques del centre  

Coincidint amb la generalització de la reforma de l’antic sistema educatiu i donada             

la manca de places escolars de secundària al barri, l’Administració Educativa va            

crear el nostre institut l’any 1996. Els primers cinc cursos va estar ubicat a una               

antiga escola nacional, tancada uns anys enrere, i situada al bell mig de les              

“Cases Barates”. Tot i que l’entorn era força degradat i l’edifici no tenia ni de lluny                

les condicions de treball desitjables, el projecte va ser molt ben rebut per les              

famílies i les escoles vinculades. 

La inauguració del nou edifici el setembre del 2001, va suposar un salt qualitatiu              

innegable i podria emmarcar-se en la transformació iniciada en el barri amb motiu             

dels Jocs Olímpics del 1992. De llavors ençà, s’han edificat nombrosos habitatges            

de bona qualitat i s’han construït o reformat serveis per als veïns i veïnes: un               

centre d’assistència primària, una biblioteca, una comissaria de mossos         

d’esquadra, diverses infraestructures esportives, centres cívics, etc. Menció a         

banda mereixen els nous centres comercials que, tot i estar situats en el terme              

municipal de l’Hospitalet, són molt utilitzats per la població de la Marina.  
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A més de la millora dels serveis, durant els darrers anys s’ha produït un altre               

canvi ben evident: l’arribada d’una segona onada immigratòria procedent d’arreu          

del món.  

En la nostra tasca educativa diària es posa sovint de manifest que els nostres              

alumnes no són exclusivament individualitats aïllades. Els alumnes són producte          

de la seva història personal i familiar, de la seva escolarització anterior, de les              

seves relacions amb l’entorn més immediat. Cal no oblidar que els adolescents            

són membres d’una generació i estan sotmesos a un conjunt de transformacions            

evolutives. Es troben en un procés de construcció de la identitat i per això              

assagen i experimenten en els seus entorns vitals, com ara l’àmbit escolar. Per             

tots aquests motius donem molta importància a la informació provinent dels           

centres de Primària on els nostres alumnes han cursat la primera part de             

l’ensenyament obligatori. També donem molta importància a la relació amb les           

famílies perquè la mútua col·laboració sempre repercuteix en benefici dels nois i            

noies que estem educant. Tot plegat ho vehiculem a través de l’acció tutorial. 

Als diferents barris de la Marina hi ha sis escoles, totes elles vinculades a l’INS               

Lluís Domènech i Montaner i a l’INS Montjuïc. L’alumnat que s’incorpora a primer             

d’ESO, procedeix exclusivament de les escoles vinculades i ha triat el nostre            

centre com a primera opció. Any rere any, omplim les places que oferim a la               

preinscripció. Més endavant, al llarg dels diferents cursos d’ESO, les baixes que            

eventualment es puguin produir són cobertes gairebé sempre per alumnat          

nouvingut. La incorporació d’alumnat a Batxillerat procedent d’altres centres,         

encara que existent, és poc significativa.  

 

2.3. Identitat i caràcter propi 

Tot allò que fem i com ho fem configura uns trets d’identitat. Volem ser:  

• Un centre educatiu per aprendre a viure i a conviure. Volem formar persones              
competents socialment, que facin seus els seus valors de la solidaritat i el             
respecte a la diferència.  
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• Un centre educatiu obert a l’entorn. Volem que els nostres alumnes coneguin             
allò que tenen més a prop, el barri, per poder participar democràticament com a              
ciutadans en un futur immediat en la millora de les seves condicions de vida.              
Però, en el món actual, també entenem per entorn aquell que està més llunyà, de               
manera que els alumnes coneguin allò que passa al món i es preocupin per              
assumptes com per exemple el medi ambient, les malalties al món pobre o             
l’extensió dels règims democràtics a altres continents. 

• Un centre educatiu obert a les tecnologies de la informació i la comunicació              
(TIC). Els nostres alumnes ja estan, en molts casos, alfabetitzats en aquest camp,             
però precisament per l’excés d’informació que existeix actualment els nois i noies            
necessiten adquirir criteris que els ajudin a moure’s de manera crítica en aquest             
mar d’informació. 

• Un centre educatiu sensible a les necessitats de l’alumnat en el marc d’un              
sistema educatiu inclusiu. El centre, des dels inicis, està compromès amb           
l’objectiu d’atendre el millor possible la diversitat dels alumnes pel que fa a             
diferències de ritmes d’aprenentatge, relacionals, socials i culturals. 

• Un centre educatiu que integra en el seu projecte les llengües catalana,             
castellana i anglesa, amb l’objectiu que els alumnes en finalitzar l’ESO dominin            
les tres llengües. 

• Un centre educatiu laic que com a institució no adopta cap opció religiosa si bé                
respecta la llibertat de tots els seus membres. 

• Un centre educatiu que pel que fa a la línia metodològica opta per la               
complementarietat de mètodes diferents. 

 

2.4. Pilars pedagògics i bases del model educatiu 

A) Educació de qualitat 

En els darrers anys hem engegat, a partir d’una reflexió col·lectiva, un conjunt de              
canvis encaminats a introduir nous mètodes d’aprenentatges i millorar els          
resultats educatius.  

B) Plurilingüisme i internacionalització 

La incorporació de l’anglès i el francès a les llengües oficials ens permet millorar              
la competència lingüística de l’alumnat, afavorint la seva posterior inserció          
laboral. La nostra aposta innovadora en aquest àmbit consisteix a impartir           
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continguts curriculars d’algunes matèries no lingüístiques en anglès (projecte         
GEP) i participar en intercanvis lingüístics. 

C) Importància de la cultura i l’expressió artística 

La formació artística del nostre alumnat representa un pilar important del nostre            
model educatiu ja que creiem que, desenvolupant la creativitat dels alumnes,           
col·laborem a formar-los com a ciutadans crítics i políticament responsables. 

D) Impulsem la robòtica i la tecnologia 

Creiem que la robòtica i la programació d'automatismes són eines d’aprenentatge           
que estimulen la creativitat i la capacitat per resoldre problemes. L’ensenyament           
de la robòtica permet introduir conceptes d’electricitat, electrònica i mecànica,          
creant projectes multidisciplinaris on l’alumne va adquirint habilitats i         
coneixements de manera col·laborativa. Per aquest motiu implementem el         
projecte curricular d’Informàtica-Robòtica des de 3r d’ESO fins a 1er de Batxillerat            
i motivem l’alumnat en l’aprenentatge de la programació organitzant campionats          
de robòtica. 

