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1.INTRODUCCIÓ 
 
La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) , defineix el projecte educatiu com la màxima 
expressió de l’autonomia dels centres educatius, recull la identitat del centre, n’explicita els 
objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les 
competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. 
 
El projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre. El Decret d’autonomia dels 
centres educatius 3 , a l’art. 5, determina que el projecte educatiu ha de contenir com a 
mínim: els criteris d’organització pedagògica, els indicadors de progrés, la concreció i el 
desenvolupament del currículum, els criteris que defineixen l’estructura organitzativa i el 
projecte lingüístic. 
 

2.DEFINICIÓ INSTITUCIONAL 

2.1. Trets d’identitat 

 
La raó d’ésser de l’INS l’Alt Berguedà és contribuir a la formació integral de l’individu i, de 

manera específica, vetllar per tal que els alumnes que acaben l’ educació secundària hagin 

adquirit una formació i unes competències bàsiques que els permetin l’accés a d’altres 

activitats laborals i/o acadèmiques segons llurs interessos i capacitats.  

 

En acabar els estudis a l’institut, els alumnes han de ser capaços de relacionar-se amb 

l’entorn i de transformar-lo mitjançant el raonament i el coneixement. L’institut ha de 

contribuir en la formació de futurs ciutadans que hauran de desenvolupar-se en una 

societat tecnològica, multicultural i democràtica. 

Missió 

L ’Institut L’Alt Berguedà és un centre d’ensenyament català, públic i laic, situat en 

un entorn rural, que es proposa promoure una comunitat educativa amb una 

cultura pròpia basada en uns valors, per mitjà d’una educació innovadora, general i 

personalitzada que garanteixi el desenvolupament integral de l’individu i una 

formació cultural , cientificotecnològica i humanística sòlida, compromesa amb 

l’entorn i els béns culturals que ens són propis, que permetin a la persona, de 

forma responsable, desenvolupar-se lliurement ( amb capacitat de judici i 

autonomia) i adquirir les competències necessàries per accedir a l’activitat laboral 

i/o acadèmica, en un món democràtic, canviant i respectuós amb totes les cultures. 

Valors 

L’Institut L’Alt Berguedà és un centre públic d’educació secundària que pren com a 

valors els següents principis generals a l’hora de presidir qualsevol decisió, 

estructura, forma organitzativa i activitat en tots els àmbits de la vida del centre. 
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 Cultura de la pau, la solidaritat i el respecte als drets individuals i 

col·lectius. 

 Cultura del diàleg i la tolerància entre tots els components de la 

comunitat educativa. 

 Equitat, no exclusió, cohesió, participació, democràcia i 

responsabilitat. 

 Compromís amb la cultura i llengua catalana i l’acollida i  la integració 

dels nouvinguts. 

 Voluntat per aprendre i satisfacció pel treball ben fet. Cultura de l’esforç i 

del treball ben fet. 

 Cultura de la llibertat d’expressió, l’auto superació, el foment del 

raonament i l’esperit crític. 

 Respecte per l’entorn natural i cultural. 

 
Visió 
 
L’Institut L’Alt Berguedà vol seguir avançant en la construcció d’una cultura de 

centre que potenciï en la comunitat educativa: 

 Una estructura organitzativa eficient i eficaç, dotada de suficients recursos 

que facilitin el progrés personal i el rendiment acadèmic dels alumnes. 

 Una millora en la qualitat educativa general basada en el gust per aprendre, 

la preparació als alumnes per respondre a les exigències del món actual i 

fonamentada en una sòlida formació cultural. 

 L’enriquiment mutu per mitjà de l’atenció a la diversitat i el foment del 

treball en equip, la cooperació i els intercanvis a tots nivells. 

 Fomentar un equilibri personal que possibiliti fer front a les vicissituds de 

la vida quotidiana, processar frustracions, responsabilitzar-se dels propis 

actes i adquirir l’autoconfiança suficient per desenvolupar els mecanismes 

necessaris per aconseguir objectius personals el màxim de constructius 

possibles. 

 Un ambient de treball compromès amb el diàleg lliure, la participació i la 

responsabilitat. 

 El respecte pels altres i per l’entorn. 

 Capacitat d’adaptació als canvis i obertura a noves propostes i possibilitats 

d’innovació i millora. 

2.2. Context 

2.2.1. Trets històrics 

 
L’INS L’Alt Berguedà és, a partir del moment de la seva fundació, un institut sostingut 

totalment amb fons públics i depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya. 
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L’INS L’Alt Berguedà, que en un primer moment es denominava IES Bagà, va adquirir el 

nom actual durant el curs acadèmic 1996-97. 

 

El centre comença les seves activitats acadèmiques en el marc de la LOGSE des de la seva 

constitució i imparteix ensenyaments reglats no universitaris. Actualment, la gestió del 

centre es regula segons el marc legal instituït per la LOE i pel desplegament de la LEC. 

 

El nostre és un institut heterogeni i divers pel que fa la seva població, ja que acull alumnat 

de tot l’Alt Berguedà i  està format per una plantilla de professors procedent de diverses 

contrades. 

 

L’INS l’Alt Berguedà va començar les seves activitats durant el curs 1995-96, en situació de 

provisionalitat. Aquell any, es va impartir docència a 75 alumnes repartits en tres grups 

del tercer nivell d’ESO. L’institut comptava amb una plantilla de només sis professors dels 

quals un n’era el director. Durant aquest primer any de vida de l’institut, totes les 

activitats, tant acadèmiques com administratives, es van dur a terme utilitzant les 

instal·lacions del pavelló esportiu de la Vila. 

 

El curs següent, el Departament d’Ensenyament va instal·lar tres mòduls prefabricats atès 

que, en la que seria la primera ampliació de l’institut, ja es comptava amb tres nivells: 

primer, tercer i quart d’ESO. A partir d’aleshores l’institut tindria, pel que fa a l’ESO, dues 

línies. En aquest segon curs l’institut comptava amb els càrrecs de director, cap d’estudis i 

secretari. 

 

El curs 1997-98 es completava tot el cicle d’ESO i s’inaugurava el primer nivell de 

Batxillerat. Per poder fer efectius aquests ensenyaments, el Departament d’Ensenyament 

instal·là un altre mòdul prefabricat i l’institut ja gaudia de tots els càrrecs de l’equip 

directiu actual: director, cap d’estudis, secretari i coordinador pedagògic.  

 

El curs 1998-99 quedava completat també tot el cicle de post-obligatòria i es presentava la 

primera promoció d’alumnes a les proves de les PAU. El Departament d’Ensenyament 

instal·lava l’últim mòdul prefabricat i el centre quedava definitivament constituït en dues 

línies per a tots els nivells, excepte per al segon de Batxillerat. Per a aquest curs l’institut 

disposava només d’una línia. 

 

El curs 2003-04, la comunitat educativa de l’Alt Berguedà va poder estrenar l’ edifici 

definitiu de l’institut.  

 

El curs 2004-05 l’institut va engegar el CFGM “Conducció d’Activitats Físico-Esportives en 

el Medi Natural”. 
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El curs 2012-13 es van iniciar els estudis de Règim Especial de Muntanya mitjana, 

concretament es va començar el 1r nivell d'excursionisme i al  curs 2014-15  el 2n nivell 

de Muntanya Mitjana, fent d’aquesta manera la titulació completa. 

 

 L’Institut ha participat en dos Plans estratègics, PAC 2005/2010 i PAC 2010/2014, en un 

projecte Comènius de professorat, un projecte Comènius multilateral i en tres projectes 

Comènius de mobilitat individual. Se li va realitzar una AGD l’any 2005/2006. També ha 

participat i continua fent-ho en diferents  projectes: GEP,  Servei Comunitari, Pla Lector, 

EJE, Petit, escola sostenible, salut i escola, escola de pares i mares...  

2.2.2. El centre 

 

Actualment l’equip educatiu del centre està format per 33 professors amb 30,5 places de 

plantilla, 1 auxiliar administrativa i 2 conserges.   

 

L’Institut L’Alt Berguedà té actualment té una mitjana de 260 alumnes repartits en: 

● ESO: dues línies 

● Batxillerat: una línia i dues modalitats 

o Modalitat de ciències de la naturalesa i tecnologia  

o Modalitat d’humanitats i ciències socials  

● Formació Professional. Cicles formatius: 

o CFGM “Tècnic en conducció de grups al medi natural” 

● Ensenyaments esportius 

o Primer nivell d’excursionisme 

o Segon nivell Muntanya Mitjana 

 

L’institut es troba ubicat en un edifici de nova construcció que es va inaugurar el febrer de 

2004 al poble de Bagà. És un edifici ampli, lluminós, funcional i que ha ajudat molt en el 

bon clima existent al centre. Té 12 aules, 2 laboratoris, 2 aules d’informàtica, 2 aules de 

tecnologia, 1 aula de música, 1 aula de visual-plàstica, 1 aula d’ús múltiple, 1 sala d’actes, 1 

aula de tutoria, 1 aula de delegats, consergeria, 1 gimnàs, 6 despatxos per als 

departaments i 4 despatxos de direcció.    

 

És un centre que, gràcies a la bona feina feta per part de tots els professionals que hi han 

passat en aquests anys i pels equips directius que els han liderat,  té un bon funcionament 

que es reflecteix en uns resultats educatius satisfactoris i un bon clima de cohesió social.  

2.2.3 L’entorn 

 

L’Institut L’Alt Berguedà es troba situat a Bagà al nord de la comarca del Berguedà en un 

context de muntanya que engloba les escoles de la ZER Alt Berguedà dels pobles de  Gósol, 

Vallcebre i Sant Julià de Cerdanyola, i les escoles de Guardiola, La Pobla de Lillet i Bagà. 
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Totes són escoles petites i que estan força allunyades de Bagà, el que comporta que alguns 

dels  nostres alumnes tinguin desplaçaments de gairebé 45 min per arribar a l’institut.  

 

Actualment el centre també acull  alumnes provinents de la Cerdanya. Tot i que aquests 

alumnes no pertanyen a la nostra zona educativa, les famílies  han fet una opció personal i 

han triat el nostre centre per a confiar-nos l’educació dels seus fills.   

 

L’Alt Berguedà és una zona allunyada dels centres de decisió, mal comunicada i amb una 

delicada situació socioeconòmica derivada del tancament de les mines i del tèxtil, de la 

crisi de la construcció i on l’activitat econòmica es redueix pràcticament al turisme. El 

nostre centre es troba en una zona amb dèficit de recursos, comunicacions, mitjans i 

alternatives. El nivell sociocultural de les famílies és més aviat mig baix a causa de la falta 

d’alternatives per al treball qualificat.    

 

La Cerdanya és una zona amb notables diferències respecte el Berguedà, malgrat que la 

comarca està allunyada de les grans ciutats no ha estat tan castigada per la crisi dels 

últims temps i té més sortides a nivell professional.  

