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1. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL (PEC) 

 

1.1. Línia pedagògica del centre 2017-2021 

 
L’Institut Banús és un centre públic d’ensenyament secundari des de 1992, situat al mig de la ciutat 

de Cerdanyola. Aquest Institut de secundària treballa amb un projecte de centre que el situa en una 

millora continua dirigida a satisfer les expectatives i necessitats de l’alumnat, professorat i PAS, amb 

transparència i gestió eficient, aspirant a la formació de ciutadans competents amb la implicació de 

tota la comunitat educativa, amb una especial atenció a l’impuls de les llengües estrangeres. 

 

Quina és la missió? (qui som?) 

 

L’institut Banús és un centre públic al servei de la societat, té per missió promocionar i educar als 

joves cap a l’èxit,  acompanyant-los a créixer com a persones lliures i autònomes, tot potenciant i 

desenvolupant de manera integral, les habilitats i recursos personals mitjançant l’educació, els valors 

en el camí de l’aprenentatge diari. Volem aconseguir que, de manera crítica, puguin viure en 

comunitat i se sentin compromesos en la construcció d’una societat més justa i sostenible. 

Som una comunitat educativa innovadora i compromesa. 

 

Quina és la nostra visió? (Que volem ser) 

 

 Volem formular i desenvolupar propostes pedagògiques, organitzatives i de gestió al servei 

de l’assoliment de l’excel·lència pedagògica, l’èxit (entès com la sortida apropiada a cada 

persona), en un context d’equitat i inclusió, tot estimulant la participació de la comunitat 

escolar, especialment en el Consell Escolar i en el Claustre,  i l’Assemblea d’estudiants, 

d’acord amb el que estableixen les lleis. 

 Volem ser un referents en la nostra ciutat aportant-li ciutadans compromesos, segurs i amb 

confiança, participatius i actius amb Cerdanyola. 

 Volem ser un institut amb qualitat acadèmica i coherència educativa i per aquesta raó 

donem una gran importància a les llengües estrangeres. 

 Volem atendre a tot  el nostre alumnat, i que tingui la capacitat de resoldre problemes i 

anticipar-se a les necessitats de futur amb una visió oberta  i liberal del món. 

 Volem assolir l'excel·lència en tots els àmbits i contribuir al progrés del nostre alumnat. 

 Volem que, tant els professionals que treballen a l'institut, com l'alumnat i l'AMPA, es 

sentint orgullosos de pertànyer al centre. 

 Volem a conscienciar a la comunitat educativa de la importància de l'aprofitament 

sostenible dels recursos. 
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Quins són els nostres Valors? 

 

Treball en equip: Treball amb objectius compartits. Treball cooperatiu. 

Professionalitat i competència: Millorar l’atenció a l’alumnat basat en el coneixements actuals, 

mantenint-los i millorant-los. 

Excel·lència i esforç: Capacitació per aconseguir el màxim de cada alumne. Desenvolupament 

personal. Qualitat. Auto superació. 

Equitat. No exclusió. Cohesió. Atenció especial a l’alumnat amb necessitats educatives especials. 

Responsabilitat: Contribuir a la millora personal i de capacitació vers a les diferents tasques. 

Innovació:  Donar, dintre de les possibilitats actuals, el màxim rendiment en tecnologies de la 

informació, 

Europea: Potenciar llengües de comunicació, viatges d’intercanvi i projectes educatius i formatius, 

Respecte per les persones: Aprendre a conviure amb la diversitat tot entenent la seva riquesa 

formativa. 

Compromís: Amb un mateix, la família, el centre, les entitats, la ciutat, el treball personal i global. 

Qualitat: Millorar el processos quotidians per tal d’assolir un grau de qualitat òptim en la gestió de 

recursos educatius, humans, i d’aprenentatge. 

Gestió responsable: Del centre, des de la direcció, afavorint la integració i la col·laboració de tota la 

comunitat educativa 

 

1.2. El centre. 

 

L’Institut Banús neix l’any 1992 com a centre d’Ensenyament Secundari. La seva dinàmica va ser  la 

de qualsevol altre institut de la zona fins el curs 2004-2005 amb trets d’innovació pedagògica i vers 

les TIC. . La greu crisi institucional viscuda durant aquest curs va suposar una caiguda espectacular de 

l’ambient de treball i del projecte educatiu.  Un cop resolta, els resultats van ser  més que notables 

durant els 6 cursos següents: la imatge del nostre centre educatiu va millorar en tots els aspectes i la 

nostra innovació pedagògica ha comportat uns millors resultats docents. Tot plegat ha donat com a 

fruit alguns èxits fàcilment observables: la matrícula ha passat a triplicar-se respecte al curs 2005-

2006, fins al punt de ser un  dels instituts amb més sol·licituds de matriculació de la ciutat durant els 

quatre  últims cursos. Alhora, s’han obtingut diferents premis i reconeixements tant per al centre 

com per a alguns destacats alumnes. Però, molt especialment, cal subratllar el fet que el nostre 

alumnat se sent molt orgullós del seu institut, sentiment que comparteix amb la immensa majoria de 

pares i mares i del professorat.  

L’equip que renova pels cursos 2017-2021, vols anar més enllà dels primers objectius plantejats, 

sense perdre la línia de participació i atenció a les diferents sensibilitats del claustre, famílies 

alumnat que fa que el centre sigui més ric. Tot apuntant noves mesures metodològiques que ajudin 

a la consecució dels objectius plantejats. 
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1.3 . Motivacions per a presentar la renovació  de l’equip directiu. 

En primer lloc volem tenir la possibilitat de consolidar la feina feta fins al moment i iniciar noves 

estratègies de millora. Tot seguint  amb la implicació  de la majoria de la comunitat educativa en la 

organització i potenciació del centre.  

