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1. JUSTIFICACIÓ 

El curs 2009-2010 vaig obtenir la meva destinació definitiva com a professor de Tecnologia a 

l’INS Lluís Domènech i Montaner, de Barcelona. L'acollida que vaig tenir tant per part de 

l'equip docent i directiu com per part de l'alumnat i les famílies va ser immillorable. Onze 

anys després, el Domènech i la seva comunitat educativa formen, indubtablement, una part 

molt important de la meva vida. Durant aquests onze anys al centre he desenvolupat 

diferents càrrecs i funcions i he tingut l'oportunitat de conèixer de ben a prop l'alumnat, el 

professorat, les famílies i el barri, pels quals sento un gran afecte. Aquest curs he tingut 

l'oportunitat de formar part de l'equip directiu com a cap d'estudis i de participar en 

l'organització i la gestió del centre en uns temps especialment difícils a causa de la 

pandèmia provocada per la COVID-19. Arribat el moment de la jubilació de la directora i 

companya Amparo Brull, m'he proposat el repte d'assumir la direcció del centre per liderar, a 

partir del valuós llegat que ens deixa el seu mandat, un procés de transformació que 

considero necessari per adequar l'acció educativa del centre als nous reptes que plantegen 

l'evolució pedagògica i social. 

Aquest projecte és el resultat d'una reflexió exhaustiva sobre la realitat de l'institut i les seves 

necessitats. La meva voluntat és liderar un projecte participatiu i integrador articulat en dues 

grans línies d'actuació. La primera: engegar un procés de transformació pedagògica basat 

en la innovació per tal d'establir una línia metodològica pròpia que millori els resultats 

educatius de l'alumnat i que l'engresqui en el seu procés d'aprenentatge. La segona: 

impulsar la participació de tota la comunitat escolar en la vida del centre per definir un 

projecte educatiu en el qual tothom se senti reconegut, integrat i implicat, que generi il·lusió 

col·lectiva i un esperit d'identitat comuna. 

Els objectius que plantejo en aquest Projecte són ambiciosos, en soc conscient, però alhora 

estic convençut que són realistes i, per tant, assolibles. El meu compromís i entusiasme per 

liderar-lo són absoluts, però el canvi que plantejo només serà efectiu si és fruit del treball 

col·laboratiu. Per això, confio amb la participació i la complicitat de tota de la comunitat 
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escolar i, particularment, amb la implicació i l'empenta indispensables de tots els meus 

companys i companyes del claustre de professorat. 

2. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL: MISSIÓ, VISIÓ I VALORS 

El nostre centre va néixer de la voluntat i la lluita dels veïns i veïnes del barri de La Marina, 

un barri amb indicadors socioeconòmics desfavorables, també en l'àmbit de l'educació. La 

missió de la nostra institució és garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat per a 

tots i cadascun dels nostres alumnes, amb independència de les desigualtats que pugui 

generar el seu entorn social, cultural i familiar i, per descomptat, de les diferències 

d'habilitats i capacitats. Aquesta educació ha de permetre que esdevinguin ciutadans 

participatius, crítics i compromesos amb la societat actual.  

Volem ser un centre referent per la seva qualitat educativa, on l’alumnat sigui el protagonista 

del seu aprenentatge i s’hi senti compromès i motivat. Totes les activitats que es facin al 

centre han de partir de l’aprenentatge actiu de l’alumnat i s’han de basar en metodologies 

innovadores que el motivin, que estimulin la seva creativitat, que millorin el seu aprenentatge 

i que permetin que aquest sigui permanent i continuat al llarg de la seva vida.  

Essent conscients que l'educació és una tasca compartida,  volem un centre obert a l’entorn, 

afavorint la implicació i la participació de tota la comunitat educativa i col·laborant amb 

comunitats i xarxes d’aprenentatge. 

Finalment, volem ser un centre integrador i cohesionat, on tothom hi tingui cabuda i se senti 

reconegut i respectat, independentment de la seva procedència, religió, llengua, cultura, 

ideologia, orientació sexual o capacitat intel·lectual, on es fomentin els valors democràtics, el 

civisme, la solidaritat, la diversitat entesa com una riquesa i una oportunitat, la igualtat de 

gènere, la cultura de l'esforç, el respecte pel medi ambient, el compromís amb la 

sostenibilitat, els hàbits saludables i l'interès i la curiositat per aprendre i conèixer el món. 

3. MARC NORMATIU 

 LOE, Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d'educació. 

 LEC, Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. 
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 LOMQE, Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 

educativa. 

 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 

personal directiu professional docent. 

 DECRET 29/2015, del 3 de març, de la direcció dels centres educatius públics i del 

personal directiu professional. 

 Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. 

4. DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE 

4.1. HISTÒRIA DEL BARRI I DEL CENTRE 

El barri de la Marina del districte de Sants-Montjuïc, en el qual es troba l'Institut Lluís 

Domènech i Montaner, s'articula entorn de l'actual Passeig de la Zona Franca. Aquest havia 

estat un espai predominantment agrícola fins que a mitjans del segle passat va experimentar 

una profunda transformació provocada pel creixement industrial i un desenvolupament 

urbanístic provocat per l'arribada massiva d'immigrants d'arreu d'Espanya. Però als anys 

vuitanta moltes d'aquestes indústries es van traslladar a les zones industrials de l'àrea 

metropolitana, provocant una crisi industrial que va suposar una degradació dels contexts 

urbanístic i demogràfic. Als anys noranta va començar una transformació del barri, 

emmarcada per la transformació de la ciutat en motiu dels Jocs Olímpics de 1992. Des 

d'aleshores, el barri disposa d'habitatges i serveis de qualitat que conviuen amb aquells que 

encara reflecteixen la humiltat dels seus orígens. 

L'any 1996, coincidint amb la reforma educativa i donada la manca de places escolars de 

secundària al barri, es va crear l'Institut Lluís Domènech i Montaner. Els primers cinc cursos 

va estar ubicat en una antiga escola nacional situada a les anomenades Cases barates i, tot 

i estar situat en un entorn força degradat i de disposar d'unes instal·lacions deficitàries, el 

seu projecte va tenir molt bona acollida per les famílies i per les escoles vinculades. El 

setembre del 2001 es va inaugurar l'actual edifici en un nou emplaçament, suposant un gran 

salt qualitatiu, tant pel que fa a l'entorn com a les instal·lacions. 
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4.2. L'ENTORN SOCIAL DEL CENTRE 

Els antecedents històrics explicats a l'apartat anterior defineixen els trets socioculturals de la 

població del barri i, per tant, de l'alumnat del nostre centre. La majoria de les famílies que hi 

viuen provenen dels moviments migratoris d'arreu d'Espanya que tingueren lloc a mitjans del 

segle passat, als quals cal sumar la recent onada migratòria de persones procedents d'altres 

països menys desenvolupats, especialment de l'Amèrica Llatina, de la Xina i del Marroc.  

El perfil socioeconòmic de la població és mitjà-baix, especialment en el cas de la Marina del 

Prat Vermell, amb uns indicadors d'entre els més desfavorables de la ciutat de Barcelona.  

 La Marina de Port 
La Marina del Prat 

Vermell 
Barcelona 

Renda familiar disponible 69,3 40 100 

Atur població masculina 7,3% 11,2% 6,1% 

Atur població femenina 9% 13,4% 6,9% 

Població sense estudis o 
primària (homes) 

28,5% 41,6% 17,5% 

Població sense estudis o 
primària (dones) 

34% 49,9% 21,7% 

Taula 1: Indicadors socioeconòmics del barris de La Marina [dades de 2018]  
Font: Ajuntament de Barcelona 

4.3. RELACIÓ DEL CENTRE AMB L'ENTORN 

La relació del centre amb les sis escoles públiques vinculades del barri és bona i hi ha 

establerts mecanismes de traspàs d'informació de l'alumnat, però no hi ha una coordinació 

d'aspectes curriculars ni metodològics entre elles que asseguri la continuïtat de l'acció 

educativa. La relació amb l'altre institut del barri, l'Institut Montjuïc, és fluida i de total 

col·laboració entre les direccions dels dos centres.  

Al barri hi ha diferents associacions i entitats d'activitats de lleure i dinamització juvenil, entre 

les quals destaquen, per la seva vinculació amb l'institut, l'Espai Jove La Bàscula, El Graner, 

l'Esplai El Submarí i l'Espai Química. 

El centre també manté una relació estreta amb la biblioteca del barri, la Biblioteca Francesc 

Candel, a les instal·lacions de la qual duu a terme el programa Club de Lectura, coordinat de 

forma conjunta, així com amb la revista i l'emissora de ràdio La Marina. 
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4.4. L'ALUMNAT I LES FAMÍLIES 

Les dades estadístiques de la taula anterior defineixen el nivell social, econòmic i cultural de 

les famílies del centre. El nombre de casos de desestructuració familiar és considerable i en 

molts casos la responsabilitat educativa de l'alumnat recau exclusivament en el centre. 