 

Creiem per tant, que els nostres estudiants no tenen les mateixes oportunitats que els 

joves d’altres indrets de Catalunya més propers a zones urbanes i la majoria d’ells s’ha 

desplaçar si volen continuar la formació. És per això que es valoren moltíssim totes les 

institucions educatives que es tenen a la zona perquè han donat oportunitat a molts 

alumnes que sense elles potser no haguessin continuat el seu itinerari formatiu, per tant, 

podríem dir que el nostre institut és una gran oportunitat per a tots els joves de l’Alt 

Berguedà.  
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3.OBJECTIUS DE CENTRE 

3.1.Objectius i prioritats educatives generals 

Els objectius prioritaris del sistema educatiu català i, per tant, del nostre centre,  són l'èxit 

escolar i l'excel·lència educativa, mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats 

de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de l'equitat i garantia, alhora, 

de la cohesió social. 

 

Tenint en compte aquests objectius prioritaris i seguint el principi de l'escola inclusiva que 

garanteix l’equitat, i d'acord amb les seves característiques, concretarem en les nostres  

actuacions els aspectes següents: 

 

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

com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu.  

 

● La inclusió educativa com a principi que regeix l’escolarització i l’atenció educativa 

de tots els alumnes i, en particular, dels que es poden trobar en l’aprenentatge i la 

participació amb més barreres o dificultats associades a les seves condicions 

personals, familiars o socials. 

 

● La innovació metodològica i didàctica a les aules per adquirir les competències 

bàsiques que han de contribuir al desenvolupament personal de tots i cadascun 

dels alumnes. Prioritàriament, les competències bàsiques dels àmbits lingüístic, 

matemàtic, cientificotecnològic, social, artístic, d'educació física i de la cultura i 

valors, i també les dels àmbits transversals digital i personal i social, per afavorir la 

continuïtat formativa. La lectura com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes 

les àrees i matèries curriculars i la consolidació d'un temps de lectura 

independent, diària i reflexiva, que formi lectors capaços d'accedir al contingut de 

qualsevol text i que valori l'hàbit lector.  

 

● Accions de dinamització lingüística i comunicativa en els àmbits acadèmics i 

d'interculturalitat per afavorir el plurilingüisme efectiu dels alumnes i incrementar 

el domini de les llengües a Catalunya d'acord amb el Marc europeu comú de 

referència. 

 

● La personalització de l’aprenentatge per atendre les necessitats i característiques 

individuals de tots i cadascun dels alumnes, mitjançant l’atenció metodològica, 

l’orientació educativa i l’acció tutorial adequades. 

 

● L'emprenedoria en totes les etapes educatives com a eina per a l'autoconeixement 

de l'alumne, per afavorir-ne la creativitat i la innovació. 
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● La cultura de l'avaluació i la rendició de comptes per millorar, a través de la 

planificació i el disseny d'estratègies d'autoavaluació fonamentades en el sistema 

d'indicadors, les avaluacions censals de competències bàsiques, l'avaluació 

diagnòstica i els indicadors de progrés del centre per a la priorització d'objectius 

en la programació general anual i en els processos d'aula. 

 

● El creixement professional a través de la formació contínua orientada a les 

necessitats educatives dels alumnes, tot afavorint-ne l'autoformació en el centre a 

partir de la diagnosi de les necessitats del centre per transferir-les a l'aula. 

 

● La implicació i el compromís de la família en l'escolarització i el seguiment de 

l'evolució acadèmica i personal de l'alumne a través de la carta de compromís 

educatiu i l'impuls d'altres estratègies, i també la participació en la vida del centre. 

 

● La relació del centre i l'entorn per afavorir respostes integrals i comunitàries als 

reptes educatius, adequades al context, amb la col·laboració i el treball en xarxa 

entre els centres, els agents socioeducatius, les entitats del territori i el teixit 

productiu. 

 

● La prevenció i la reducció de l'absentisme i l'abandó escolar amb estratègies i 

actuacions educatives i organitzatives que impliquin el centre, les famílies i els 

serveis socials. 

3.2. Objectius específics 

3.2.1 Objectius de centre en relació  a l’àmbit curricular  

L’objectiu prioritari del centre a nivell curricular és aconseguir l’aprenentage dels 

alumnes, que els permeti desenvolupar-se com a ciutadans lliures i crítics. Amb aquest 

objectiu general, implícitament ens proposem l’èxit escolar de tots els alumnes i la millora 

en  la promoció de l’ESO, de batxillerat i del CFGM. 

 

Objectius de l’àmbit curricular a l’ESO 

 

 L’ objectiu és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries 
per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i 
crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu que els ha tocat viure.  
 

 Es treballa un currículum competencial amb l’objectiu d’ensenyar per aprendre i 
seguir aprenent al llarg de tota la vida.  
 

 Es treballen els dos grups de competències bàsiques: les competències 
transversals i les competències específiques de cada àmbit.  
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Objectius de l’àmbit curricular a Batxillerat 

 
 La finalitat és proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, 

coneixements i habilitats que li permetin desenvolupar funcions socials i 

incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència sense els 

condicionants de gènere. 

 

 Així mateix, ha de capacitar l’alumnat per accedir a l’educació superior. En el 

batxillerat es procura, d’acord amb la seva funció preparatòria i propedèutica, 

l’adquisició de les tècniques i els procediments cognitius necessaris per poder-se 

adaptar adequadament a l’inici d’estudis posteriors. La profunditat i especificitat 

d’aquesta preparació van acompanyades d’una visió global i contextualitzada del 

saber. 

 

Objectius de l’àmbit curricular al CFGM i TE 

 

 Desenvolupar la competència general i les competències professionals, personals i 

socials corresponents a la qualificació o qualificacions objecte dels estudis 

realitzats, concretament  formar alumnes capaços de conduir clients/usuaris en 

condicions de seguretat per senders o zones de muntanya (on no calguin tècniques 

d'escalada i alpinisme) a peu, en bicicleta o a cavall, i aconseguir la satisfacció dels 

usuaris i un nivell de qualitat dins dels límits de cost previstos. 

 

 Proporcionar a l’alumnat formació, maduresa professional  i humana, 

coneixements i habilitats que li permetin desenvolupar funcions socials i 

incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència sense els 

condicionants de gènere. 

 
  Comprendre l’organització i les característiques del sector de les activitats físico i 

esportives, així com els mecanismes d’inserció professional; conèixer la legislació 

laboral i els drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals. 

 
 Consolidar el centre com a centre especialitzat en la família de les Activitats 

físiques i esportives, fomentant el CFGM i el TE i buscant noves oportunitats  

 
 

Aquests objectius curriculars es concreten en: 

 

 Incorporació de formes innovadores d’ensenyar, afavorint la participació del 

professorat en activitats de formació, per tal que cada alumne desenvolupi al 

màxim les seves capacitats. 

 Organització de continguts de la manera més coherent i significativa possible, 

incorporant-los a l’assoliment de les competències pròpies de cada àmbit. 
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 Potenciació del treball en equip i cooperatiu en  tots els nivells educatius, àmbits i 

matèries. 

 Desenvolupament dels aspectes formatius en els alumnes, proporcionant-los una 

bona orientació personal, escolar i professional. 

 Seguiment estret de l’alumnat a través de les tutories i comunicació i cooperació 

amb les famílies. 

 Integració i optimització dels recursos pedagògics disponibles.  

 Impuls d’intercanvis d’experiències i iniciatives amb altres centres i/o institucions 

des de l’àmbit local fins a l’àmbit europeu. 

 Desplegament de les noves tecnologies. 

 Potenciació i integració de les activitats complementàries com a eina de cohesió i 

aprenentatge de competències i valors. 

 Integració de l’institut a l’entorn a través de la cooperació amb persones, entitats i 

organismes locals/comarcals. 

3.2.2 Objectius específics en relació a la cohesió social 

 
El centre té com objectiu l’assoliment d’una bona  la cohesió social i convivència  entre tots 
els membres de la comunitat educativa. Té cura del projecte de convivència del centre, de 
l’acolliment , de l’educació intercultural, de la promoció de la igualtat de gènere i de 
l’equitat  mitjançant un enfocament integral de tota l’organització que intenta promoure el 
benestar social i emocional dels alumnes.  
 
Aquestes mesures i actuacions també  afectaran de forma positiva tots els membres de la 
comunitat escolar: docents, PAS i famílies.  

 

Objectius del centre en termes d’equitat i excel·lència 

 

Des del centre es promourà l’equitat, tant en l'accés com en el procés, i les altes 

expectatives envers tots els alumnes.  

 

Per promoure l'equitat, el centre: 

 

 Portarà a terme un procés d'acollida de l’alumnat  gradual i ben seqüenciat en el 

temps. 

 Establirà un bon clima relacional. 

 Afavorirà la participació i la implicació en el centre de tots els seus membres. 

 Promourà  la competència intercultural de tots els membres de la comunitat 

escolar, entesa com el conjunt d'habilitats cognitives, ètiques i pràctiques 

necessàries per viure i actuar amb autonomia i eficàcia en un context social 

multicultural. 

 

Objectius del centre en termes de  Coeducació 
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El centre adopta el compromís de garantir especialment: 

 

 La promoció d'un llenguatge verbal i gràfic que tracti equitativament ambdós 

sexes, 

 L'ús no sexista dels espais educatius del centre, la utilització de llibres de text i 

materials didàctics i curriculars que promoguin un tracte no sexista, 

 La incorporació als continguts curriculars de la perspectiva de gènere, dels sabers 

de les dones al llarg de la història i de les tasques de cura envers les persones i els 

espais indistintament per part d'ambdós sexes, 

 L'orientació professional i acadèmica no estereotipada i sense discriminacions 

sexuals ni socials, 

 La constitució d’un entorn amable i segur perquè tant els alumnes com els 

professors puguin viure de manera natural la seva orientació sexual, identitat de 

gènere o expressió de gènere, la potenciació d'una educació afectiva que afavoreixi 

la construcció d'una sexualitat positiva i saludable, 

 La gestió positiva de situacions de conflicte vinculades a comportaments i actituds 

de caràcter sexista o per motiu d’identitat de gènere o d'orientació afectivo sexual. 

 

Objectius del centre en termes de Convivència 

 

Els objectius del projecte de convivència són els següents: 

 

 Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la 

comunitat escolar. 

 Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món. 

 Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat dels alumnes en un marc de valors 

compartits. 

 Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió 

del conflicte. 

 Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan 

possible preservar i enriquir la vida de totes les persones. 

 

Objectius del centre pel que fa  a la inclusió i l’atenció a la diversitat  

 

Per reduir el risc de marginació i exclusió i afavorir la igualtat d’oportunitats des 

del nostre centre ens proposem: 

 

 Procurar que cada alumne disposi d’una atenció i un seguiment tan personalitzat 

com sigui possible. Això implica actuacions des de l’àmbit de la tutoria i també per 

part del professorat de les diverses matèries. 
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 Distribuir l’alumnat en grups-classe heterogenis evitant aplicar la segregació per 

nivell acadèmic de manera generalitzada. 

