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1. INTRODUCCIÓ 

 

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l’Institut Manuel Carrasco i Formiguera és l’eix vertebrador de les 

actuacions i del funcionament del centre, perfila la seva singularitat, conté els seus trets d’identitat, els seus 

objectius, les estratègies i accions, els indicadors d’avaluació, l’expressió de l’estructura organitzativa del 

centre i la seva projecció de futur.  

 

El PEC que desenvolupem en aquest document és fruit de l’experiència acumulada i de la tasca educativa 

duta a terme a l’Institut Manuel Carrasco i Formiguera durant més de vint-i-cinc anys d’existència. No vol 

ser un document tancat ni merament formal, sinó viu i en constant renovació i actualització; un document 

dinàmic susceptible a modificacions posteriors i obert a noves aportacions. Un document que es projecta 

cap al futur, mostrant en la seva visió cap a on vol anar, però sense deixar de ser funcional i realista. 

 

Aquest document ha estat elaborat col·lectivament i suposa el marc general que determina la vida de 

l’institut, estableix les línies d’actuació per a tots els membres de la nostra comunitat educativa i és, alhora, 

el compromís del nostre centre amb l’entorn social. Per tant, esdevé l’instrument necessari per exercir 

l’autonomia de centre i dona unitat i coherència a les actuacions que s’hi porten a terme. En ell queda 

recollida la cultura de centre facilitant d’aquesta manera la integració de tota la comunitat educativa: 

alumnat, famílies, professorat, PAS… 

 

No es tracta d’un document aïllat ni únic. Inspira i es complementa amb tot un seguit d’altres documents 

que el concreten i el desenvolupen, entre els quals destaquem: 

- El Pla d’Acció tutorial (PAT) 

- El Projecte curricular de centre (PCC) 

- Les Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) 

- El Pla d’atenció a la diversitat (PAD) 

- El projecte lingüístic (PLC) 

- La Programació general anual (PGA) i la Memòria Anual (MA) 

- Projecte de convivència (en elaboració) 

- Carta de compromís educatiu 
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El Projecte de direcció (PdD) fa un desplegament i una aplicació del PEC en l’horitzó de quatre cursos, i per 

tant s’erigeix com l’instrument de gestió que concretarà quines seran les accions i prioritats d’aquest 

projecte educatiu durant el període del mandat. 

 

Els referents normatius d’aquest projecte educatiu són: 

- Llei Orgànica  2/2006 de 3 de maig d’Educació (LOE) 

- Llei 12/2009, de 10 de juliol d’Educació (LEC) 

- Decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius 

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

directiu professional docent 

- Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària  

obligatòria 

- Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat.  

- 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. 

 

2. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 

 

2.1.  MISSIÓ, VISIÓ i VALORS 

 

MISSIÓ 

L’Institut Manuel Carrasco i Formiguera és un centre públic d’ensenyament secundari que depèn 

orgànicament del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i es regula, per tant, per la 

legislació oficial aplicada a través de les Lleis i Decrets de l'Administració Autònoma de la Generalitat. 

Imparteix ensenyaments secundaris obligatoris i de batxillerat. L’Institut Manuel Carrasco i Formiguera vol 

esdevenir un centre educatiu de referència a l’entorn on s’ubica i ho pretén en col·laboració amb tots els 

agents que formen la comunitat educativa (famílies, alumnes, professorat, PAS, agents socials…). Ofereix 

una formació integral als alumnes amb l’objectiu de formar persones competents a nivell intel·lectual i 

emocional, ciutadans responsables, crítics i compromesos en la millora i la transformació de l’entorn. Això 

vol dir, 

● desenvolupar tant la seva personalitat com ensenyar-los a ésser lliures, a estar capacitats per 

decidir el seu propi futur i incidir en la societat en la qual viu,  
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● proporcionar un servei educatiu i de qualitat que parteix de l’activitat i l’interès de descoberta de 

l’alumnat com a base d’aprenentatge, 

● contribuir a formar alumnes que esdevinguin ciutadans responsables que puguin incorporar-se a 

una societat multicultural i dinàmica  com és la nostra, 

● proporcionar a l’alumnat els instruments d’anàlisi científica i fomentar la capacitat d’observació, de 

crítica i l’adquisició d’hàbits de treball intel·lectual que els permetin incorporar-se al món adult i 

desenvolupar l’interès del treball ben fet,  

● ajudar a potenciar la creativitat de l’alumne en tots els sentits: social, artístic, científic, tecnològic i 

d’expressió, per tal que esdevinguin persones obertes i sensibles al món, 

● construir una escola compromesa amb la cultura catalana, innovadora i oberta a la comunitat 

educativa,  aprofitant  els recursos socials, professionals i didàctics oferts pel barri i el medi en 

general, com a metodologia de treball, 

● lluitar contra tota forma de violència, especialment front a les discriminacions socials, volem educar 

a persones solidàries, tolerants que sàpiguen  integrar  altres identitats lingüístiques i culturals que 

viuen i treballen a Catalunya. 

