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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. Context normatiu 
El projecte educatiu és el document estratègic marc per a l'institut. Recull, concreta i desenvolupa 

l'autonomia del nostre centre en els àmbits d'organització i de gestió (art 2 i 3 de la LEC) 

La normativa vigent bàsica que hem tingut en compte a l'hora de realitzar el projecte ha estat la següent: 

a) Llei orgànica 2/2006 d'educació (LOE) 

b) Llei 12/2009 d'educació (LEC) 

c) Decret 102/2010 , d'autonomia de centres educatius 

d) Decret 143/2007, ordenament dels ensenyaments d'ESO 

e) Ordre EDU/295/2008, sobre l'avaluació d'ESO 

f) Decret 142/2008, ordenació dels ensenyaments de batx. 

g) Ordre EDU/554/2008 , sobre l'avaluació a batxillerat 

Ha de desenvolupar els següents aspectes (títol 1 de la LEC): 

a) L'aplicació dels criteris d'organització pedagògica 

b) Els indicadors de progrés (annex 1) 

c) La concreció i desenvolupament del currículum (annex 2) 

d) L'estructura i organització pròpies 

e) El projecte lingüístic (annex 3) 

f) L'acció tutorial (annex 4) 

 

1.2. Context social 

El centre va ser fundat l'any 1973 com a escola nocturna i a partir de 1978 com a “sección Estatal de 

Formación Profesional”. Posteriorment, l'any 1988, començà amb la reforma educativa i el 1990 

s'implantà la LOGSE. Des de la seva fundació s'han realitzat dues ampliacions, la primera l'any 1998 i la 

segona l'any 2007. Actualment és un institut de tres línies d'ESO i dues de batxillerat. 

Els alumnes del centre provenen de les poblacions d'Arenys de Munt (90%) i de St. Iscle de Vallalta 

(10%), ambdues poblacions situades al Maresme nord i a 50 km de Barcelona. 

En els darrers anys la població d'ambdós municipis ha crescut notablement. Aquest ascens s'ha originat 

per la construcció de l'autopista del Maresme i pel creixement econòmic. Actualment, el nombre 
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d'habitants és de 9000 aproximadament entre les dues poblacions. L'origen dels habitants és 

majoritàriament autòcton,de parla catalana, tot i que hi ha un creixent percentatge de persones 

immigrades de les comarques properes (Barcelonès) i d'Àfrica.  

El nivell socioeconòmic es pot qualificar de mitjà i a les aules hi és present tot l'espectre social. 
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2. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI DE L’INSTITUT DOMÈNEC PERRAMON 

2.1. Principis rectors 
Els principis rectors del projecte educatiu de centre (PEC) són els que venen marcats per la LEC (Llei 

d’Educació de Catalunya), Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en l’article 2 i l’article 93: 

Títol Preliminar. Objecte i principis. 

Article 2. Principis rectors del sistema educatiu 

1-El sistema educatiu català es regeix pels principis generals següents: 

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de 

legislació vigent. 

b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat 

personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els 

col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics. 

d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat 

de consciència dels alumnes. 

e) El pluralisme. 

f) La inclusió escolar i la cohesió social. 

g) La  qualitat  de  l’educació,  que  possibilita  l’assoliment  de  les  competències  bàsiques  i  

la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat. 

h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte a 

la convivència. 

i) El respecte i el coneixement del propi cos. 

j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 

k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels 

recursos naturals i del paisatge. 

l) El foment de l’emprenedoria. 

m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 

n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola. 

o) L’educació al llarg de la vida. 

p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral que 

vagi d’acord amb llurs conviccions. 

q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

 

2-El sistema educatiu català es regeix pels principis específics següents:  

a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels 
alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de 
base científica, que ha d’ésser laic, d’acord amb l’Estatut, en els centres públics i en els 
centres privats en què ho determini llur caràcter propi. 

b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge i 

condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals.  

c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració social i 

laboral.  

d) L’habilitació per a l’aprenentatge permanent.  

e) L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la constància en 

el treball.  

f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania.  
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g) L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació.  

h) La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals.  

i) La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà de 

transmissió.  