 Organitzar mesures de reforç, recuperació i ampliació per a grups d’alumnes amb 

diferents nivells de rendiment (alumnes amb dificultats d’aprenentatge, alumnes 

repetidors, alumnat que promociona amb algunes matèries suspeses, etc.). 

 Proporcionar una atenció específica a l’alumnat amb altes capacitats, mitjançant 

programes específics de formació i flexibilitat en la durada de cada etapa 

educativa. 

 Promoure l’elaboració de plans individualitzats en el cas d’alumnes amb 

necessitats educatives específiques pels quals no siguin suficients les mesures 

ordinàries de reforç i suport. 

 Preveure les mesures específiques destinades a assegurar un bon acolliment i 

l’adaptació del currículum a les necessitats immediates d’aprenentatge dels 

alumnes nouvinguts. 

 Adoptar mesures preventives respecte a l’absentisme escolar i fer-ne un seguiment 

acurat. 

 Vetllar per la no-discriminació dels alumnes per raons econòmiques, facilitar la 

informació i l’accés de les famílies als diferents tipus d’ajuts i beques que tenen a 

l’abast per aconseguir que tots els alumnes disposin del material escolar necessari 

i tinguin accés a les activitats complementàries i extraescolars programades pel 

centre. 

3.2.3. Objectius en relació a la vinculació amb l’entorn 

 
El projecte educatiu s’ha de desplegar tenint en compte la realitat que envolta el centre i 
els recursos que pot proporcionar el nostre entorn.  
Per aquesta raó ens proposem: 
 

 Fomentar la participació, la coordinació i la col·laboració del centre amb 

l’administració educativa, els ajuntaments de la zona, els centres escolars, les 

universitats, els serveis educatius, les entitats i les empreses del nostre entorn. 

 Promoure la participació de l’alumnat en les activitats organitzades per les entitats 

de l’entorn. 

 Possibilitar la utilització de l’edifici i de les instal·lacions i equipaments de l’Institut 

per a la realització d’activitats educatives, culturals i socials 

 Programar i fer difusió d'activitats per presentar l’oferta i el projecte educatiu de 

l’institut als futurs alumnes i les seves famílies (jornades de portes obertes, 

xerrades, reunions, etc.) 

 Establir convenis amb les administracions, les universitats i les empreses per tal 

de facilitar la realització d’estades i pràctiques que facilitin la formació de 

l’alumnat i la seva transició al món laboral. 

 Potenciar la participació de l’alumnat i el professorat del centre en programes de 

d’intercanvi i/o formació amb altres centres educatius i entitats. 
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 Col·laborar en el procés de formació dels futurs professors  

 Mitjançant l'oferta d'estudis post-obligatoris de la família de les activitats físiques i 

esportives, fomentar les activitats que tenen a veure amb la natura, l'esport i 

l'excursionisme, com a recursos amb potencial de desenvolupament profitosos per 

a la comarca del Berguedà. 

 

 

4. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

4.1. Criteris d’organització pedagògica  

4.1.1 Criteris per a la concreció, organització  i desenvolupament 

del Currículum  

4.1.1.1 Concrecions a l’ESO 

 
En l'organització del currículum d'ESO s'aplica el Decret 187/2015, de 25 d'agost, 

pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària 

obligatòria i l' Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el 

procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a 

l’educació secundària obligatòria. 

Per als centres educatius sostinguts amb fons públics, també és vigent el Decret 

150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un 

sistema educatiu inclusiu. 

Les concrecions del currículum de l’ESO al nostre centre són les següents: 
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4.1.1.2. Concrecions a batxillerat 
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A primer i segon curs continua sent vigent el Decret 142/2008, d’ordenació dels 

ensenyaments de batxillerat, amb l’obligatorietat de cursar una matèria comuna 

d’opció pròpia de cada modalitat, tant a primer curs com a segon, per ajustar-se als 

requeriments normatius. Currículum 159/376 

 

 
L’oferta de matèries de modalitat varia d’acord amb l’itinerari i modalitat 

escollit per a cada alumne/a i s’adapta curs a curs als interessos i demandes de 

l’alumnat: 

 

 En la modalitat de Ciències i Tecnologia les matèries són: 

o Matèria comuna d’opció: Matemàtiques I i II 

o Matèries de modalitat: Biologia I i II; Dibuix Tècnic I i II; Física I 

i II; Química I i II i Tecnologia Industrial I i II; etc. 

 En la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials les matèries són: 

 Matèries comunes d’opció: Llatí I i II (per a humanitats) i Matemàtiques 

Aplicades a les Ciències Socials I i II (per a ciències socials). 

 Matèries de modalitat: Economia d'Empresa I i II; Història del Món 

Contemporani; Literatura Castellana; Literatura Catalana; Psicologia; 

Sociologia; Geografia; Història de l'Art; etc. 

En cas de no poder-se ofertar alguna matèria, s’orienta l’alumnat per tal de 

cursar-la a l’IOC (Institut Obert de Catalunya). 

4.1.1.3. Concrecions a CFGM 
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   El crèdit de lliure elecció del centre de 90 hores de durada està dividit en 
dues disciplines:  

Esquí i Conducció hivernal (84h) 
Piragüisme (6h) 

4.1.2. Criteris metodològics i pedagògics generals 

 
L’Institut es regeix per als següents principis pedagògics: 
 

 Treballa per promoure l'adquisició de les competències bàsiques, que han de 

contribuir al desenvolupament personal de l'alumne. En especial, l'assoliment d'un 

bon nivell d'expressió i comprensió orals, d'expressió escrita i de comprensió 

lectora, d'habilitats matemàtiques bàsiques i d'autonomia en l'aprenentatge. 

 Promou la consolidació d'un hàbit de lectura  

 Promou processos actius d’aprenentatge desenvolupant metodologies centrades 

en l’alumnat, que afavoreixen l’aprenentatge autònom i fan a l’alumne/a 

protagonista del seu aprenentatge 

 Potencia les llengües estrangeres per adequar l’oferta educativa a l’evolució de les 

necessitats socials i laborals del nostre alumnat 

 Promou el valor de l'esforç i el treball quotidià com a requisits fonamentals per 

aconseguir fites acadèmiques personals. 

 Educa per al treball individual, en grup i cooperatiu 

 Educa per a l’autonomia intel·lectual 

 Presta una atenció especial a la diversitat de capacitats, d’interessos i de ritmes 

d’aprenentatges de l’alumnat.  

 Educa per al temps de lleure i les activitats complementàries culturals i esportives 
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 Aposta per l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació dels mitjans 

audiovisuals i dels recursos digitals per afavorir la millora dels aprenentatges 

 Es planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip. 

 Proporciona atenció psicopedagògica i orientació personal, acadèmica i 

professional a tot l’alumnat 

 Fa un seguiment de l’evolució de l’alumnat de manera individualitzada 

 Estableix una col·laboració constant amb les famílies per tal de contribuir a una 

millor consecució dels objectius educatius. 

 Avalua el procés d’Ensenyament-Aprenentatge de manera contínua global 

 Presta una atenció especial a la diversitat de capacitats, d’interessos i de ritmes 

d’aprenentatges de l’alumnat 

 Promou hàbits de vida saludable i el foment de valors de defensa del medi ambient 

 Promou programes i projectes d’innovació educativa  

 Impulsa la implicació i la participació directa dels alumnes en la proposta, 

organització i desenvolupament de les activitats de l’institut, així com la seva 

col·laboració en el bon funcionament i millora del centre 

 

Per tal de fer possible les exigències anteriors i tenint present que el desenvolupament del 

currículum de cada matèria requereix l’aplicació de metodologies, estratègies i tècniques 

d’aprenentatge específiques, amb caràcter general ens plantegem els següents objectius i 

criteris generals a nivell metodològic: 

 Orientar la programació de les activitats al desenvolupament de les competències 

bàsiques que necessita l’alumnat per funcionar en la societat actual, la societat del 

coneixement: capacitat d’actuar de manera autònoma, capacitat d’utilitzar eines 

interactives i capacitat per comunicar-se i treballar en grups heterogenis 

 Promoure l’adquisició per part de l’alumnat de les competències específiques de 

cada matèria amb l’objectiu de capacitar-los per afrontar adequadament les 

diverses orientacions acadèmiques i la seva integració laboral 

 Promoure l’adquisició per part de l’alumnat de les competències transversals 

(social i digital) 

 Assumir que el rol del professorat és tant el de transmissor d’informació com el de 

planificador, orientador i guia del procés d’aprenentatge dels alumnes 

 Adoptar estratègies diverses a l’aula per atendre d’una manera el més 

personalitzada possible tots els alumnes 

 Afavorir un clima de participació a l’aula, mantenint l’ordre i garantint un ambient 

de treball responsable  

 Facilitar i estimular la implicació de l’alumnat 

 Estimular en els alumnes un traspàs progressiu de la responsabilitat i de control 

del propi aprenentatge 

 Aplicar tècniques de mediació i diàleg en la solució de conflictes 

 Facilitar la integració de tots els alumnes 
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 Promoure i valorar l’esforç personal i el treball continuat per part dels alumnes 

com a factor fonamental per l’assoliment de l'exit acadèmic. 

 Fomentar des de les matèries i la tutoria l’adquisició d’uns hàbits de treball 

correctes i capacitar els alumnes en el coneixement i utilització de técniques 

d’estudi que els permetin adquirir de manera progressiva un major grau 

d’autonomia en el seus  aprenentatges. 

 Afavorir el disseny i realització de treballs interdisciplinaris en els quals 

col·laborin professors de diferents àmbits 

 Promoure la utilització de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement 

(TAC) com a eina de suport dels aprenentatges 

 Ús diversificat d’instruments d’avaluació 

 Promoure des de totes les àrees la competència comunicativa, la lectura i l’ hàbit 

lector 

 

4.1.3. Criteris per a l’avaluació de l’alumnat 

4.1.3.1 Avaluació a l’ESO 

 
Tenint en compte l’ ORDRE ENS/108/2018 , de 4 de juliol d'avaluació a 

l'educació secundària obligatòria, el Decret 187/2015, de 25 d'agost 

d'ordenació dels ensenyaments de l'ESO i El Decret 150/2017, de 17 d'octubre d’ 

educació inclusiva, establim els principis de l’avaluació del  nostre centre. 

 

● La finalitat de l'avaluació és acompanyar i millorar el procés d'aprenentatge 

dels alumnes pel que fa als continguts i al grau d'assoliment de les 

competències, tenint en compte els ritmes i les potencialitats de cadascú.  

● L'avaluació ha de permetre que tant els professors com els alumnes puguin 

conèixer el procés d'aprenentatge, identificar els avenços, les dificultats i els 

errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu, i prendre les decisions 

oportunes per regular-lo.  

● També ha de permetre comprovar el grau d'assoliment de les competències 

tant les dels àmbits associats a les matèries com les dels àmbits transversals. 