 

3. OBJECTIUS DEL CENTRE 

Dins de l’àmbit pedagògic les programacions d’aula contenen els objectius de les            
diferents matèries. Però com a centre educatiu tenim uns objectius generals que            
serveixen de darrer referent per a aquestes programacions. Aquests objectius,          
coherents amb allò expressat fins ara en aquest projecte són: 

• Aconseguir que l’educació que proposem tingui com a finalitat la formació            
integral de la persona. Una formació que desenvolupi totes les capacitats de            
l’individu, que el faci protagonista del seu procés de construcció de coneixements            
i que el condueixi cap a actituds de recerca, esforç i compromís. 

• Formar persones amb sentit de responsabilitat, equilibrades, obertes a les           
diferents opinions, amb un esperit crític que ajudi als nois i noies a valorar els fets                
que ocorren al seu voltant i a evolucionar en tots els aspectes. 

• Promoure l’autonomia personal del nostre alumnat. Que tinguin la          
independència de criteri i que acceptin el risc de prendre decisions i d’assumir-ne             
les conseqüències. 

• Ajudar els nois i noies a establir i mantenir relacions personals positives i a ser                
capaços de participar en la vida diària dels grups, promovent la capacitat            
d’acceptar i de resoldre els conflictes que se’ls plantegin en la convivència diària             
al centre. 

6 

http://www.domenechimontaner.cat/


 INS Lluís Domènech i Montaner 
 C/ Alumini, 48 – 08038 Barcelona 
 Tel. 93 296 97 29      Fax.  93 296 97 32 
 http://www.domenechimontaner.cat/ 

 

• Fer comprendre a l’alumnat que el treball i l’esforç són indispensables per a              
progressar intel·lectualment i personalment. 

• Promoure la participació del centre en programes d’intercanvi europeus. 

• Potenciar una actitud de recerca dins de l’ESO. 

• Garantir que el nivell d’exigència dels estudis post-obligatoris del Batxillerat es            
correspongui amb allò que és necessari per poder continuar amb els estudis            
superiors. 

• Orientar acadèmica i professionalment l’alumnat per a que pugui decidir entre            
diverses opcions quina és la més adequada als seus interessos. 

• Potenciar en l’equip docent la capacitat d’autocrítica per millorar la qualitat de             
l’educació. 

• Potenciar el diàleg amb les famílies com la millor eina per col·laborar en              
l’educació integral dels seus fills i filles. 

• Potenciar la relació amb les escoles de Primària de la zona com a eina per                
millorar la coordinació entre les dues etapes obligatòries del nostre sistema           
educatiu. 

 

4. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

4.1. Criteris d’organització pedagògica 

● Grups amb ràtios més baixes a primer a quart d’ESO i a segon de BATX 

● Coordinació entre nivells per garantir la coherència educativa 

● Coordinació Primària-Secundària  

4.2. Desenvolupament del currículum a l’ESO 

● A primer de l’ESO de tres línies assignades fem quatre grups on            

combinem alumnat amb ritmes d’aprenentatge diversificat tenint en compte         

la informació de traspàs de les diferents escoles adscrites de Primària.           

Equilibrem la composició dels grups adjudicant el mateix nombre de nois i            

noies, sempre que és possible. 
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● A segon de l’ESO, mantenim els quatre grups. 

Els grups de primer es mantenen a segon d’ESO. Només en el cas que la               

dinàmica d’algun grup no fos l’adient es refarien els grups del curs següent.             

Per a la composició dels nous grups, en cas de modificar-se, es tindrà en              

compte la informació traspassada per els i les tutores del curs anterior.  

● A tercer de l’ESO, fem quatre grups/classe ordinaris seguint els mateixos           

criteris d’equilibri respecte al nombre de nois i noies així com pel que fa als               

ritmes d’aprenentatge.  

● A quart de l’ESO l’estructura és igual que a tercer. 
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ORGANITZACIÓ CURRÍCULUM ESO 
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1r ESO 2n ESO 

 

 

 

 

  

Llengua catalana i literatura 3h 

Llengua castellana i literatura 3h 

Llengües estrangeres 3h 

Matemàtiques 3h 

Ciències de la Naturalesa 2+1h 

Ciències Socials 3h 

Tecnologia 1+1 

Visual i Plàstica 2 

Música 2 

Educació Física 2 

Religió/Cultura i Valors 1 

Tutoria 1 

Franja optativa* 2 

Treball de Síntesi: 
“La Marina del Prat”  

juny 

Hores setmanals 30 

*Expressió Corporal 
 Atrezzo 
 Música i moviment 
 Teatre 

Llengua catalana i literatura 3h 

Llengua castellana i literatura 3h 

Llengües estrangeres 4h 

Matemàtiques 4h 

Ciències de la Naturalesa 2+1h 

Ciències Socials 3h 

Tecnologia 1+1h 

Visual i Plàstica - 

Música 2h 

Educació Física 2h 

Religió/Cultura i Valors 1h 

Tutoria 1h 

Franja optativa* 2h 

Treball de Síntesi: 
“El Delta del Llobregat” 

juny 

Hores setmanals 30h 

*Fem Ràdio 
 Music and Emotions 
Quin temps fa? 
Tècniques Artístiques 
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3r ESO 4t ESO 

 

 

 

 

Llengua catalana i literatura 3h 

Llengua castellana i literatura 3h 

Llengües estrangeres 3h 

Matemàtiques 4h 

Ciències de la Naturalesa 1+1h 

Física i Química 1+1h 

Ciències Socials 3h 

Tecnologia 1+1h 

Visual i Plàstica 2h 

Música - 

Educació Física 2h 

Religió/Cultura i Valors 1h 

Tutoria 1h 

Franja optativa* 2h 

Treball de Síntesi: 
“Lluís Domènech i Montaner 
a la Barcelona Modernista” 

juny 

Hores setmanals 30h 

* Classical Mythology 
  Robòtica  
  L’Hort Escolar 
  Emprenedoria 
  Francès 2n llengua 
  Creació i Interpretació Musical 
  Creadors en Residència 
  Laboratori Literari  

Llengua catalana i literatura 3h 

Llengua castellana i literatura 3h 

Llengües estrangeres 3h 

Matemàtiques 4h 

Ciències Socials 3h 

Educació Física 2h 

Matèries específiques* 9h (3x3) 

Religió/Cultura i Valors 1h 

Tutoria 1h 

Relaxació 1h 

Projecte de recerca juny 

Hores setmanals 30h 

Aprenentatge i Servei: 
“Dràstics amb els plàstics” Pretén que els joves 
prenguin consciència de l’ús que fem dels plàstics, 
quina és la matèria primera per fabricar-los, quins 
tipus n’existeixen al mercat, què en fem quan es 
converteixen en residus i quins impactes ambientals 
provoca l’acumulació de plàstics al medi. I també 
difondre aquesta informació per aconseguir que en el 
nostre entorn es produeixi una reducció significativa 
de l’ús dels plàstics. 