La llengua materna de la immensa majoria de l'alumnat és el castellà. El català ocupa una 

posició minoritària i el seu ús per part de l'alumnat fora de l'àmbit escolar és residual. De fet, 

l'alumnat del centre es comunica entre ell exclusivament en castellà. 

L'alumnat que s'incorpora a primer d'ESO procedeix de les sis escoles públiques de primària 

vinculades als dos instituts públics d'educació secundària del barri. L'alumnat de Batxillerat 

prové, per continuïtat, del propi centre.  

Un 6,8% de l'alumnat presenta necessitats específiques de suport educatiu (NESE), del qual 

la meitat correspon a alumnat nouvingut que assisteix a l'aula d'acollida i l'altra meitat a 

alumnat amb informe de l'EAP [dades del curs 2020-2021]. 

Pel que fa a l'alumnat amb una situació socioeconòmica desfavorida, el curs passat es van 

incorporar 21 alumnes a 1er d'ESO (un 26%) en el marc del programa Pla de xoc contra la 

segregació, per la igualtat de condicions i l'èxit educatiu del Consorci d'Educació de 

Barcelona, i aquest curs 2020-2021 se n'han incorporat 16 més (un 20%). 

4.5. L'EDIFICI I LES INFRAESTRUCTURES 

L'edifici on es troba el centre és un edifici modern que compta amb unes instal·lacions i uns 

equipaments idònis per dur-hi a terme l'acció educativa.  Destaquen especialment els 

laboratoris de Ciències, els tallers de Tecnologia, les aules de Visual i Plàstica, el gimnàs i 

les pistes esportives. Aquestes pistes, junt amb la zona de l'hort i la terrassa semicoberta, 

configuren un espai ampli i agradable per al lleure de l'alumnat durant el temps d'esbarjo. 

La gran deficiència de l'edifici és la manca d'una sala d'actes amb una capacitat d'ocupació i 

unes condicions acústiques adequades. La creació o adaptació d'algun espai del centre a 

aquest efecte és una reivindicació històrica del professorat des del dia que es va inaugurar 

l'edifici. 
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4.6. ELS RECURSOS HUMANS 

Dels 50 membres de l'equip docent (5 dels quals amb assignació de mitja jornada), només 

14 (un 28%) tenen plaça definitiva al centre i d'aquests la majoria tenen més de 50 anys. 

Cada curs escolar aproximadament un terç de la plantilla és de nova incorporació. Això 

dificulta la continuïtat de certs programes i projectes educatius i és un entrebanc per al 

seguiment d'una línia metodològica conjunta. 

4.7. OBJECTIUS I TRETS D'IDENTITAT DEL CENTRE 

El PEC estableix 12 objectius de centre: 1) obtenir una formació integral; 2) fomentar la 

tolerància, l'esperit crític i el sentit de la responsabilitat; 3) promoure l'autonomia personal; 4) 

promoure les relacions personals positives i la resolució de conflictes; 5) incentivar el treball i 

l'esforç; 6) participar en programes d'intercanvi europeus; 7) potenciar l'actitud de recerca a 

l'ESO; 8) garantir un nivell d'exigència adequat en el Batxillerat; 9) orientar acadèmicament i 

professionalment l'alumnat; 10) potenciar la capacitat d'autocrítica en l'equip docent; 11) 

potenciar el diàleg i la col·laboració amb les famílies; 12) potenciar la bona relació i 

coordinació amb les escoles vinculades. 

Aquests objectius són, possiblement, massa genèrics. A més, el PEC no disposa 

d'indicadors de progrés per avaluar-los. Caldria, doncs, fer una revisió i actualitació del PEC. 

Els trets d'identitat definits en el PEC tenen com a propòsit que el centre sigui: 1) obert a 

l'entorn; 2) obert a les tecnologies de la informació i la comunicació; 3) sensible a les 

necessitats específiques de l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu; 4) 

integrador de les llengües catalana, castellana i anglesa; 5) laic, per bé que respecta la 

llibertat religiosa de tots els seus membres; 6) que complementa diferents metodologies 

educatives.  

4.8. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

Tal com s'indica a les NOFC, el professorat està organitzat per departaments i per equips 

docents. Els departaments es reuneixen setmanalment i els equips docents ho fan en funció 

de les necessitats. Tot i que el PEC preveu una coordinació setmanal entre els caps de 
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departament, aquesta es duu a terme amb molta menys freqüència. De fet, segons una 

anàlisi DAFO realitzada pel mateix professorat, la coordinació entre docents és insuficient. 

Els equips de tutors/es estan organitzats per nivells i es reuneixen setmanalment, liderats 

pel coordinador/a de cicle corresponent. Per la seva banda, els coordinadors/es dels tres 

cicles es reuneixen setmanalment amb la coordinadora pedagògica. 

La CAD també es reuneix setmanalment. En formen part el cap d'estudis, la coordinadora 

pedagògica, les orientadores educatives, la TIS i la representant de l'EAP. 

Existeixen diferents òrgans unipersonals de coordinació (d’informàtica, de prevenció de 

riscos laborals, d’activitats i serveis, de comunicació TIC, etc.).  

Pel que fa a l'alumnat, existeix un consell de delegats, que es reuneix periòdicament. 

4.9. PROJECTE CURRICULAR I PEDAGÒGIC 

A l'ESO, l'alumnat s'agrupa en grups-classe heterogenis, acadèmicament diversos. En el 

primer cicle de l'ESO, de les tres línies que té adjudicades el centre se'n fan quatre grups 

per tal d'obtenir ràtios més reduïdes que permetin efectuar una atenció més individualitzada. 

A més, a les hores de les matèries instrumentals (matemàtiques i llengües) es genera un 

cinquè grup reduït amb alumnes que presenten majors dificultats d'aprenentatge i es fa una 

hora de desdoblament setmanal en les matèries de l'àmbit cientficotecnològic. En el segon 

cicle de l'ESO també es genera un quart grup reduït per a les matèries instrumentals. En els 

altres tres grups es fa una hora de desdoblament setmanal tant per a les matèries 

instrumentals com per les de l'àmbit cientificotecnològic. Aquest curs 2020-2021, degut a la 

situació de pandèmia provocada per la COVID-19, s'han fet quatre grups en els quatre 

cursos de l'ESO en detriment de la formació dels grups addicionals integrats per alumnat 

amb dificultats d'aprenentatge en les matèries instrumentals. 

Al Batxillerat, els agrupaments estan formats per alumnat de les modalitats científica i 

tecnològica, d'una banda, i humanística i social, de l'altra. Dins de cada grup, l'alumnat es 

separa a les hores de les matèries optatives de cada modalitat. 
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El centre no té tradició de treball unitari a nivell pedagògic. Dins de cada departament es 

duen a terme accions conjuntes, però no a nivell general de centre. Els criteris d'avaluació 

tampoc estan unificats.  

4.10. COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA 

La comunicació entre el professorat ha millorat molt pel que fa a l'ús d'eines digitals com a 

conseqüència del confinament patit el curs passat degut a la COVID-19. També ha millorat 

la comunicació entre el professorat i l'alumnat a través de la plataforma G Suite (en concret, 

s'ha instaurat l'ús del Google Classroom com a eina de comunicació i treball). 

Pel que fa a la comunicació amb les famílies, aquest curs 2020-2021 s'ha iniciat l'ús de 

l'aplicació de la plataforma iEduca per a telèfons mòbils (iEduca TokApp). 

La comunicació externa s'efectua, principalment, mitjançant el portal web de centre. 

Recentment (el passat mes de febrer de 2021) s'ha obert un compte d'Instagram.  

No existeix un Pla de comunicació que estableixi els criteris organitzatius i defineixi els 

canals de comunicació interna i externa. 

4.11. PARTICIPACIÓ I GRAU DE SATISFACCIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

En general, les relacions amb les famílies són bones, però aquestes no estan implicades 

amb el projecte escolar i no participen en la vida del centre. El curs 2018-2019 només un 

28% de les famílies formava part de l'AMPA (aquest curs 2019-2020, aquesta xifra es 

redueix al 7%, tot i que es pot veure afectada per la situació provocada per la COVID-19). 

L'alumnat tampoc es mostra gaire participatiu amb les activitats que es duen a terme en el 

centre i, en general, es mostra poc motivat pels estudis. Per contra, el professorat 

generalment es mostra participatiu i col·laboratiu amb les diferents iniciatives que sorgeixen. 

No es disposa d'eines orientades a conèixer les necessitats i els interessos dels diferents 

membres de la comunitat educativa ni que mesurin el seu grau de satisfacció amb el PEC i 

amb l'activitat educativa (enquestes, qüestionaris, etc.). 