 

3. El sistema educatiu català es regeix pels principis organitzatius següents:  

a) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada.  

b) La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la societat.  

c) L’autonomia de cada centre.  

d) La participació de la comunitat educativa.  

e) La promoció del reconeixement social i professional del professorat. 

f) El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport per a fer-lo possible.  

g) La programació de les necessitats educatives territorialment i socialment equilibrada que 

emmarca tots els centres sostinguts amb fons públics.  

h) La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb els ajuntaments i altres 

administracions públiques. 

Títol VII. De l’autonomia dels centres educatius 

Capítol I. Principis generals i projecte educatiu 

Article 93. Caràcter i projecte educatiu dels centres públics 

Igualment, en exercici de l’autonomia que la pròpia LEC reconeix a cada centre educatiu públic, es 

compromet, a complir amb els principis que s’estableixen en els apartats 2, 3 i 4 de l’article 93. Així:  

2. L’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, trets 

definidors del seu caràcter propi.  

3. Els centres públics es defineixen d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció 

responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació 

de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les 

creences dels alumnes i de llurs mares, pares  o tutors. 

4. [...] el projecte educatiu ha de determinar la relació amb els alumnes i les famílies, la implicació 

activa del centre en l’entorn social i el compromís de cooperació i d’integració plena en la prestació del 

Servei d’Educació de Catalunya. 

2.2. Plantejament institucional: Missió, Visió i Valors 

 
La definició institucional de l’Institut Domènec Perramon recollida al PEC 2012 no s’ajusta a les línies 

pedagògiques impulsades des del 2016 i recollides en el projecte de direcció 2017-2021. És per això, 

que al 2019 s’actualitza la part del PEC referida al plantejament institucional per tal que els “Trets 

d’identitat del centre” (Missió) amb els quals pretenem avançar cap a uns objectius de futur (Visió), 

transmetent uns Valors que ens defineixen i ens singularitzen; siguin il·lustratius d’allò que realment 

s’està duent a terme al centre. 

MISSIÓ 

L’institut Domènec Perramon és un institut català, públic, d’ensenyament secundari, que ofereix una 
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educació integral de qualitat (atén i desenvolupa totes les àrees del desenvolupament humà: físiques, 

cognitives, emocionals, personals i socials) amb l’objectiu que l’alumnat pugui desenvolupar-se en 

societat amb les competències necessàries per afrontar exitosament els reptes que se li plategin i 

esdevingui un ciutadà actiu, crític, dialogant, responsable i solidari.  

L’institut Domènec Perramon potencia, especialment: 

 el domini de les competències de tipus emocional i personal 

 el domini de la competència comunicativa i lingüística 

 les metodologies de l’aprenentatge actiu  

Tots ells es consideren pilars indispensables per dur a terme tasques amb un alt component cognitiu; per 

desenvolupar-se en societat argumentant, negociant i explicant el coneixement als altres en diferents 

llengües; i per activar l’esperit crític, el treball col·laboratiu i la capacitat de resoldre problemes, garantint 

l’excel·lència educativa i la igualtat d’oportunitats. 

 

VISIÓ 

L’institut Domènec Perramon vol distingir-se per esdevenir un centre que treballa per a l’excel·lència 

educativa i per a la igualtat d’oportunitats, potenciant: 

 El plurilingüisme i la interculturalitat.  

Amb el català com a llengua vehicular i de cohesió social, vertebradora dels aprenentatges 

lingüístics (TIL –Tractament integrat de llengües-) i de continguts (TILC –Tractament integrat de 

llengües i continguts-), i potenciant l’ús d’altres llengües per millorar la inserció social i laboral de 

l’alumnat. 

 L’educació a “temps complet” de tot alumnat i l’adquisició d’estratègies per a l’aprenentatge 

autònom al llarg de la vida. 