*Biologia i Geologia 
 Física i Química 
 Tecnologia 
 Música 
 Visual i Plàstica 
 Llatí 
 Filosofia 
 Francès 
 Informàtica 
 Informàtica en anglès 
 Informàtica Robòtica  
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4.3. Desenvolupament del currículum al Batxillerat  
 

ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM BATXILLERAT 
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MODALITAT DEL BATXILLERAT MATÈRIA  COMUNA D’OPCIÓ 

Ciències i Tecnologia Matemàtiques I i II 

Humanitats Llatí I i II 

Ciències socials Matemàtiques aplicades CS I i II 

MATÈRIES COMUNES 1r Batxillerat 2n Batxillerat 

Llengua catalana i literatura I i II 2h 2h 

Llengua castellana i literatura I i II 2h 2h 

Llengua estrangera I i  II 3h 3h 

Educació física 2h – 

Filosofia 2h – 

Història de la Filosofia – 3h 

 Ciències per al món contemporani 2h – 

Història – 3h 

Tutoria 1h 1h 

Treball de recerca  2h 
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MATÈRIES DE MODALITAT 

Ciències i tecnologia Humanitats i ciències socials 

Biologia I i II Història món contemporani 

Ciències de la Terra I i  II Llatí I i II 

Física I i II Literatura universal 

Química I i II Economia de l’empresa I i II 

Dibuix tècnic I i II Grec I i II 

Tecnologia industrial I i II Geografia 

 Història de l’Art 

 Literatura Catalana 

 Literatura Castellana 

MATÈRIES ESPECÍFIQUES 

Informàtica Robòtica Sociologia - Psicologia 

Electrotècnia Segona llengua estrangera I i II 

Religió Dibuix Artístic 

  Religió 
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4.4. Organització i gestió del centre  

4.4.1.  Aspectes generals 

Els principis organitzatius i de funcionament del centre estan reflectits a les            

NOFC. Les principals accions que apliquem són les següents: 

● Control d’assistència i puntualitat. Enregistrament informàtic i comunicació        

a les famílies. 

● Protocols de benvinguda per a alumnes i professors. 

● Agenda escolar com a eina d’identitat, de treball i de comunicació. 

● Comunicació amb les famílies: 

○ Reunions informatives: primera quinzena de setembre per a les noves          

famílies de 1r ESO. 

○ Reunió de tutoria i presentació dels professors i les matèries: per la            

resta de grups a l’octubre. 

○ Entrevista de les famílies amb el tutor/a: una vegada en el primer            

trimestre i sempre que es consideri necessari. 

○ Comunicacions a través de l’agenda. 

○  

4.4.2. Òrgans de govern i participació 

Per poder portar a terme la nostra tasca educativa ens dotem de les següents              

estructures: 

● L’Equip Directiu del centre, composat per la Direcció, la Prefectura          

d’Estudis, la Coordinació Pedagògica i la Secretaria. 
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● Consell Escolar: Òrgan de participació dels diferents sectors de la          

comunitat educativa en el govern del centre. Els membres del Consell           

Escolar representen els diversos sectors de la comunitat educativa:         

alumnes, famílies, professors, personal no docent i administració local. amb          

la composició i funcions que li correspon per normativa. 
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EQUIP DIRECTIU 

Directora Amparo Brull Hevia 

Cap d’estudis Jesús Valls Ruano 

Coordinadora Pedagògica Iolanda Sanromà Serrano 

Secretària Teresa García Pérez 

CONSELL ESCOLAR 

Sector direcció Directora 

Amparo Brull Hevia 

Cap d’estudis 

Jesús Valls Ruano 

Secretària 

Teresa García Pérez 

Sector professorat Mariona Canadell Gili 

Martí Carandell Gottschewsky 

Toni Escrig Vidal 

Susanna Rafart Corominas 

Eva Solera Reig  

Sector famílies AMPA 
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4.4.3. Òrgans de coordinació 

● La Coordinació de l’ESO i el Batxillerat: organitza i coordina la           

programació per garantir la coherència educativa.  

● Equips docents: estan formats pel professorat dels diferents nivells de          

l’ESO i el Batxillerat. Es mantindrà l’equip docent dins del mateix cicle            

sempre que es pugui. Aquests equips s’encarreguen del seguiment dels          

alumnes i de tots els aspectes relacionats amb l’organització didàctica del           

corresponent nivell.  

● Equips de tutors/es: es reuneixen per nivells amb una periodicitat          

setmanal coordinats per les especialistes de psicopedagogia del centre         

per preparar les diferents tasques d’orientació personal, acadèmica i         

professional dels respectius alumnes. 

● Departaments didàctics: integrats pel professorat de les diferents àrees         

de coneixement prenen les decisions finals sobre el desenvolupament del          
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Yolanda Puig Mercè 

Pares i mares 

Chelo Durán Bonilla 

Juan Carlos De la Cruz 

Carolina Pastor Cordero 

Sector alumnat Victor Luna Bono 

Andrés Robles Pérez 

Sector administració 

local 

Representant Ajuntament 

Rebeca Collantes Sánchez 

Sector personal no 

docent 

PAS 

Gemma Álvarez Hernández 
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currículum de les matèries, els criteris d’avaluació i l’organització         

d’activitats didàctiques. Es reuneixen setmanalment.  

● Àmbits didàctic: integrats pels caps de departament didàctic d'àrees         

afins, tenen la missió de coordinar i desenvolupar la lògica didàctica           

intrínseca. Es reuneixen setmanalment.  

● Comissió d’Atenció a la Diversitat: està formada per els l’orientadors          

del centre, coordinació pedagògica, les dos TIS (una d’elles en          

pràctiques), referent de l’EAP, cap d’estudis i direcció si s’escau.  
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CAPS DE DEPARTAMENT I SEMINARI 

Llengua i Literatura Catalana Cristina Ruiz 

Llengua i Literatura Castellana Susanna Rafart 

Llengua  Anglesa Sílvia Polo 

Clàssiques Martí Carandell 

Matemàtiques Miquel Angel Giravent 

Ciències Socials Daniel Mulet 

Ciències Naturals Manel Tomàs 

Tecnologia Toni Escrig 

Visual i Plàstica Ada Vázquez 

Música Daniel Papell 

Educació Física Mariona Canadell 

Filosofia Gerard Prieto 
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● Coordinació TIC: el coordinador/a TIC del centre exerceix les següents          

funcions de coordinació en relació amb les tecnologies per a          

l’aprenentatge i el coneixement: 

● Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimació            

dels recursos TIC del centre.  

● Planificar el maquinari necessari per a les necessitats del centre. 

● Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments         

informàtics i telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de           

manteniment preventiu i d’assistència tècnica. 

● Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal        

d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de           

gestió acadèmica i administrativa del Departament d’Educació. 

La comissió TAC, encarregada d'elaborar el Pla TAC i formada pel cap del             

Departament de Tecnologia, el coordinador informàtic i un membre de          

l’equip directiu, té les següents funcions:  

● Vetllar per l’optimació de l’ús dels recursos TIC del centre. 

● Tenir cura dels aspectes normatius següents: 

○ Que s’utilitzi la instal·lació de programari en català per complir allò           

que estableix l’art. 20 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política              

lingüística. 

○ Que el centre disposi de la llicència d’ús per a tot el programari             

que s’utilitzi en cadascun dels ordinadors del centre. prioritzant,         

l’adopció de programari lliure per facilitar l’ús i la difusió          

d’aplicacions TIC sense restriccions i amb ple respecte a la          

legalitat vigent. 

○ Que els materials digitals publicats pel centre i accessibles en          

línia siguin respectuosos amb els drets d’autor. En aquest sentit          
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es recomana l’adopció de llicències “Creative commons”, que        

faciliten la difusió i la compartició dels continguts a la xarxa, tot            

protegint-ne l’autoria. 

○ Que la pàgina web del centre incorpori la identificació gràfica          

adaptada al Programa d’Identificació Visual, de la Generalitat de         

Catalunya. 

● Coordinació d’Activitats Extraescolars: Òrgan unipersonal la finalitat       

de la qual és l’organització i dinamització de les diferents activitats           

curriculars d’àmbit cultural i festiu: 

● Tema transversal anual 

● Organització de la festa de final de primer trimestre (Nadal) 

● Organització de la festa de Sant Jordi 

● Celebració del dia de la dona (8 de març) 

● Celebració del dia internacional contra la violència de gènere (25 de           

novembre) 

● Organització de la festa de final de curs 

● Organització del viatge de final d’etapa a 4t d’ESO 

● Organització del sopar de final d’etapa a 4t d’ESO 

● Coordinació de comunicació: És un òrgan unipersonal que té la funció           

d'acollir el personal que s’incorpora de nou al centre durant el curs i la              

relació i representació del centre amb l’entorn cultural i social més proper. 

● Coordinació LIC (Llengua i Cohesió Social): Coordinació aula        
d’acollida: Òrgan unipersonal l’objectiu general del qual és potenciar i          

consolidar la cohesió social, l’educació intercultural i la llengua catalana          

en el marc plurilingüe del nostre entorn. La coordinació de l’aula d’acollida            

és el referent més clar per a l’alumnat nouvingut, però és responsabilitat            
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de tota la comunitat educativa la resposta que s’ofereix a aquest alumnat            

per a la seva plena integració al centre. 

Duu a terme les funcions següents: 

○ Fer l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració de plans de          

treball individuals intensius, les adaptacions curriculars      

individualitzades i les modificacions del currículum d’acord amb        

les necessitats educatives de cada un dels alumnes respecte al          

seu procés d'ensenyament aprenentatge. 

○ Gestionar l’aula d’acollida, planificar recursos i actuacions,       

programar les seqüències d’aprenentatge, aplicar les      

metodologies més adequades i avaluar processos i resultats. 

○ Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a        

l’adquisició de la llengua.  

○ Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules          

de referència.  

○ Participar en les reunions dels equips docents, comissions        

d’avaluació…, per coordinar actuacions i fer el seguiment dels         

alumnes a fi d’assegurar la coherència educativa. 

● Coordinació de Riscos Laborals: 

Correspon al coordinador o coordinadora de prevenció de riscos laborals          

promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat en el             

centre. Les seves funcions principals són les següents: 

● Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut. 

● Col·laborar amb el director o directora del centre en l'elaboració          

del pla d'emergència, i també en la implantació, la planificació i la            

realització dels simulacres. 
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● Revisar periòdicament la senyalització del centre amb la finalitat         

d'assegurar-ne l'adequació i la funcionalitat. 

● Revisar periòdicament el pla d'emergència per assegurar-ne       

l'adequació a les persones, els telèfons i l'estructura. 

● Revisar periòdicament els equips contra incendis, com a actuació         

complementària a les revisions oficials. 

● Promoure i fer el seguiment d'actuacions d'ordre i neteja. 

● Donar suport al director o directora del centre per formalitzar i           

trametre als serveis territorials o al Consorci d'Educació de         

Barcelona el "Full de notificació d'accident, incident laboral o         

malaltia professional". 

● Col·laborar amb els professors en les etapes educatives que         

escaigui per desenvolupar, dins el currículum de l'alumne,        

continguts de prevenció de riscos.  

● Consell de delegats: Integrat pels representants de l’alumnat,        

delegat/ada i sotsdelegat/ada dels diferents grups de l’ESO i el Batxillerat,           

coordinats per un membre del claustre que té la missió de transmetre les             

diferents informacions i demandes bidireccionalment. 

● AMPA: Col·labora en diverses activitats educatives, logístiques i lúdiques.         

Es coordina amb la junta directiva per rebre informació i fer-la arribar als             

seus associats 

4.4.4. Documents de centre 

La legislació vigent preveu que tots els centres elaborin els seus documents de             

gestió, com a eines eficaces que els han de permetre un exercici responsable de              

l'autonomia reconeguda. 

Els documents principals de gestió són els següents: 
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● El projecte educatiu del centre (PEC) 

És l'element vertebrador del centre i de l’activitat i per tant, en determina             

l'organització, la gestió i el funcionament. El projecte educatiu, recull la           

identitat del centre, n’explicita els objectius, n'orienta l'activitat i li dóna sentit            

amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i el màxim            

aprofitament educatiu. 

El projecte educatiu del centre és el document estratègic marc de la institució             

escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, organitzatiu, de           

gestió econòmica i de gestió de personal, que s'adapta a la realitat dels             

alumnes i a l’entorn. En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les            

previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d'acord           

amb les necessitats educatives dels alumnes i dels objectius del centre. 

De manera sintètica, el projecte educatiu del centre inclou els elements           

següents: 

■ Definició institucional: L'Institut Domènech i Montaner és un        

centre públic d’educació secundària que forma nois i noies de 12 a            

18 anys per tal que siguin ciutadans responsables, solidaris i          

competents en les habilitats socials i personals que els permetin          

incorporar-se a la societat actual pluricultural.  

■ Objectius del centre: Formar persones responsables i autònomes        

amb independència de criteri, competents i respectuoses socialment        

i amb capacitat crítica per transformar el seu entorn. 