4.12. RESULTATS ACADÈMICS DE L'ALUMNAT 

La taula següent mostra els resultats de les proves d'avaluació de 4rt d'ESO [2019-2020]: 
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COMPETÈNCIA 

NIVELL D'ASSOLIMENT DE LA COMPETÈNCIA (%) 

(CENTRE / MITJANA DE CATALUNYA) 

BAIX MITJÀ-BAIX MITJÀ-ALT ALT 

LLENGUA CATALANA 22,7/12,9 20,0/22,0 40.0/43,5 17,3/21,6 

LLENGUA CASTELLANA 14,9/11,9 18,9/20,1 40,5/40,8 25,7/27,2 

LLENGUA ANGLESA 24,0/11,1 22,7/20,5 36,0/41,9 17,3/26,4 

MATEMÀTICA 20,0/14,7 29,3/35,2 22,7/23,2 28,0/26,9 

CIENTIFICO-TECNOLÒGICA 17,6/16,6 20,3/22,9 40,5/40,1 21,6/20,3 

Taula 2: Resultats de les proves d'avaluació de 4rt d'ESO [2019-2020]. Font: Dept. d'Educació 

Observem que els resultats són inferiors als de la mitjana de Catalunya en Llengua Catalana 

i Anglesa, i similars en la resta d'àmbits. Els resultats, però, són superiors als de la mitjana 

dels centres de la mateixa complexitat en tots els àmbits. Un 10% de l'alumnat de 4rt d'ESO 

el curs 2018-2019 i un 8% el curs 2019-2020 no va obtenir el graduat. Pel que fa al 

Batxillerat, els resultats de les PAU són bons i normalment el 100% de l'alumnat les aprova. 

4.13. ANÀLISI DAFO 

La següent matriu DAFO inclou els aspectes més rellevants d'una diagnosi efectuada de 

manera conjunta pel professorat en el curs 2017-2018: 

DEBILITATS AMENACES 

 Poca coordinació entre departaments 

 Manca de temps per al debat intern i per al 
treball en equip 

 Alumnat amb pocs hàbits d’estudi 

 Alumnat poc implicat i motivat 

 Elevat índex d'alumnat disruptiu i absentista 

 Tractament de la diversitat deficitari 

 Entorn socioeconòmic i cultural difícil 

 Poca implicació familiar 

 Elevada mobilitat del professorat 

 Davallada general del nivell acadèmic 

 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 Professorat cohesionat, esperit positiu i 
col·laborador 

 Professorat preparat i motivat, amb interès 
per l’alumnat 

 Voluntat d’introduir millores i canvis 
innovadors 

 Bona organització interna 

 Bon tractament de la diversitat 

 Imatge positiva del centre al barri 

 Cooperació amb les associacions i 
equipaments de l'entorn  

 Programes de formació del professorat 

 

Taula 2: DAFO curs 2017-2018. Font: documentació interna del centre 
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5. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA: OBJECTIUS, ACTUACIONS I INDICADORS 

Els objectius proposats estan focalitzats en l'aprenentatge, la implicació i la motivació de l'alumnat, i les línies d'actuació que s'estableixen 

s'orienten en la millora dels resultats educatius i en l'enfortiment de la cohesió de la comunitat educativa.  

ÀMBIT OBJECTIU ESTRATÈGIES 

PEDAGÒGIC 

1. Incrementar la motivació i la implicació de 
l'alumnat en el seu procés d’aprenentatge 

 Implementació de metodologies pedagògiques innovadores que estimulin i millorin 
l'aprenentatge dels estudiants 

 Increment de l'ús de les xarxes socials, de les TIC i de les TAC en la pràctica docent 

 Impuls de la recerca i foment de les dinàmiques de treball en equip 

 Consolidació de l’avaluació competencial i implementació d'instruments 
d'autoavaluació i coavaluació 

2. Millorar els resultats educatius de 
l'alumnat d'acord amb els principis 
d'inclusió, equitat i excel·lència 

 Implementació de metodologies pedagògiques innovadores que estimulin i millorin 
l'aprenentatge dels estudiants 

 Millora de les competències en Llengües Catalana i Anglesa a través de la 
interconnexió horitzontal entre les diferents matèries  

 Millora de l'atenció educativa individualitzada basada en la diversitat de l'alumnat 

COHESIÓ 
SOCIAL 

3. Millorar el grau de satisfacció i la 
participació de la comunitat escolar en la 
vida del centre 

 Impuls de l'acció tutorial per incrementar la participació de l'alumnat i millorar la 
comunicació amb les famílies  

 Millora de la convivència en el centre basada en la mediació i la pràctica reflexiva 

 Assignació de protagonisme de l'alumnat i les famílies per mitjà de processos 
participatius 

4. Establir connexions amb xarxes 
d'aprenentatge i enfortir les aliances amb 
l'entorn 

 Obertura del centre a l'entorn incrementant la col·laboració amb els centres 
educatius i altres entitats del barri 

 Participació en comunitats i xarxes d'aprenentatge i en programes educatius 
internacionals 

ORGANITZACIÓ 
I GESTIÓ 

5. Revisar i actualitzar els documents de 
gestió del centre amb la participació de la 
comunitat educativa 

 Actualització del PEC i les NOFC de forma participativa, projectant el caràcter propi 
del centre i d'acord amb la normativa vigent 

 Elaboració d'un Pla de comunicació de centre per millorar la comunicació interna i 
externa 
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OBJECTIU 1: INCREMENTAR LA MOTIVACIÓ I LA IMPLICACIÓ DE L'ALUMNAT EN EL SEU PROCÉS D'APRENENTATGE 

ESTRATÈGIA 1.1: Implementació de metodologies pedagògiques innovadores que estimulin i millorin l'aprenentatge dels estudiants 

ACTUACIONS RECURSOS 
TEMPORITZACIÓ 

RESPONSABLE 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Impuls de la reflexió i la innovació pedagògiques entre el 
professorat 

Professorat; equips impulsors; 
assessors externs 

X X X X Direcció 

Formació interna de centre (FIC) per establir metodologies 
unificades a partir de la pràctica reflexiva conjunta 

Equip impulsor; formació del 
professorat (FIC) 

X    Direcció 

Participació en programes d'innovació educativa 
Equip impulsor; programes 
d'innovació 

X X X X Direcció 

Revisió de les programacions, consensuant metodologies entre els 
diferents àmbits, per treballar de manera competencial 

Professorat; caps de departament X X X X Coord. pedagògica 

Millora de les activitats d'avaluació per afavorir l'aprenentatge 
competencial i creació d'un banc d'activitats de tipus competencial 

Professorat; material didàctic X X X X Coord. pedagògica 

Planificació estratègica dels espais d'aprenentatge (distribució 
flexible dels espais, dels seients, etc.) 

Equip impulsor; espais i mobiliari 
del centre; distribució horària 

X X X X Cap d'estudis 

Elaboració i implementació d'un pla de mentoratge per facilitar la 
incorporació del professorat nouvingut a la línia metodològica del 
centre  

Equip de treball; caps de 
departament 

 X X X Direcció 

Implementació de sistemes d'autoavaluació del professorat Comissió de qualitat X X X X Direcció 

INDICADORS DE PROGRÉS 
MECANISMES 
D'AVALUACIÓ 

VALOR DELS INDICADORS 
RESPONSABLE VALOR 

INICIAL 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

% alumnat graduat a l'ESO Actes avaluació 90% 91% 93% 94% 95% Direcció 

% alumnat nivells alt o mitjà-alt en les proves CB  - L. Catalana Informe resultats CB 57,3% 59% 61% 64% 67% Direcció 

% alumnat nivell baix en les proves CB  - L. Catalana Informe resultats CB 22,7% 18,9% 15,2% 11,4% 10% Direcció 

% alumnat nivells alt o mitjà-alt en les proves CB  - L. Castellana Informe resultats CB 66,2% 67,2% 68,1% 69% 70% Direcció 

% alumnat nivell baix en les proves CB  - L. Castellana Informe resultats CB 14,9% 13,7% 12,5% 11,3% 10% Direcció 

% alumnat nivells alt o mitjà-alt en les proves CB  - L. Anglesa Informe resultats CB 53,3% 56,2% 59,1% 62% 65% Direcció 

% alumnat nivell baix en les proves CB  - L. Anglesa Informe resultats CB 24% 20% 18% 16% 14% Direcció 
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% alumnat nivells alt o mitjà-alt en les proves CB  - Matemàtiques Informe resultats CB 50,7% 50,8% 50,9% 60% 60% Direcció 

% alumnat nivell baix en les proves CB  - Matemàtiques Informe resultats CB 20% 17,5% 15% 12,5% 10% Direcció 

% alumnat nivells alt o mitjà-alt en les proves CB  - Cientificotecn. Informe resultats CB 62,1% 64% 66% 68% 70% Direcció 

% alumnat nivell baix en les proves CB  - Cientificotecnològic Informe resultats CB 17,6% 15,7% 13,8% 11,9% 10% Direcció 

