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1.MARC LEGAL 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (article 91) estableix que tots els centres 

vinculats al Servei Educatiu de Catalunya han de disposar de Projecte Educatiu. El 

Projecte Educatiu, que és la màxima expressió de l’autonomia dels centres, recull la 

identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i n’hi dóna sentit amb la 

finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament 

educatiu, d’acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 d’agost, 

d’autonomia dels centres educatius, que situa la presa de decisions en l’àmbit del centre 

per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu. En aquest sentit, el Projecte 

Educatiu de Centre és el document estratègic marc de la institució escolar que concreta, 

interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, 

d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre. 

L’organització i gestió dels centres han d’orientar-se a l’assoliment d’aquests objectius. 

La normativa que regula el contingut, l’elaboració, la difusió i la implicació dels diferents 

agents de la comunitat educativa en el PEC és: 

▪ Llei orgànica 2/2006,de 3 de maig, d’educació, on es regula tota la legislació 

bàsica estatal sobre el PEC als articles 120-121. 

▪ La llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació estableix que tots els centres vinculats 

al Servei d’Educació de Catalunya han de disposar de projecte educatiu als 

articles 91 al 95. 

▪ El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, al Capítol 

únic, article 2.1 sobre l’autonomia dels centres educatius, i al Capítol 1 sobre el 

Projecte educatiu del centre, en els articles 4, 5 i 6 recull la definició, el contingut, 

la seva aprovació i difusió. 

▪ El Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres docents 

públics i del personal directiu professional docent: article 2 (grau d’assoliment 

dels objectius del projecte educatiu), article 6 (proposta del PEC i de modificació), 

article 8 (adequació de les NOFC al PEC, articles 23, 24 i 25 (el projecte de 

direcció i el projecte educatiu de centre). 

▪ El Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ ordenació dels 

ensenyaments de l’ educació secundària obligatòria. 

▪ L’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment 

i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària 

obligatòria: articles 2.5 i 2.8 (criteris d’avaluació). Aquesta Ordre està modificada 

per l’Ordre ENS/56/2012, de 8 de març. 
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▪ l Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir 

el perfil i la provisió dels llocs de treball docent. 

▪ Resolució de 20 de juny de 2014 per la qual s’aproven els documents per a 

l’organització i la gestió dels centres per al curs 2014-2015 
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2.INTRODUCCIÓ 

El PEC constitueix el marc organitzatiu i ideològic d’un centre, defineix els trets 

d’identitat, els principis pedagògics , els objectius que es volen aconseguir i l’estructura 

organitzativa de la institució. 

El Projecte Educatiu ha de ser un marc de referència per a la tasca docent, ha d’estar 

contextualitzat en la realitat del centre i ha de poder donar resposta a aspectes bàsics 

de l’educació. En aquest sentit es pretén la formació integral dels alumnes que faci 

possible el desenvolupament com a persones i com a ciutadans i al mateix temps 

adquireixin uns coneixements que els permeti enfrontar-se a les noves ofertes del món 

laboral o continuar en la vida acadèmica . Presta especial atenció a la integració i a la 

coeducació , al tractament de les llengües , a la innovació i a la millora contínua i ha de 

buscar la implicació de tots els col·lectius que integren la institució en el 

desenvolupament del projecte.  

Volem ser un centre arrelat a la població, innovador, amb visió de futur i un referent de 

qualitat educativa que potenciï les habilitats comunicatives en català, castellà i anglès i  

capdavanter en l’ús de les TIC, que desperti i potenciï l’interès dels nostres alumnes 

vers  la ciència i la tecnologia  per afavorir l’èxit i l’excel·lència en els resultats a partir 

de l’equitat i la inclusió i del desenvolupament de les potencialitats de cada alumne. 

Volem participar en la construcció de la societat del futur: formada, cohesionada, 

emprenedora, solidària i oberta al món. 

El Projecte Educatiu es completa amb els altres documents de centre que es poden 

consultar a la nostra pàgina web (www.inscanmargarit.cat), com són:  

• Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC): Defineixen i 

concreten els drets i deures dels membres de la comunitat educativa. Regulen 

la convivència i expliciten l’organització i les responsabilitats dels òrgans de 

govern, institucionals, de funcionament i gestió de l’Institut. Inclou l’ordenació, 

organització i directrius pedagògiques que defineixen els diferents estudis que 

es fan al centre.  

• Projecte de direcció (PdD): S’hi ordena el desplegament i l’aplicació del projecte 

educatiu per al període de mandat de la direcció, s’hi concreta l’estructura 

educativa del centre i els indicadors que han d’avaluar l’exercici de la direcció  

• Pla d’Acció Tutorial (PAT): Regula, concreta i fixa els protocols en l’exercici de la 

tutoria i la coordinació dels equips docents com a eina fonamental per a la 

formació integral de l’alumnat.  
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• Projecte Lingüístic de Centre (PLC): Estableix les pautes d’ús de la llengua 

catalana i el tractament de la resta de llengües que tenen presència dins la vida 

diària del centre.  

• Carta de compromís educatiu: L’ objectiu de la qual és incentivar la implicació de 

les famílies en l'educació dels seus fills i aconseguir determinats compromisos 

per part dels centres, en un entorn de convivència i respecte que faciliti les 

activitats educatives.  

• Projecte de convivència: Que reflecteix  les accions que el centre educatiu 

desenvolupa per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per 

a la convivència i la gestió positiva dels conflictes 

 

3. ANÀLISI DE L’ENTORN FÍSIC I SOCIAL 

 

3.1 El centre i l’entorn 

 Corbera és un municipi de la comarca del Baix Llobregat situat a vint-i-cinc quilòmetres 

de Barcelona amb una extensió de 18,36 km2 . El seu territori és molt accidentat i està 

cobert amb bona part per extenses zones de bosc. Aquest municipi té una població 

propera als 15.000 habitants repartida entre un nucli concentrat i una àmplia zona 

dispersa formada per més de 30 urbanitzacions. La seva densitat de població és de 

765h/km2. Té un patrimoni cultural i artístic  ric i important. Destaca l’ermita de Sant 

Ponç ( església romànica del S XI). Altres llocs d’interès són també el casal de Santa 

Magdalena i l’Hospital dels Peregrins del S XVI. 

Un dels esdeveniments de gran tradició que se celebra anualment és el Pessebre Vivent 

(1r Pessebre Vivent de Catalunya)  amb la participació de la gent del municipi i amb una 

gran afluència de visitants vinguts d’arreu. 