A tot això ajuda l’existència d’una majoria del claustre compromesa amb la seva professió, de 

caràcter vocacional i que s’estima el nostre institut; un alumnat excel·lent a nivell humà, i amb un 

gran potencial a nivell acadèmic, cadascú en funció de les seves possibilitats; una AMPA que ha estat 

un pilar en la recuperació d’aquests últims anys i que encara s’ha potenciat molt més amb les 

recents incorporacions; una base establerta molt forta i consolidada de la qual han de partir els nous 

projectes de futur; la necessitat d’impulsar noves energies i dinamisme; i un PAS, ara estable, que 

pot donar un nou aire a la organització. 

I si cal un altre  motiu, només hem de mirar la quantitat i qualitat de projectes programats per als 

propers quatre cursos (veure annex) per deixar-nos imbuir d’un fort optimisme respecte als resultats 

d’un projecte tan atractiu com necessitat de grans esforços.   

Tinc la certesa de que amb l’ajut del meu equip i el de tota la comunitat  educativa podem continuar 

millorant els resultats i el funcionament del centre, donant resposta alhora a l’autonomia 

organitzativa, pedagògica i de gestió dels recursos que proposa el Decret 155/2010. Com 

anteriorment assenyalava, el punt de partida és molt potent, i ara toca consolidar-lo i millorar-lo en 

la mida del possible per assolir l’objectiu de ser un dels centres de referència del Vallès Occidental 

en quant als resultats formatius del nostre alumnat, la seva inclusió social i de la metodologia 

pedagògica seguida. És per aquest motiu que el Projecte de Direcció que us presentem pretén donar 

respostes creatives per tal d’afavorir que el nostre alumnat esdevinguin veritables ciutadans 

autònoms, responsables i competents.  

 

La resta de l’equip directiu estarà format per:  

 Josep Lluís Negreira com a Cap d’estudis. Amb 21 anys a l’ensenyament i 10 d’antiguitat al 

nostre institut, és professor de Ciències Socials amb gran experiència en diferents equips 

directius i íntimament relacionat amb multitud d’entitats socials i culturals, tant de la ciutat 

com de fora d’aquesta.  

 Vicenç Valcárcel com a Coordinador Pedagògic. Catedràtic de Dibuix i professor d’EVP amb 

plaça definitiva al centre i amb gran experiència en les tasques de direcció donat que ha 

participat en tres equip directius al centre. Fa 18 anys que pertany a la plantilla de l’Institut.  



7 
Projecte educatiu de centre 2017-2021 

 

 Xavi Cano, com a Secretari. Té 12 anys d’experiència a l’ensenyament universitari, des del 

2008 a l’ensenyament secundari i des del 2011 al nostre centre. És professor de Tecnologia i 

gran especialista en les TIC, que aportarà una visió dinàmica i innovadora a aquesta àrea. 

 

 Tots quatre tenim qualitats que, sumades, es converteixen en experiència en la gestió d’un 

centre educatiu i alhora en aportació de solucions creatives i innovadores, algunes d’èxit ja 

contrastades i importants per a la recuperació del nostre institut com a centre de referència i, la 

resta, potencialment molt interessants..  

 

2. DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE. 

Hem tornat a fer  un informe DAFO (annex 2) per tal de tenir la nostra visió i la dels professionals del 

centre. Aquest estudi s’ha fonamentat en la valoració dels que considerem pilars de la comunitat 

educativa: Alumnat, Professorat, Ampa, Pas, Economia, Instal·lacions, Entorn i Ciutat. 

 

2.1.- Context, entorn. 

L’institut Banús es troba a Cerdanyola del Vallès, ciutat industrial que s’està veient forçada a 

transformar-se, donat l’evolució del sector secundari al nostre país. Fa gairebé 35 anys que va néixer 

l’Escola Banús, que molt aviat es convertiria en un dels institut d’ensenyament secundari pioners en 

l’aplicació de la Reforma Educativa, aleshores sota la direcció del senyor Francesc Martí (1992). La 

dinàmica d’aquest institut va ser la normal d’un centre educatiu instal·lat a una zona obrera. No 

insistirem en les conseqüències de la greu crisi institucional viscuda el curs 2004-2005, però si en els 

seus efectes positius: una profunda renovació del claustre, un nou equip directiu i una AMPA 

conscients de que mai més s’havia de repetir una situació així i que calia un esforç immens per 

remuntar el vol en el menor temps possible.  

El projecte pilot de les TIC com a eix de treball educatiu de l’institut, juntament amb la importància 

atorgada al projecte d’Educació en Drets Humans com a eix formatiu a nivell personal del nostre 

alumnat, ens ha donat uns resultats excepcionalment positius, que han beneficiat a tota la 

comunitat de l’Institut Banús i a la ciutat, fins el punt de convertir-nos en un referent fins i tot fora 

de l’àmbit educatiu. El centre va seguir cercant nous reptes i projectes que havien d’enriquir la 

motivació i participació de l’alumnat en la seva formació personal i acadèmica. Durant 7 cursos es va 

participar de manera molt activa al projecte d’Escola Verda, finalitzat a l’acabar el curs 2011-2012; 

alhora, hem estat Centre PELE durant 3 cursos i, més recentment, participem del Projecte 
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Biblioteca.Edu.  

Durant aquests 7 últims cursos hem anat recollint tot el que hem sembrat tan durament, en 

aspectes com la millora de resultats acadèmics i formatius, l’atenció a l’alumnat, els projectes, la 

imatge, la reputació i el saber fer. Un dels efectes més visibles potser és que hem estat el centre amb 

més sol·licituds de matrícula a 1r d’ESO. Aquesta demanda de plaça no només prové dels centres 

adscrits, sinó que comença a ser destacable en centres allunyats del nostre institut.  