 

● L'avaluació es durà a terme d'acord amb el model competencial de 

l'aprenentatge implementat pel treball col·legiat de l'equip docent. En les 

sessions d'avaluació l'equip docent farà una valoració global sobre el 

desenvolupament del procés d'aprenentatge i sobre l'adequació de les 

programacions i les activitats docents a les necessitats dels alumnes. 

 

● L'avaluació serà contínua. 
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● L'equip docent establirà mesures de reforç i suport en la programació del curs 

següent per als alumnes que passin de curs sense haver assolit alguns nivells 

competencials establerts 

 

● Després de cada sessió d'avaluació, el tutor o tutora informarà per escrit, 

mitjançant l'informe d'avaluació, als alumnes i als seus pares o tutors legals del 

desenvolupament del seu procés d'aprenentatge. 

 

● En finalitzar cada curs s' informarà per escrit dels resultats de l'avaluació final. 

Aquesta informació contindrà, almenys, les valoracions sobre el grau 

d'assoliment de les competències, la decisió sobre el pas de curs o la superació 

de l'etapa, i el consell orientador amb les recomanacions de l'equip docent 

 

● Hi haurà una entrevista individual amb les famílies (presencial o telefónica) 

cada trimestre. A final de curs els informes es donaran a les famílies i a primer 

d’ESO també es lliuraran a les famílies al 1r trimestre. 

 

● L'alumne amb un pla de suport individualitzat (PI) s’avaluarà segons els 

criteris d'avaluació establerts en el seu pla 

 

● L'avaluació final serà diferenciada per a cadascuna de les matèries i per a 

cadascun dels àmbits transversals.  

 

Criteris generals  respecte el pas de curs dels alumnes 

 

● L'alumne passa de curs quan ha assolit els nivells competencials establerts. 

 

● L'assoliment de les competències d'un curs comporta l'assoliment de les 

competències no assolides de cursos anteriors. 

 

● L'equip docent, d'acord amb el Decret 187/2015, de 25 d'agost, pot decidir 

el pas al curs següent d'un alumne amb nivells competencials no assolits 

quan consideri que l'alumne té bones expectatives de millora i que el pas 

de curs és positiu per a la seva evolució acadèmica i personal. 

 

● La repetició de curs s'ha de considerar una mesura excepcional i en cas de 

romandre un any més al mateix curs, es requereixen unes indicacions 

personalitzades, orientades a superar les dificultats detectades en el curs 

anterior i que en algun cas poden comportar un PI. 

 

● L’equip docent adoptarà les decisions per consens i, en cas que no s'hi 

arribi, per majoria simple. Cada professor de l'equip docent emetrà un 
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vot únic, amb independència del nombre de matèries que imparteix. El vot 

del tutor o tutora serà diriment en cas d'empat. 

 

Els criteris adoptats pel centre i d'acord amb el Decret 187/2015, de 25 

d'agost són els següents: 

 

● Es promociona al curs següent quan s’ha obtingut avaluació positiva en 

totes les matèries. 

 

● Els alumnes amb 1 o 2 matèries no assolides, sempre que no siguin 

simultàniament dues de les següents: llengua catalana i literatura, llengua 

castellana i literatura i matemàtiques, també promocionen de curs. 

 

● Excepcionalment, quan un alumne té avaluació negativa en més de tres 

matèries o dues de les següents: llengua catalana, llengua castellana i 

matemàtiques,  i si es considera que és positiu el pas de curs, l’equip docent 

ho podrà decidir en votació i es podran aprovar algunes matèries. Si es dóna 

aquest cas es  farà constar a les observacions que s’han superat les matèries 

per acord d’equip docent. Per prendre aquesta decisió es tindran en compte 

els criteris següents: 

 
 

■ El pas de curs és positiu per a la seva evolució acadèmica 

■ Té bones expectatives de millora 

■ De forma global i amb una valoració generosa assoleix les 

competències bàsiques del curs d’una manera global. 

 

■ El pas de curs és positiu per a la seva evolució personal 

■ Té una maduresa física i/o mental  sensiblement superior a la 

mitjana del grup on ha estat actualment escolaritzat, fet que 

comporta indicis de inadaptació en el grup que entra 

■ És un any més gran que la resta o ha repetit ja algun curs. 

■ La permanència d’un any més  a l’actual curs li suposaria un greu 

perjudici per al seu desenvolupament personal i social. 

 

■ S’ha esforçat i ha mantingut una evolució positiva al llarg del curs, 

fet que fa pensar que tindrà continuïtat. 

■ Ha tingut un bon comportament i una bona actitud durant el curs. 

 

Criteris generals adoptats respecte a l'acreditació de l'etapa  
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 Es considera que un alumne ha superat l'etapa quan ha assolit les 

competències dels àmbits associats a les matèries i les dels àmbits 

transversals. 

 

 L'equip docent, considerant la maduresa de l'alumne i les seves possibilitats 

de progrés, pot decidir que un alumne obtingui el títol encara que tingui 

avaluació negativa en una matèria o dues que no siguin 

simultàniament Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i 

Literatura, i Matemàtiques. Per a prendre aquesta decisió es tindran en 

compte si: 

 

■ De forma global, assoleix les competències bàsiques 

■ L’alumne ha arribat en un grau molt elevat a les seves màximes 

possibilitats. Per tant, tot i que repeteixi es creu que no hi haurà 

aprofitament. 

■ L’alumne s’ha esforçat, ha mantingut una evolució positiva i la seva 

actitud ha estat la correcta durant tot el curs. 

■ Ha estat seguint mesures d’atenció a la diversitat i les ha aprofitat. 

 

Qualificacions 

● Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau 

d'assoliment de les competències utilitzarem qualificacions qualitatives, 

que són: no assoliment (NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment 

notable (AN) i assoliment excel·lent (AE). 

 

● El Treball de Síntesi de 1r a 3r i el Projecte de Recerca de 4t no s'avaluen 

amb una qualificació específica. La informació sobre la seva realització s'ha 

d'incloure en les actes en els termes: no fet (NF), fet (FT) i fet amb 

aprofitament (FA). 

 

● El Servei Comunitari té la consideració de projecte transversal amb 

incidència en la qualificació global de la matèria, o matèries, a la qual 

estigui vinculat. La informació sobre la realització del Servei Comunitari, 

quan escaigui, s'ha d'incloure en les actes en els termes: no fet (NF), fet 

(FT) i fet amb aprofitament (FA). 

4.1.3.2 Avaluació al batxillerat 

 
ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el 
procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos 
aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del 
batxillerat a distància i del batxillerat nocturn. 
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ENS/62/2012, de 15 de març, de modificació de l’Ordre EDU/desembre, per la 
qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés 
d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat a distància i la seva 
adaptació a les particularitats del batxillerat nocturn. 

 
 

 L'equip docent, integrat per un professor o professora de cada matèria i 

coordinat i presidit pel professor o professora que exerceix la tutoria, actua 

com a òrgan col·legiat en tot el procés d'avaluació de l'alumnat del grup 

corresponent i en l'adopció de les decisions que en resulten. 

 L'equip docent, en la valoració dels aprenentatges de l'alumnat, adopta les 

decisions per consens. En cas de no assolir-lo, es fa per majoria absoluta dels 

membres presents, llevat dels casos en què la normativa determina una altra 

solució.  

 A la decisió sobre l'avaluació de cada alumne hi intervenen els professors de 

les matèries que cursa l'alumne/-a. Cada professor o professora de l'equip pot 

emetre un vot únic, amb independència del nombre de matèries que imparteix. 

 La sessió d'avaluació és la reunió de l'equip docent, presidida i coordinada pel 

professor o professora que exerceix la tutoria, amb la finalitat d'intercanviar 

informació i adoptar decisions sobre el procés d'aprenentatge de l'alumnat. A 

la decisió sobre l'avaluació de cada alumne hi han d'intervenir els professors 

de les matèries que hagi cursat l'alumne. 

Criteris generals adoptats pel centre respecte a l’ avaluació final ordinària (1r i 2n 
de bat) 

 
 A Batxillerat, tant a 1r com a 2n, realitzarem l’avaluació final ordinària, en la 

qual el professor o professora de cada matèria és qui decideix, al final del 
curs, si l’alumne o alumna n’ha superat els objectius, prenent com a referent 
fonamental els criteris d’avaluació. Per tant, en aquesta avaluació final 
ordinària, no  es considera que els resultats en algunes matèries puguin 
compensar els obtinguts en altres n i tampoc les possibilitats de progrés de 
l’estudiant en opcions posteriors, i per tant l’equip docent no pot modificar 
la qualificació de cap matèria.  

 Els alumnes amb totes les matèries aprovades passen de curs (cas alumnes de 

1r BAT) o obtenen el títol de Batxiller (cas alumnes de 2n BAT) 

 En el cas de l’alumnat que tingui matèries pendents després de la sessió 

d’avaluació final ordinària, haurà de realitzar les proves extraordinàries 

al setembre (cas alumnes de 1r de BAT) o al llarg dels cinc darrers dies 

de classe del curs, segons calendari escolar del curs (cas alumnes de 2n 

BAT). 
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Criteris generals adoptats pel centre respecte a l’ avaluació final extraordinària de 
1r  bat (Pas de curs ) 

 
 Cas 1:  Alumnes amb 0, 1 i 2 matèries no superades: 

Els alumnes i les alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les 
matèries cursades o no tinguin superades dues matèries com a màxim. 

 
 Cas 2:Alumnes que tenen més de dues matèries no superades: 

 
L’equip docent, actuant de manera col·legiada, valorarà els criteris següents: 

 
 Interès i esforç demostrat per l’alumne/a per superar la matèria   

 
 Assistència: no assistir a més d’un 10% de les classes exclouria 

l’alumne de poder valorar la modificació de la qualificació.  
 

 Els resultats en algunes matèries poden compensar els obtinguts en 
altres atenent l’assoliment de les competències.  

 
  Les possibilitats de progrés de l’estudiant en opcions posteriors.  

  
 Si la decisió de l’equip docent, a efectes de pas de curs, implica modificar la 

qualificació d’alguna matèria (5*), cal l’acord de la majoria de dos terços dels 
membres presents en la sessió. En el cas que es produeixi aquesta votació, cada 
membre de l’equip docent haurà d’exposar raonadament la justificació del seu vot, 
la qual s’haurà de fer constar en l’acta d’avaluació. 

 La modificació de la qualificació es pot aplicar a un màxim de dues matèries. 
 
Criteris generals adoptats pel centre respecte a l’  avaluació final extraordinària de 
2n de bat (Títol de batxillerat) 

 
 Cas 1: Els alumnes i les alumnes que superen totes les matèries de 

batxillerat en qualsevol de les seves modalitats reben el títol de batxiller. 
 