Quant al tipus de població cal esmentar que en el municipi predominen famílies de 

classe social mitjana amb un nivell d’instrucció mitjà de 2n grau  (el 61% té estudis 

mitjans,  un 20% en té de superiors,   un 12% té estudis primaris i un 7% no tenen 

titulació ). Pel que fa a l’origen de la població, la majoria (92%) són nascuts a Catalunya 

o a la resta del territori espanyol i destaca un 8 % de població immigrada formada 

sobretot per paraguaians i magribins entre d’altres. Cal afegir que Corbera, després 

d’haver patit un fort creixement de població, i sobretot un important creixement migratori 

provinent del Paraguai, a partir de l’any 2010 i com a conseqüència de la crisi 

econòmica, la població es va  estancar . Tot i això el procés migratori va contribuir als 

canvis demogràfics, socials, lingüístics etc. 
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L’activitat econòmica del municipi se centra en el sector serveis, concretament en el petit 

comerç, mentre que la indústria és poc significativa. La taxa d’atur ( 5%) és baixa 

comparada amb la de la comarca. Com a conseqüència , els desplaçaments diaris per 

motius laborals a zones del voltant, majoritàriament Barcelona, Hospitalet, Molins de 

Rei, .... són una altra característica i condicionant de la població del municipi. 

3.2 l’INS  i la seva història  

L’INS Can Margarit és un centre d’Educació secundària que va iniciar la seva activitat 

educativa al setembre de 2008 quan les obres de l’edifici encara no havien finali tzat. 

L’equip directiu va prendre la decisió d’habilitar la part acabada de l’edifici per tal que els 

alumnes i professors tinguessin el centre de Can Margarit com el seu centre de 

referència. Es van poder iniciar les activitats educatives, durant el primer trimestre, amb 

certa normalitat gràcies a la comprensió dels pares, la col·laboració dels alumnes i la 

professionalitat dels docents. 

Al desembre de 2008 finalitzen les obres i l’INS Can Margarit es converteix en un centre 

espaiós, lluminós, ubicat al mig de la natura i amb unes instal·lacions òptimes per dur a 

terme una bona tasca educativa.  

 S’inicia el curs escolar amb quatre grups de l’ESO, dos primers i dos segon, amb un 

total de 92 alumnes provinents en la gran majoria d’un únic centre adscrit, el CEIP Jaume 

Balmes, i una plantilla de 12 professors, 9 a jornada completa i 3 a mitja jornada. 

El curs 2009-2010, l’equip directiu planteja en el Consell Escolar Municipal un canvi en 

la zonificació per tal que el repartiment d’alumnes del municipi quedés equilibrat per 

afavorir l’homogeneïtat dels centres de secundària de la mateixa localitat. Els resultats 

d’aquesta nova zonificació no van ser positius perquè érem un centre de nova creació, 

poc conegut, no consolidat, amb una plantilla poc estable, i on no s’imparteixen els 

estudis postobligatoris de batxillerat. Davant d’aquesta situació plantegem davant del 

Departament d’Ensenyament, un nou canvi en la zonificació de centres i el Departament 

decideix fer una nova adscripció dels centres de primària als centres de secundària. Des 

del curs 2010-2011 es va decidir que els centres d’educació primària adscrits a l’INS 

Can Margarit fossin  l’escola El Corb , i  EL Solell , de La Palma de Cervelló, i a partir 

del curs 2016-2017 va començar a rebre els alumnes del Cau de la guineu. 

 

3.3 L’alumnat de l’INS Can Margarit 

El centre ( any 2019)  té un total de 380 alumnes, la majoria dels quals són de 

nacionalitat espanyola, i la resta provenen de l’estranger majoritàriament de 

nacionalitats sud-americanes, magribins, xinesos i de diferents països europeus 
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(Hongria, Regne Unit, Rússia, Alemanya...). Cal destacar que, malgrat la varietat de 

nacionalitats presents,  el nombre d’alumnes estrangers en el centre és minoritari 

(8,8%). 

Els alumnes del centre provenen essencialment del municipi de Corbera, de la Palma 

de Cervelló i des del curs 2018-2019, que s’ha implementat un cicle formatiu de grau 

mitjà , rebem alumnes de St Andreu de la Barca i d’altres poblacions de les rodalies 

del nostre municipi. 

 

3.4 Professorat 

El nombre de professors i professores que treballen en el centre en el centre ( curs 2019-

2020)  és de 37. D’aquests, 10 ocupen plaça definitiva en el centre i 27 són interins o 

estan en comissió de serveis. Cal fer esment que aquest nombre tan elevat de 

professors interins rau en el fet que un 25% de la plantilla del centre està en comissió 

de serveis en altres instituts.  

 3.5 Instal·lacions i Serveis 

El centre disposa de les instal·lacions següents: 

• 17 aules equipades amb pissarres digitals interactives i projectors. 

• Aula d’informàtica equipada amb ordinadors de sobretaula i portàtils. 

• Aula de visual i plàstica. 

• 2 laboratoris :1 Física i Química 1Geologia i Biologia. 

• Taller de Tecnologia. 

• Sala professorat 

• Departaments didàctics 

• Sales de visita ( tutories) 

• Aula de delegats. 

• Infermeria  

• Pista esportiva. 

• Gimnàs  

•  Vestidors amb dutxes 

El centre també disposa de La cafeteria /cantina és un espai obert a tota la comunitat 

educativa: alumnes, professorat, personal no docent, i pares i mares d’alumnes. 

L'institut Can Margarit posa a disposició del seu alumnat els recursos més moderns i els 

serveis més adients per aconseguir una formació de qualitat.  
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4. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI .MISSIÓ, VISIÓ I VALORS 

L’INS Can Margarit és un centre públic que depèn del Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya , en el qual s’imparteixen estudis d’ESO i de cicles formatius. 

El centre es regeix en la seva actuació pels principis recollits en L’Estatut d’Autonomia, 

la LEC i altres normatives que fan referència a l’Educació. 

Els trets d’identitat del PEC constitueixen la seva columna vertebral i en determinen els 

eixos bàsics d’actuació. El projecte educatiu de centre és un document que ha d’estar 

en constant revisió i el claustre de professorat en primer terme , i el Consell Escolar en 

última instància hauran d’aprovar-ne les modificacions corresponents.  

4.1 MISSIÓ 

La missió de L’INS Can Margarit respecte l’alumnat és : 

• Acollir-lo i acompanyar-lo en la seva formació integral com a persona. 

• Formar-lo d’acord amb les exigències normatives i professionals. 

• Orientar-lo per tal d’afavorir la seva òptima integració en el món adult i laboral. 

• Acreditar-lo per tal que pugui demostrar les capacitats i les competències 

adquirides. 

4.2 VISIÓ 

L’INS Can Margarit: 

• Ha de ser una institució democràtica, laica, flexible, oberta a la societat i que ha 

de tenir la capacitat d’adaptar-se a les necessitats d’aquesta societat.  

• Ha d’oferir una gestió transparent, dinàmica, integradora i participativa de tots 

els elements i col·lectius que formen part de la comunitat educativa. 

• Ha de ser un centre actiu, emprenedor, compromès amb la millora contínua de 

l’alumnat, respectuós amb l’entorn i ha d’afavorir la integració i tolerància. 

• Ha d’oferir una formació en valors que sigui una pràctica educativa diària amb 

propostes concretes d’actuació per tal que el centre acabi essent un referent 

cultural i de cohesió en el municipi. 