En aquest moments la demanda de matrícula de batxillerat està en un moment òptim degut als bons 

resultats dels últims cursos. 100 % d’aprovats a les PAU i al treball i seguiment de professorat del 

centre. 

 

2. 2. El nostre alumnat 

Fa uns anys la dinàmica d’immigració ha canviat de manera dràstica, ja que l’alumnat nouvingut a 

Catalunya ha estat molt escàs. Paral·lelament, la diversitat de capacitats d’aprenentatge del nostre 

alumnat ha augmentat de manera notable, obligant a un reforç de l’àrea d’atenció a la diversitat. Els 

nostres esforços estan sent considerables per a poder satisfer aquestes necessitats: USEE, grups 

flexibles, grup RB, grups de treball reduïts,  treball per projectes en alguns àmbits, optatives, en la 

mida dels recursos humans que disposem, noves incorporacions docents, educadora especial, 

docents de reforç a l’aula…, etc. 

El grau d’abandonament dels estudis abans d’acabar l’ESO està al voltant del 2% de l’alumnat 

matriculat a 1r. En acabar 4t d’ESO, entorn a un 60% del nostre alumnat es queda a l’institut per 

continuar estudis de batxillerat. Ja hem comentat que el nivell de matriculació externa a 1r de 

batxillerat és poc important. Pràcticament el 80 % d’aquest alumnat de 1r curs de batxillerat passa a 

2n i el 100 % aproximadament d’ells aconsegueixen aprovar aquests estudis. La mitjana d’aprovats a 

Selectivitat està al voltant del 100 % als últims 2 cursos. El percentatge d’alumnat que aconsegueix la 

nota necessària per accedir a als estudis universitaris que volen està augmentant gràcies a l’esforç 

del professorat i les noves estratègies. 

Podem presumir de la gradual millora formativa del nostre alumnat. Són diferents els factors que així 

ens ho mostren, però segurament el més espectacular i visible exteriorment han estat els diferents 

premis i distincions que alguns d’ells i fins i tot el propi centre han rebut: Premi Francesc Noy 

d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra al millor Treball de Recerca de batxillerat; menció a 

expedients acadèmics d’excel·lent, Premi Montserrat Roig d’Educació en Valors i el curs passat dos 

mencions especial a l’excel·lència a les proves PAU. 
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2.3 El professorat 

En aquest moments al voltant del 60% del professorat té plaça definitiva al centre. Aquest fet 

comporta que hi hagi docents implicats amb els diversos projectes del centre i, d’altra banda, que 

cada curs tinguem una mobilitat vora del 30%. D’aquesta forma podem renovar energies i visions 

educatives. El professorat cada curs s’ha estat formant en treball per projecte i noves metodologies 

per avançar amb el projecte de centre. 

El tractament a la diversitat ha fet que tinguem en aquest moment 3 professionals amb perfil de 

diversitat al centre (CAT, CS i EF). 

Dintre del marc del foment de les llengües estrangeres i  el projecte GEP, hem estructurat els 

currículums de forma que l’alumnat tingui Unitats Didàctiques en tots els cursos. En aquest moment 

l’alumnat rep Sessions amb metodologia GEP en anglès als següents nivells i matèries:  

 1r d’ESO: Socials i optativa de Ciències Naturals. 

 2n d’ESO: Tecnologia i Educació Física. 

 3r d’ESO: Tecnologia i Ciències Naturals. 

 4t d’ESO: Informàtica i Tecnologia.  

 

Després de quatre anys de projecte GEP considerem que cal augmentar el nombre de docents de 

perfil lingüístic. Així, considerem important tenir un docent en Ciències Naturals i Tecnologia i 

Matemàtiques.  

Per tal de millorar l’atenció a la diversitat també necessitem augmentar un docent de l’àmbit 

lingüístic de català amb coneixements d’anglès. 

D’altra banda l’augment del perfil científic en batxillerat fa necessària una persona més de Física. 

Aquesta persona la complementaríem amb perfil TIC, donada la complexitat del nostre sistema 

informàtica necessitaríem una persona amb coneixements de Xarxa. De fet, en aquest curs s’ha de 

posar en marxa el nou servidor que ens connecti amb l’exterior. 

 

2.4. El personal no docent (PAS) 

Al nostre centre treballen quatre persones del PAS: dos auxiliars administratius i dos conserges. 

Totes elles amb prou experiència per dur a terme la tasca diària. Hem de dir que l’augment 

d’alumnat fa que sigui intensa la feina. És per això que s’intentarà millorar el procediments, 

protocols i tasques dels mateixos. 
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De la mateixa manera, i coordinada amb l’USEE, tenim una educadora d’educació especial que sota 

la supervisió de la Psicopedagoga de la USEE, organitzen la tasca diària. 

 

2.5. Altres professionals 

Al  nostre centre treballen també la referent de l’EAP, el Coordinador LIC , la infermera de Salut i 

Escola, la representant dels serveis socials municipal i la fisioterapeuta d’una alumna discapacitada. 

Totes aquestes persones estan integrades en el centre i tenen els interlocutors adients en cada cas. 

Són considerats molt necessaris pel bon funcionament de determinants aspectes del centre. Degut a 

la creixen inclusió de l’alumnat i la diversitat del nostre centre entenen que els recursos són 

insuficients i el nostre treball serà amb l’objectiu d’atendre a tots de la millor forma possible. Així 

doncs, demanarem una persona TIS (tècnic en integració social). 

També cada curs demanem un auxiliar de conversa per millorar l’aspecte oral i de compressió de 

l’alumnat i donat que l’administració no ens deixa tenir dos a l’hora, cada curs canviem la llengua, 

català i anglès. Per tal de donar resposta a l’alumnat i més oportunitats, en col·laboració amb 

l’AMPA contactem amb estudiants d’Erasmus de l’UAB i venen a fer xerrades i interactuar en la seva 

llengua amb el nostre alumnat. 