 Cas 2: Els alumnes i les alumnes que no superen totes les matèries: L’equip 
docent, actuant de manera col·legiada, valorarà els criteris següents: 

 
 Interès i esforç demostrat per l’alumne/a per superar la matèria 

 
 Assistència: no assistir a més d’un 10% de les classes exclouria 

l’alumne de poder valorar la modificació de la qualificació 
 

 Assistència a totes les proves de recuperació extraordinària 
 

 Els resultats en algunes matèries poden compensar els obtinguts en 
altres assignatures atenent l’assoliment de les competències. 
 

 Les possibilitats de progrés de l’estudiant en opcions posteriors. 
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 La maduresa acadèmica de l’alumne o alumna en relació amb els 

objectius del batxillerat.  
 

 Si la decisió de l’equip docent, a efectes d’obtenció del títol de batxillerat, 
implica modificar la qualificació d’alguna matèria (5*), cal l’acord de la majoria 
de dos terços dels membres presents en la sessió. En el cas que es produeixi 
aquesta votació, cada membre de l’equip docent haurà d’exposar raonadament la 
justificació del seu vot, la qual s’haurà de fer constar en l’acta d’avaluació. 

  
 La modificació de la qualificació es pot aplicar a un màxim de dues matèries. 

 

4.1.3.3 Avaluació CFGM 

 

 L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat de cicles formatius serà continuada, 

integrada en el procés d'aprenentatge, tindrà en compte una organització modular 

i es farà per crèdits. 

 

 De manera general, l'avaluació de l'alumnat de cicles formatius es farà a partir de 

l'assoliment de les capacitats expressades en els objectius generals del cicle  

 

 L'aplicació del procés d'avaluació continuada requereix, per part de l'alumnat, 

l'assistència regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents 

crèdits. 

 

 La persona tutora del cicle formatiu informarà cada alumne/a o els seus 

representants legals, dels acords de cada sessió d'avaluació que l'afectin, per escrit, 

incloent-hi les qualificacions obtingudes, si n'hi ha, També l'informarà per escrit, 

individualment i periòdicament, en els termes acordats per la junta d'avaluació, 

respecte al seu aprofitament i aprenentatge, amb referència als objectius que cal 

assolir i sobre la qualificació obtinguda dels crèdits avaluats. 

 

 L'avaluació dels crèdits es farà a partir del grau d'assoliment de les capacitats 

expressades pels objectius terminals previstos en cadascun dels crèdits. Els 

objectius s'assoleixen mitjançant els continguts de fets, conceptes i sistemes 

conceptuals, els de procediments i els d'actituds. 

 

 En la darrera sessió ordinària d'avaluació del cicle, l'equip docent, de manera 

col·legiada, avaluarà i qualificarà el crèdit de síntesi de cada alumne/a, en aquells 

cicles en què estigui previst. 

 

 L'avaluació del crèdit de Formació en Centres de Treball la portarà a terme la junta 

d'avaluació, tenint en compte la valoració feta per l'empresa. L'alumnat disposarà 
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d'una convocatòria extraordinària de recuperació, d'acord amb la planificació de 

les activitats de recuperació establertes pel centre en la programació curricular del 

cicle formatiu. 

 

 L'expressió de l'avaluació final de cada un dels crèdits que componen el cicle 

formatiu es realitzarà en forma de qualificacions numèriques de 1'1 al 10, sense 

decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5 i 

negatives, les restants. 

 

 La qualificació del crèdit de Formació en Centres de Treball s'expressarà en els 

termes "apte" o "no apte". 

 

 Per superar el cicle formatiu, cal que tots els crèdits i tots els mòduls professionals 

tinguin qualificació positiva i cal haver obtingut la valoració d “‘Apte" en el crèdit 

de Formació en Centres de Treball. 

 

 El procés per a les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes i 

comunicades a l'alumne/a al final de cada crèdit queda regulat a les NOFC del 

centre.  

 

 L'alumnat podrà cursar un crèdit tres vegades com a màxim, en el mateix centre 

docent i en un mateix cicle formatiu. La presentació a les convocatòries 

extraordinàries és voluntària. L'alumnat que no s'hi presenti no perdrà la 

convocatòria a efectes del còmput màxim. 

 

 Un cop exhaurides les quatre convocatòries, per motius o circumstàncies de 

caràcter excepcional l'alumnat podrà sol, licitar una cinquena convocatòria, de 

caràcter extraordinari, al director o directora del centre, qui la resoldrà mantenint 

el criteri de cursar un crèdit un màxim de tres vegades. 

 

Criteris generals adoptats pel centre respecte a l’ avaluació  
  

● S’arrodoniran totes les notes excepte el 4 que es troncarà. Les mitjanes de final de 
curs es realitzaran amb la nota decimal real de cada mòdul/trimestre. 

  
● L’alumne al llarg del curs escolar té dues convocatòries: 

  
Ordinària: 
 

 És la 1a convocatòria normal realitzada durant els trimestres i 
convocada per a tots els alumnes matriculats en els estudis. És única  
quant a data i hora i, normalment, consensuada amb l’alumnat. 

 Cada professor/a establirà els criteris d’avaluació per al seu crèdit.  
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 L’alumne té dret a una convocatòria de suficiència/recuperació que es 
farà durant els dos dies establerts. Només haurà d’assistir-hi l’alumne 
amb la matèria pendent. La nota màxima d’aquesta recuperació serà un 
5. 

Extraordinària: 

 La nota màxima que es pot obtenir és un 5. 

 S’hauran de presentar del bloc/trimestre que tinguin suspesos, segons el criteri de 
cada crèdit. 

 La no presentació o no superació de la matèria a la convocatòria extraordinària 
implica que l’alumne tindrà tot el crèdit suspès i pendent pel proper curs.  

 Els alumnes repetidors podran escollir realitzar el curs complert  o només assistir  
a la convocatòria  de recuperació de trimestre i extraordinària. Els alumnes 
repetidors que assisteixin al curs complert hauran d’atendre les premisses 
donades anteriorment. 
 

  El crèdit de síntesi no és recuperable. 
  

● En cas que el curs següent es decidís canviar alguna disciplina del crèdit de lliure 
elecció, el centre es compromet a fer dues convocatòries extraordinàries, d’aquella 
disciplina/es que ha decidit canviar. 

4.1.5. Criteris per a l’atenció inclusiva a la diversitat 
 

Cal garantir l'accés a l’educació i l’èxit educatiu en condicions d’equitat i igualtat 
d’oportunitats. 
 
L’article 1 del capítol I del DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, esmenta que l’atenció 
educativa de l’alumnat comprèn el conjunt de mesures i suports destinats a tots els 
alumnes, amb la finalitat d’afavorir el seu desenvolupament personal i social i perquè 
avancin en l’assoliment de les competències de cada etapa educativa i la transició a la vida 
adulta, en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 
 
Tots i cadascun dels alumnes han de beneficiar-se, en un context ordinari, de les mesures i 
suports universals, a fi de desenvolupar-se personalment i socialment i avançar en les 
competències de cada etapa educativa. Els alumnes amb necessitats específiques de suport 
educatiu, a més de les mesures i els suports universals, poden necessitar mesures i suports 
addicionals i, o també, intensius. 
 
Es consideren alumnes amb necessitats educatives de suport educatiu (NESE) 
 

 Els alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitats 
físiques, intel·lectuals o sensorials, trastorns de l'espectre autista, trastorns greus 
de conducta, trastorns mentals i malalties degeneratives greus i minoritàries. 
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 Els alumnes d'origen estranger amb necessitats educatives derivades de la 
incorporació tardana al sistema educatiu, de la falta de domini de la llengua 
vehicular dels aprenentatges i de l'escolaritat prèvia deficitària. 

 Els alumnes amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques 
i socioculturals especialment desfavorides. 

 Els alumnes amb trastorns d'aprenentatge o de comunicació, entesos aquests 
últims com a trastorns que afecten l'adquisició i l'ús funcional del llenguatge. 

 Els alumnes amb altes capacitats derivades de la superdotació intel·lectual, els 
talents simples i complexos i la precocitat. 

 Els alumnes amb risc d'abandonament escolar prematur. 

 

Mesures i suports per l’atenció educativa dels alumnes 

universals i generals 
(s’adrecen a tot l’alumnat) 

addicionals i específics 
(alumnat nese) 

intensius/extraordinaris 
(alumnat nese amb informe de 

l’EAP de reconeixement de 
nese: alumnat amb nee, amb 

necessitats educatives 
derivades de situacions  

socioeconòmiques i 
socioculturals especialment 
desfavorides, alumnes amb 

risc d’abandonament escolar 
prematur i alumnes amb altes 

capacitats) 

La personalització dels 
aprenentatges i l’avaluació 
formativa i formadora 
 
Protocol de transicions 
educatives 
 
Avaluació zero 
 
Les mesures organitzatives 
flexibles: 3 grups heterogenis 
en les matèries de català, 
castellà i matemàtiques; 
desdoblaments en l’àmbit 
cientificotecnològic i optatives 
d’àmbit en funció dels 
interessos de l’alumnat) 
 
Els processos d'acció tutorial i 
d'orientació (tutoria de grup i 
individual) 
 
Coordinació entre el 
professorat: reunions de 
nivell, reunions setmanals de 

Les mesures d'atenció tutorial 
específiques (tutoria 
individual) 
 
El suport de la psicopedagoga 
del Centre 
. 
El suport lingüístic i social 
(coordinadora LIC) 
 
Els programes de 
diversificació curricular 
(projecte Brúixola) 
 
Els projectes específics de 
suport a l'audició i el 
llenguatge 
 
L'atenció domiciliària, si 
s’escau 
 
Les unitats en centres de la 
Direcció General d'Atenció a la 
Infància i l'Adolescència. 
La CAD, comissió social, 

L'atenció directa dels 
professionals de suport dels 
centres de recursos educatius 
per a deficients auditius 
(CREDA) 
 
L'atenció directa dels 
professionals de suport del 
centre de recursos educatius 
per a deficients visuals 
(CREDV). 
 
Les unitats d'escolarització 
compartida (UEC). 
 
La CAD, comissió social, 
comissió Salut i Escola, 
comissions amb els 
professionals externs que 
pertoqui segons el cas. 
 
Possibilitat de 2 professors a 
l’aula i/o atenció 
individualitzada 
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coordinació de nivell-
coordinadora pedagògica,  
coordinadors de nivell i tutors 
de grup, reunions quinzenals 
EAP-psicopedagoga-
coordinadora pedagògica 

comissió Salut i Escola, 
comissions amb els 
professionals externs que 
pertoqui segons el cas 
 
Possibilitat de 2 professors a 
l’aula i/o atenció 
individualitzada 

  

 
Per a aquells alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu amb mesures i 
suports addicionals i, o també, intensius, s’elabora un pla de suport individualitzat (PI) 
quan es considera que, per al seu progrés, són insuficients les adaptacions que s'han 
incorporat a la programació ordinària, en les mesures de reforç o d'ampliació de les 
mesures universals, o quan calgui fer concrecions més enllà de les programacions grupals 
que donen resposta a les mesures específiques del centre. 
 