• Ha de vetllar per tal que procés educatiu es realitzi en un ambient agradable, 

net, endreçat, dinàmic, participatiu i creatiu. 

• Ha de ser un centre on l’ús de les diferents tecnologies educatives sigui una 

pràctica habitual en tots els àmbits de la docència i no pas un fet excepcional 

per tal de formar persones que puguin incorporar-se a la societat amb un alt 

grau d’autonomia I independència. 
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• Ha de ser una institució on la continuïtat d’estudis sigui un fet habitual i majoritari 

i, especialment, en finalitzar l’etapa de l’ensenyament obligatori. 

• Ha procurar que sigui un centre atractiu per a les famílies tant pel que fa 

referència a l’atenció personalitzada  i relacions properes i de familiaritat entre 

tota la comunitat educativa, com per l’oferta d’uns ensenyaments de qualitat. 

• Ha d’utilitzar estratègies educatives pròpies que permetin afrontar els conflictes 

de convivència que sorgeixen i resoldre’ls mitjançant el diàleg, la mediació i 

resolució de conflictes. 

• Ha d’afavorir un entorn de respecte i cordialitat per tal de facilitar la implicació 

de tota la comunitat educativa en els diferents aspectes dels processos 

d’ensenyament – aprenentatge. 

• Ha de pretendre que la formació permanent, la innovació, i la participació en 

projectes de diferents àmbits sigui un signe d’identitat . 

• Ha de vetllar perquè  l’alumnat de CFGM finalitzi els seus estudis amb un alt 

nivell de qualificació professional. 

• Ha de ser un centre referent per a les escoles i  instituts del nostre entorn proper 

amb un compromís de qualitat i excel·lència . 

• Ha de procurar que els nostres alumnes siguin persones responsables, amb 

esperit crític i que contribueixin  al progrés i desenvolupament de la nostra 

societat, amb uns valors de solidaritat i respecte a les persones i al medi 

ambient. 

 

4.3 VALORS 

 

L’INS Can Margarit fomenta : 

• La Integració de tothom en un projecte de centre assumible, promovent la 

participació activa i creativa dels diferents col·lectius que formen part de la 

comunitat educativa. 

• La iniciativa de tots els protagonistes del procés educatiu per tal de millorar els 

resultats tant personals com acadèmics de l’alumnat i l’ambient de convivència 

en el centre. 

• El respecte a la diversitat cultural, ideològica, lingüística, religiosa, i de gènere . 

• La integració a la cultura i la llengua del país mitjançant eines educatives que 

permetin l’acollida de l’alumnat. 

• El tractament personalitzat de la diversitat que permeti la inclusió de tothom 

promovent la igualtat d’oportunitats. 

• La cultura de l’esforç individual i col·lectiu. 
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• L’ estímul del plaer pel coneixement com a eina educativa. 

• El respecte a l’entorn i el medi ambient educant en la sostenibilitat com a filosofia 

de vida. 

• La cultura de la mediació ,la millora de la convivència per afavorir les relacions 

positives, el sentiment de pertinença i la cohesió social. 

• El compromís amb la cultura, les festes, les tradicions i amb la llengua catalana.  

• L’aprenentatge de les llengües estrangeres per desenvolupar les competències 

comunicatives i així encarar els reptes de la nostra societat actual multicultural i 

multilingüe. 

5. PLANTEJAMENTS I OBJECTIUS EDUCATIUS  

 

1. Potenciar l’expressió  en el seu sentit més ampli, per tal de millorar la competència 

comunicativa, tant pel que fa a la comprensió com a l’expressió  oral i escrita en 

diferents llengües: (català, castellà, anglès i francès) com a element que permeti 

arribar al coneixement de totes les àrees.  

 

2. Vetllar per l’ús habitual del català com a llengua vehicular i  d’aprenentatge per 

aconseguir que l’alumnat consolidi el domini oral i escrit d’aquesta llengua i 

adquireixi la competència suficient en el seu ús social i de comunicació. 

 

3. Promoure un ensenyament de qualitat, realista i que prepari per a la vida, mitjançant 

una pedagogia innovadora i adaptada al canvi, impartint uns coneixements que 

connectin amb la realitat social.  

 

4. Propiciar metodologies actives d’investigació i de recerca que fomentin 

l’aprenentatge per descobriment, l’autonomia dels alumnes i la presa de decisions 

responsables.   

 

5. Buscar l’excel·lència acadèmica prestant una atenció especial a la diversitat de 

capacitats, interessos, i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat. 

 

6. Potenciar el treball en equip promovent el coneixement de les tècniques de treball 

adequades i una formació personal que aconsegueixi actituds solidàries i 

cooperatives. 

 



 
 

14 

7. Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de les fonts diverses, especialment en el 

camp de les tecnologies, per saber seleccionar ,organitzar i interpretar la informació 

en sentit crític. 

 

8. Promoure l’educació personalitzada on l’alumne sigui el centre i l’eix de la nostra 

tasca educativa, la qual s’ha de realitzar en un clima de relació personal, on l’acció 

tutorial i l’orientació siguin  funcions molt importants de la nostra activitat educadora. 

 

9. Orientar l’alumne/a en el coneixement dels diferents camps ocupacionals i facilitar 

estratègies i habilitats que els permetin d’iniciar-se en el món laboral, conscients dels 

seus interessos, aptituds i possibilitats, i també de la realitat socioeconòmica de 

l’entorn. 

 

10. Promoure el compromís per a una societat més justa amb un projecte de centre  que 

fomenti la igualtat d’oportunitats i que vetlli per la compensació de les desigualtats 

econòmiques i socials.  

 

11. Facilitar l’assimilació dels valors morals i socials des de la convicció personal i no 

des de la imposició, creant un ambient de llibertat i respecte que afavoreixi el 

creixement com a persones. 

 

12. Potenciar els valors, comportaments i pràctiques democràtiques en la vida del 

centre, com a garantia de conductes tolerants i respectuoses, mitjançant el clima 

dialogant i la gestió de les decisions per acord quan sigui pertinent. 

 

13. Promoure la riquesa de la diversitat cultural i ètnica ,valorant positivament la 

integració de col·lectius d’immigrants fent entendre que la convivència entre 

diferents pobles està basada en el respecte de valors com la diversitat, la 

convivència, la igualtat i el respecte a les minories. 

 

14. Facilitar el coneixement i l’estimació del patrimoni cultural català  per transmetre el 

sentit de la pertinença i d’arrelament a Catalunya i comprendre, respectar i apreciar 

altres contextos culturals, nacionals, estatals i europeus. 

 

15. Generar les condicions necessàries per assegurar la inclusió i combatre la 

segregació amb l'objectiu de garantir el dret a l'educació en igualtat d'oportunitats i 

eliminar radicalment tot tipus de violència. 
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16. Contribuir a la formació i la participació en l’ús sostenible de recursos afavorint el 

manteniment de l’ecosistema que millori la qualitat de vida de les persones. 