 

2.6. Alumnat en pràctiques i estudis diversos. 

Cada curs, professorat dels diferents àmbits s’ofereix per formar part del personal docent de les 

universitats d’arreu. Un total d’entre 15-20 alumnes de màster conviuen amb nosaltres rebent les 

indicacions dels nostres docents i després fan les seves unitats didàctiques amb la supervisió dels 

seus tutors/es. 

També es conviden diferents persones de renom per oferir a l’alumnat  la possibilitat d’escoltar de 

primera mà l’actualitat del món. Així, hem vist passar pel nostre centre Neus Català, Raül Romeva, 

Lahcen Ikassrien, Andreu Felip i un llarg etcètera, i participen habitualment a diferents nivells 

educatius fent una xerrada anual Arcadi Oliveres i Santiago Niño Becerra.  

2.6. l’AMPA 

La col·laboració dels pares i mares del nostre alumnat a través d'aquesta organització és 

immillorable. Els últims dos anys s’han incorporat uns pares i mares motivats que han potenciat 

encara més la gran tasca realitzada pels membres anteriors.  

L'AMPA no disposa d'un local propi dins del nostre institut, però hem habilitat un passadís com a sala 
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de reunions i despatx de l’AMPA.  

Una de les activitats preferents que desenvolupa l'AMPA és la distribució de llibres de text i material 

didàctic a principi de curs (distribució d'agendes, carpetes, etc.), així com el mercat de llibres 

d'ocasió. 

També col·laboren amb la compra de material fungible dels departaments que així ho requereixen, 

proveint d’armariets el centre i, econòmicament, en tot allò que consideren previ al consens de 

l’assemblea. 

Tenim, però, un punt feble respecte de la relació amb les famílies en general, doncs no sempre 

estem segurs que els arribin les nostres convocatòries i no totes responen positivament a les nostres 

peticions de col·laboració, sobretot al·legant manca de temps.  

És per això que establirem estratègies de participació en el desenvolupament diari del centre. 

 

2.7. L’edifici, les instal·lacions i els recursos. 

Després de quatre anys de petites reformes I adequacions per a donar resposta a l’increment de  

població de Cerdanyola dels primers cursos, hem passat de tenir 25 aules a tenir 30. Això ha 

determinat que hàgim estat d’obres obres al centre pràcticament tots els estius. Hem aprofitat per 

millorar algunes deficiències d’estructura (goteres) i manca realitzar la reforma integral dels 

vestidors aquest estiu.  No podem oblidar que el principal edifici encara necessita una reforma 

urgent dels lavabos, així com els terres dels passadissos i laboratoris. 

S’ha dedicat una part important del pressupost a la millora de les instal·lacions, però com sempre 

són insuficient i hem hagut de demanar ajuda econòmica a l’AMPA. 

Aquest curs la inversió s’està fent en la xarxa i el servidor. També amb la col·laboració de l’AMPA. 

Els ordinadors dels que disposem al centre són obsolets i el professorat treballa sovint amb 

ordinadors propis. 

Les dues aules d’informàtica tenen també ordinadors obsolets, si bé la UAB ens ha donat torres que 

ells no fan servir. És d’aquesta manera que anem millorant els nostres dispositius. 

El centre disposa de projectors a totes les aules i un parell d’equips de reserva.  

Amb el canvi d’empresa de neteja s’ha millorat el tema de la pols dels dispositius i el cablejat. 

També s’està canviant la forma de treballar amb els dispositius. Els Àmbits demanen tauletes per 

poder atendre a la diversitat i per treballar per projectes. El projecte de Ciències experimentals ha 

estat pioner i ara s’afegiran els de Llengües i Ciències Socials. 
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2.8. Relacions amb l’entorn 

Durant els quatre cursos anteriors s’han augmentat i millorat les relacions amb l’entorn, no 

únicament per part de la direcció, si no també de la comunitat educativa, així es participa activant al 

Pla educatiu d’Entorn, Pla de Formació de Zona, Consell Escolar Municipal, Consell Municipal 

Esportiu, Salut i escola, UAB, Associacions de veïns, Associació gent gran, Casal de Joves, Centre de 

Recursos, Organització Campionat Slalom, Col·laboració en les escoles de primària, Flor de Maig, 

Catalònia i un llarg etcètera. De fet, la nostra forma de treballar és aprofitar qualsevol oportunitat 

per a que l’alumnat es beneficiï de noves experiències i prioritzant les activitats de la ciutat. 

 

3. Anàlisi del funcionament intern. 

Al llarg d’aquests quatre cursos s’ha intentat millorar el funcionament i crear el protocols i eines 

necessàries per fer la feina més fàcil, sempre tenint tota la informació a l’abast de les persones que 

així ho necessiten. 

Seleccionem els aspectes de l’organització de centre que considerem més rellevants per al propòsit 

d’aquest projecte. 

 

3.1. Transició de primària a secundària. 

La direcció del centre  realitza unes xerrades durant el mes de abril/maig a les escoles de primària 

per parlar del canvi que suposa l’arribada a l’institut.  

En quant a l’intercanvi d’informació s’ha creat i millorat una graella d’informació que finalment l’EAP 

ha proposat com a graella corporativa als diferents centres de secundària de la ciutat, tot i introduint 

alguns canvis. La sessió d’intercanvi d’informació es realitza la última setmana de juny. 
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Es prioritza que les escoles adscrites col·loqui la informació prèviament per tal de poder parlar dels 

aspectes individuals de cada alumne. 