El PI s'elabora durant els dos primers mesos dels curs acadèmic o bé els dos primers 
mesos des del moment que se'n determini la necessitat. 
 
En alguns casos, les necessitats de suport educatiu poden comportar la col·laboració amb 
un altre centre, amb serveis de salut i/o amb serveis socials. La composició de l'equip que 
s'organitza al voltant del PI està relacionada amb la complexitat de les necessitats 
educatives de l'alumne. 

4.1.6. Criteris per al seguiment i orientació acadèmica i professional 

4.1.6.1. L’acollida, base de l’orientació en les transicions 
educatives 
 

Amb la finalitat de: 

 Facilitar la informació i l’orientació a l’equip docent (expedient acadèmic, 

PI, valoracions psicopedagògiques, consell orientador…) 

 Proporcionar a l’alumnat acompanyament i suport en el seu itinerari 

formatiu 

 En el nostre centre educatiu s’han establert els següents mecanismes de 

coordinació i traspàs d’informació en les diferents etapes: 

 

Traspàs d’informació entre les diferents etapes 

 

1. De primària a secundària 

Entre el mes d’abril i maig enviem a tots els centres de primària (Berguedà i 

Cerdanya) un document per recollir informació sobre l’alumnat que vindrà al 

nostre centre. Aquest document l’omple informàticament el tutor de 6è de 

primària i l’EAP (en el cas que hagi intervingut amb l’alumne). Un cop ple es 

retorna al centre per correu electrònic.  
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A final de curs es proposa una trobada entre el tutor de 6è, la coordinadora 

pedagògica i la psicopedagoga de l’institut. La professional de l’EAP s’incorpora 

a la reunió quan hi ha alumnes amb dictamen. A més a més la professional de 

l’EAP fa el traspàs de tots els alumnes que ha atès a l’etapa de primària. 

 

Un cop coneguda  la informació dels nous alumnes, des de la CAD, es 

repensaran quines són les millors mesures d’AD que donin resposta a les 

necessitats d’aquests alumnes.  

 

A inici de curs la coordinadora pedagògica fa al traspàs de l’alumnat a l’equip 

docent de 1r d’ESO. Per la configuració dels grups de 1r és té en compte la 

informació i les orientacions que han facilitat els tutors de 6è de primària, la 

professional de l’EAP i/o altres especialistes que coneguin les característiques  

i les NESE dels alumnes. Cal tenir en compte un equilibri entre les variables 

següents: nois/es, repetidors, centres de procedència, alumnes nese, 

lideratge… L’assignació de les tutories individuals requereix una atenció 

especial en la motivació de l’alumne, el seu seguiment i la implicació de la 

família en el procés d’aprenentage.  Es procura que el tutor individual dels 

alumnes NESE sigui el mateix  a primer i a segon perquè permet aprofundir  en 

l’acompanyament de l’alumne dins l’aula i el centre. 

El tutor individual, durant les dues primeres setmanes de curs manté una 

entrevista amb l’alumne per tal de coneixe’l millor i també amb la família. La 

informació es guarda en la seva carpeta. 

 

2. Entre diferents cursos dins l’etapa d’ ESO 

 

Cal garantir el traspàs de la informació de l’alumne en cada canvi de tutoria i 

especialment d’aquells alumnes NESE. A la primera setmana de setembre es fa 

una reunió entre els tutors del curs anterior i l’equip docent nou. A més a més  

el centre disposa d’un registre on es recull la informació més rellevant de cada 

alumne d’un curs al següent. 

 

Inclou: 

 Nivell d’assoliment dels aprenentatges 

 Mesures de suport i d’aprenentatge rebudes 

 Interessos i expectatives de l’alumne 

 Habilitats de relació i socialització 

 Entrevistes i acords presos amb la família 

 Consell orientador 

 

3. Entre ESO i BAT 
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A inici de curs es programa una reunió en què els tutors de 4t traspassen al nou 

equip docent la informació de l’alumnat que s’incorpora a Batxillerat. 

 

4. De secundària a ensenyaments postobligatoris (entre diferents centres) 

 

● Alumnes que s’incorporen al CFGM del nostre Centre: Es fa una jornada 

de portes obertes per la presentació del cicle i s’informa a l’alumnat dels 

passos que han de seguir per fer la inscripció. Quan els alumnes vénen al 

Centre a fer la inscripció se’ls facilita una fitxa que recull les seves dades, 

informació sobre els estudis realitzats, hàbits… Si són alumnes amb nese es 

comunica a l’EAP.  La cordinadora del CFGM gestiona l’assignació de les 

tutories individuals. 

 

● Alumnes del nostre Centre que van a un altre Centre (PFI, CFGM, 

escola d’adults, BAT…): L’equip docent de 4t elabora el document 

orientador i el tutor individual s’entrevista amb les famílies i els hi lliura. 

Entre centres de la comarca s’informa dels alumnes traspassats en les 

reunions de coordinadors pedagògics i si és necessari es fa contacte entre 

els tutors dels diferents centres. Si són alumnes amb NESE i l’EAP n’ha fet 

el seguiment, la professional de l’EAP es posarà en contacte amb l’EAP 

receptor. 

 

5. Alumnat procedent de centres que no pertanyen a la nostra zona educativa 

 

Quan un alumne/a s’incorpora a l’ESO o Batxillerat procedent d’un altre centre de 

secundària que no pertany a la zona educativa pròpia, la directora atén a la família 

i posteriorment traspassa la informació a la coordinadora pedagògica i si és 

necessari a la psicopedagoga. En cas que l’alumne/a hagi estat atès per l’EAP de la 

seva zona, s’informarà a la professional de l’EAP del Berguedà per tal que pugui 

recollir-ne la informació. 

La coordinadora pedagògica i la psicopedagoga assignen grup-classe, tutor 

individual i fan el traspàs a aquest tutor i posteriorment a l’equip docent. 

El tutor individual serà l’encarregat de posar-se en contacte amb el centre de 

procedència i si cal també la psicopedagoga. 

 

Sessions de coordinació entre primària i secundària 

 

La finalitat de la coordinació entre primària i secundària, és fer un seguiment dels 

alumnes que han començat l’institut. 

 

En aquesta coordinació hi haurà el tutor/a de 6è, la coordinadora pedagògica, la 

psicopedagoga de l’institut i si cal la professional de l’EAP. La coordinació 

s'estableix en diferents moments al llarg del curs:  
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Maig-juny 

 coneixement de l’alumne (dades de l’alumne, situació familiar, hàbits 

de treball, aprenentatges (nivells competencials), aspectes socials i 

necessitats educatives) 

 recollida dels resultats de prova avaluació 6è 

 traspàs d’informació de l’EAP dels alumnes nee i dels PI que pertoqui 

 acord sobre quines activitats de reforç se’ls donarà i com s’avaluaran 

 coneixement del grup-classe i mesures d’atenció a la diversitat que cal 

tenir en compte 

 recollida d’informació per l’elaboració dels dos grups-classe, assignar 

les tutories individuals i les optatives d’àmbit 

 

Inicis de gener 

 Seguiment del procés d’adaptació de l’alumnat de 1r d’ESO, tant pel que 

fa a aspectes de desenvolupament personal i social com de les 

estratègies didàctiques adequades per al rendiment educatiu (nivell 

d’aprenentatges, relació amb els companys, problemàtiques que hagin 

sorgit, mesures d’atenció a la diversitat…) entre el/la tutora de 

primària, coordinadora d’ESO, coordinadora pedagògica i 

psicopedagoga de l’institut i EAP si cal. 

 Revisió activitats de reforç de l’estiu 

 Programació de la incorporació del nou alumnat (fitxa de recollida de 

dades, jornada de portes obertes, acollida…). 

 Reunió conjunta amb els centres 

 Reunió amb cadascun dels centres:  Escola Sant Llorenç de Guardiola, 

Escola Galceran de Pinós de Bagà, Escola Lillet a Güell de la Pobla i la 

ZER de l’Alt Berguedà.  Pel que fa a les escoles de la Cerdanya s’hi pot 

telefonar per si hi volen assistir. 

4.1.6.2 L’acció tutorial 

 
S’entén com a “acció tutorial” el conjunt d’actuacions que es fan amb els alumnes 

de l’institut per tal d’acollir-los quan arriben al centre, i guiar-los, acompanyar-los i 

orientar-los durant la seva estada a l’institut. Aquesta acció tutorial implica per 

tant formar-los com a persones que es puguin desenvolupar en la societat actual i 

triar el seu propi projecte de vida. 

Entenem que l’acció tutorial no és una tasca individual ni aïllada, sinó un treball 

educatiu coordinat en xarxa, en el qual s’impliquen tots els professors del centre, 

tant tutors de grup, com tutors individuals com professors d’una matèria, el centre 

educatiu en general (especialment, l’orientadora del Centre i coordinació 

pedagògica) i els recursos externs a l’abast (serveis socials dels ajuntaments, equip 



 

 

Generalitat de Catalunya  
Departament d’Ensenyament 
Institut  L’ Alt Berguedà 

 

                                               Projecte Educatiu de Centre 

 

34 
 

d’atenció pedagògica, centre d’atenció primària, etc), així com també les famílies, 

els mateixos alumnes i l’entorn social i cultural. 

Els principis de la tutoria es poden agrupar en quatre grans eixos: 

 L’organització i l’acció tutorial no són una acció puntual, sinó un procés 

continu, iniciat a l’escola de primària i component essencial del procés 

educatiu. 

 L’objectiu principal de l’acció tutorial és el desenvolupament personal de 

cada alumne/a (maduresa personal, social i vocacional). 

 L’acció tutorial ha de saber adaptar-se a la individualitat de cada alumne/a 

i la seva circumstància (personal, familiar, social i cultural). 

 L’acció tutorial correspon a tot el professorat de l’institut, no només en les 

sessions de tutoria de grup o individual, sinó en el conjunt de les 

actuacions docents. 

És decisió pròpia de l’Institut L’Alt Berguedà organitzar la tutoria dels seus 

alumnes en dos grans àmbits: 

 La tutoria de grup, en la qual intervé el professorat tutor. El professor-

tutor de grup actua, pel que fa a la relació entre els col·lectius alumnes del 

grup i professorat de l’equip docent, com a transmissor bidireccional de les 

opinions i propostes de millora de tots dos. Les sessions de tutoria de grup 

són un espai de comunicació i per tant són sessions participatives. Les 

activitats que es proposen són diverses. Això inclou la resposta a 

qüestionaris d’interès, la discussió oral, l’expressió gràfica, la lectura de 

textos, el visionat de pel·lícules i documentals, la dramatització de 

situacions... 

o Sempre que és possible i en funció de la programació, s’inclou dins 

les activitats de tutoria la participació en tallers organitzats per 

entitats alienes a l’institut, així com la visita a exposicions de 

temàtica relacionada que s’ofertin a l’entorn (En el PAT trobem la 

distribució general de les activitats de tutoria de grup de cadascun 

dels cursos als tres trimestres).  