 

17. Fomentar que alumnes professors , pares , mares i personal no docent intervinguin 

en la gestió del centre mitjançant els òrgans de participació propis de cada estament. 

 

18. Vetllar perquè la gestió de l’institut sigui democràtica , transparent, objectiva i 

professional . 

 

6. PROJECTE LINGÜÍSTIC 

És un document que emmarca el tractament de les llengües al centre i inclou els 

aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües, entre els quals consten : a) El 

tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, b) El procés 

d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà, c) Les diverses opcions amb relació a les 

llengües estrangeres, d) Els criteris generals per a les adequacions del procés 

d’ensenyament de les llengües, tant globalment com individualment, a la realitat 

sociolingüística del centre, i e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als 

usos lingüístics, en els serveis escolars i en d’altres activitats . ( Veure annex)  

 
 
7. LES NOVES TECNOLOGIES 
 
Incorporar els avantatges que les noves tecnologies aporten en el procés d’aprenentatge 

dels alumnes ha estat des de sempre un denominador comú al nostre institut. Per aquest 

motiu els alumnes i professors tenen al seu abast els recursos necessaris per poder-les 

utilitzar. 

Totes les aules de l’ESO estan equipades amb un ordinador i un projector que els 

professors utilitzen habitualment per a les seves explicacions. També disposem d’una 

aula d’informàtica per tal que els alumnes puguin realitzar les activitats d’aprenentatge. 

Des de  de la implementació del Cicle formatiu de grau mità d’informàtica ( 2018-2019) 

les aules on es realitzen aquests estudis estan equipades amb el material informàtic 

específic per a dur a terme aquests estudis.  

Com a complement als llibres de text, en certes matèries,  els alumnes disposen de 

llibres digitals per garantir l’assoliment de  la competència digital amb èxit. 

També com a complement per al seu aprenentatge els alumnes poden accedir a l’entorn 

virtual d’ensenyament i aprenentatge on poden consultar els materials que els 

professors proposen i poden treballar de manera interactiva. 
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8. METODOLOGIA I LÍNIA PEDAGÒGICA 

8.1 PROGRAMACIONS. 

8.1.1.Criteris que orienten la concreció i desenvolupament del currículum a l’ESO. 

El marc normatiu de referència és 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, estableix respecte a les programacions que: 

1. El centre organitza i desenvolupa el currículum establert en el Decret 187/2015, de 

25 d'agost.  

2. Els equips docents han de concretar quines competències dels àmbits 

prioritzaran cada curs que seran un referent de l'avaluació i el pas de curs. Des de 

cada matèria i des dels espais curriculars interdisciplinaris com el Treball de Síntesi, el 

Projecte de Recerca o el Servei Comunitari, les programacions donen resposta als 

objectius generals establerts al PEC, que inclouen també l'acció tutorial i l'orientació 

educativa. 

3. Els departaments, abans de donar inici al període lectiu, cal que elaborin i adeqüin 

les programacions als diferents cursos i grups. L'equip docent és responsable de la 

coordinació de les programacions, que tenen un caràcter estratègic de tota la intervenció 

pedagògica i que són una eina de comunicació professional. 

4. L'equip directiu, conjuntament amb els equips docents, ha de vetllar perquè les 

programacions de cada matèria i àmbit s'adrecin a l'assoliment de les competències 

per part dels alumnes. Així, les programacions han de preveure activitats que tinguin 

en compte les diferents maneres d'aprendre, comunicar-se, interactuar i vincular-se amb 

l'aprenentatge, i incloure actuacions perquè els alumnes s'apropiïn dels objectius 

d'aprenentatge i dels criteris d'avaluació. També han de recollir els criteris i els 

instruments d'avaluació i les activitats adreçades a millorar els nivells competencials no 

assolits prèviament. Per facilitar l'autoregulació dels aprenentatges, cal compaginar 

activitats d'autoavaluació i d'avaluació entre iguals amb l'avaluació que fan els docents. 

5. Les programacions s'han de revisar cada curs i s'han d'ajustar a la realitat de cada 

grup i a l'aplicació pràctica a les aules. Cal que l'avaluació dels processos d'aprenentatge 

dels alumnes tingui coherència amb el desplegament de les programacions a l'aula. 

6. Al final de curs, els departaments/seminaris presentaran una memòria del curs amb 

una valoració de les activitats complementàries, sortides i altres accions. A partir d’aquí 

es revisen les programacions valorant els seus aspectes positius i negatius, si s’han 

pogut portar a terme, quins objectius i competències no s’han assolit i per què i, 

finalment, es formulen propostes de millora per al curs següent. 
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8.1.2 Planificació i programació del Cicle Formatiu Sistemes Microinformàtics i 

xarxes. 

El marc normatiu de referència és DECRET 193/2013, de 9 de juliol, pel qual s’estableix 

el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes i els 

documents d’inici de curs. 

L’alternança amb formació dual, combina el temps de formació en el centre educatiu i el 

temps d'activitat dels alumnes a l'empresa i comporta el reconeixement acadèmic dels 

aprenentatges assolits pels alumnes en l'activitat que facin en condició de treballadors 

assalariats, becaris o voluntaris. La formació en alternança dual requereix la reordenació 

del currículum del cicle. L’Institut Can Margarit programa l'alternança dual segons model 

organitzatiu B, on les activitats formatives que es fan a l'empresa o entitat s'integren en 

un mòdul professional de nova creació anomenat “mòdul professional dual”. 

Les programacions s'elaboren, per part de l'equip docent, de manera conjunta i 

coordinada. 

La programació de cada mòdul professional inclou: 

• Les competències professionals, personals i socials associades al mòdul 

professional. 

• Les capacitats clau que es desenvoluparan al mòdul professional. 

• La relació de les unitats formatives i la temporització, fent-hi constar el nombre 

d'hores totals, la data prevista d'inici i de finalització i el nombre d'hores setmanals. 

• Les estratègies metodològiques i d'organització del mòdul professional. 

• Els criteris de qualificació del mòdul professional a partir de les qualificacions de les 

unitats formatives. 

Per a cada unitat formativa, la programació especifica: 

• Resultats d'aprenentatge proposats, criteris d'avaluació, capacitats clau i continguts.  

• Activitats d'ensenyament i aprenentatge i la seva relació amb els resultats 

d'aprenentatge proposats, criteris d'avaluació i continguts. 

• Enunciat dels nuclis formatius en què s'agrupen les activitats d'ensenyament i 

aprenentatge. 

• Les activitats i els instruments d'avaluació i la qualificació de la unitat formativa. 

Per a cada activitat d'ensenyament i aprenentatge, la programació especifica: 

• Denominació i durada prevista. 

• Breu descripció de les tasques que cal fer en l'activitat. 

• Les capacitats clau i els continguts que es desenvolupen. 

• Activitats d'avaluació i instruments d'avaluació, si escau. 

• Resultats d'aprenentatge als quals va adreçada l'activitat. 
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La planificació del cicle formatiu inclou: 

• Distribució dels mòduls professionals i/o unitats formatives al llarg del cicle i els 

professors que les impartiran. 