% promoció a 1er de Batxillerat Actes avaluació 70% 74% 78% 82% 85% Direcció 

% alumnat graduat al Batxillerat Actes avaluació 82% 83% 85% 87% 90% Direcció 

% alumnat que supera les PAU Resultats PAU 98% 98% 98% 98% 98% Direcció 

% programacions elaborades seguint criteris competencials Anàlisi documents 50% 75% 100% 100% 100% Coord. pedagògica 

Document elaborat (Pla de mentoratge) Anàlisi de documents 0% 0% 100% 100% 100% Direcció 

% professorat que participa en visites d'observació d'aula internes Registre actuacions - 25% 50% 65% 80% Cap d'estudis 

% d'alumnat amb un nivell de satisfacció superior a 3 (escala del 1 
al 5) vers la metodologia i els espais d'aprenentatge del centre 

Enquesta alumnat 
(escala de valoració) 

- 50% 60% 70% 80% Direcció 

 

OBJECTIU 1: INCREMENTAR LA MOTIVACIÓ I LA IMPLICACIÓ DE L'ALUMNAT EN EL SEU PROCÉS D'APRENENTATGE 

ESTRATÈGIA 1.2: Increment de l'ús de les xarxes socials, de les TIC i de les TAC en la pràctica docent 

ACTUACIONS RECURSOS 
TEMPORITZACIÓ 

RESPONSABLE 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Ús generalitzat de l'ordinador i Internet a l'aula Equipament informàtic X X X X Cap d'estudis 

Ús generalitzat de l'eina Google Classroom tant a l'aula com a casa 
Equipament informàtic; plataforma 
G Suite 

X X X X Coord. pedagògica 

Ús generalitzat de les xarxes socials com a eina de treball 
col·laboratiu i de difusió de projectes 

Equipament informàtic; xarxes 
socials 

X X X X 
Coord. comunicació 

digital 

Instauració del portfoli digital de l'alumnat 
Equipament informàtic; programari 
específic 

 X X X Coord. pedagògica 

Increment de les activitats de creació digital 
Professorat; Equipament informàtic; 
programari específic 

X X X X Coord. pedagògica 

Formació del professorat en tecnologies digitals a l'aula 
Equipament informàtic; formació del 
professorat; programari específic 

X X X X Coord. informàtica 
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INDICADORS DE PROGRÉS 
MECANISMES 
D'AVALUACIÓ 

VALOR DELS INDICADORS 
RESPONSABLE VALOR 

INICIAL 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

% temps de treball a l'aula ordinària utilitzant l'ordinador 
Qüestionari professorat i 
alumnat; taula de control 

- 20% 30% 40% 50% Coord. pedagògica 

Núm. de projectes i treballs publicats anualment a les xarxes 
socials i/o newsletters (per alumne) 

Registre actuacions 0 ≥1 ≥3 ≥4 ≥5 
Coord.comunicació 

digital 

Núm. sessions de formació interna del professorat en tecnologies 
digitals cada trimestre 

Registre actuacions 0 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 Direcció 

 

OBJECTIU 1: INCREMENTAR LA MOTIVACIÓ I LA IMPLICACIÓ DE L'ALUMNAT EN EL SEU PROCÉS D'APRENENTATGE 

ESTRATÈGIA 1.3: Impuls de la recerca i foment de les dinàmiques de treball en equip 

ACTUACIONS RECURSOS 
TEMPORITZACIÓ 

RESPONSABLE 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Incorporació progressiva del treball per projectes 
Equip impulsor; formació del 
professorat; material didàctic 

X X X X Coord. pedagògica 

Pràctica generalitzada del treball en equip Professorat; material didàctic X X X X Coord. pedagògica 

Participació en convocatòries de programes de recerca organitzats 
per empreses i universitats 

Programes de recerca educativa X X X X Direcció 

Formació del professorat en metodologia ABP (Aprenentatge Basat 
en Problemes) 

Formació del professorat; equip 
impulsor; material didàctic 

X X X X Direcció 

INDICADORS DE PROGRÉS 
MECANISMES 
D'AVALUACIÓ 

VALOR DELS INDICADORS 
RESPONSABLE VALOR 

INICIAL 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Núm. de projectes de recerca (per alumne i curs) Registre actuacions 0-1 ≥2 ≥4 ≥6 ≥8 Coord. pedagògica 

% temps de treball en equip a l'aula 
Qüestionari professorat i 
alumnat; taula de control 

- 30% 33% 37% 40% Coord. pedagògica 

Núm. participacions en programes de recerca a l'ESO Registre actuacions 1 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 Direcció 

Núm. participacions en programes de recerca al BTX Registre actuacions 3 ≥4 ≥6 ≥7 ≥8 Direcció 

% Professorat format en metodologia ABP Certificacions formació - 10% 25% 50% 75% Direcció 

 



 
15 PROJECTE DE DIRECCIÓ  2021-2025   INS LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER   JESÚS VALLS RUANO 

OBJECTIU 1: INCREMENTAR LA MOTIVACIÓ I LA IMPLICACIÓ DE L'ALUMNAT EN EL SEU PROCÉS D'APRENENTATGE 

ESTRATÈGIA 1.4: Consolidació de l’avaluació competencial i implementació d'instruments d'autoavaluació i coavaluació 

ACTUACIONS RECURSOS 
TEMPORITZACIÓ 

RESPONSABLE 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Adequació de les programacions i dels criteris d'avaluació al model 
competencial actual 

Professorat; caps de departament X X X X Coord. pedagògica 

Ús de rúbriques per a l'avaluació competencial de les activitats Professorat; coordinacions de cicle X X X X Coord. pedagògica 

Ús d'instruments d'autoavaluació, de coavaluació i d'autoregulació 
de l'aprenentatge 

Professorat; coordinacions de cicle; 
material didàctic 

X X X X Coord. pedagògica 

Foment de la reflexió i del pensament avaluador Formació del professorat X X X X Direcció 

Implementació d'informes d'avaluació formatius per a l'alumnat i les 
famílies 

Equip impulsor  X X X Secretaria 

INDICADORS DE PROGRÉS 
MECANISMES 
D'AVALUACIÓ 

VALOR DELS INDICADORS 
RESPONSABLE VALOR 

INICIAL 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

% programacions adequades al model competencial Anàlisi documents 50% 75% 100% 100% 100% Coord. pedagògica 

Ús de rúbriques per a l'avaluació d'activitats (escala 1-5) 
Qüestionari professorat i 
alumnat; taula de control 

- ≥2 ≥3 ≥4 ≥4 Coord. pedagògica 

Ús d'instruments d'autoavaluació i coavaluació (escala 1-5) 
Qüestionari professorat i 
alumnat; taula de control 

- ≥2 ≥3 ≥4 ≥4 Coord. pedagògica 

 

OBJECTIU 2: MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS DE L'ALUMNAT D'ACORD AMB ELS PRINCIPIS D'INCLUSIÓ, EQUITAT I EXCEL·LÈNCIA 

ESTRATÈGIA 2.1: Implementació de metodologies pedagògiques innovadores que estimulin i millorin l'aprenentatge dels estudiants (veure estratègia 1.1) 

 

OBJECTIU 2: MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS DE L'ALUMNAT D'ACORD AMB ELS PRINCIPIS D'INCLUSIÓ, EQUITAT I EXCEL·LÈNCIA 

ESTRATÈGIA 2.2: Millora de les competències en Llengües Catalana i Anglesa a través de la interconnexió horitzontal entre les diferents matèries 

ACTUACIONS RECURSOS 
TEMPORITZACIÓ 

RESPONSABLE 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Elaboració i implementació d'un Pla de lectura de centre (PLEC) 
per afavorir la competència lectora de manera transversal 

Equip impulsor; material didàctic  X X X Coordinació LIC 

Foment de la lectura i l'escriptura en les llengües catalana i anglesa 
des de les diferents matèries 

Professorat; material didàctic X X X X Coord. pedagògica 
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Impuls del Club de Lectura 
Espais de treball; distribució horària; 
Biblioteca Francesc Candel 

X X X X 
Coord. Club de 

Lectura 

Consolidació del programa AICLE Professorat; formació professorat X X X X Coord. AICLE 

Participació en el programa d'intercanvi europeu Erasmus+ Equip impulsor; programes UE X X X X Direcció 

INDICADORS DE PROGRÉS 
MECANISMES 
D'AVALUACIÓ 

VALOR DELS INDICADORS 
RESPONSABLE VALOR 

INICIAL 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Document elaborat (PLEC) Anàlisi del document 0% 0% 100% 100% 100% Coord. LIC 

% alumnat nivell baix en les proves CB  - L. Catalana Informe resultats CB 22,7% 18,9% 15,2% 11,4% 10% Direcció 

% alumnat nivell baix en les proves CB  - L. Anglesa Informe resultats CB 24% 20% 18% 16% 14% Direcció 

%  professorat amb acreditació en metodologia AICLE Certificacions formació 10% 14% 18% 22% 25% Direcció 