 

 La tutoria individual, en la qual intervé tot el professorat de l’institut i i 

que  s’encarrega de l’acompanyament personalitzat dels alumnes, així com 

de la relació amb les seves famílies. 

 

Els objectius principals de la tutoria a l’institut giren al voltant de 5 àmbits bàsics: 

 

Aprendre a conviure i a adaptar-se 

 

 Facilitar la integració i l’adaptació dels alumnes al grup-classe, al curs i al centre, 

fomentant el desenvolupament d’actituds participatives, informant-los dels seus 

deures i drets i millorant les relacions humanes dins del grup. 

 Millorar la convivència, fomentant el diàleg com a via de solució de conflictes dins 

el grup. 
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 Educar en la inclusió, afavorint actituds que facin que tothom se senti membre de 

ple dret i obligació, respectat, reconegut i valorat. 

 Fomentar la reflexió sobre la necessitat de seguir una normativa de drets i deures, 

introduint activitats on calgui conèixer les normes vigents a l’institut, tot valorant-

ne la seva idoneïtat i adaptació a les característiques i problemàtiques del curs en 

general i de cada individu en particular. 

 

Aprendre a ser i aprendre a viure 

 

Afavorir el desenvolupament integral de l’alumne i la seva educació emocional, 

social, en salut i en valors. En concret, corresponen a aquest àmbit: 

 Reconèixer i valorar els orígens familiars, socials i culturals. 

 Aprendre a reflexionar sobre el propi “jo”, coneixent-ne les 

característiques, ressaltant-ne les qualitats i controlant-ne els aspectes 

negatius. 

 Respectar-se a un mateix i als altres, utilitzant l’empatia per acostar-se als 

altres i valorar la diferència com un aspecte enriquidor.  

 Ser “curiós” sobre el món que ens envolta, interessant-se per la societat i el 

seu dia a dia, el medi ambient, les diferents cultures i, en general, allò que 

passa al món. 

 Fomentar hàbits saludables en relació a l’alimentació, la son, el consum de 

tòxics, l´ús del temps lliure, la sexualitat i les tecnologies de la comunicació 

(internet, xarxes socials, mòbils...). 

 

Aprendre a aprendre 

 

 Fomentar estratègies d’aprenentatge, hàbits i tècniques d’estudi. 

 Prevenir, detectar i seguir els alumnes amb dificultats d’aprenentatge i 

necessitats educatives especials. 

 Ser conscient de la diversitat i de l’existència de mesures de suport i plans 

individuals diferenciats quan són convenients. 

 Implicar-se en els processos d’autoavaluació del grup-classe. 

 Reflexionar sobre els propis resultats acadèmics i fent autoavaluació d’allò 

que es fa bé i d’allò que cal millorar individualment. 

 

Aprendre a decidir i orientar-se 

 

 Afavorir l’autocontrol i l’autoavaluació per aconseguir una presa de 

decisions que permeti als alumnes intervenir de manera crítica i positiva 

en la seva pròpia evolució i en el seu entorn 
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 Ajudar els alumnes en la recerca i l’anàlisi de les pròpies capacitats i 

actuacions, així com en la informació sobre els recursos al seu abast per tal 

d’orientar-los en els aspectes personals, acadèmics i professionals, d’acord 

amb les seves aptituds, necessitats i interessos. 

4.2. Criteris d’estructura organitzativa i de gestió 

4.2.1. Objectius del centre d’àmbit de gestió 

 
El centre adopta el compromís de seguir pràctiques democràtiques i participatives en la 

seva gestió; en aquest sentit, i sempre i quan no s’incorri en il·legalitat, es procurarà que 

l’elecció de càrrecs, la durada dels mateixos, la presa de decisions en els diferents òrgans 

de gestió, estiguin impregnats d’aquesta voluntat democràtica i participativa. Així, la 

direcció del centre procurarà sempre arribar a la presa de decisions per consens i a través 

del diàleg i, en el seu defecte, utilitzant els canals i instruments que proposa la democràcia. 

Per això, s ’afavorirà en la gestió del centre la participació real dels diferents col·lectius de 

la comunitat educativa, en la mesura del possible. 

 

Aquestes línies generals es concretaran en: 

 

● Gestió econòmica i administrativa eficaç i transparent 

● Comunicació fluïda entre els estaments promovent la seva participació en el 

control i la gestió del centre 

● Afavoriment de condicions òptimes d’higiene i seguretat en el treball 

● Manteniment de les instal·lacions i equipament del centre en condicions òptimes 

de funcionament 

● Optimització del recursos tecnològics disponibles 

● Actualització d’inventaris i registre 

● Disponibilitat de les instal·lacions del centre per activitats relacionades amb 

l’àmbit educatiu per part dels sectors directament implicats 

● Potenciació de la bona imatge del centre i difusió de les activitats que s’hi 

desenvolupen. 

● Aplicació i revisió continuada del PEC, de les NOFC, del Pla de Convivència i altres 

documents de gestió i organització 

4.2.2.Estructura organitzativa 

 
A més, des d’un punt de vista organitzatiu i de coordinació, mantindrem i reforçarem les 
estructures organitzatives iniciades en l’anterior període. L’equip directiu coordinarà el 
seu treball per poder portar a terme els objectius proposats.  
 

● La comissió de Caps de Departament, integrada per tots els caps de departament 
del centre i coordinada per la Coordinadora pedagògica/’equip directiu. És l’òrgan 
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on es posaran en comú i es buscarà l’acord en aquelles qüestions relatives al 

funcionament del centre des de la perspectiva de les àrees. Per mitjà dels 
caps de departament hi és representat tot el professorat de l’institut.  

● La comissió de Coordinadors, integrada pels coordinadors (’ESO, BAT, CFGM i 
TFGM) i coordinada per la Coordinadora pedagògica/’equip directiu l’equip 
directiu. És l’òrgan on es posaran en comú i es buscarà l’acord en aquelles 
qüestions relatives al funcionament del centre des de la perspectiva dels equips 
docents  

 
● Equips de tutors de cada cicle liderats pels coordinadors de cicle.  

 
● Equips docents de nivell coordinats pels tutors/coordinadors de cicle  

 
● Equips de professors de les matèries optatives i projectes 

 
 

Actualment el centre compta amb diferents comissions. La direcció continuarà 
impulsant el treball d’aquestes comissions i dels equips docents i a la vegada 
mantindrà i potenciarà els espais adequats de discussió, planificació, avaluació i 
coordinació per tal de poder portar a terme tot el que s’ha planificat.  

● Consell de delegats  

● Comissió ambiental  

● Comissió TAC  

● Comissió d’atenció a la diversitat  

● Comissió social  

● Comissió de Convivència  

● Comissió de treballs de Recerca  
 

Per altra banda l’equip directiu promourà la participació de les famílies en el 

funcionament del centre a través de l’AMPA i es cercarà la implicació de les famílies en el 

procés d’aprenentatge dels seus fills i filles a través de la carta de compromís i del 

seguiment periòdic amb els tutors individuals.  

Es continuarà treballant i potenciant al màxim la comissió de delegats per tal d’implicar 

tot l’alumnat en el funcionament del centre tant a nivell de cohesió social i d’organització, 

com en el seu procés d’aprenentatge. Des de l’equip directiu s’atendran les propostes que 

arribin d’aquesta comissió, per tal que els alumnes se sentin seu el centre. 

4.2.3.  Organigrama de centre 

Equip directiu 
Director/a , Cap d'estudis, Secretari/a,  Coordinador/a pedagògica 
 
Càrrecs de coordinació 
Caps de departament: 



 

 

Generalitat de Catalunya  
Departament d’Ensenyament 
Institut  L’ Alt Berguedà 

 

                                               Projecte Educatiu de Centre 

 

38 
 

1 cap de departament de llengües 
1 cap de departament de llengües estrangeres 
1 cap de departament d'humanitats 
1 cap de departament d'experimentals 
1 cap de departament de matemàtiques 
1 cap de departament de tecnologia 
1 cap de departament d'expressió 
1 cap de departament de CFGM 
1 cap de departament de Tècnic Esportiu 
Coordinadors d’equips docents: 
1 coordinador Estudis esportius 
2 coordinador/a d’ ESO 
1 coordinador/a de batxillerat 
Altres coordinacions: 
1 coordinador/a d'activitats complementàries  
1 coordinador/a informàtica 
1 coordinador de Plataforma digital 
1 coordinador/a MAV  
1 coordinador/a de Riscos Laborals 
1 coordinador/a lingüístic/a, de cohesió social i biblioteca 
1 coordinador Escola Sostenible 
1 coordinador Servei Comunitari 

4.2.4 Activitats complementàries 

 
Es consideren sortides i activitats complementàries les que organitza el personal docent 
de l'institut amb l’objectiu d’ampliar coneixements d’una determinada matèria i/o, de 
vegades, per a dur a terme una activitat de caràcter lúdic o recreatiu. 
 
L'institut considera positiu potenciar i realitzar sortides que facilitin l’assoliment de 
determinats aspectes de les programacions, els àmbits transversals i la relació de  
convivència entre professors i alumnes.  
 
 
 Quan l'activitat programada afecti un grup reduït d'alumnes, l'activitat docent normal no 
podrà ser alterada. Només en cas que els alumnes que romanen en el centre conformin un 
grup petit, el/la professor/a podrà alterar l'activitat docent normal i substituir-la per una 
altra de més adient. 
 
En el cas de l’esquiada i el viatge a Anglaterra, l’activitat docent no queda alterada i les 
classes continuen amb normalitat per als alumnes que no participen en l’activitat. Es 
tindrà en compte el nombre d’alumnes que es queden a l’institut a l’hora d’impartir 
continguts nous.   
 

4.2.5. Promoció de la convivència i gestió de conflictes 

 
Fonaments 
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Quan parlem d’hàbits i actituds, parlem en positiu. Pensem en educar uns valors, actituds i 

comportaments rutinaris que vagin en benefici de tothom i, en particular, dels nostres 

alumnes -que són els destinataris de la nostra tasca- i com a pilars bàsics de la seva 

educació i formació. 

 

Les mesures correctores i sancions comencen quan s’acaben els hàbits o hi ha 

irregularitats en l’aplicació dels mateixos.  En la mesura que treballem i siguem conscients 

de la importància dels hàbits, actituds i rutines ens estalviarem aplicar mesures 

disciplinàries. Els hàbits sempre han de ser educatius, la disciplina també cal que ho sigui 

(raonada, fonamentada, no coercitiva,...). El treball d’hàbits s’ha d’estendre a tots els 

àmbits de l’activitat de l’institut, des de les classes fins a les excursions, de les aules als 

passadissos... El treball d’hàbits suposa un objectiu didàctic de base, una activitat diària i 

constant que ha de beneficiar a tothom; la disciplina tendeix a solucionar problemes 

sorgits arran de distorsions en l’aplicació d’hàbits. Cal anar aïllant els problemes derivats 

de la disciplina en benefici del treball per consolidar uns hàbits saludables i facilitadors 

d’un clima de convivència i educació. 