■ Criteris per a la concreció i per al desenvolupament dels          

currículums, l'organització pedagògica, l'estructura organitzativa     

pròpia, els aspectes relacionats amb la singularitat dels        

ensenyaments del centre, l'aprenentatge de la convivència, la        

col·laboració entre els sectors de la comunitat educativa, la relació          

del centre amb l'entorn social i, en el cas dels centres públics, les             
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seves implicacions en la definició de llocs de la plantilla docent amb            

perfils professionals singulars. 

■ Projecte lingüístic del centre: L’objectiu és prioritzar la eficàcia         

comunicativa i l a transferència interlingüística des d’un enfocament         

plurilingüístic d’impuls de les llengües curriculars que proporcionin a         

l’alumnat una capacitat comunicativa per desenvolupar-se en el seu         

entorn i al llarg de la seva vida. 

■ Els criteris per a la planificació del desplegament i la inserció de            

les tecnologies digitals en els àmbits educatiu, administratiu i         

comunicatiu, com a referent per a l’elaboració del pla TAC. 

■ Avaluació que es fonamenta en els indicadors de progrés que          

proporcionen informació rellevant i ajuda en la presa de decisions de           

context, de recursos, i de resultats. 

● Les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC)  

Incidim, prioritàriament, en la concreció de les normes de convivència i la            

regulació de l'ús dels telèfons intel·ligents i d'altres dispositius mòbils al           

centre, seguint les orientacions del Consell Escolar de Catalunya. Les          

mesures de control de l'absentisme escolar així com la definició de les            

faltes i irregularitats en què poden incórrer els alumnes i l'establiment de            

mesures correctores i sancionadores d'aquestes faltes i irregularitats, i         

també les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de           

la conducta dels alumnes.  

● Projecte de convivència (PdC) 

El projecte de convivència reflecteix les accions que el centre desenvolupa           

per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la              

convivència i la gestió positiva dels conflictes. 

Aquestes accions van adreçades a la millora de la convivència en tres            

àmbits diferents, aula, centre i entorn, en el benentès que la permeabilitat            

22 

http://www.domenechimontaner.cat/


 INS Lluís Domènech i Montaner 
 C/ Alumini, 48 – 08038 Barcelona 
 Tel. 93 296 97 29      Fax.  93 296 97 32 
 http://www.domenechimontaner.cat/ 

 
entre aquests tres àmbits d'intervenció afavoreixen la transferència        

d'aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals.  

● El projecte de direcció (PdD) 

El projecte de direcció és un instrument essencial de l'autonomia dels           

centres educatius perquè ordena el desplegament i l'aplicació del projecte          

educatiu per al període de mandat de la direcció del centre, en concreta             

l'estructura organitzativa i n'inclou uns indicadors, derivats del que estableix          

el projecte educatiu del centre, que han de servir per avaluar l'exercici de la              

direcció.  

● Projecte Lingüístic de centre (PLC) 

La normativa vigent defineix el PLC com l’element del projecte educatiu           

que recollirà els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües             

en el centre. Per tant el PLC ha d’establir criteris que incidiràn en els              

aspectes relacionals del centre i ha de considerar no solament les           

qüestions referents al procés d’ensenyament-aprenentatge de les llengües        

(tractament de les llengües), sinó també tots aquells aspectes que fan           

referència a l’ús de cadascuna de les llengües presents en el centre.  

El projecte lingüístic recull els aspectes següents: 

○ El paper de la llengua catalana, com a eix vertebrador d'un projecte            

educatiu plurilingüe. 

○ El tractament de les llengües, tant les curriculars com les no 

curriculars, en els espais d'educació formal i no formal del centre. 

○ Els aspectes d'organització i de gestió que tinguin repercussions 

lingüístiques.  

● La programació general anual (PGA) 

En la programació es recull la concreció de les prioritats, de les activitats i              

del funcionament del centre per al curs escolar corresponent, i dels           
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diferents àmbits de l'autonomia del centre, d'acord amb el projecte educatiu           

i d'acord amb el projecte de direcció vigent: 

○ Autonomia pedagògica: concreció anual dels objectius del PEC i 

del currículum així com de tots els plans d'actuació acordats i 

aprovats. 

○ Autonomia organitzativa: concreció anual de totes les prioritats 

dels projectes i normes, i la previsió de totes les activitats de l'horari 

escolar. 

○ Autonomia de gestió de recursos: la concreció de recursos         

destinats per a les diferents actuacions, els responsables i els          

mecanismes de seguiment, així com els indicadors i procediments         

per avaluar els processos i dels resultats, a partir dels indicadors           

definits en el projecte de direcció i dels indicadors de progrés del            

projecte educatiu.  

● La memòria anual (MA) 

Els centres que conformen el Servei d'Educació de Catalunya o que           

imparteixen ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics       

recollim en la memòria anual, que ha d'estar elaborada com a molt tard el              

30 de setembre, l'avaluació de l'assoliment dels objectius que s'han previst           

en la programació general anual, d'acord amb els criteris, els indicadors i            

els procediments d'avaluació definits en el projecte educatiu del centre. 

S’han de preveure els mecanismes oportuns per garantir la difusió del           

contingut d'aquests documents a la comunitat escolar, en el marc del pla            

de comunicació del centre. 
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4.4.5. Marc horari 

 

 

4.5. Projectes de Centre o d’innovació pedagògica 

● Projecte de Mediació entre iguals 

A l’Institut Lluís Domènech i Montaner apostem per la mediació com a estratègia             

que fomenta el diàleg, l'empatia, la responsabilitat i la implicació de les diferents             

parts en la resolució positiva dels conflictes quotidians del nostre centre. És per             

això que hem decidit fer un pas més i el curs 2018-2019 vam iniciar un procés per                 
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ESO 

Dilluns De 8:00 a 13:30 De 15:00 a 17:00 Esbarjo de 11:00 a 11:30 

Dimarts De 8:00 a 13:30 De 15:00 a 17:00 Esbarjo de 11:00 a 11:30 

Dimecres De 8:00 a 13:30   Esbarjo de 11:00 a 11:30 

Dijous De 8:00 a 14:30   Esbarjo de 11:00 a 11:30 

Divendres De 8:00 a 13:30   Esbarjo de 11:00 a 11:30 

BATXILLERAT 

Dilluns De 8:00 a 13:30 De 15:00 a 17:00 Esbarjo de 11:00 a 11:30 

Dimarts De 8:00 a 14:30   Esbarjo de 11:00 a 11:30 

Dimecres De 8:00 a 14:30   Esbarjo de 11:00 a 11:30 

Dijous De 8:00 a 14:30   Esbarjo de 11:00 a 11:30 

Divendres De 8:00 a 13:30   Esbarjo de 11:00 a 11:30 
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posar en marxa el projecte Mediació entre iguals, promogut pel Consorci           

d'Educació, per tal que la implicació del propi alumnat com a mediador esdevingui             

una oportunitat per a desenvolupar el compromís cap a una millor convivència. El             

Programa ens acompanya per a impulsar competències socials constructives dins          

del marc escolar. Participem en el seminari de centres mediadors per compartir            

projectes i afavorir l'intercanvi de recursos i propostes des de la perspectiva de             

xarxa, i impliquem l'alumnat mediador en la trobada anual de centres educatius de             

Barcelona. Els nostres docents implicats en el projecte reben formació al centre            

per tal d'anar implementant i desenvolupant al màxim la mediació entre iguals a             

l'institut. 