%  matèries impartides (totalment o parcialment) en metodologia 
AICLE a l'ESO 

Registre actuacions 10% 10% 15% 25% 35% Direcció 

 

OBJECTIU 2: MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS DE L'ALUMNAT D'ACORD AMB ELS PRINCIPIS D'INCLUSIÓ, EQUITAT I EXCEL·LÈNCIA 

ESTRATÈGIA 2.3: Millora de l'atenció educativa individualitzada basada en la diversitat de l'alumnat 

ACTUACIONS RECURSOS 
TEMPORITZACIÓ 

RESPONSABLE 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Anàlisi individual del nivell i la millora de resultats Tutories; coordinació de cicles X X X X Cap d'estudis 

Orientació metodològica al professorat en relació a l'alumnat amb 
NEE 

Orientació educativa; formació del 
professorat; material didàctic 

X X X X Orientació educativa 

Suport al professorat en l'elaboració i aplicació dels plans 
individualitzats 

Orientació educativa X X X X Orientació educativa 

Implementació de la docència compartida com a estratègia 
d'inclusió i d'atenció a la diversitat en les matèries instrumentals 

Professorat; orientació educativa X X X X Cap d'estudis 

Desdoblament de grups per obtenir ràtios reduïdes en les matèries 
de Matemàtiques, Llengua Anglesa i de l'àmbit Cientificotecnològic 

Professorat; espais de treball X X X X Cap d'estudis 

Revisió de les actuacions i metodologies de l'Aula d'Acollida 
Professorat Aula Acollida; material 
didàctic; orientació educativa 

X X X X Coord. pedagògica 

INDICADORS DE PROGRÉS 
MECANISMES 
D'AVALUACIÓ 

VALOR DELS INDICADORS 
RESPONSABLE VALOR 

INICIAL 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Resultats de les proves de CB Veure estratègia 1.1 
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OBJECTIU 3: MILLORAR EL GRAU DE SATISFACCIÓ I LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT ESCOLAR EN LA VIDA DEL CENTRE 

ESTRATÈGIA 3.1: Impuls de l'acció tutorial per incrementar la participació de l'alumnat i millorar la comunicació amb les famílies 

ACTUACIONS RECURSOS 
TEMPORITZACIÓ 

RESPONSABLE 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Elaboració del Pla d'acció tutorial (PAT) Equip de treball; material didàctic X X X  Coord. pedagògica 

Elaboració i implementació d'un protocol de seguiment de l'alumnat Tutories; equip de treball X X X X Cap d'estudis 

Augment de la freqüència i millora del nivell de comunicació amb 
les famílies 

Canals de comunicació digitals; 
espais de treball; distribució horària 

X X X X Direcció 

Desplegament de l'aplicació TokApp d'iEduca com a eina de 
comunicació amb les famílies 

Aplicació TokApp d'iEduca X X X X Cap d'estudis 

INDICADORS DE PROGRÉS 
MECANISMES 
D'AVALUACIÓ 

VALOR DELS INDICADORS 
RESPONSABLE VALOR 

INICIAL 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Document elaborat (PAT)  Anàlisi del document 0% 50% 100% 100% 100% Coord. pedagògica 

% d'alumnat amb un nivell de satisfacció superior a 3 (escala del 1 
al 5) vers l'acció tutorial i el grau de protagonisme de l'alumnat 

Enquesta alumnat 
(escala de valoració) 

- 50% 60% 70% 75% Direcció 

% de famílies amb un nivell de satisfacció superior a 3 (escala del 1 
al 5) vers l'acció tutorial i la comunicació amb les famílies 

Enquesta alumnat 
(escala de valoració) 

- 60% 70% 80% 85% Direcció 

% famílies que s'entrevisten amb els tutors/es i resta del 
professorat 2 o més cops durant el curs 

Full de registre 20% 40% 50% 60% 70% Coord. de cicle 

 

OBJECTIU 3: MILLORAR EL GRAU DE SATISFACCIÓ I LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT ESCOLAR EN LA VIDA DEL CENTRE 

ESTRATÈGIA 3.2: Millora de la convivència en el centre basada en la mediació i la pràctica reflexiva 

ACTUACIONS RECURSOS 
TEMPORITZACIÓ 

RESPONSABLE 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Instauració de sortides de convivència en tots els cursos de l'ESO 
Coordinació d'activitats; tutories; 
assignació econòmica 

X X X X Cap d'estudis 

Implementació i consolidació del Projecte de convivència 
Comissió de convivència; Projecte 
de convivència 

X X X X Cap d'estudis 

Aplicació de tècniques basades en la pràctica reflexiva individual i 
grupal per reduir les faltes de disciplina de l'alumnat 

Comissió de convivència; Projecte 
de convivència; TIS; tutories 

X X X X Cap d'estudis 
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Creació d'un protocol de seguiment per a l'alumnat que ha comès 
faltes greus 

Comissió de convivència; Projecte 
de convivència; docs. de centre 

X X X X Cap d'estudis 

INDICADORS DE PROGRÉS 
MECANISMES 
D'AVALUACIÓ 

VALOR DELS INDICADORS 
RESPONSABLE VALOR 

INICIAL 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Índex de reducció acumulat d'incidències disciplinàries Registre d'incidències - 15% 30% 40% 50% Cap d'estudis 

Índex de reducció acumulat d'expedients disciplinaris Registre d'expedients - 20% 30% 40% 50% Cap d'estudis 

% d'alumnat amb un nivell de satisfacció superior a 3 (escala del 1 
al 5) vers la convivència en el centre 

Enquesta alumnat 
(escala de valoració) 

- 50% 60% 70% 80% Direcció 

% de famílies amb un nivell de satisfacció superior a 3 (escala del 1 
al 5) vers la convivència en el centre 

Enquesta famílies 
(escala de valoració) 

- 60% 70% 80% 90% Direcció 

% de professorat amb un nivell de satisfacció superior a 3 (escala 
del 1 al 5) vers la convivència en el centre 

Enquesta professorat 
(escala de valoració) 

- 60% 70% 80% 90% Direcció 

 

OBJECTIU 3: MILLORAR EL GRAU DE SATISFACCIÓ I LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT ESCOLAR EN LA VIDA DEL CENTRE 

ESTRATÈGIA 3.3: Assignació de protagonisme a l'alumnat i a les famílies per mitjà de processos participatius 

ACTUACIONS RECURSOS 
TEMPORITZACIÓ 

RESPONSABLE 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Realització de col·loquis bimensuals amb les famílies per promoure 
el debat participatiu i la reflexió conjunta 

Espais de treball; AMPA X X X X Direcció 

Consolidació del Consell de delegats i delegades 
Delegats/des de d'ESO i BTX; 
espais de treball; distribució horària 

X X X X Cap d'estudis 

Participació de la comunitat educativa en l'actualització dels 
documents de gestió del centre 

Equip impulsor; AMPA X X   Direcció 

Participació activa de l'alumnat i les famílies en la jornada de portes 
obertes 

Equip impulsor; AMPA X X X X Direcció 

Organització d'activitats i tallers formatius per a les famílies 
Espais de treball; professionals del 
centre i externs; materials didàctics 

X X X X Direcció 

Col·laboració estreta amb l'AMPA en el desenvolupament 
d'iniciatives i la realització d'activitats 

Espais de treball; distribució horària X X X X Direcció 

Instauració de la Jornada de mares i pares experts en el marc del 
Pla d'orientació acadèmica i professional de l'alumnat 

Espais de treball; distribució horària X X X X Direcció 
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INDICADORS DE PROGRÉS 
MECANISMES 
D'AVALUACIÓ 

VALOR DELS INDICADORS 
RESPONSABLE VALOR 

INICIAL 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Núm. activitats anuals amb participació de les famílies Registre actuacions 0 ≥6 ≥8 ≥10 ≥10 Direcció 

% famílies que assisteixen a un o més col·loquis anualment Registre actuacions - 25% 35% 40% 45% Direcció 

% famílies inscrites a l'AMPA Registre AMPA 28% 30% 45% 60% 70% Direcció 

% d'alumnat amb un nivell de satisfacció superior a 3 (escala del 1 
al 5) vers el model de participació escolar 

Enquesta alumnat 
(escala de valoració) 

- 45% 55% 65% 75% Direcció 

% de famílies amb un nivell de satisfacció superior a 3 (escala del 1 
al 5) vers el model de participació escolar 

Enquesta famílies 
(escala de valoració) 

- 50% 60% 70% 80% Direcció 

 

OBJECTIU 4: ESTABLIR CONNEXIONS AMB XARXES D'APRENENTATGE I ENFORTIR LES ALIANCES AMB L'ENTORN 

ESTRATÈGIA 4.1: Obertura del centre a l'entorn incrementant la col·laboració amb els centres educatius i altres entitats del barri 

ACTUACIONS RECURSOS 
TEMPORITZACIÓ 

RESPONSABLE 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Realització de projectes educatius col·laboratius amb els diferents 
centres educatius del barri (primària, secundària i FP) 