 

Hàbits i convivència 

 

A principis de cada curs, entre els professors/es es recordaran i revisaran els aspectes més 

importants del Pla de Convivència (NOFC, extracte, acords,...) i s’intentaran consensuar els 

aspectes mínims per poder ser aplicats amb garanties. 

Al llarg del curs s’anirà revisant i valorant, de forma ordinària, l’aplicació dels acords i del 

reglament a través dels claustres (si s’escau, punt fix en els claustres ordinaris) i les 

reunions d’equips docents i amb la supervisió i aprovació del Consell Escolar del Centre. 

 En tot moment, caldrà informar, argumentar i cercar la implicació dels diferents sectors 

en el seu compliment. 

  

Professorat 

 

És tasca de tot el professorat del claustre l’aplicació de les bases reguladores de la 

convivència al centre. En la mesura en que hi hagi consens i compromís per part de 

tothom, hi haurà més efectivitat en la implementació dels acords establerts. 

La convivència, el treball d’hàbits i la disciplina no ha de ser tasca exclusiva de l’equip 

directiu o de segons quins professors amb segons quines responsabilitats concretes. És 

imprescindible que existeixi un compromís de cada professional des de la seva classe, des 

del seu càrrec o àmbit d’actuació per guanyar-se l’autoritat professional i personal a base 

de fer complir les normes que regulen la convivència del Centre. Tant per interès personal, 

com per implicacions col·lectives, ningú pot desentendre’s o evitar involucrar-se en 

aquests aspectes. 

A principi de cada curs, s’establiran els mínims discutits i consensuats que cal fer aplicar i 

que han de ser la base de tota la resta d’actuacions. 
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Alumnat. Participació i implicació delegats 

 

L’alumnat ha de tenir un paper molt important en l’establiment i aplicació de qualsevol 

mesura d’aquest pla de convivència. És imprescindible que les bases reguladores i els 

aspectes concrets que les desenvolupen siguin coneguts i assumits per la gran majoria 

d’alumnes. 

És molt important donar a conèixer als alumnes la motivació, la necessitat i la justificació 

de cada una de les normes que regulen les rutines a l’institut. Sobretot arran de situacions 

puntuals i concretes. No serien necessàries tantes normes i regulacions, si els nivells de 

responsabilitat, convivència i comportament fossin els adequats per garantir un clima de 

formació, treball i convivència. 

Cal intentar promoure un clima de diàleg i d’intercanvi amb els alumnes, ja sigui a través 

dels delegats o de la comissió de delegats i els seus representants, a través de l’acció 

tutorial o a través de les actuacions puntuals en situacions concretes. 

Cal insistir en la importància de la figura del delegat (facilitar la seva representativitat, 

promoure les trobades, incentivar la seva figura,...) i vetllar per a que els representants 

escollits siguin els més idonis per al càrrec i modèlics quant a promotors d’un bon clima de 

convivència. 

 

Participació i implicació de les famílies 

 

Cal cercar la implicació i la complicitat dels familiars en l’educació en la convivència, a 

través de contactes en forma de reunions col·lectives (a principi de curs, puntuals a través 

de l’AMPA, xerrades formatives i escola de pares), en forma de contactes a través dels 

tutors de grup o tutors individuals, a través de la carta de compromís educatiu i mitjançant 

qualsevol canal que ajudi a reforçar  la tasca comuna de l’educació en hàbits i convivència. 

 

Conflictes i mediació 

 

Cal promoure la mediació en la solució de conflictes. La mediació s’establirà a partir de les 

circumstàncies concretes que provoquin cada cas. Pot ser “mediador” qualsevol membre 

de la comunitat educativa que tingui capacitat per afrontar cada una de les situacions 

conflictives que es puguin donar. Normalment, la mediació serà tasca d’equip directiu, 

psicopedagog/a, tutors i delegats. 

 

Faltes lleus, faltes greus i faltes greument perjudicials 

 

Els alumnes que no són capaços de respectar les normes establertes i que poden interferir 

en el normal desenvolupament de l’activitat educativa es considera que tenen conductes 

disruptives i se’n farà un informe d’acord amb la seva gravetat i es tipificaran en faltes 

lleus, greus i molt greus. 
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S’intentarà que alumnes amb aquest tipus de conductes no alterin el dret de la majoria a 

rebre una educació en condicions i que no influeixin o arrosseguin les dinàmiques dels 

grups, el funcionament de les classes o el tarannà dels altres alumnes. 

 

Es cercarà que aquestes conductes disruptives es vagin reduint fins a quedar residuals, a 

base de diàleg i treball amb els grups a través de les sessions de tutoria  o de les mateixes 

classes. A part d’aquestes intervencions grupals, caldran tractaments individuals. Es 

tractarà cada cas de forma individualitzada dins d’un marc d’intervenció general de centre 

on hi intervindran psicopedagoga, EAP,  tutors/es i altres professionals o serveis.  

 

Segons la legislació vigent, les faltes lleus o greus comporten l’aplicació de mesures 

correctores, d’acord amb la concreció a les NOFC o la carta de compromís signada amb els 

pares. Les conductes greument perjudicials, tipificades a la LEC (art 37.1), comporten 

l’aplicació de mesures sancionadores. En els dos casos, la finalitat ha de ser la modificació 

de conductes. 

  

4.2.6. Serveis escolars 

 
La biblioteca escolar 

 
La biblioteca de l’Institut l’Alt Berguedà és un servei que serà utilitzat tant pels alumnes 
del centre i la seva comunitat educativa, com pels habitants de l’Alt Berguedà atès que ha 
estat concebuda com a biblioteca escolar i municipal;   en virtut del que s’estableix en els 
decrets 199/1996 de 12 de juny i 218/2001 de 24 de juliol que regulen l’ús social dels 
edificis dels centres docents.  
 
Les condicions de gestió i de l’ús que d’aquest espai n’han de fer els lectors i usuaris de la 
zona es regulen en el conveni signat entre l’Ajuntament de Bagà i l’institut l’Alt Berguedà. 

4.2.7 .Col·laboració  entre sectors de la comunitat educativa 

 
 Des del nostre centre s’afavoreix la implicació de les famílies en el procés escolar i 
educatiu dels seus fills ja que és imprescindible per assolir l'èxit educatiu i contribuir a la 
millor integració escolar i social de l'alumne. La col·laboració entre els diferents sectors de 
la comunitat educativa es concreta de la manera següent. 
 
Relació centre educatiu i famílies. AMPA 

 
La participació de les famílies en el funcionament del centre es promou a través de l’AMPA. 
Des del centre es cerca la implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge dels seus 
fills i filles amb la signatura de la carta de compromís educatiu i amb el seguiment periòdic 
amb els tutors individuals. 
 
El centre educatiu manté una actitud fluïda i col·laborativa amb l’AMPA, la qual 
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desenvolupa tasques de suport educatiu a les famílies, de gestió i de suport econòmic a 
famílies desafavorides. 
 
L’AMPA i el centre educatiu mantenen contacte habitual per atendre qüestions diverses 
que afecten el dia a dia del curs acadèmic. Aquest contacte es realitza a través del 
representant de l’AMPA al Consell Escolar, reunions amb el president de l’AMPA i amb una 
reunió periòdica a final de curs.  
 
Dins el suport educatiu al centre, l’AMPA organitza, a través de l’Escola de Pares i Mares, 
xerrades diverses de contingut pedagògic, que tenen lloc a l’institut. En altres àmbits, 
l’AMPA s’encarrega de la socialització dels llibres de text, i a nivell econòmic ofereix ajudes 
a  famílies desafavorides per a sortides curriculars previstes pels departaments 
pedagògics. 
 
Relació centre educatiu i Ajuntament 
 
Les relacions entre el nostre centre educatiu i l’Ajuntament de la Vila de Bagà són fluïdes i 
profitoses des d’un punt de vista institucional. L’institut programa durant el curs acadèmic 
diverses activitats en què s’estableix un vincle directe amb la vila i on es duen a terme 
activitats festives i culturals, com per exemple, la festa de Sant Jordi, amb sardanes i balls 
tradicionals i amb la participació de l’escola de primària. Al mateix temps, el centre es 
mostra receptiu per a acollir exposicions, xerrades o conferències organitzades des de 
l’Ajuntament. 
 
La carta de compromís educatiu 
 
Els pares i mares signaran la carta de compromís educatiu personalitzada i d’acord amb 
les necessitats de cada cas concret, amb presència del tutor individual, a començament de 
curs. Aquests compromisos poden ser revisats i actualitzats al llarg del curs acadèmic. Les 
modificacions que s’acordin s’hi hauran d’incloure com a addenda i han d’anar signades 
per la persona que tingui assignat fer el seguiment dels compromisos, en nom del 
director/a del centre. 
 

5. AVALUACIÓ DEL PEC 
 
Per fer una avaluació del centre es tindrà com a referència el sistema d’indicadors. Un 
indicador és una dada generalment estadística que proporciona informació sobre la 
condició i l'estat del sistema educatiu i/o dels seus components, descriu els seus trets 
fonamentals i és útil per a la presa de decisions. Els indicadors que intervindran en el 
procés d’avaluació es concreten a cada projecte de direcció i es desenvolupen i analitzen a 
cada planificació anual i en la posterior memòria. 
 
Els indicadors amb els que es treballa al nostre centre són els que detallem a continuació. 
 
Els valors que es volen aconseguir de cada un d’ells es concretaran a cada Projecte de 
direcció i  les PGA. 

 

Indicadors de resultats Mitjana a mantenir  
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%de graduats ESO >90 

%de graduats Batxillerat >90 

%de graduats CFGM CAFEMN >70% 

%de graduats TEGM de mitja muntanya i escalada >95 
>84 

% de l’alumnat que supera les proves de 

competències bàsiques a 4t d’ESO 

(CAT/CAST/MAT/ANG) 

CAT           >90 
CAS            >90 
ANG           >90 
MAT          >88 
CIENTE    > 86 

% d’alumnat de Batxillerat aprovat a les PAU >90 

 

Indicadors de Cohesió social 
 

Mitjana a mantenir  

% d’abandonament a l’ESO < 0.5 

% d’abandonament al Batxillerat < 4 

% d’abandonament al CFGM CAFEMN <10 

% d’abandonament al TEGM de mitja muntanya i 

escalada 

<5 

Grau de satisfacció del professorat i PAS >75% 

Grau de satisfacció de les famílies >80% 

Grau de satisfacció de l’alumnat >78% 

 

6. APROVACIÓ i CONTROL DE CANVIS 
 
PEC  
Elaborat Equip directiu 
Aprovat Consell escolar 
Data 5 de juny del 2000 

 
 

Revisió Realitzada  per Data Modificació Aprovat 

1 Directora Curs 
14/15 

Actualització d’alguns apartats  

2 Equip directiu Curs 
18/19 

Renovació i actualització  de  tots 
els apartats 

Claustre 10 d’abril 
2019 

 