● Tema transversal 

A L'institut Lluís Domènech i Montaner triem per a cada curs escolar un tema              

transversal que vol ser un nexe d'unió, un centre d'interès que es treballa des de               

qualsevol matèria, departament o àmbit. Els continguts que es deriven d'aquest           

tema són tractats de forma global per totes les àrees i acostumen a abordar              

temes que donen resposta a problemes socials i d'actualitat. Això ens ajuda a             

treballar l'educació en valors amb estratègies i dinàmiques que tenen com a            

objectiu formar en civisme i en models de convivència basats en el respecte, la              

cordialitat i la igualtat. Els darrers anys, per exemple, ens hem endinsat en el món               

de "les emocions" i del "canvi climàtic". El tema transversal ens dóna l'oportunitat             

de treballar d'una manera interdisciplinar.  

● Projectes i programes multilingües 

Som un centre plurilingüe que vol treballar l’accés als continguts i a la informació              

curricular bàsica, no només en llengua catalana i llengua castellana sinó també en             

llengües estrangeres. 

● El programa d'innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP) 

És proposat pel Departament d'Ensenyament i, al nostre Institut, s'inicia el curs            

2017-18. La seva finalitat és millorar la competència de l'alumnat en llengües            

estrangeres, afavorint el seu creixement acadèmic i capacitant-lo per interactuar          
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amb el món en diverses llengües i de manera crítica. Així doncs, neix amb              

l’objectiu de fomentar l’ús de l’anglès, incrementant el temps d'exposició de           

l'alumnat a aquesta llengua, en matèries no lingüístiques. La durada del programa            

és de tres cursos escolars. Els docents del centre que han acreditat el             

coneixement de la llengua estrangera, disposats a impartir la matèria en anglès,            

reben formació sobre l'aplicació a l'aula de metodologies per a l'aprenentatge           

integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE). A l'Institut Domènech i           

Montaner ofertem en llengua anglesa: Informàtica, Robòtica, Classical Mythology i          

Singing and playing music, a més d'utilitzar metodologia AICLE a d’altres àrees:            

educació física, matemàtiques i socials. 

● Visibilització de l'anglès al centre 

El departament de llengües estrangeres ha organitzat espais i activitats diverses           

al voltant de la llengua anglesa. L'English Corner al vestíbul de l'institut amb             

treballs elaborats per l'alumnat, l'activitat de màgia en anglès, l'escape room, el            

concert de música irlandesa o el Bloc del departament de llengües estrangeres            

són exemples de la voluntat que l'anglès vagi guanyant importància al dia a dia              

del centre. 

● Estratègies de millora educativa 

En la recerca de la millora i l'èxit de la trajectòria educativa del nostre alumnat,               

l'institut participa en dues iniciatives promogudes i finançades pel Consorci          

d'Educació de Barcelona: 

● Noves optatives de 1r d’ESO 

Aquest curs s’han introduït quatre noves matèries optatives a 1r d’ESO que            

fomenten l’expressió personal de l’alumne i la cohesió del grup: teatre, atrezzo,            

expressió corporal i percussió corporal. L’objectiu d’aquests continguts educatius         

és també proporcionar a l’alumnat un temps de lleure actiu i no sedentari i crear el                

marc perquè professors de diferents àmbits treballin de manera conjunta.  

● Projecte Fem Ràdio! 
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Amb la col·laboració del projecte Caixa d'Eines del Pla de Barris, l’Institut hem             

tingut l'oportunitat de contactar amb Ràdio La Marina i ofertar una optativa            

quatrimestral de ràdio, adreçada als alumnes de 2n d’ESO. Els objectius           

principals són conèixer els mitjans de comunicació, aprendre a utilitzar les noves            

tecnologies, els programes d’edició de veu i millorar l’expressió tant escrita com            

oral de l'alumnat. Amb les directrius i la supervisió dels professionals de l'emissora             

i d'un docent del centre, els alumnes són els responsables de l'elaboració d'un             

programa de ràdio, decidint les diferents seccions, redactant el guió i fent la             

selecció musical. Al llarg de l'optativa es visita l'estudi de Ràdio La Marina on              

s'acaba gravant i posteriorment emetent el programa creat per l'alumnat del           

Domènech. 

● Hort escolar 

El projecte de l’hort del Domènech va començar amb l’objectiu de crear una             

matèria de caire pràctic i manipulatiu dins d’un marc inclusiu. Està plantejada com             

una matèria optativa anual a 3r d'ESO, i es treballen diverses tècniques agrícoles             

a través de l’observació diària de les plantes. L’objectiu ha estat que l'alumnat             

conegui com portar un hort des de la vessant d'una agricultura biodinàmica,            

respectant els cicles de creixement de les plantes, les seves associacions més            

favorables, les seves necessitats nutritives i els seus recursos hídrics. Aquest           

projecte s'ha coordinat amb diverses entitats: 

- El Jardí Botànic Històric de Barcelona, que fa donació de llavors i imparteix              
tallers. 

- La Masia de Can Mestres, situada al mateix barri de la Marina, que hem pogut                
visitar en dues ocasions per veure com gestionen l’hort.  

- La institució Escoles + sostenibles (Agenda 21), amb qui ens hem coordinat per              
dur a terme diferents activitats. 

● Programa Creadors en residència 

En Residència és un programa de suport a l'educació artística, orientat a            

sensibilitzar i educar en la percepció, comprensió i gaudi de les arts, com a factor               
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clau pel desenvolupament cultural de la ciutat. Parteix de la necessitat de vincular             

la creació artística i l'educació, tant per acostar l'art als joves com per generar              

noves metodologies i nous models d'aprenentatge en el context de l'educació           

secundària. Els artistes residents, els creadors que intervenen a l'institut, ho fan            

com a autors i desenvolupen el seu projecte acompanyats pels alumnes de            

l'optativa de 3r d'ESO que participen en el procés de creació, de manera que la               

transmissió es produeix fonamentalment a través de la participació i del contacte            

directe amb l'obra i amb el seu creador. És un programa, doncs, que contribueix a               

facilitar situacions que estimulen la creació i la creativitat. És un projecte força             

consolidat al nostre centre com a espai de lligam entre l'art contemporani i els              

adolescents. 