• Model d’organització tipus B on ja estan assignades les hores de lliure disposició. 

• Mòduls professionals o unitats formatives en què es desenvoluparan activitats 

d'ensenyament i aprenentatge en llengua anglesa. 

• Criteris per determinar el contingut i l'organització del mòdul professional de Síntesi. 

• Criteris generals sobre l'avaluació i la recuperació dels mòduls professionals i/o 

unitats formatives. 

• Espais docents i recursos que es dediquen al desenvolupament del cicle. 

8.2 ORGANITZACIÓ DELS GRUPS D’ALUMNES  
 
En l’organització i composició dels grups dels diferents nivells d’ESO es prioritza 

l’heterogeneïtat per tal de facilitar l’atenció a la diversitat.  

Pel que fa als nivells d’ESO,  de 1r a 3r els grups s’organitzen de manera que allò que 

es prioritza és la disminució de la ràtio dels alumnes per aula ( de 20 a 22 alumnes com 

a màxim per grup.  

Per tal de facilitar l’acreditació de l’etapa i promoure l’orientació dels alumnes, a 4t 

d’ESO, els alumnes es distribueixen en diferents grups segons els interessos i la seva 

orientació acadèmica.  

Pel que fa a 1r d’ESO, en la configuració dels grups es tindrà en consideració la 

informació i les orientacions que hauran facilitat els tutors de sisè de primària, els 

professionals dels equips d’atenció psicopedagògica i/o altres professionals 

especialistes que coneguin les característiques i les necessitats educatives dels 

alumnes. També, els alumnes nous en el centre acompanyats del pare , mare o tutors 

legals  realitzen una entrevista amb professorat del centre a finals del mes de junt amb 

la finalitat d’obtenir una informació que permeti la correcta ubicació dels alumnes en els 

diferents grups.  En la configuració dels grups de 1r a 3r d’ESO  es procurarà un equilibri 

pel que fa a variables diverses com ara nois/noies, repetidors, centres de procedència, 

alumnes diversos pel que fa a necessitats educatives específiques, altes capacitats, bon 

rendiment acadèmic i/o lideratge positiu.  

Es garantirà el traspàs de la informació de l'alumne en cada canvi de tutoria i es tindrà 

una atenció especial al traspàs de les dades relatives als alumnes amb necessitats 

educatives específiques.  

Durant el curs es pot decidir que un alumne pugui ser canviat a un altre grup per raons 

acadèmiques, conductuals o socials. Aquesta decisió serà valorada pel tutor, equip 
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docent, departament d’orientació i equip directiu. Aquests canvis s’efectuaran per 

afavorir els propis interessos de l’alumne/a i/o el bon funcionament del grup. 

 

8.3 L’AVALUACIÓ. 

8.3.1 Criteris d’avaluació l‘ESO. 

El marc normatiu de referència és 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. 

En les programacions didàctiques dels departaments o seminaris, hi constaran: 

• Els criteris d’avaluació final ordinària de cada matèria. 

• Els criteris d’assoliment de nivells competencials trimestrals i activitats de 

consolidació de competències. 

• Els criteris d’assoliment en l’avaluació extraordinària. 

• Els criteris d’assoliment de matèries no assolides en cursos anteriors. 

• Els criteris d’avaluació del Gust per la lectura. La lectura i la consolidació d’un hàbit 

lector és una responsabilitat compartida de totes les matèries. Es fomentarà la 

competència comunicativa, com a factor bàsic per al desenvolupament de les 

competències clau i per a l’adquisició de les competències bàsiques de cada 

matèria. 

• Els criteris d’avaluació dels alumnes amb un pla de suport individualitzat. L’alumne/a 

amb un pla de suport individualitzat s'avaluarà segons els criteris d'avaluació 

establerts en el seu pla individualitzat, que també poden correspondre a cursos 

anteriors o posteriors. Aquests criteris han d'estar consensuats per tot l'equip docent, 

i la família i l'alumne n'han de ser coneixedors. 

Aquests criteris es faran públics, a l’inici del curs. 

Les avaluacions seran trimestrals segons el calendari escolar i es farà una avaluació 

inicial a l’ESO. 

 

8.3.2 L’avaluació al Cicle Formatiu Sistemes Microinformàtics i xarxes. 

El marc normatiu de referència és DECRET 193/2013, de 9 de juliol, pel qual s’estableix 

el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes i els 

documents d’inici de curs. 

L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat al Cicle Formatiu Sistemes 

Microinformàtics i xarxes serà contínua, atendrà als criteris establerts pel 

Departament didàctic en les seves programacions i es farà per unitats formatives. 
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Els cicles formatius està organitzat en mòduls professionals. Els mòduls professionals 

(MP) es divideixen en una o més unitats formatives (UF). 

● Les UF són avaluables i un cop qualificades positivament, la seva nota és inalterable. 

● Un MP estarà aprovat quan ho estiguin totes les UF que el componen. Els mòduls 

professionals superats acrediten les unitats de competència als quals estan 

associats. 

● La qualificació de les UF i del MP és numèrica, entre 1 i 10, sense decimals, a 

excepció del mòdul de formació en centres de treball que serà de “apte” o “no apte”. 

● Les UF i els MP se superen amb una qualificació de 5 punts o superior. 

● La qualificació del mòdul professional de Formació en Centres de Treball, que es 

qualifica com a "Apte/a" o "No apte/a. 

● La superació del cicle formatiu requereix la superació de tots els mòduls 

professionals que el componen. 

És condició necessària assistir al 80% de les hores lectives de cada mòdul / unitat, la 

qual cosa permet tant l’aplicació de l’avaluació continua com la vigència de la matrícula 

en el cicle formatiu.  

De manera excepcional, el centre, a proposta de l’equip docent, pot determinar les 

unitats formatives en les quals l'assistència no sigui obligatòria per a aquells alumnes 

que estiguin matriculats en el segon curs i hagin de repetir algunes unitats formatives de 

primer curs. 

8.4 INCLUSIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. 

8.4.1 Inclusió i atenció a la diversitat a l’ESO. 

L’educació inclusiva és aquella que ofereix a tots els alumnes  oportunitats d’èxit 

educatiu,  independentment  de  les  seves  característiques,  necessitats  o  

discapacitats, i l'oportunitat de créixer conjuntament compartint experiències i situacions 

d’aprenentatge. El  centre planifica   i   desenvolupa   diferents   actuacions d’ àmbits , 

pedagògic, social, personal  i intercultural adreçades a eliminar o minimitzar les barreres 

de tot tipus que poden estan impedint una  escolarització  plenament  satisfactòria  de  

l’alumnat,  especialment  d’aquell  socialment  més vulnerable. Un  dels  reptes  de la 

nostra societat és  avançar,  col·lectivament,  en  la  igualtat  de  drets i oportunitats de 

totes les persones, sense discriminacions per raons d'origen, de sexe o capacitat. 