Equip impulsor; distribució horària; 
relació amb l'entorn 

 X X X Direcció 

Intercanvi de pràctiques educatives amb l'Institut Montjuïc i altres 
instituts d'educació secundària municipals 

Equip impulsor; distribució horària; 
relació amb l'entorn 

X X X X Direcció 

Reforç de les aliances existents amb entitats del barri i altres 

entitats locals 
Equip impulsor; distribució horària; 
relació amb l'entorn 

X X X X Direcció 

Creació de nous vincles amb institucions culturals, espais de lleure 

juvenil, mitjans de comunicació, comerços i altres entitats locals 
Equip impulsor; distribució horària; 
relació amb l'entorn 

 X X X Direcció 

INDICADORS DE PROGRÉS 
MECANISMES 
D'AVALUACIÓ 

VALOR DELS INDICADORS 
RESPONSABLE VALOR 

INICIAL 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Núm. activitats i projectes educatius col·laboratius amb altres 
centres educatius 

Registre actuacions 0 ≥2 ≥4 ≥6 ≥6 Direcció 

Núm. activitats i projectes col·laboratius amb les entitats juvenils 
del barri  

Registre actuacions 4 ≥6 ≥8 ≥12 ≥12 Direcció 

Núm. activitats i projectes col·laboratius amb altres entitats  Registre actuacions 3 ≥6 ≥8 ≥12 ≥12 Direcció 

% professorat que participa en visites d'observació a altres centres Registre actuacions - 10% 20% 30% 40% Direcció 
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OBJECTIU 4: ESTABLIR CONNEXIONS AMB XARXES D'APRENENTATGE I ENFORTIR LES ALIANCES AMB L'ENTORN 

ESTRATÈGIA 4.2: Participació en comunitats i xarxes d'aprenentatge i en programes educatius internacionals 

ACTUACIONS RECURSOS 
TEMPORITZACIÓ 

RESPONSABLE 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Participació en el programa d'intercanvi europeu Erasmus+ Equip impulsor; programes UE X X X X Direcció 

Foment de la participació en la plataforma col·laborativa eTwinning Professorat; plataforma eTwinning X X X X Coord. pedagògica 

Participació a la Xarxa de Competències Bàsiques (Xarxa Cb) Professorat; equip impulsor X X X X Direcció 

INDICADORS DE PROGRÉS 
MECANISMES 
D'AVALUACIÓ 

VALOR DELS INDICADORS 
RESPONSABLE VALOR 

INICIAL 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Índex d'increment de participacions a la plataforma eTwinning 
respecte el curs anterior 

Registre actuacions - - 100% 100% 70% Coord. pedagògica 

 

OBJECTIU 5: REVISAR I ACTUALITZAR ELS DOCUMENTS DE GESTIÓ DEL CENTRE AMB LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

ESTRATÈGIA 5.1: Actualització del PEC i les NOFC de forma participativa, projectant el caràcter propi del centre i d'acord amb la normativa vigent 

ACTUACIONS RECURSOS 
TEMPORITZACIÓ 

RESPONSABLE 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Creació d'espais per a la reflexió conjunta i el debat participatiu 
amb els diferents membres de la comunitat educativa 

Professorat; PAS; alumnat; famílies; 
equip impulsor 

X X X X Direcció 

Realització d'una avaluació global diagnòstica (AGD) amb la 
participació de tota la comunitat 

Professorat; PAS; alumnat; famílies; 
equip impulsor 

X    Direcció 

Creació d'una comissió mixta per coordinar el procés d'actualització 
del PEC i les NOFC 

Professorat; PAS; alumnat; famílies; 
equip impulsor 

X X   Direcció 

Constitució de grups de treball amb representants de tota la 
comunitat per actualitzar el PEC i les NOFC 

Professorat; PAS; alumnat; famílies; 
equip impulsor 

X X   Direcció 

INDICADORS DE PROGRÉS 
MECANISMES 
D'AVALUACIÓ 

VALOR DELS INDICADORS 
RESPONSABLE VALOR 

INICIAL 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Document aprovat (PEC) Anàlisi de document - - 100% 100% 100% Direcció 

Document aprovat (NOFC) Anàlisi de document - - 100% 100% 100% Direcció 

% de membres de la comunitat educativa amb un nivell de 
satisfacció superior a 3 (escala del 1 al 5) vers els documents 
elaborats (PEC i NOFC) 

Enquesta comunitat 
educativa (escala de 
valoració) 

- - 75% 75% 75% Direcció 
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% de membres de la comunitat educativa amb un nivell de 
satisfacció superior a 3 (escala del 1 al 5) vers el procés de 
participació efectuat en l'elaboració del PEC i les NOFC 

Enquesta comunitat 
educativa (escala de 
valoració) 

- - 80% - - Direcció 

 

OBJECTIU 5: REVISAR I ACTUALITZAR ELS DOCUMENTS DE GESTIÓ DEL CENTRE 

ESTRATÈGIA 5.2: Elaboració d'un Pla de comunicació de centre per millorar la comunicació interna i externa 

ACTUACIONS RECURSOS 
TEMPORITZACIÓ 

RESPONSABLE 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Anàlisi diagnòstica referent a la comunicació amb la participació de 
la comunitat educativa 

Equip impulsor; comunitat 
educativa; qüestionari digital 

X    Direcció 

Adaptació de la comunicació del centre a la realitat digital 
Comissió TAC; canals de 
comunicació digital 

X X X X 
Coord. comunicació 

digital 

Dinamització del portal web del centre i impuls de les xarxes socials 
com a mitjà de projecció del centre i de participació col·lectiva 

Equip impulsor; portal web; xarxes 
socials 

X X X X 
Coord. comunicació 

digital 

Desplegament de l'aplicació TokApp d'iEduca com a eina de 
comunicació amb les famílies 

Aplicació TokApp d'iEduca X X X X Cap d'estudis 

INDICADORS DE PROGRÉS 
MECANISMES 
D'AVALUACIÓ 

VALOR DELS INDICADORS 
RESPONSABLE VALOR 

INICIAL 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Document aprovat (Pla de comunicació) Anàlisi de document 0% 100% 100% 100% 100% Direcció 
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6. EXERCICI DEL LIDERATGE DISTRIBUÏT I FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DE LA 

COMUNITAT ESCOLAR 

El gran repte dels equips directius és aconseguir que tots els membres de la comunitat 

escolar se sentin reconeguts, integrats i implicats en el Projecte educatiu de centre en un 

clima de respecte, de confiança i de col·laboració, que generi lleialtat i que potenciï un 

esperit d'identitat comuna. Per aconseguir-ho és necessari crear un marc d'acció i interacció 

basat en l'engrandiment del protagonisme, la distribució del lideratge i la compartició de la 

responsabilitat entre els diferents membres i col·lectius que componen la comunitat escolar. 

Aquest és el model de lideratge distribuït en què es fonamenta aquest Projecte de direcció i 

que pretén ser, alhora, transformacional i pedagògic. 

Per aplicar-lo s'integraran les diferents sensibilitats en un exercici de persuasió i de 

transmissió d'entusiasme col·lectiu que s'ha d'estendre a tots els membres de la comunitat 

per mitjà de la participació en l'acompliment de la visió compartida del centre. 

Per avançar en aquesta direcció és imprescindible comptar amb el compromís i la implicació 

del professorat, que es faran efectius si el seu nivell de satisfacció és elevat. La confiança, 

l'autonomia, la iniciativa, el reconeixement, el treball en equip, el desenvolupament 

professional i la provisió de temps i mitjans són elements de satisfacció del professorat pels 

quals es vetllarà per aconseguir el seu benestar professional. 

La direcció haurà de fomentar, també, la participació de les famílies i crear comunitat més 

enllà del mateix centre, establint connexions amb comunitats professionals en xarxa per 

impulsar l'aprenentatge col·laboratiu i aprofitar les oportunitats que ofereix l'entorn. 

El desenvolupament professional del professorat serà un element clau per a la transformació 

pedagògica i metodològica que es proposa per als propers quatre anys. Aquest 

desenvolupament es planteja des de tres vessants: 1) la formació permanent; 2) la 

participació en programes d’innovació reconeguts; 3) la col·laboració en xarxa. 

Pel que fa a la formació, es preveu una formació interna de centre (FIC) amb el propòsit de 

crear una línia pedagògica pròpia i consensuada, establerta a partir del debat participatiu, 

l'intercanvi d'idees i experiències i la reflexió conjunta, que potenciï la col·laboració, el 
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compromís i la confiança mútua del professorat i que reverteixi en la millora de 

l'aprenentatge de l'alumnat.  

La FIC tindrà lloc durant el curs 2021-2022 i serà amb itinerari propi. Els continguts que es 

treballaran correspondran a metodologies d'aprenentatge innovadores (avaluació 

competencial, treball en equip, treball per projectes, aprenentatge basat en problemes, 

autoavaluació, coavaluació, autogestió del procés d'aprenentatge, etc.).  