● Aprenentatge i Servei: Dràstics amb els plàstics 

L'aprenentatge i servei comunitari forma part de la programació curricular de           

diverses matèries, en el nostre cas de 4t d'ESO, definides en la programació             

general anual de centre. Té la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la                

seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic,          

aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements              

i capacitats al servei de la comunitat. L'objectiu fonamental és desenvolupar la            

competència social i ciutadana. Dels diferents àmbits des dels quals es poden            

abordar els projectes d'aprenentatge i servei, l'institut Domènech i Montaner hem           

optat pel Medi Ambient, amb el projecte Dràstics amb els plàstics, orientat a             

l'educació mediambiental i de reciclatge de materials. Les hores dedicades al           

servei consisteixen en activitats lúdico-didàctiques que l'alumnat realitza a         

diferents escoles de primària adscrites al nostre centre. 

● Reutilització de llibres de text: Iddink 

Sent conscients que el material escolar és una despesa important per a les             

nostres famílies, l'institut posa a disposició dels interessats un projecte de           

reutilització de llibres, gestionat per l'empresa Iddink i en col·laboració amb l’AFA            

del centre. Aquest sistema permet que les famílies es puguin estalviar fins a un 50               

% en el preu dels llibres, a més de ser un projecte sostenible i que vetlla pel medi                  
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ambient. 

4.6. Relació amb l’entorn / Àmbits de participació i col·laboració: 

● Col·laboració amb programes de l'Agència de Salut Pública, Ciutat de la           
Justícia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, Submarí. 

● Col·laboració amb les entitats del barri (La Bàscula, El Graner, Biblioteca           
Francesc Candel, El Submarí, Associació de veïns, taula de dones, espais           
liles, Tiaf). 

● Col·laboració amb altres entitats com Global Humanitària, Banc dels Aliments,          
Marató de TV3, Mercat de les Flors, Teatre Lliure i Fundació Miró. 

● Participació en els projectes d'innovació del Consorci d'Educació de         
Barcelona: Eines per al canvi, Creadors en residència, Mediació entre iguals i            
GEP. 

● Participació en els projectes: Escoles + Sostenibles, Aprenentatge i Servei,          
Fundació Pere Claver, Punt d'Informació Jove. 

● Participació en el projecte "Delegats 3D" (Debatre, Dinamitzar, Decidir). 

 

5. PLACES ESTRUCTURALS 

5.1. Perfil professional: Atenció a la diversitat de l’alumnat (DIV) 

5.1.1 Especialitat 

Llengua Catalana i Literatura 

5.1.2 Missió 

Afavorir la participació dels alumnes amb necessitats específiques de suport          

educatiu en activitats habituals d’aula i de centre, d’acord amb el projecte            

educatiu del centre i el projecte de direcció, sota el principi d’educació inclusiva i              

coeducació. 

5.1.3 Funcions principals 
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- Impartir la docència i dur a terme l’atenció directa amb les metodologies d’aula              

que es considerin més idònies per atendre la diversitat dels alumnes. 

- Col·laborar en l’organització dels recursos i les actuacions per atendre la            

diversitat, en el context del centre. 

- Col·laborar en el disseny, desenvolupament i avaluació d’estratègies i activitats           

relacionades amb el pla d’atenció a la diversitat del centre. 

- Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives           

específiques i, en general, dels alumnes amb necessitats de suport educatiu. 

5.1.4 Altres funcions 

- Organitza i planifica les activitats lectives d'acord amb els principis que regeixen             

el tractament de la diversitat al centre. 

- Revisa les programacions, els continguts i les activitats de les matèries            

instrumentals. Elabora materials didàctics en diferents formats, molt especialment         

en formats digitals.  

- Analitza les activitats i els resultats de l'alumnat com a base per a la proposta de                 

millores. 

- Elabora pautes de seguiment de l'evolució de l'alumnat amb necessitats           

educatives específiques, en el marc de la comissió d'atenció a la diversitat del             

centre. 

- Utilitza els indicadors derivats de les pautes de seguiment per aprofundir en la              

personalització dels aprenentatges. 

5.1.5 Competències tècniques 

- Domini a nivell d'usuari de les eines digitals. 

- Experiència i formació en l'ús de recursos informàtics propis de l'àrea de             

llengües. 
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- Experiència en la formulació d'objectius, continguts i habilitats relacionades amb           

les competències bàsiques. 

5.1.6 Competències transversals 

- Creativitat i innovació. 

- Comunicació, persuasió i influència. 

- Actualització professional i millora contínua. 

 

5.2. Perfil professional: Immersió i suport lingüístic 

5.2.1 Especialitat 

Dibuix i llengua catalana 

5.2.2 Missió 

Afavorir l’assumpció del currículum per part dels alumnes de diferent origen           

lingüístic que no tenen prou domini de la llengua escolar, en els diferents nivells              

educatius. 

5.2.3 Funcions principals 

- Impartir la docència en contextos en què cal aplicar les estratègies del programa              

d’immersió lingüística dels alumnes, en qualsevol curs de l’ensenyament         

obligatori. 

- Orientar metodològicament els professors en matèria d’immersió i suport          

lingüístic. 

- Col·laborar amb el tutor o tutora d’acollida del centre, si escau, i amb el               

professorat de suport lingüístic i social, per facilitar la incorporació progressiva al            

currículum dels alumnes que no tenen prou domini de la llengua escolar. 
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- Col·laborar en l’elaboració del pla individual dels alumnes nouvinguts en les            

diverses àrees o matèries curriculars. 

5.2.4 Altres funcions 

- Dóna suport a la pràctica oral fent ús, per part de l'alumnat, de tècniques               

multimèdia com ara presentacions PowerPoint, classroom, recerques en        

internet.... 

- Utilitza la tècnica del Role-playing per simular situacions reals que propicien l'ús             

de la llengua catalana. 

- Empra el llenguatge visual i plàstic com a suport lingüístic alhora d'aprendre             

vocabulari, gramàtica i sintaxis. 

-  Proposa exercicis pràctics col·laboratius que propicien la consciència grupal. 

5.2.5 Competències tècniques 

- Domini de les eines digitals. 

- Experiència i formació en l'ús de recursos informàtics propis de l'àrea de             

llengües. 

- Experiència en la formulació d'objectius, continguts i habilitats relacionades amb           

les competències bàsiques. 

-  Experiència en la tècnica del Role-playing. 

5.2.6 Competències transversals 

- Creativitat i innovació. 