El marc normatiu de referència és Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat 

en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

L'atenció a la diversitat consisteix en l'aplicació de mesures curriculars, metodològiques, 

organitzatives i/o psicopedagògiques que permeten personalitzar l'acció educativa per 

a tots els alumnes. 
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L’organització del centre permet el tractament de la diversitat del nostre alumnat amb la 

disminució quantitativa de la ràtio dels grups classe. Els desdoblaments, els reforços i 

les matèries optatives constitueixen un recurs organitzatiu i curricular per tal d’adaptar 

l´ensenyament als diferents ritmes d´aprenentatge, a les necessitats, interessos i a les 

característiques individuals dels alumnes i, d´aquesta manera, evitar una insuficient 

adquisició dels coneixements relacionats amb les matèries instrumentals i les 

competències bàsiques i evitar un fracàs escolar prematur. 

Els desdoblaments i reforços es contemplen en les matèries instrumentals, per millorar 

les competències bàsiques.  

També les matèries optatives de 1r, 2n i 3r estan programades per a la millora de les 

competències bàsiques: resolució de problemes cientificotecnològics, informàtica i 

teatre.  

L´anglès té un tractament especial en els desdoblaments de 1r a 4t . Es fan agrupacions 

reduïdes per treballar de manera òptima l’expressió oral a l’aula. Això afavorirà l’ 

aprenentatge de l’anglès des d’ un punt de vista competencial podent tractar la diversitat 

dels nostres alumnes i assolir els objectius previstos d´etapa . 

El pla de suport individualitzat (PI) és un document que recull les valoracions i la presa 

de decisions dels equips docents (amb la implicació de l'alumne i la participació de la 

família) sobre la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a 

situacions singulars de determinats alumnes en tots els contextos en què es 

desenvolupa el projecte educatiu. El pla de suport individualitzat (PI) ha de ser una eina 

àgil i funcional.  

En el cas d'alumnes que presenten les mateixes necessitats educatives i personals 

específiques, es pot disposar d'una mateixa programació per a tots ells, d'acord amb el 

PEC, que pot comportar que tots aquests alumnes tinguin el mateix PI. 

El programa de diversificació curricular a 3r i 4t d’ESO té con a finalitat estimular la 

continuïtat formativa dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i/o risc 

d'abandonament escolar i afavorir l'alumnat que ho requereixi perquè pugui assolir els 

objectius i les competències bàsiques de l'etapa i obtenir el títol de graduat en educació 

secundària obligatòria. 

La metodologia emprada en el programa de diversificació curricular es basa en un 

enfocament competencial de les propostes de treball i prioritzar estratègies didàctiques 

que s'ajustin a les necessitats d'aquests alumnes (treball cooperatiu, treball per 

projectes, treball multinivell, aprenentatge entre iguals, etc.). 

La finalitat del programa és facilitar l'assoliment dels objectius i de les competències clau 

de l'etapa i la continuïtat en la seva formació, per a la qual cosa han d'aplicar una 

metodologia didàctica funcional i una organització globalitzada dels continguts i de les 
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activitats d'aprenentatge, fomentar el treball cooperatiu i també incorporar les TIC com 

a eina d'aprenentatge de les matèries. 

8.4.2 Atenció a la diversitat en el Cicle Formatiu Sistemes Microinformàtics i 

xarxes. 

El Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial 

determina, en l’article 15, que el Departament d’Ensenyament ha d’establir el marc 

reglamentari de les modificacions curriculars que facilitin l’assoliment dels objectius 

establerts per a la formació professional inicial per a alumnes amb necessitats 

educatives específiques. 

La modificació pot ser proposada pel mateix alumne, o pels pares o tutor o tutora legal 

si és menor d'edat, o pel centre educatiu, a proposta de l'equip docent, vistes les 

necessitats educatives específiques i les competències professionals que ha assolir en 

el cicle formatiu. 

Les modificacions curriculars poden ser: 

A. Que puguin garantir l’assoliment de la competència general del cicle formatiu i 

conduir, una vegada acabat el cicle formatiu, a l’obtenció del títol. 

B. Que no puguin garantir l’assoliment de la competència general del cicle formatiu , 

però sí conduir a l’obtenció d’un certificat d’estudis parcials. 

8.5 L’ACCIÓ TUTORIAL. 

8.5.1 L’acció tutorial a l’ESO. 

L’acció tutorial és una responsabilitat compartida per tot l’equip docent. L’objectiu és 

conèixer, seguir i orientar l’alumnat en els àmbits personal, escolar i acadèmic, 

professional i fer-ho tant des de l’ àmbit específic de la tutoria com des de les pròpies 

àrees.  

Les activitats han d’anar destinades a l’entrenament a aprendre a ser un mateix, 

aprendre a ser autònom, aprendre a aprendre, aprendre a comunicar-se i a aprendre a 

viure junts. 

S’ha dissenyat un pla d’acció per a cadascun dels cursos de l’ESO. Aquest pla es revisa 

i consensua entre els tutors, psicopedagog/a i coordinació en les reunions planificades 

durant el curs acadèmic.  

Els eixos temàtics del pla d’acció tutorial es relacionen amb els següents aspectes: 

• Autoconeixement 

• Hàbits de treball i tècniques d’estudi. 

• Resolució de conflictes i presa de decisions. 

• Educació viària i ciutadana. 

• Educació per a la salut. 

• Orientació acadèmica i professional. 
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8.5.2 L’acció tutorial al Cicle Formatiu Sistemes Microinformàtics i xarxes. 

L'acció tutorial en el Cicle Formatiu Sistemes Microinformàtics i xarxes va adreçada 

a: 

• potenciar les capacitats personals de l'alumne . 

• potenciar la seva autonomia i iniciativa personal.  

Pel que fa a les activitats d'orientació personal i social, acadèmica i professional, 

s’incideix en: 

• els hàbits de treball i el coneixement del món laboral,  

• i proporcionar als alumnes els recursos i l'orientació necessaris per accedir al món 

laboral o per continuar el seu itinerari formatiu. 

8.6 PROJECTES PEDAGÒGICS. 

• Pla català d’esport a l’escola (PCEE). 

Objectius: 

✓ Posar a l’abast de tot l’alumnat del centre la pràctica d’activitats físiques i 

esportives. 

✓ Aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació 

personal i cívica dels joves. 

• Projecte de mediació de conflictes. 

La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes (art. 32 

de la LEC) i forma part del procés educatiu (article 23 del DECRET 102/2010, de 3 

d’agost, d’autonomia dels centres educatius) i, per aquest motiu, tota la comunitat 

educativa està implicada. En la Comissió de Convivència en la qual participen 

representants de tota la comunitat escolar.  Els objectius de la Comissió de Convivència 

són els següents: 

a) Difondre bones pràctiques de comunicació i interrelació personal. 

b) Fomentar les relacions positives entre els diferents sectors que conformen la 

Comunitat educativa. 

c) Fomentar la resolució pacífica de conflictes, partint de la pròpia realitat escolar. 

d) Formar per a la convivència i prevenir les conductes que la fan problemàtica. 

e) Donar eines per al desenvolupament de les competències socials. 

f) Reduir el nombre de mesures correctores i sancions disciplinàries. 