De la mateixa forma després es fa un feeedback amb les escoles al voltant del mes de febrer, una 

vegada acabada la primera avaluació. 

També s’han iniciat una coordinació primària secundària en un moment inicial amb matemàtiques. 

D’altra banda l’alumnat de 3r d’ESO realitza una representació de teatre en anglès i des de fa tres 

anys la representa per totes les escoles adscrites als nivells de 5è i 6è. 

L’Associació esportiva també organitza dos  casals d’estiu, un  multi esportiu i un altre de rítmica, per 

tal que l’alumnat nouvingut pugui venir al centre durant l’última setmana de juny i fins a mitjans de 

juliol. 

El centre ja disposava des de fa anys del Projecte Mentor, que relaciona alumant de 4t d’ESO amb els 

de 1r per tal que la transició sigui millor.  Es fa una sortida de tutoria (en forma de gimcana) per 

Cerdanyola que ajuda al coneixement i integració de l’alumnat. 

A finals de setembre principis d’octubre té lloc la benvinguda als pares i mares. Un membre de 

l’equip directiu presenta al professorat i tutors/es i coordinador/a de nivell. Entre tots i totes es 

responen a les inquietuds i incerteses d’aquest primers dies de classe. 

 

3.2. Atenció a la diversitat (ESO) 

Per tal que l’alumnat del centre superi les seves dificultats d’aprenentatge s’organitzen Grups 

flexibles, Grup USEE i atencions individualitzades en el moment en que s’estan impartint les 

assignatures instrumentals. Els GF són de 12 persones, i és d’entrada i sortida. Està dirigit a l’alumnat 

que mitjançant l’esforç i el compromís pot arribar a acreditar. Els grups són equilibrats i es poden 

mantenir el quatre cursos d’ESO. 

 

El professorat encarregat és especialista de Català, Matemàtiques, Castellà i EF amb anglès amb 

perfil diversitat, que porten la tutoria de cada nivell.  Aquest professorat forma part de l’àmbit 

corresponent i es coordinen per tal d’establir els mínims necessaris per assolir les competències de 

cada nivell, àmbit i dimensió. Amb gran experiència formen un equip de nivell que es reuneix 

setmanalment. A la resta de assignatures, es fan les adaptacions necessàries segons les dificultats 

que presenti l’alumnat. Paral·lelament, poden entrar professorat de reforç a l’aula en funció de les 

necessitats i la disponibilitat. 
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3.3. Aula d’acollida  

L’aula d’acollida no està contemplada si no hi ha un mínim de 8 alumnes. En aquest moment no en 

tenim. Si arriba un alumne nouvingut ens preocupem de trobar hores de professorat perquè pugui 

atendre a aquest alumnat. 

 

3.4. Batxillerat 

El professorat de batxillerat no afronta els mateixos reptes, de fet aquest últims quatre cursos hem 

intentat donar importància als cursos de batxillerat amb l’objectiu de rendiment i èxit acadèmic 

sense deixar de banda l’aspecte emocional. De fet, es dona molta importància a la tutoria de 1r i 2n. 

S’han introduït els exàmens trimestrals perquè l’alumnat  pugui entrar en un escenari d’exàmens 

semblants als de la selectivitat, i s’ha donat pas a millores en els currículums. L’exigència és més 

gran. El treball de recerca és un aspecte important per aconseguir la planificació el treball en equip i 

la responsabilitat necessària així com la posada en públic del treball.  A destacar l’augment de 

treballs exposats en anglès. Últimament tenim peticions de matrícula externa d’entre 20/30 alumnes 

per a 1r.  

3.5. Equips de treball. 

 Equip directiu: Quatre membres. 

 Comissió d’atenció a la diversitat: Donat que és un òrgan decisiu al centre i incideix en el 

seu funcionament, es forma amb la direcció al complert, els coordinadors/es de nivell, el/la 

Psicopedagog/a del centre, la Psicopedagoga de la USEE, la representant dels serveis socials 

de l’Ajuntament, la referent de l’EAP i, si s’escau, la coordinadora LIC i la  infermera de Salut i 

escola. La Comissió d’Atenció a la Diversitat es reuneix un cop al mes. 

 Equips de Caps d’àmbit:  Són uns dels pilars del nostre projecte i en tenim 9: En Llengües 

(Català, Castellà i Llengües estrangeres) Matemàtiques, Expressió, Educació Física, Socials, 

Cientificotecnològic i Humanitats. Tot el professorat es reparteix segons les seves 

especialitats. El dirigeix el Cap d’estudis. 

 Equips docents de nivell: Són els altre pilar del projecte i està format pels tutors/es i el  

professorat que imparteix les assignatures al nivell. Es reuneixen de manera prescriptiva un 

cop a la setmana. També formen les reunions de l’avaluació inicial i avaluacions trimestrals, 

finals ordinàries de juny i final extraordinària de setembre. Un membre de l’equip directiu 

forma part de cada nivell.  El dirigeix el /la coordinadora/o de nivell.  

 Equip de tutors: Format pels tutors del nivell i coordinats pel coordinador/a de nivell. 
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 Tutors de Treball de Recerca: Al nostre centre qualsevol professor pot ser tutor de treball 

de recerca, d’aquesta manera les hores estan repartides entre tot el col·lectiu. S’ha 

regularitzat el calendari per millorar l’organització de l’alumnat i l’aprofitament del temps. 

 

3.6. Documents d’organització i gestió. 

Durant aquest quatre cursos s’han elaborat i concretat tota la documentació prescriptiva que ens 

ajuda a la correcta funció de direcció i organització interna. Hem creat un espai al drive on es 

comparteix tota la documentació necessària. 

 Projecte educatiu de centre: Conté el plantejament institucional i tindrà un durada de 

quatre cursos. 