Passa per la integració de les activitats acadèmiques amb les activitats extraescolars, de lleure, 

musicals, etc. D’una banda, perquè és en aquestes darreres en les quals valors i habilitats com el 

lideratge, el treball en equip i l’empatia s’hi desenvolupen amb més facilitat. I, de l’altra, perquè 

cal donar valor als aprenentatges que s’adquireixen en l’àmbit no formal i entendre les 

necessitats formatives com un requeriment clau per a l’èxit i per a la projecció personal de 

l’individu, com a persones, com a ciutadans i com a professionals (aprenentatge al llarg de la 

vida vinculat a la trajectòria vital i no només a la professional) 

 

 L’acompanyament, la inclusió i la cooperació com a garantia d’equitat. 

S’impulsa el benestar personal, l’afectivitat, i el respecte i la solidaritat cap a l’entorn i cap als 

altres a través de la resolució pacífica de conflictes (mediació, restauració...), el servei a la 

comunitat, etc. 

Els recursos d’orientació i acompanyament en el desenvolupament personal i social de l’alumnat 

(tant des de l’àmbit escolar com familiar) són imprescindibles per detectar i fer emergir els talents 

individuals, per desvetllar els interessos, i per discernir i enfortir les vocacions. 

 



 

Projecte Educatiu de Centre (PEC) Versió 01 Març  2019 Curs 2018-2019  Pàgina 12 de 22 

DOCUMENTS DE CENTRE Document  elaborat per l’Institut Domènec Perramon- Arenys de Munt 
 

 

 

 La innovació, l’aprenentatge actiu, l’autonomia i l’emprenedoria 

S’implica l’estudiant en el seu propi aprenentatge, a través de metodologies que propicien un 

aprenentatge actiu, vivencial i motivador, basat en l’autoreflexió i autoregulació com a elements 

imprescindibles per reforçar l’autonomia i millorar el rendiment acadèmic aconseguint que els 

aprenentatges esdevinguin significatius. 

Es fomenta l’intercanvi d’experiències educatives i sociolaborals, l’emprenedoria, el treball en 

xarxa, i l’adaptació i incorporació de projectes d’innovació pedagògica en diferents àmbits.  

 

 L’equilibri entre la ciència, la tecnologia, i les humanitats 

S’impulsa una revalorització de l’humanisme, com a element indispensable per tenir una visió 

àmplia i global que permeti comprendre el món, la societat, i els canvis i transformacions que 

s’han produït durant l’actual segle i el darrer.  

S’impulsa també el desenvolupament del llenguatge artístic, sobretot musical, com a eina de 

comunicació i expressió, com a font de de plaer i enriquiment tant personal com col·lectiu, amb la 

voluntat d’apropar l’alumnat al vessant artístic del seu entorn.  

Cal, a més a més, equilibrar tots aquests aprenentatges amb el domini de les eines 

cientificotecnològiques essencials per a desenvolupar-se en el segle XXI. 

 

 El compromís amb la millora contínua de l’acció docent, del clima del centre i de l’excel·lència 

educativa.  

Comporta augmentar la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills (tant en 

qüestions acadèmiques com extraescolars, socials...), estendre la cultura del treball en equip i la 

participació activa entre l’alumnat i també entre el professorat (creant equips de millora, 

fomentant la promoció personal i professional, l’emprenedoria, el lideratge...), i sistematitzar l’ús 

de l’avaluació com una eina de regulació i millora. 

VALORS  

L’educació que ofereix l’institut Domènec Perramon, amb la qual pretén arribar als objectius (visió)  

formulats, i que ha de presidir la formació del nostre alumnat, es fonamenta en els valors següents: 
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VALORS CONCRECIONS 

L’ACTITUD CRÍTICA i la 
PARTICIPACIÓ 

 Conèixer les propostes i necessitats de l’entorn social i 
cultural, i col·laborar-hi per a la seva millora. 

 Estendre la cultura de la participació activa dins la mateixa 
comunitat educativa i en l’entorn proper (fomentar el treball 
en xarxa amb els altres centres de primària i secundària 
de la zona i altres entitats veïnes). 

 Estimular la creativitat i la curiositat cap a temes socials i 
culturals. 

 Educar en la inclusió, l’equitat, la defensa dels drets 
humans, la igualtat de gènere, la participació democràtica i 
el sentit crític. 