• Projecte de servei comunitari. 

Projecte que treballa a partir de la metodologia de servei-aprenentatge amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, el Casal de Joves de Catalunya 

i l’Associació de Joves de Corbera.  
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L’objectiu d’aquesta col·laboració és: 

✓ donar a conèixer el teixit associatiu del municipi;  

✓ identificar les necessitats de la localitat en aspectes relacionats amb l’intercanvi 

generacional,  

✓ la promoció de la cultura i el patrimoni, el lleure, temes mediambientals, etc. 

Els alumnes elaboren projectes de participació i realitzen pràctiques en el municipi.  

• Projecte de socialització de llibres. 

El projecte de reutilització de llibres es desenvolupa en la seva totalitat per part de  

l’AMPA. 

 

• Projecte hort escolar. 

La creació d´un hort sorgeix a partir de la necessitat de desenvolupar noves eines i 

recursos per millorar la motivació i l´aprenentatge de l´alumnat. Els destinataris del 

projecte són tots els integrants de la comunitat educativa. 

• Projecte El gust per la lectura. 

El  PLEC té com objectiu promoure: 

✓ L’aprenentatge de la lectura entès com una progressió de l’adquisició de la 

comprensió lectora i la capacitat de llegir textos cada cop més complexos. 

✓ L’aprenentatge a través de la lectura entès com la capacitat de discernir 

críticament la informació vehiculada per textos de diferents tipus i registres. 

✓ El gust per llegir entès com l’adquisició d’un hàbit basat en el gaudi i el desig 

lector propi. 

• Projecte AraEscric. 

Espai que promou la reflexió, l'orientació i la planificació d'actuacions a partir de les 

orientacions didàctiques presentades al cicle de conferències AraESCRIC. Les tasques 

del grup impulsor són: 

✓ Identificar els aspectes d'escriptura que cal millorar. 

✓ Fer una diagnosi metodològica. 

✓ Definir objectius de millora i acords de centre. 

✓ Realitzar un pla de treball per millorar els punts febles. 

✓ Implementar el pla de treball. 

• Projecte Pati net i aula neta. 

Aquesta mesura pretén contribuir a responsabilitzar l'alumnat de manera col·lectiva i 

individual del manteniment higiènic de les instal·lacions d'ús comú. 

• Projecte Drama rocks. Teatre. 

Els objectius principals: 
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• Practicar la dimensió comunicativa de la llengua anglesa i millorar  la competència 

en aquesta llengua.  

• Difondre activitats en llengües estrangeres, coordinació entre les escoles adscrites i 

l’institut, de forma que l’ús de les llengües estrangeres pugui interioritzar-se des de 

les primeres etapes educatives. 

• Contactar amb instituts de secundària estrangers per difondre aquesta metodologia 

per treballar l’oralitat en llengua anglesa a través del teatre i poder iniciar amb ells 

futurs projectes internacionals. 

• Projecte Formació Professional dual.  

La formació en alternança i dual, col·loquialment coneguda com FP Dual, és el nou 

model de Formació Professional que s’està implantant a Catalunya. 

Els seus objectius són: 

✓ Ampliar les possibilitats de cooperació entre els centres educatius i les empreses 

per tal de desenvolupar conjuntament els ensenyaments de formació 

professional inicial. 

✓ Millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels joves que 

inicien la seva professionalització alternant la formació en un centre formatiu i 

l’activitat en una empresa. 

✓ Establir una major vinculació i corresponsabilitat en la Formació Professional 

entre els centres i les empreses facilitant la compatibilització de l’activitat laboral 

amb la formativa. 

✓ Oferir estímuls per motivar les persones a partir de la formació professional 

inicial. 

• Projecte de certificació anglès. Conveni amb El British Council 

El projecte està enfocat a l’aprenentatge i millora de la llengua anglesa. L’Institut ha 

signat un conveni amb el British Council per tal que els alumnes obtinguin la certificació 

de la seva competència lingüística per part d’organismes externs reconeguts, i així 

obtenir una certificació oficial del nivell d’anglès reconeguda a nivell internacional. 

 

• Projecte DELF Scolaire 

Es prepara als alumnes de 4t per presentar-se al DELF Scolaire. El diploma DELF 

ratifica el domini de les quatre competències lingüístiques. No caduca és a dir, no té una 

durada limitada. 
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8.7 ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIES. 

• Sortides pedagògiques. 

Dintre de les programacions dels departaments, es realitzen sortides de caràcter 

pedagògic i que són considerades activitats docents; per tant, l’assistència és 

obligatòria.  

• Altres activitats. 

El departaments proposen durant el curs participar en activitats o concursos extens com: 

• Ronda de llibres. 

• Problemes a l’esprint. 

• Proves Cangur. 

• Concurs de fotografia matemàtica. 

• Concurs de relats. 

• Esquiada. 

• Viatge a Itàlia. 

• Colònies 

• Jocs Florals. 

 

9.ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE CENTRE 

 

9.1 CRITERIS D’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE GESTIÓ 
  
9.1.1 Equip directiu  
L’estructura organitzativa del centre es regirà pel Decret 102/2010, de 3 d’agost, 

d’autonomia de centres educatius, títol 2, capítol 1 on s’estableixen els òrgans 

unipersonals de direcció següents: director, cap d’estudis ,coordinadora pedagògica i 

secretària. 

9.1.2. Òrgans col·legiats de participació i organització  

La Llei d’educació de Catalunya (articles 146 i 148), i el Decret d’autonomia de centres 

(articles 45, 46, 47 i 48), estipula que els altres òrgans de participació en el control i la 

gestió del centre són els òrgans col·legiats del consell escolar i el claustre de professors.  

9.1.3. Altres òrgans d’organització  

S’estableix com a òrgans d’organització del centre, els equips docents, els departaments 

didàctics, la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) i la comissió social .Els altres òrgans 

unipersonals de coordinació i tutories són: 

4. coordinadors/es de nivell d’ESO 

1 coordinador/a de Cicle formatiu ( SMX) 

1 coordinador/a lingüística 
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1coordinador/a de riscos laborals  

1 coordinador/a d’informàtica  

1 coordinador/a d’activitats i serveis  

1 coordinador/a Proves oficials Cambridge 

1 coordinador/a Pla Català de l’Esport  

1 coordinador/a pràctiques de màster 

1 coordinador/a teatre 

17 tutors  

9.2 Participació de la comunitat educativa  
 

9.2.1 Qüestions generals:  

• D'acord amb l'article 4 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels 

centres educatius, el projecte educatiu contribuirà a impulsar la col·laboració 

entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació entre el centre i 

l'entorn social.  

• La implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills és 

imprescindible per assolir l'èxit educatiu i contribuir a la millor integració escolar 

i social de l'alumne.  