 Pla anual: Determina la concreció anual de cada curs i es refereix al PEC. 

 NOFC: Cada dos anys es fa una revisió. Hem aconseguit un NOFC força adequat a les 

característiques del nostre centre. Així doncs, esperem fer petites modificacions cada cop 

que es necessiti la seva rectificació o la seva concreció. 

 Pla d’acollida professorat i alumnat: Tenim un pla adequat al professorat nouvingut així 

com al professorat substitut. També quan arriba un alumne a mig curs tenim el protocol 

establert per a l’ocasió. 

 Projecte lingüístic: Elaborat el curs passat, és un document viu que pot canviar en funció de 

les millores i canvis que en referència a aquest aspecte. 

 Pla d’atenció a la diversitat: Recull tota la organització interna i les necessitats en funció 

de l’alta diversitat del nostre centre. 

 Pla d’acció tutorial: Una eina que funciona concretant les activitats en el nivell i en funció 

de les necessitats de l’alumnat però és una tasca pendent a re elaborar segons les noves 

necessitats.  

 Projecte de convivència: Dirigit pel cap d’estudis recull els temes de convivència i 

mediació. 

 Pla de treball de pràctiques: Donat que el nostre centre és un centre formador i en 

col·laboració amb les universitats, tenim un pla de treball molt adequat a les necessitats de 

l’alumnat que escull el nostre centre. 

 Documentació de nivells: Recull tota la documentació necessària per funcionar com a 

nivell: orles, informació de l’alumnat, grups, optatives, documents d’orientació treballs de 

síntesi, etc. 
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 Documentació de Caps de departament: S’inclou les programacions els documents 

d’atenció a la diversitat, mínim, criteris d’avaluació, inventaris, llibres, etc. 

 Documentació secretaria: Documentació necessària per a la funció diària.  

 Documentació consergeria: Conté tots els protocols necessaris i els documents de 

subministres, aules, reparacions, faltes, etc. 

 

3.7. Projectes engegats 

 Pla de l’esport a l’escola: Projecte en funcionament des de 2006 amb gran estructura i 

molt bona organització al centre. Som molt importants a la ciutat com a entitat. 

 Biblioteca: Reutilització de llibres de text i préstec, oberta a la ciutat els dilluns, s’organitza 

tot el canvi de llibres i la socialització dels llibres de text. 

 Revista Banews: És la revista del centre, realitzada per l’alumnat de 4t d’ESO en l’àmbit 

d’una assignatura optativa. Té una difusió de 700 exemplars cada trimestre. La subvenciona 

l’AMPA.  

 Projecte de Ciències: a batxillerat dona resposta a la quantitat d’alumnat científic. Des de 

fa tres anys, en col·laboració amb la editorial Science bits, s’ha convertit en un projecte 

innovador que permet treballar en línia i millorar els aprenentatges i las tasca docent. 

 GEP: Gran projecte lingüístic en anglès, que permet fer servir noves metodologies en 

aquesta llengua. En aquest moment ja tenim accions de 1r a 4t d’ESO. Això fa que al Treball 

de Recerca de batxillerat tingui alumant que ho vulgui fer en anglès. 

 

4. Objectius a assolir. 

 

4.1 Millora dels resultats acadèmics. 

Volem millorar els resultats acadèmics de l’ESO i el Batxillerat tot en un entorn de millora de 

les llengües estrangeres i la col·laboració de tota la comunitat educativa. Per això cada 

vegada es dona més protagonisme als àmbits en la selecció d’estratègies i activitats de 

millora. 

 

4.2  Millora de la cohesió social. 

Volem aconseguir una millor cohesió social i una millora en les actituds de l’alumnat, sense 

distincions de gènere, opció sexual, raça, religió, opinió, posició social, nacionalitat, etc. Per 

aconseguir aquest objectiu cal la generalització del principi bàsic de la cooperació que s’està 

estenen al centre. Important la consolidació d’equips amb els perfils estructurals. 
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4.3 Millora de l’organització del centre. 

Volem seguir millorant l’organització del centre en els diferents aspectes de manteniment, 

optimització dels espais, millora dels processos, etc. tot guanyant eficàcia en tota 

l’organització del centre. 

 

4.4 Millora de la conservació del centre i optimització de les TIC/TAC. 

En funció dels recursos econòmics es prioritzarà el manteniment del centre i la bona 

utilització de les TIC i la nova instal·lació del servidor i punts wifi. 

 

4.5 Recolzament dels diferents projectes i promoció de nous projectes. 

 

GEP: Creixement en professorat i sessions GEP i possible GEP en francès. 

PROJECTE DE LLENGÜES ESTRANGERES: Millora del treball multinivell amb la 

utilització de noves tecnologies. 

PROJECTE MATEMÀTIC: Treball per projectes. 

PROJECTE CIÈNCIES: Treball interactiu i significatiu. 

PROJECTE INTERDICIPLINAR LLENGUA CASTELLANA I SOCIALS: Treball per 

projectes. 

PAT 17-21:  Determinació d’activitats i la seva concreció. 

PLA DE L’ESPORT: Projecció en noves especialitzats. 

 

5. Actuacions previstes. 
 

El Departament d’Ensenyament  marc a els aspectes prioritaris que cal consolidar en tots els centres, 

l’assoliment per part de l’alumnat d’un bon nivell de comprensió  i expressió oral i escrita, d’agilitat 

en l’ús d’estratègies i instruments de càlcul i resolució de problemes i autonomia en l’aprenentatge 

tot indicant l’aprenentatge significatiu. Per aconseguir aquesta fita proposem el manteniment de 

l’estructura de funcionament dels grups del nostre centre i la participació global del claustre de 

professorat. 