El DIÀLEG, el RESPECTE i 
l’EMPATIA  

 Assumir, comprendre i respectar la diversitat de les persones 

 Educar en la cultura de la pau i apostar per la convivència 
basada en el diàleg i l’empatia com a elements essencials per a 
la resolució pacífica de conflictes (mediació, restauració...) 

  

L’ESFORÇ,  

la COOPERACIÓ i  

l’EMPRENEDORIA 

 Implicar les famílies en el procés educatiu. 

 Potenciar l’autonomia de l’alumnat. 

 Fomentar el lideratge i l’assumpció de responsabilitats  

 Emprar l’autoavaluació com a eina d’autoregulació i millora 
(professorat i alumnat) 

 

 

 

3. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 
 

L'INS Domènec Perramon és un centre de secundària, amb tres línies d'ESO i dues línies de batxillerat. 

Les modalitats de batxillerat que s'imparteixen són: modalitat científica- tecnològica i modalitat 

humanística-social. 

L'estructura del sistema educatiu on s'inclou l'educació secundària queda reflectida a l'annex 6 i al 

projecte curricular propi a l'annex 2 

El centre serà gestionat segons la normativa dictada pel Departament d'Educació. Aquesta normativa 

estableix els diferents òrgans de gestió i la seva funció. La funció que queda detallada al NOI (annex 5). 

EQUIPAMENTS 

 2 Aules d’informàtica 

 Aula d’idiomes 

 3 Laboratoris de ciències experimentals 

 2 Aules tallers de tecnologia 

 Aula d’educació visual i plàstica 

 Aula de Música 
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 Biblioteca 

 13 Aules convencionals amb PD 

 3 aules amb PDI 

 Gimnàs i pista poliesportiva 

 Servei de cafeteria-bar 

 Accés a Internet en tot el centre 
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4. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS 

4.1. Prioritats i objectius educatius 
 

En el curs 2009-10, iniciem -després d'un curs en el qual les editorials ens han proposat un treball 

diferent i els docents hem actualitzat part de les nostres pràctiques i activitats- una programació que 

pretén fomentar les competències bàsiques com a objectiu fonamental per aconseguir una educació 

integral de tot el nostre  alumnat. 

Les competències bàsiques seran les següents: 

1- Competència comunicativa lingüística i audiovisual. És la base de tots els aprenentatges i per això 

tenim un compromís en el seu desenvolupament a partir de totes les àrees com a instrument de 

comunicació , representació i comprensió de la realitat. Això es tradueix en l'exposició de treballs i 

diverses activitats de comprensió oral, escrita i audiovisual. A 1r i 2n d'ESO es fomentarà 

especialment a les matèries de Religió i Alternativa a la religió. 

 

2- Competència artística i cultural. La competència artística i cultural és un complement necessari de la 

competència comunicativa i com a tal, cabdal per al desenvolupament de la ciutadania, crítica i 

solidària, de la nova societat del segle XXI. És una competència interdisciplinària que cal tenir en 

compte i desenvolupar en les activitats de totes les matèries i en la vida del centre escolar. 

 
3- Tractament de la informació i competència digital. Utilitzar les tecnologies de la informació per 

comunicar-se, trobar i seleccionar informació per elaborar material propi és una eina no un objectiu en 

sí mateix. Hem d'acostumar l'alumnat a elaborar material propi a partir de les informacions trobades a 

Internet o altres fonts. 

En aquest sentit el centre declara la voluntat de realitzar un projecte TAC en el qual destaquen tres 

factors: 

a. Suport físic, que es tradueix en la instal·lació d'ordinadors, projectors i pissarres digitals a les 

aules 

b. Formació del professorat 

c. Actualització de les activitats d'aprenentatge 

4- Competència matemàtica. La competència matemàtica és necessària en la vida personal, escolar i 

social, ja que sovint cal analitzar, interpretar i valorar informacions de l’entorn i l’ús de les eines 

matemàtiques pot ser un instrument eficaç. Des de totes les àrees treballarem aquesta 

competència. 