• L’institut promourà la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus 

fills i la participació en el funcionament del centre, a través de la carta de 

compromís educatiu i de la informació relativa al seguiment escolar dels fills i 

del funcionament del centre.  

• L’Institut també facilitarà la participació de l’Associació de famílies (AFA) en el 

funcionament del centre, afavorint les seves activitats i reunions. També els 

oferirà la possibilitat de difondre la seva informació en la pàgina web, i els 

garantirà els contactes necessaris amb la direcció.  

• Els pares i les mares participaran en la tasca educativa mitjançant els seus 

representants al consell escolar, l’AFA i la relació amb el tutor, els professors 

del seu fill i els membres de l’equip directiu.  

• La participació individual i col·lectiva dels alumnes en la vida del centre es 

concreta a través del consell escolar, els delegats i subdelegats de cada grup i 

el consell de delegats.  

9.2.2 Informació a les famílies  

• Per assolir els objectius educatius previstos, és fonamental garantir el diàleg i la 

participació de les famílies en el procés educatiu de l’alumnat. Per això des del 

centre es fomentaran mecanismes eficaços de difusió i comunicació, tant en 
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relació a l’evolució acadèmica dels alumnes com de les activitats més generals 

del centre.  

• En aquest sentit, les vies de comunicació seran, en relació a l’evolució 

acadèmica de l’alumne, les següents :reunions de tutors amb les famílies dels 

alumnes a principi de curs ,els butlletins de notes que trimestralment lliuraran 

els tutors als alumnes, les entrevistes que concertaran els tutors amb els pares 

i  la plataforma educativa del centre ( IEDUCA).  

• Quant a les a les informacions més generals del centre es porten a terme a 

través de  la pàgina web de l’institut (www.inscanmargarit.cat) , la jornada de 

portes obertes, horaris d’atenció als pares , cartes informatives i correus 

electrònics.  

10. CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

La convivència és un dels principis rectors del sistema educatiu català i un dels eixos 

vertebradors del nostre centre.  Entenem que l’aprenentatge de la convivència és un 

element fonamental del procés educatiu. Per aquest motiu, la comunitat educativa del 

nostre centre té el dret i el deure de respectar les normes  bàsiques establertes a les 

NOFC i de participar en la seva elaboració i compliment.  La bona convivència és 

indispensable per poder garantir l’èxit escolar fonamentat en una educació integral 

orientada al ple desenvolupament de la personalitat, amb respecte als principis 

democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals. 

Com a tret d’identitat del nostre centre formem el nostre alumnat en l’aprenentatge de la 

convivència. Per aquest motiu, la nostra concepció de com es defineix un conflicte és 

eminentment didàctica considerant-lo com una oportunitat d’aprenentatge, no com un 

problema que s’ha de defugir. Creiem fermament que els valors democràtics, la cultura 

de la pau, el diàleg són les eines de què disposem els ésser humans per poder conviure. 

Des del nostre centre estimulem la participació de la comunitat educativa en la resolució 

dels conflictes mitjançant la mediació i els compromisos. Els compromisos s’adquireixen 

de manera individual per part de l’alumnat i es concreta en un compromís escrit, 

considerat addenda específica de la carta de compromís educatiu. D’aquesta manera, 

es vincula la responsabilitat individual de l’alumne, la reflexió com a eina poderosa de 

canvi i la participació de les famílies en l’assumpció d’actuacions compartides.  

Per altra banda, la comunitat educativa participa mitjançant la Comissió de convivència 

en la mediació, sempre que aquesta sigui possible d’acord amb les limitacions 

establertes per la normativa. Alumnes, famílies, docents i personal d ’administració 
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poden participar en la mediació i els mecanismes per fer-ho estan concretats a les 

Normes d’Organització i Funcionament. 

Per últim, a les NOFC els fets que poden ser susceptibles de sanció estan especificats, 

quins tipus de sancions es poden aplicar, qui les ha d’aplicar i com s’organitza el centre 

per poder aplicar les sancions.  

 

11. AVALUACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU 

El PEC és el document que recull la identitat dels centres educatius i marca les 

directrius organitzatives i pedagògiques per l’assoliment dels objectius a assolir . És per 

aquest motiu que el PEC ha de ser un document obert i flexible , ha de reflectir   tots els 

canvis que afectin  l’organització,  metodologies i  actuacions  per tal que s’adaptin a la 

realitat de la societat actual . És un document que  ha d’estar en constant revisió i que 

,finalment, ha de ser aprovat pel Consell Escolar, com a màxim òrgan de govern del 

centre. En la revisió i actualització es tindran en compte els indicadors d’avaluació del 

centre, i, d’altra banda, els resultats tant interns com externs que ens permetran analitzar 

els resultats acadèmics. Tant els indicadors com els resultats   ens serviran de guia a 

l’hora de redactar nous objectius i estratègies amb la finalitat d’obtenir una millora 

contínua . Els altres documents que se’n deriven, Projecte de Convivència, les Normes 

d’Organització i Funcionament de Centre, el Projecte Lingüístic, i d’altres  seran revisats 

i actualitzats sempre que sigui necessari i aniran molt lligats al Projecte Educatiu . 

El Projecte de direcció ha d’estar en consonància amb el PEC i els indicadors de 

progrés i procés ,que es plantegen en el PdD cada any, seran  avaluats en la memòria 

anual segons el pla d’actuació previst en la programació general anual (PGA). L’opinió 

del Claustre sobre la pràctica educativa i l’opinió de les famílies i alumnes serà 

indispensable per fer la reflexió pedagògica que calgui. L’equip directiu farà les esmenes 

que consideri oportunes per tal de ser fidel a la línia pedagògica que es planteja en 

aquest document preservant la identitat i el caràcter del centre. 

 

11.1 INDICADORS DE PROGRÉS 

Els indicadors de progrés han de permetre valorar i avaluar el grau d’assoliment dels 

objectius del PEC així com dels altres documents que en depenen. L'establiment 

d'indicadors és indissociable a l'avaluació i per tant a l'anàlisi del centre i a l'establiment 

de propostes de millora. Aquests indicadors ens permetran fer una anàlisi de centre que 

servirà per consolidar les actuacions que ja funcionen i per establir propostes de millora, 

tant pel que fa al context, recursos ,processos i resultats . 
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Els principals són:  

• Sistema d'indicadors, tant anuals com evolutius, de què disposa el centre i que avalua 

amb la inspecció educativa. 

• Indicadors a partir de proves externes (4t ESO , mencions, premis extraordinaris, DELF 

Scolaire, i proves oficials de Cambridge). 

•  Indicadors de relació Cicles Formatius-Empreses. 

• Indicadors a partir de la Programació Anual, alineada amb el Projecte de  Direcció i el 

Projecte Educatiu de Centre. 

• Indicadors a partir d'enquestes de satisfacció. 

 

Tots els indicadors propis es concreten i defineixen al projecte de direcció i a la 

programació general anual. 

 

 

 