5.1. Actuacions pedagògiques 

Competències claus: cada departament tindrà elaborat dintre de la programació les 

competències i els mínims necessaris per assolir els objectius.  Concreten col·laboracions 

entre els departaments. 

Vocabulari mínim i tipus de discurs: Entre tots els departaments es proposa establir un 

mínim de termes i conceptes que l’alumna ha d’assolir a cada nivell. Ha de ser dificultat 

progressiva i adaptada a les necessitats de l’alumnat. 

Ús de l’agenda, llibres i dispositius: Com a eines d’aprenentatge s’han de tenir i fer servir 
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amb responsabilitat i sota el control dels pares i mares/tutors/es. 

Política de deures: Els equips docents coordinen els termes de deures o feines a casa, que 

com a objectiu tindrà la consolidació, reforç o ampliació.  

Ús de les TIC : Treball amb les noves tecnologies 

Treball per projectes. Iniciar el treball per projectes entre diferents departaments fent 

servir noves estratègies i metodologies que motivin a l’alumnat i faci un aprenentatge 

significatiu. 

5.2. Actuacions respecte al centre 

L’ institut ha de mantenir el seu caire dinàmic, estimulant el caire associatiu. De fet, aquest 

últim curs s’ha iniciat una associació  d’alumnes que es reuneix periòdicament. També volem 

millorar la sensació de pertinença per aconseguir que la cura dels espais i mobiliari sigui una 

tasca de tota la comunitat educativa. 

Millora de la conservació dels espais : Repassar les necessitats de cada aula i anar 

revisant i canviant els materials necessaris (cortines, portes, pintures, etc.) 

Implantació de sistemes d’informació i optimització de la comunicació amb la 

comunitat educativa: Millora de la web i twitter  com a eina de comunicació. Buscar noves 

formes de comunicació amb correus corporatius per a tota la comunitat educativa. 

5.3. Actuacions respecte a l’entorn 

Ciutat:  Obrir les portes del centre a altres activitats, interactuar amb empreses per a la 

millora del nostre projecte de recerca. 

Antics alumnes: aprofitant l’assemblea d’estudiants i el 25è aniversari de la creació de 

l‘institut, iniciar una nova associació que impliqui a tots els estaments de la comunitat 

educativa del nostre centre. 

Viatges internacionals: Continuar amb les visites a països de llengües estrangeres per 

estimular a l’alumnat a la millora de les mateixes. Fomentar els agermanaments. 

Revista i premsa local: Establir col·laboracions precises amb les comunicacions. 

Altres instituts i universitats: Continuar amb la línia de col·laboracions. 
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6.-  Concrecions organitzatives 

6.1 Procés d’avaluació. L’avaluació ha de permetre relacionar el processos d’ensenyament 

aprenentatge, la gestió dels recursos i els objectius que el centre proposa. Ha de ser útil per a la 

pressa de decisions. 

6.2 Indicadors per a l’avaluació: Exemple de desplegament d’objectius, pendent del 

desplegament per part dels àmbits. 

 

DESPLEGAMENT DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS. 

 

      

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 

Millorar els 
resultats 
educatius 

Període 2017 – 2021 

Codi: 08045549 

Ponderació 40% 

Descripció: Elaboració d'estratègies amb l'objectiu de millorar les competències bàsiques de l'alumnat i de proporcionar-los eines que els permetran seguir 
estudiant al llarg de tota la vida. 

Responsables de l’objectiu: Cap d'estudis i coordinador pedagògic 

Estratègies % 

1:01 Aportació projectes dels departaments    

1:02 Consolidació  oferta optatives instrumentals   

1:03 Consolidació del grup impulsor del professorat d'altes capacitats   

1:04 Millora especial competència matemàtica   

1:05 Millora currículum ESO i batxillerat   

1:06 Difusió a nivell mediàtic dels centres concertats   

1:07 Projecte departament d'anglès   

Activitats 17 18 19 20 

1:01:01 

Reunions previes amb els caps de 
departament d'instrumentals i els professorat 
per tal d'establir un pla d'acció de cada curs, 
tot recollint propostes de millora 

        

1:01:02 Coordinació projectes departaments         

1:01:03 
 Compartir i comunicar els projectes amb els 
mínims establerts per instrumentals 

        

Activitats 17 18 19 20 
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1:02:01 El·laboració  optatives instrumentals         

1:02:01 
Establir desdoblaments a els instrumentals 
segons professorat  

        

1:02:03 
 Establir optatives de xifres i lletres per tal de 
reforçar el nivell de llengües i matemàtiques, 
en coordinació amb els departaments 

        

 

Exemple de memòria i avaluació per objectius 

Resum d’indicadors d’activitat i recollida d’informació 
relativa a l’execució d’una activitat   

Curs 17-18      

       

Objectiu 
estratègic 

  
Responsabl
e    

Estratègia       

Activitat 
Reunions previes amb els caps de departament d'instrumentals i els professorat per tal d'establir un pla d'acció de 

cada curs, tot recollint propostes de millora 

Grau d’execució 
Mesura si l’activitat s’ha dut a terme de la manera prevista: s’han dut a terme les 

accions programades i s’ha aplicat a les àrees o a l’alumnat previst. 

  Gens Poc Bastant Molt   

Grau d’execució 
de les accions 
programades (1) 

        

  
Aplicació a les 
àrees, nivells i/o 
alumnat (2) 

        

  

Qualitat d’execució 

Mesura si l’activitat s’ha dut a terme amb qualitat, això és 
acomplint els terminis establerts, utilitzant la metodologia 

prevista, els recursos assignats i amb la participació dels 
responsables. 