 

5- Aprendre a aprendre. Cal fomentar la interiorització dels aprenentatges per l'alumnat, fomentant 

l'autoavaluació, la coavaluació i les mesures dedicades al reforç i l'ampliació. Cal fomentar les 

tècniques de treball: subratllat, resum, esquemes, mapes conceptuals i planificació de les tasques 

personals o del grup 
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6- Autonomia i iniciativa personal. Es tracta de fomentar el treball cooperatiu i individual i treballar

 la presa de decisions i la creativitat. 

 
7- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. Volem promoure un ús responsable 

dels recursos naturals, tenir cura del medi ambient, realitzar un consum racional i responsable i 

protegir la salut individual i col·lectiva com elements clau de la qualitat de vida de les persones. 

 
8- Competència social i ciutadana. Aquesta competència requereix un tractament transversal en totes 

les àrees, especialment en tutoria. Es basa en el treball individual i grupal dels valors destacats en 

els trets d'identitat i d'altres objectius propis de la tutoria. 

4.2. El projecte lingüístic(Annex 3) 
 

 

5.  EL CURRÍCULUM 

5.1. Criteris d’organització pedagògica 
 

L'organització i currículum inclouen la distribució de les matèries i de les hores assignades al llarg de 

l'ESO i del batxillerat. 

A l'ESO volem potenciar les àrees instrumentals (català, castellà i matemàtiques) per tal de millorar les 

competències bàsiques de l'alumnat. Per aquest motiu augmentem les hores assignades a aquestes 

matèries en detriment de matèries optatives i de música (respectant els mínims establerts pel decret 

143/2007 sobre ensenyaments d'ESO). També volem potenciar l'anglès per actualitzar el domini de la 

llengua que tenen els nostres alumnes a les demandes de la societat. 

Per millorar la competència comunicativa i lingüística fomentarem, des de les matèries de Religió i 

Alternativa a la Religió, la lectura, l'escriptura i l'exposició oral. 

Al batxillerat volem afavorir les possibilitats d'elecció de matèries tot i superar en unes hores la dedicació 

dictada pel Departament d'Ensenyament (Annex 2) 

5.2. El projecte curricular (Annex 2) 
 

5.3. L'avaluació i promoció 

S'avaluarà el treball continuat a l'aula, les tasques escolars, l'assistència i puntualitat, l'actitud envers la 

matèria i especialment l'assoliment dels objectius específics de cada àrea. 

L'avaluació és un procés continu i formatiu que intenta valorar els coneixements de l'alumnat fent servir 

les competències bàsiques treballades durant tot el procés d'aprenentatge. 
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Si la matèria no és acumulativa, el professorat ha de donar opció a la recuperació del trimestre suspès al 

llarg del següent, preparant activitats i/o proves de recuperació. 

Els alumnes que no superin l'àrea al mes de juny (avaluació contínua), tindran l'oportunitat de fer-ho amb 

un examen al setembre i presentant els deures pertinents. 

Els alumnes que passen de curs amb matèries pendents hauran de fer unes tasques al llarg del curs per 

tal de recuperar les matèries pendents, d'acord amb els criteris d'avaluació de cada departament. 

Aquestes activitats seran recollides pel professorat, corregides i lliurades novament als alumnes. Amb 

posterioritat, el centre programarà les proves de recuperació que, juntament amb les activitats, facilitaran 

la informació necessària per saber si l'alumne recupera o no la matèria del curs anteriors. 

 

 

6.  L’ORGANITZACIÓ 

6.1. Criteris que defineixen l'estructura organitzativa 
 

L'estructura organitzativa del centre ha de permetre i facilitar el bon funcionament del centre i l'assoliment 

dels objectius proposats en el propi projecte educatiu. 

En l'organització hem d'aplicar principis d'eficàcia, funcionament integrat, gestió descentralitzada, 

participació de la comunitat educativa i compromís de les famílies en el procés educatiu. 

El conjunt de normes està determinat pel decret d'autonomia de centres i han de definir: 

(1) L'estructura de govern i coordinació del centre 

(2) El procediment d'aprovació, revisió i actualització del PEC 

(3) Els mecanismes per facilitar el treball en grup del professorat (reunions, etc.) 