El desenvolupament de les sessions es farà seguint la metodologia de l'espiral d'indagació, 

amb la qual els participants seran els líders del procés. El professorat que hagi rebut 

formació sobre metodologies d'aprenentatge innovadores liderarà sessions de formació 

sobre les metodologies en les quals és expert. Per descomptat, tot el professorat serà 

aportador de la seves bones pràctiques i experiències, hagi fet o no cap formació concreta. 

També es convidaran experts externs. Les sessions seran coordinades i dinamitzades per 

una comissió (Comissió FIC) formada per la direcció i tres membres del professorat.  

A partir de la FIC es decidiran, també de forma consensuada, els programes d'innovació i 

recerca en els quals participarà el centre durant els següents cursos. D'aquesta manera, tot 

el professorat se sentirà integrat, representat i corresponsable de la nova línia pedagògica 

de centre i, en conseqüència, reconegut pels èxits educatius que aquesta comporti.  

Pel que fa al treball en xarxa, s'establiran connexions, col·laboracions i intercanvi 

d'experiències amb altres centres educatius i es participarà en comunitats i xarxes 

d'aprenentatge, com ara la Xarxa de Competències Bàsiques (Xarxa Cb).  

L'equip directiu haurà de motivar i reconèixer en tot moment l'esforç de les persones que es 

mostren especialment implicades en la millora del centre i del seu projecte, que fan activitats 

innovadores, que assoleixen resultats excel·lents, etc. Aquest reconeixement tindrà difusió 

pública i serà reforçat amb algun tipus de compensació, com ara l'assignació d'activitats 

singulars o la participació en projectes específics. 
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7. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE 

El següent organigrama representa l’estructura organitzativa del centre, plantejada a partir 

de les especificacions de Projecte Educatiu (PEC) i amb la inclusió de noves propostes de 

connexió horitzontal que afavoreixin la distribució del lideratge i la participació de tota la 

comunitat escolar:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 1: Estructura organitzativa del centre. Font: pròpia 
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Es formaran comissions de professorat permanents i d'altres de no permanents. Les 

darreres, que en general tindran una durada d'un curs, es crearan per fer front a una 

actuació o necessitat temporal. 

També es crearan comissions i equips impulsors que donin veu a l'alumnat, se l'empoderi en 

la presa de decisions i se'l faci promotor de projectes, idees i activitats, com per exemple la 

planificació estratègica dels espais d'aprenentatge, l'organització de les sortides de 

convivència, el viatge de final d'etapa o l'organització de les festes i celebracions. Aquestes 

comissions treballaran de forma coordinada amb el Consell de delegats i delegades, 

encarregat de valorar i fer propostes referents a l'activitat educativa del centre, elaborar 

informes adreçats a la direcció i al Consell escolar, potenciar la participació de l'alumnat en 

la vida del centre, etc. Finalment, es crearan comissions i equips impulsors mixtes, 

fonamentals per a la construcció de relacions de confiança entre els diferents col·lectius que 

conformen la comunitat escolar.  

COMISSIONS 
PERMANENTS 

COMPOSICIÓ FUNCIONS 
FREQÜÈNCIA 
DE REUNIÓ 

CONSELL DE 
DIRECCIÓ 

Direcció 

Secretaria 

Caps de dept. 

Presa de decisions estratègiques 

Mensual (o quan 

ho sol·liciti algun 

membre) 

COMISSIÓ 
D'ATENCIÓ A LA 

DIVERSITAT (CAD) 

Coord. pedagògica  

Cap d'estudis 

TIS  

Orientació educativa 

Representant EAP 

Determinar, coordinar i fer el seguiment de 

les actuacions que s'hagin d'efectuar per 

atendre l'alumnat amb necessitats 

específiques 

Setmanal 

COMISSIÓ TAC 

Secretaria 

Coord. informàtica  

1 docent 

Coordinar la integració de les TAC en les 

programacions; promoure'n l'ús en la 

pràctica educativa 

Mensual 

COMISSIÓ DE 
QUALITAT 

Direcció 

3 docents 

Fer el seguiment dels objectius i les 

actuacions previstes en el PEC i el PdD; 

coordinar processos d'avaluació interna; 

fer enquestes de satisfacció a la comunitat 

Quinzenal 
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COMISSIÓ 
D'INNOVACIÓ 

3 docents 

Recollir, generar i avaluar propostes 

didàctiques per a ser implementades 

puntualment o incorporades a la línia 

metodològica del centre 

Quinzenal (a partir 

del curs 2022-

2023) 

COMISSIÓ DE 
CONVIVÈNCIA 

Cap d'estudis 

2 docents 

2 alumnes 

2 membres famílies 

Fer el seguiment del Projecte de 

convivència; valorar la convivència en el 

centre i fer propostes de millora; participar 

en processos de mediació per a la 

resolució de conflictes 

Quan s'escaigui 

(com a mínim un 

cop cada trimestre) 

Taula 3: Comissions permanents. Font: pròpia 

 

COMISSIONS NO 
PERMANENTS 

COMPOSICIÓ FUNCIONS 
FREQÜÈNCIA 
DE REUNIÓ 

COMISSIÓ PAT 

Coords. de cicle 

3 docents 

TIS 

Elaborar el Pla d'Acció Tutorial (PAT) per 

cadascun dels nivells educatius de l'ESO i 

el Batxillerat 

Setmanal 

(cursos 2021-2022 
i 2022-2023) 

COMISSIÓ PLA DE 
LECTURA 

Coord. LIC 

2 docents 

Elaborar un Pla de lectura de centre 

(PLEC) que afavoreixi la competència 

lectora de manera transversal 

Quinzenal 

(curs 2022-2023) 

COMISSIÓ FIC 
Direcció  

3 docents 

Liderar, coordinar i dinamitzar les sessions 

del programa de formació interna de 

centre (FIC) 

Setmanal 

(curs 2021-2022) 

EQUIP IMPULSOR 
DEL PROGRAMA 

ERASMUS+ 
3 docents 

Impulsar la participació en el programa 

d'intercanvi Europeu Erasmus+, rebent la 

formació necessària i elaborant la 

documentació i el projecte requerits 

A determinar 
segons necessitats 

(cursos 2021-2022 
i 2022-2023) 

ACTUALITZACIÓ 
DEL PEC I LES 

NOFC 

Diferents equips de 
treball formats per 
membres de tots els 
col·lectius de la 
comunitat escolar 

Actualització del Projecte educatiu de 

centre (PEC) i de les Normes 

d'organització i funcionament de centre 

(NOFC) 

Diferents sessions 

 (cursos 2021-
2022 i 2022-2023) 

Taula 4: Comissions no permanents. Font: pròpia 

 

Cada dos mesos s'organitzaran, en coordinació amb l'AMPA, reunions de Cafè Col·loqui 

amb a les famílies (també obertes al professorat) destinades a donar-los veu per debatre 

qualsevol tema relacionat amb el funcionament del centre. 

En definitiva, es pretén la creació d'una cultura escolar amb la participació de tota la 

comunitat educativa, en un clima de confiança mútua i d'il·lusió col·lectiva. 
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8. ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT EN EL MARC D'UN SISTEMA INCLUSIU 

L'acció educativa del centre es regirà pels principis de l'educació inclusiva: el reconeixement 

de la diversitat, la personalització de l'aprenentatge, l'equitat i igualtat d'oportunitats, la 

participació i la corresponsabilitat.  

El punt de partida serà la identificació de les expectatives, les necessitats i les capacitats 

dels alumnes per tal de crear dissenys flexibles que donin una resposta educativa adequada 

i de qualitat, tant a nivell individual com a nivell grupal i de centre. En aquest sentit, a l'inici 

de cada curs es faran entrevistes als alumnes i una avaluació inicial de competències 

bàsiques. La retroalimentació d'aquesta avaluació inicial serà un element clau en el 

desenvolupament formatiu de l'alumnat.  

La pràctica educativa tindrà en compte en tot moment la implicació i la diversitat de 

l'alumnat. Les estratègies didàctiques s'adequaran a les necessitats d'aprenentatge i a les 

motivacions dels alumnes. La línia metodològica s'establirà de forma conjunta i consensuada 

a través de la FIC i serà impartida de manera col·legiada per tot el professorat. 

Les tres línies del centre es dividiran en quatre en tots els cursos de l'ESO per aconseguir 

ràtios més baixes que afavoreixin l'acollida i l'atenció personalitzada de l'alumnat. L'alumnat 

que tingui un Pla de suport individualitzat (PI) comptarà, a més, amb suport dins de l'aula per 

part dels orientadors educatius.  

La composició de tots els grups serà heterogènia. A l'aula es treballarà la comprensió i el 

respecte per les diferències (culturals, religioses, lingüístiques, de capacitat intel·lectual, 

etc.) i la coeducació per corregir les discriminacions de gènere i valorar les diferències de 

sexe com un valor positiu. L'educació per a la igualtat es treballarà de manera especial i 

exhaustiva en el marc del pla d'acció tutorial. 