  Gens Poc Bastant Molt   
Acompliment 
dels terminis 
d’execució (1) 

        

  
Nivell de 
compliment de 
les persones 
implicades (2) 

        

  
Utilització dels 
recursos 
previstos (3) 
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Adequació 
metodològica (4) 

        

  

       

Grau d’impacte 
Mesura si l’activitat contribueix a assolir i/o millorar els resultats en relació a l’objectiu 

de sistema. 

Activitats per a l'objectiu….. 0% – 40% 40% – 60% 60% – 80% >80% 

          

          

 

Lectura i explicacions 

Grau 
d’execució  

  
    

 GENS POC BASTANT MOLT 

Grau d’execució de les accions 
programades (1) 

(GENS) S’han 
programat les 

accions de 
l’activitat 

però no s’han 
dut a terme 
les accions 
previstes o 
s’ha fet de 

manera gens 
sistemàtica. 

▪  (POC) S’han 
programat les 

accions de 
l’activitat i s’han 
dut a terme unes 
poques accions o 
de manera poc 

sistemàtica. 

▪  (BASTANT) S’han 
programat les 

accions de 
l’activitat i 

majoritàriament 
s’han dut a terme i 

de manera prou 
sistemàtica. 

▪  (MOLT) S’han 
programat les 

accions de 
l’activitat i s’han 
dut a terme i de 

manera 
sistemàtica. 

Aplicació a les àrees, nivells i/o 
alumnat (2) 

▪  (GENS) S’ha 
aplicat a 

menys del 
25% de les 

àrees, nivells, 
grups o 
alumnat 

previstos. 

▪  (POC) S’ha 
aplicat en un grau 
entre el 25% i el 

50% de les àrees, 
nivells, grups o 

alumnat previstos. 

▪  (BASTANT) S’ha 
aplicat en un grau 
entre el 50% i el 

75% de les àrees, 
nivells, grups o 

alumnat previstos. 

▪  (MOLT) S’ha 
aplicat a més 

del 75% de les 
àrees, nivells, 

grups o alumnat 
previstos. 

Qualitat d’execució  
      

Acompliment dels terminis 
d’execució (1) 

▪  (GENS) No 
s’han 

respectat els 
terminis 

previstos per 
desplegar 
l’activitat. 

▪  (POC) S’ha iniciat 
l’activitat però 

s’ha desplegat de 
manera poc 
sistemàtica. 

▪  (BASTANT) 
L’activitat s’ha 

iniciat en el temps 
previst però no 
s’han respectat 

alguns dels 
terminis de 

desenvolupament. 

▪  (MOLT) 
L’activitat s’ha 

iniciat, 
desenvolupat i 
avaluat d’acord 

amb la 
temporització 

prevista. 

Nivell de compliment de les 
persones implicades (2) 

▪  (GENS) 
Només ha 

participat el 
responsable 
de l’activitat. 

▪  (POC) Han 
participat entre un 

25% i un 50% de 
les persones 

previstes. 

▪  (BASTANT) Han 
participat entre un 
50% i un 75% de les 
persones previstes. 

▪  (MOLT) Han 
participat més 

d’un 75% de les 
persones 
previstes. 
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Utilització dels recursos previstos (3) 

▪  (GENS) No 
s’han utilitzat 

cap dels 
recursos 

previstos o bé 
s’han utilitzat 

poc 
adequadamen

t. 

▪  (POC) S’han 
utilitzat pocs 

recursos 
disponibles i de 

manera poc 
sistemàtica. 

▪  (BASTANT) La 
majoria de recursos 

s’han aprofitat 
convenientment i 
han aportat prou 

qualitat a 
l’activitat. 

▪  (MOLT) Els 
recursos 

disponibles 
s’han aprofitat 
amb eficiència i 

han aportat 
qualitat a 
l’activitat. 

Adequació metodològica (4) 

L’avaluació de l’adequació metodològica s’ha de centrar en la reflexió 
sobre la metodologia usada i si el procés respon a les expectatives de 

l’alumnat. Cal veure si a l’inici de l’activitat es comunica a l’alumnat els 
objectius de l’activitat, què se li demanarà i els criteris d’avaluació. 

L’activitat segueix una seqüència didàctica des del més simple i proper al 
més complex i proper passant per l’abstracció, la consolidació i 

sistematització de coneixements. L’activitat contempla recuperar l’alumnat 
que segueix amb dificultat en diferents moments del seu desplegament. 
L’alumnat assoleix els objectius de l’activitat i aquesta és adequada a la 

diversitat de l’alumnat, de manera que no s’exclou a cap alumne. 

Adequació metodològica (4) 

(GENS) No 
s’ha seguit la 
metodologia 
establerta o 

s’ha fet 
erràticament i 

sense 
considerar 
massa el 

progrés de 
l’alumnat 

▪  (POC) S’ha seguit 
la metodologia en 
algunes ocasions o 

bé sense 
completar-ne les 
passes; l’alumnat 

s’ha vist 
desconcertat. 

▪  (BASTANT) S’ha 
seguit la 

metodologia 
establerta de 

manera que ha 
ajudat 

raonablement 
l’alumnat en el seu 

progrés en els 
aprenentatges. 

▪  (MOLT) S’ha 
seguit la 

metodologia de 
manera 

sistemàtica; 
l’alumnat se 

l’ha fet pròpia i 
permet el seu 
progrés en els 

aprenentatges. 

 

6.3 Mecanismes d’autoavaluació, de participació de la comunitat  educativa i de 

rendiment de comptes:  

Mitjançant formularis a tots els nivells, pares, mares, alumant i professorat. 

  

6.4 Foment de la participació de la comunitat educativa de centre. Lideratge distribuït: 

treball en equip, millora i satisfacció i recursos.  

Volem fomentar el treball en equip donant la importància als nivells, al professorat  i a l’alumnat. 

  



23 
Projecte educatiu de centre 2017-2021 

 

 

  

  

  

 