(4) La participació del diferents sectors del centre 

(5) Els mecanismes per facilitar l'intercanvi d'informació entre el centre i les famílies. 

(6) Mesures per facilitar la convivència 

L'estructura de govern i el conjunt de normes que regulen el funcionament del centre han d'estar 

recollides al NOI (annex 5). 
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6.2. Organigrama  
 

 

6.2. Lideratge i equips de treball  
 

El lideratge del centre l'ha de portar fonamentalment l'equip directiu, el qual farà propostes i en recollirà 

d'altres procedents dels diferents equips de treball, Claustre o Consell Escolar. 

L'equip directiu serà també l'òrgan impulsor de les iniciatives dictades pel Departament d'Ensenyament. 

El claustre de professors és l'òrgan tècnic i professional en què participa el conjunt del professorat en la 

formulació dels projectes iniciats per la direcció. 

El Consell Escolar és l'òrgan encarregat d'aprovar totes les iniciatives del centre i de proposar-ne d'altres, 

a excepció de les pròpies de l'equip directiu o el director. 

 

Els departaments tècnics , els equips docents i les diverses comissions tenen funcions específiques 

definides al NOI. Seran els impulsors dels objectius pedagògics i didàctics del centre dins del seu àmbit. 
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Un altre equip de treball serà la comissió de diversitat, formada pels caps de departaments, l'orientador 

del centre, la professional de l'EAP i un membre de l'equip directiu. 

Aquesta comissió planificarà anualment l'atenció a la diversitat que el centre oferirà al seu alumnat. 

També revisarà el pla de convivència. 

 

7. LA INCLUSIÓ 

7.1. Principis d’inclusió i coeducació 
 

El centre farà tot el possible perquè tot l'alumnat del centre tingui les mateixes oportunitats d'aconseguir 

el graduat escolar i vetllarà per una educació igualitària entre els dos sexes. 

7.2. L'acollida 
El centre ha d'establir plans d'acollida per  l'alumnat nouvingut i pel de 1r d'ESO. 

a) Pla d'acollida (Annex 8) 

7.3. La diversitat 
 

a) Criteris que orienten l'atenció a la diversitat 

 

L'atenció a la diversitat de l'alumnat serà un objectiu primordial. Es treballarà amb cada alumne al seu 

ritme d'aprenentatge per facilitar l'èxit acadèmic i l'accés a estudis postobligatoris, ja sigui d’FP o de 

batxillerat. Es promouran projectes i metodologies (aules obertes o projectes singulars, etc.) que facilitin 

una educació inclusiva. 

Es pot resumir en les següents accions: 

• Creació d'un Pla Individualitzat per als alumnes que ho requereixen 

• Atenció individualitzada per part del departament d'orientació 

• Suport del psicopedagog de l'EAP 

• Grups de reforç en les àrees instrumentals 

• Matèries optatives de reforç 

• Distribució dels cursos per ritmes d'aprenentatge 

• Participació en projectes d'ampliació 

• Projectes de diversificació curricular (annex 3): Projectes singulars. 

 

b) Projecte Singular Riera 
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8. LA CONVIVÈNCIA 
 

8.1. Valors i objectius per a l'aprenentatge de la convivència 
 

El centre promourà la creació i aplicació d'un pla de convivència per facilitar la integració i l'adquisició dels valors 

democràtics i de respecte als altres membres de la comunitat educativa. La millora de la convivència ha de 

repercutir en la millora de l'aprenentatge dels alumnes. 

8.2. Pla de convivència (annex 9) 
 

9. L'ORIENTACIÓ I TUTORIA 
 

9.1. Objectius de l'orientació i seguiment de l'alumne 
El pla d'acció tutorial és el marc on s'especifiquen les accions i els criteris per l'organització de l'acció tutorial. 

L'objectiu fonamental és cooperar amb les famílies en l'orientació personal, escolar o acadèmica i professional 

dels alumnes. 

El PAT ha d'estar aprovat pel Consell Escolar , coordinat pel coordinador/a pedagògic del centre i aplicat en la 

seva majoria pel tutor/a. 