-  Treball en equip i treball en xarxa. 

-  Gestió de la informació i el coneixement. 

-  Comunicació, persuasió i influència. 

-  Iniciativa, autonomia i proactivitat (Role-playing). 
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-  Flexibilitat i gestió del canvi. 

-  Planificació i organització. 

-  Actualització professional i millora contínua. 

 

5.3 Perfil professional: Perfil lingüístic en llengua estrangera (especialitat         
docent en llengua estrangera) 

5.3.1 Especialitat 

Geografia i Història. Anglès (IAN) 

5.3.2 Missió 

Augmentar la competència lingüística dels alumnes en una llengua estrangera           

mitjançant l’aplicació d’una metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de         

contingut i llengua, d’acord amb el projecte lingüístic del centre. 

5.3.3 Funcions principals  

- Impartir docència d’àrees o matèries curriculars no lingüístiques en una llengua            

estrangera.  

- Coordinar la tasca docent amb la dels professors de llengua estrangera, amb             

l’objectiu de planificar conjuntament la programació d’aula de les diverses          

matèries.  

- Organitzar i executar les accions necessàries per impulsar l’ús de la llengua             

estrangera que correspongui, d’acord amb el projecte lingüístic del centre.  

- Impartir docència en el marc del programa batxillerat-baccalauréat en centres           

degudament autoritzats pel Departament d’Educació (només per a la llengua          

francesa).  

5.3.4 Competències tècniques 
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- Domini de les eines digitals. 

- Experiència en l'ús de recursos informàtics de l'àrea de llengües. 

- Experiència en la formulació d'objectius i habilitats relacionades amb les           

competències bàsiques. 

5.3.5 Competències transversals 

- Treball en equip i treball en xarxa: Capacitat per col·laborar i participar en grups               

de treball docents per assolir uns objectius comuns. 

- Planificació i organització: Capacitat per establir amb eficàcia objectius, fases,           

etapes i prioritats per a la consecució d’objectius mitjançant el desenvolupament           

de plans individualitzats dels alumnes, tenint en compte els recursos disponibles i            

establint mesures de control i seguiment. 

- Actualització professional i millora contínua: Capacitat i motivació per mantenir al            

dia el coneixement respecte a l’especialitat i cercar millors maneres de fer que             

assegurin una millor qualitat de l’ensenyament. 

- Gestió de la informació i del coneixement: Capacitat per obtenir informació            

rellevant de fonts diverses atenent uns determinats objectius i per ordenar-la i            

tractar-la, destriant-ne la més important, prioritzant-la i extraient-ne les         

conclusions adequades. 

- Iniciativa, autonomia i proactivitat: Capacitat per actuar proactivament i resoldre           

de manera eficaç les situacions que sorgeixen en el dia a dia de l’activitat              

professional. Implica perseguir els objectius més enllà del que es requereix o            

s’espera. 

- Creativitat i innovació: Capacitat per idear, programar i implantar solucions           

noves i diferents per a problemes o situacions requerides pel lloc de treball, el              

centre o els alumnes en un context canviant. 

- Visió estratègica: Capacitat per decidir i actuar incorporant les consideracions           

dels efectes a mitjà o llarg termini de les actuacions actuals, tenint en compte              
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l’entorn i els canvis que s’hi preveuen, que permetin un bon posicionament del             

nivell educatiu del centre i dels alumnes. 

 

5.4. Perfil professional: Competència digital docent (TIC) 

5.4.1 Especialitat 

Tecnologia 

5.4.2 Missió 

Incrementar l’ús didàctic de les tecnologies en el procés d’ensenyament i           

aprenentatge, d’acord amb el que estableixen el pla TAC del centre, com a part              

del seu projecte educatiu, el projecte de direcció i els estàndards tecnològics del             

Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu que els alumnes assoleixin la         

competència digital, d’acord amb el marc curricular. 

5.4.3 Funcions principals 

- Impartir la docència fent ús de les TAC com a mitjà facilitador de l’ensenyament i                

com a element curricular, com a competència bàsica que han d’assolir els            

alumnes. 

- Coordinar la formació dels professors en relació amb les TAC a l’EVEA (Entorn              

Virtual d’Ensenyament-Aprenentatge). 

- Assessorar els professors en l’ús didàctic de les TAC. 

- Coordinar l’ús de les TAC de forma transversal i assegurar que les             

programacions de les diferents àrees i matèries incloguin un ús actiu adequat de             

les tecnologies segons el nivell educatiu. 

5.4.4 Altres funcions 

- Supervisar els correus electrònics corporatius mitjançant eines d'administració         

de Google (G suite). 
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- Supervisar els blocs digitals d'aula. 

5.4.5 Competències tècniques 

- Coneixements en xarxes locals. 

- Experiència en portar a terme la coordinació informàtica d'un centre. 

- Experiència en la formulació d'objectius, continguts i habilitats relacionades amb           

les competències bàsiques. 

- Manteniment dels equipaments informàtics. 

5.4.6 Competències transversals 

- Creativitat i innovació. 

- Treball en equip. 

- Gestió de la informació, planificació i organització. 

- Flexibilitat i gestió del canvi. 

- Actualització professional i millora contínua. 

 

5.5 Perfil professional: Perfil lingüístic en llengua estrangera (especialitat         
docent en llengua estrangera) 

5.5.1 Especialitat 

Música. Anglès (IAN) 

5.5.2 Missió 

Organitzar, coordinar i impartir l’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès com a           

llengua vehicular en les matèries pròpies de l’àrea de Música, d’acord amb el             

currículum vigent, el projecte de plurilingüisme del centre i l’enfocament AICLE,           
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per augmentar la competència lingüística de l’anglès a l’ESO, fent especial           

incidència en l’expressió oral. 

5.5.3 Funcions principals  

- Impartir la docència en anglès a les matèries incloses dins l’àrea de música,              

d’acord amb el projecte de direcció de centre. 

 

- Adequar les activitats de les matèries lligades a l’especialitat de música a la              

metodologia AICLE. 

 

- Planificar les actuacions necessàries per implementar l’ús de l’anglès incidint           

molt especialment en les noves tecnologies. 

 

- Coordinar les diferents intervencions AICLE que es realitzen al centre i potenciar             

la seva aplicació.  

5.5.4 Competències tècniques 

-  Domini a nivell d’usuari de les eines digitals. 

- Experiència i formació en l’ús de recursos informàtics propis de la matèria de              

música. 

-  Capacitat de direcció de grups corals i conjunts instrumentals. 

5.5.5 Competències transversals 

-    Creativitat i innovació. 

-  Comunicació, persuasió i influència. 

-  Treball en equip i treball en xarxa. 
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6. PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE 

7. NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

8. PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 
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