Es planteja el treball en equip com una pràctica habitual de l'aprenentatge. Aquest permet 

implicar activament tots els estudiants, fomentar l'intercanvi i el diàleg, treure profit de la 

diversitat d'habilitats i gestionar el conflicte com a font d'aprenentatge.  

Tots els grups de l'ESO es desdoblaran una hora setmanal en les matèries de Llengua 

Anglesa, Matemàtiques i les matèries de l'àmbit cientificotecnològic (Tecnologia, Ciències 



 
28 PROJECTE DE DIRECCIÓ  2021-2025   INS LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER   JESÚS VALLS RUANO 

Naturals, Biologia, Física i Química). Això permetrà obtenir grups més reduïts que 

afavoreixin una atenció més individualitzada (imprescindible a l'hora de manipular eines i 

instruments als tallers i laboratoris). 

Es preveu la incorporació creixent d'activitats que augmentin la capacitat de tria per part de 

l'alumnat segons les seves preferències en totes les matèries. L'alumnat ha de tenir la 

possibilitat de prendre decisions que l'ajudin a construir la seva pròpia manera d'aprendre. A 

més, s'utilitzaran estratègies d'autoavaluació i d'autoregulació de l'aprenentatge perquè els 

alumnes reconeguin el seu desenvolupament personal en l'aprenentatge i identifiquin tant 

les competències assolides com aquelles que hagin de millorar. 

Finalment, pel que fa a l'acció tutorial, aquesta s'entén integrada d'una manera àmplia dins 

de l'acció educativa i exercida per tots els professionals de la comunitat. L'acció tutorial ha 

de contribuir en la implicació de l'alumnat en el seu procés educatiu, en la seva orientació 

acadèmica i en el desenvolupament de dinàmiques socials que afavoreixin la integració i la 

cohesió grupal. 

9. AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ I RETIMENT DE COMPTES 

9.1. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DEL PdD 

Tractant-se del document marc que ordena el desplegament i l'aplicació del Projecte 

educatiu de centre (PEC), és molt important que els diferents estaments que conformen la 

comunitat educativa siguin coneixedors del Projecte de direcció. De fet, un dels objectius 

d'aquest Projecte és l'impuls de la participació de la comunitat escolar en la vida del centre. 

Per això, és primordial que tots els documents de gestió de centre siguin comunicats i 

accessibles a tothom. 

En primer lloc i d'una manera especial, cal que el PdD sigui conegut i debatut pel claustre, ja 

que serà qui haurà de dur a terme moltes de les actuacions determinades en el PdD i, per 

tant, abans de posar-lo en pràctica és imprescindible haver escoltat les impressions del 

professorat i tenir en compte les seves aportacions. A continuació, serà presentat al Consell 

escolar, on hi ha representats tots els col·lectius de la comunitat educativa, perquè el valori i 
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li doni suport. Un cop aprovat pel Consell escolar, el PdD es penjarà al portal web del centre 

i s'informarà l'alumnat i les famílies perquè hi puguin accedir. Posteriorment, al setembre, es 

convocarà una reunió amb les famílies en coordinació amb l'AMPA per debatre i resoldre 

dubtes del PdD. Finalment, es presentarà davant el Consell de delegats, que hauran de fer-

ne una presentació sintetitzada als seus grups-classe.  

9.2. PLA DE SEGUIMENT DEL PdD 

El Projecte de direcció es concretarà cada curs mitjançant la Programació general anual 

(PGA). La PGA de cada curs inclourà els objectius concrets que es pretenen assolir durant 

aquell curs escolar, d'acord als objectius fixats en el Projecte educatiu de centre (PEC) i en 

el Projecte de direcció (PdD), així com els indicadors de progrés associats. 

Al finalitzar cada curs es valorarà l'assoliment dels diferents objectius i es faran les 

propostes de millora i les accions correctives corresponents. Aquestes s'inclouran en la 

Memòria anual (MA). L'avaluació del PdD té, doncs, un caràcter de millora contínua tant per 

a l'enriquiment del mateix Projecte com per a l'assoliment dels objectius que s'hi fixen. 

Per tal de realitzar el seguiment dels objectius fixats en el PdD i de les actuacions previstes 

per assolir-los es crearà una comissió, anomenada Comissió de Qualitat, formada pel 

director i per tres membres del professorat pertanyents a equips docents diferents. La 

Comissió de Qualitat s'encarregarà de dur a terme totes les fases del procés d'avaluació del 

PdD. Aquestes són: 

1. Organització i temporització del pla de seguiment: a l'inici de curs es farà un 

repartiment de tasques i es fixarà un calendari d'actuacions. 

2. Recollida de dades: per a cada indicador caldrà seleccionar les fonts, les tècniques i els 

instruments d'avaluació. El recull de dades es farà de manera periòdica, amb una 

freqüència que dependrà de les actuacions i dels indicadors que s'avaluïn. Aquesta 

freqüència vindrà determinada per un cronograma. El fet de recollir dades i fer 

avaluacions periòdiques permetrà obtenir una visió tant a curt com a llarg termini i tenir 

marge d'actuació per fer correccions, en cas que sigui necessari. 
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3. Tractament de la informació: en primer lloc es farà un buidatge de les dades recollides 

a través dels diferents instruments d'avaluació (ràtios quantitatives i descriptors 

qualitatius). Posteriorment, aquestes dades seran analitzades per obtenir-ne resultats. 

4. Redacció d'un informe d'avaluació anual: haurà de ser clar i objectiu; inclourà els 

procediments que s'hagin seguit, la descripció del grau d'assoliment dels diferents 

objectius, les conclusions i les propostes de millora. Aquest informe s'inclourà a la 

Memòria anual (MA).  

9.3. DIFUSIÓ DE RESULTATS 

Al final de cada trimestre es presentaran els resultats del seguiment del PdD al Claustre per 

tal que el professorat en sigui coneixedor, pugui fer aportacions i proposar les mesures 

correctores que cregui convenients.  

Al final de cada curs es presentarà l'informe d'avaluació anual del PdD al Claustre i al 

Consell escolar. També es farà una presentació de les dades més rellevants a les famílies 

(en coordinació amb l'AMPA) i al Consell de delegats. 

Durant aquestes presentacions, que aniran a càrrec de la Comissió de Qualitat, es recolliran 

propostes de millora que es tindran en compte per a l'elaboració de la Programació general 

anual (PGA) del curs següent.  

9.4. RETIMENT DE COMPTES 

La direcció haurà de retre comptes a la comunitat educativa a través del Consell escolar del 

centre i a l'Administració educativa, tal com es contempla a nivell normatiu. 

El retiment de comptes permet valorar i explicar els resultats obtinguts, fer els ajustaments i 

les correccions necessàries per a la seva millora, rebre les aportacions de la comunitat 

educativa per considerar-les en la presa de decisions, afavorir la transparència en la gestió 

del centre i fomentar la implicació i la participació de tota la comunitat educativa en la vida i 

en el projecte educatiu del centre. 
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La taula següent mostra els diferents mecanismes de retiment de comptes: 

MECANISME RESPONSABLE DESTINATARI TEMPORITZACIÓ 

Projecte de direcció 
(PdD) 

Direcció 

Professorat i PAS 

Consell escolar 

Famílies 

Alumnat 

A l'inici del primer any 

Programació general 
anual (PGA) 

Equip directiu 

Inspecció 

Claustre 

Consell escolar 

Famílies 

A l'inici de cada curs 

Memòria anual (MA) 

Equip directiu 

Caps de dept. 

Coordinacions 

Inspecció 

Claustre 

Consell escolar 

Al final de cada curs 

Avaluació de centre 
(indicadors del grau 
d'aplicació, execució i 
impacte del PEC) 

Comissió de Qualitat 

 

Inspecció 

Professorat i PAS 

Consell escolar 

Famílies 

Alumnat 

Al final de cada curs 

Seguiment del PdD 
(indicadors del grau 
d'aplicació, execució i 
impacte del PdD) 

Comissió de Qualitat 
Professorat i PAS 

Consell escolar 

Al final de cada 
trimestre i a final de 
curs 

Altres processos 
d'avaluació interna 

Equip directiu 

Comissions 

Professorat i PAS 

Consell escolar 

Famílies 

Alumnat 

Quan s'escaigui 

Enquestes de satisfacció Comissió de Qualitat 

Professorat i PAS 

Consell escolar 

Famílies 

Alumnat 

Anualment 

Pressupost i balanç de 
comptes 

Direcció 

Secretaria 

Claustre 

Consell escolar 
Anualment 

Memòria final de mandat Direcció 

Inspecció 

Professorat i PAS 

Consell escolar 

Famílies 

Al final del quart any 

 

Taula 5: Mecanismes de retiment de comptes. Font: pròpia 

 