Els àmbits d'aplicació són tres: alumne, grup classe i famílies 

El tutor, responsable principal de l'acció tutorial, disposarà d'una hora setmanal amb el grup classe; una altra per 

reunir-se amb els alumnes, i una altra per reunir-se amb els pares i mares i amb el/la Coordinador/a pedagògic/a 

alternativament. 

Els PAT s'haurà de revisar periòdicament. 

9.2. Pla d'acció tutorial (Annex 4) 
 

10. LA PARTICIPACIÓ 

10.1 . Òrgans i mecanismes de participació 
 

Els òrgans col·legiats o individuals tindran la participació que els hi atorga la LEC i que ha de quedar reflectida al 

NOI. 
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11. L'AVALUACIÓ INTERNA 

11.1 Indicadors de progrés (Annex 1) 
Els indicadors ens ajudaran a avaluar i analitzar el curs escolar i l'evolució pedagògica dels darrers anys 

Aquesta avaluació ens ha de portar a unes valoracions i finalment a accions que millorin el procés educatiu del 

centre. Sense aquestes accions de millora, l'avaluació interna no té de sentit. 

Cada curs, impulsat per l'equip directiu, s'ha de fer una valoració dels indicadors, la qual s'haurà de presentar al 

òrgans col·legiats. 

Els indicadors que s'hauran d'avaluar seran: 

Indicadors de context (escolarització, abandonament) 

de resultats (acadèmics interns, proves externes, resultats d'inserció en FP o batxillerat i de satisfacció) 

de processos (aula i al centre) 

de recursos 

 
12. LA PROJECCIÓ EXTERNA I L'ATENCIÓ A L'USUARI 

12.1.Principis de servei i atenció al públic 
 

12.1.1.La relació amb les famílies 
 

Les vies d'atenció a les famílies serà diversa. Els diferents interlocutors seran els tutors, els professors, 

l'equip directiu i el PAS segons les seves atribucions. 

Els mitjans de comunicació facilitaran aquesta tasca. Destaquem les comunicacions personals o grupals 

(reunions de pares, portes obertes), les trucades telefòniques o informes per escrit, les informacions via e-

mail, pàgina web, twitter o facebook. 

El centre està obert a qualsevol aportació que vulguin fer els pares, ja sigui de manera individual o a 

través de l'AMPA. 

12.2. Relacions amb institucions públiques 
 

L'institut, com a entitat municipal, exercirà la seva representació davant les institucions públiques i 

privades, especialment al Consell Escolar Municipal o d'altres de caire institucional. 
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12.3. Relacions amb altres centres escolars 
12.3.1. Adscripció, coordinació primària-secundària 
 

El centre es coordinarà de manera apropiada amb els centres de primària adscrits per tal de facilitar el 

pas, dels alumnes de 6è de primària, a l'institut. La coordinació ha de tenir com a objectius fonamentals 

el traspàs d'informació individual i col·lectiva dels grups d'alumnes que promocionaran, i la continuïtat 

metodològica i de continguts entre els diferents centres. 

12.4.Relacions amb empreses 
 

La relació amb empreses estarà lligada al conveni signats arran del projecte singular Riera i la matèria 

“Estada a l'Empresa” de 1r de batxillerat. En ambdós casos sempre ha d'haver un coordinador institut-

empresa que canalitzi les tasques. 

12.5.Programes internacionals 
 

Per tal de fomentar l'ús i l'aprenentatge de les llengües estrangeres, es promouran estades formatives a 

França i Anglaterra (o països de parla anglesa). 

12.6.Premis i concursos 
 

El centre promourà la participació en premis i concursos dels nostres alumnes (proves cangur, premis 

treballs de recerca...) 

 

13. Revisió i actualització del PEC 

El PEC podrà ser revisat i corregit anualment per tal d'actualitzar el seu contingut a les noves situacions o 

actuacions del centre. 

 

 14. ANNEXOS 
A continuació s’annexen els següents documents: 
 

Annex 1. Indicadors de progrés 

Annex 2. Projecte curricular  

Annex 3. Projecte lingüístic 

Annex 4. Pla d’acció tutorial 

Annex 8. Pla d’acollida 

Annex 9. Pla de convivència 