 

VISIÓ 

L’Institut Manuel Carrasco i Formiguera som un centre formador de persones responsables dins l’àmbit 

acadèmic i social, que vetlla per millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat i que vol ser impulsor de les 

llengües estrangeres i la cohesió social, implicant tota la comunitat educativa. Som un centre respectuós 

amb la pluralitat, inclusiu, que cerca l’excel·lència, que fomenta la participació dels alumnes i les famílies, 

que està vinculat i participa amb el seu entorn, que fomenta l’interès de l’alumnat per la recerca, obert a la 

innovació i de qualitat pedagògica. En definitiva, volem ser un centre que orienti la seva tasca escolar amb 

una perspectiva de futur; un centre que vol donar respostes a les necessitats i a les demandes de la societat 

del segle XXI i que entén que el progrés i la millora han de ser constants. És per això que volem:  

● Un centre de persones respectuoses, tolerants en el context de diversitat cultural, ideològica i racial 

de la nostra societat actual. 

● Un centre de persones pacífiques, amb la cultura de la mediació, solidàries, respectuoses i tolerants, 

on els nostres alumnes aprenguin a conviure i a resoldre els conflictes per la via del diàleg. 

● Un centre de ciutadans i ciutadanes democràtiques amb una sòlida formació, tant a nivell de 

coneixements com d’habilitats. 

● Un centre de persones amb una bona competència de comunicació en l’anglès, llengua d’ús 

majoritari a la Unió Europea. 
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● Un centre innovador que incorpori a la cultura del treball de cada dia les tecnologies de la 

informació i la comunicació (TIC) i les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC). 

● Un claustre que treballi coordinadament de manera que les seves actuacions es complementin per 

obtenir el millor rendiment possible. 

● Un centre obert a tota la comunitat educativa per tal d’incidir conjuntament en l’educació de 

l’alumnat i generar actituds de confiança i col·laboració. 

 

VALORS 

Els valors que guien les nostres línies d’actuació se centren en el principis bàsics de convivència d’un centre 

actiu que implica tota la comunitat educativa i que vol ser un centre de referència en el barri. Destaquem, 

en aquest sentit: 

● Cultura de la pau, solidaritat, tolerància, igualtat d’oportunitats i respecte. 

● Cultura de l’esforç, esperit crític i autocrític, esperit científic, autonomia personal. 

● Sensibilització vers la importància de l’aprenentatge i l’autoexigència. 

● Professionalitat i compromís d’un professorat que creu en la seva feina. 

● Compromís amb la cultura catalana i la integració dels nouvinguts. 

 

La tolerància, la solidaritat, la participació, el diàleg, la convivència, l’esforç, la generositat, la creativitat, la 

constància, el compromís, l’esperit crític la cultura de la pau, la col·laboració, l’acollida, la responsabilitat, la 

coherència, el treball, la comunicació, la col·laboració… són alguns dels valors que l’institut promou i  

potencia. 

 

2.2. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTEXT ESCOLAR 

 

Com és el nostre centre? D’on partim? Situació, entorn físic i entorn humà 

L’Institut Manuel Carrasco i Formiguera s’inicia el curs 1988-1989 amb el nom de Centre Experimental Font 

d’en Fargas. Va ser el primer centre públic que va implementar la Reforma educativa. Quatre anys més tard 

es trasllada a l’antiga escola Joan Maragall i passa a anomenar-se Institut Manuel Carrasco i Formiguera. 

Ubicat al districte de Nou Barris, és referent d’escoles de primària del districte d’Horta-Guinardó.  

 

L'Institut Manuel Carrasco i Formiguera és un centre públic del Departament d'Educació amb dues línies 

d'ESO per curs i dues de BATX també per curs (Humanístic i social i Científic i tecnològic). Està situat al carrer 

de Santa Fe, delimitat pel passeig de Maragall. Zona fronterera, doncs, a cavall dels districtes d’Horta-

Guinardó (d’on rep l’alumnat de les escoles adscrites) i Nou Barris. La línia divisòria i administrativa no 
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representa cap obstacle perquè sigui un lloc de participació d’activitats conjuntes; ans al contrari, ens 

aporta més varietat participativa i ens permet rebre recursos d’ambdós districtes. Cal destacar que l’institut 

es troba en una zona de vianants, al costat del centre cívic Torre Llobeta, i està molt ben comunicat: a prop 

hi ha el metro Maragall (línia blava i groga) i hi circulen una gran quantitat d’autobusos tant pel passeig 

Maragall com per l’avinguda Borbó.  

En aquest sentit, convé remarcar que, tot i que el districte d’Horta-Guinardó presenta un nivell de renda 

mitjà-baix i un d’estudis superiors per sota de la mitjana de la ciutat,1 els centres de Primària vinculats a 

l’Institut Manuel Carrasco i Formiguera (l’Escola Arc Iris, l’Escola del Mar, l’Escola Estel Guinardó, l’Escola 

Font d’en Fargas, l’Escola Parc del Guinardó i l’Escola Pit Roig, per a la preinscripció del curs 2019-2020 són 

també escoles vinculades l’Escola Àngels Garriga, l’Escola Mas Casanovas i l’Escola Torrent d’en Melis) 

pertanyen als dos barris amb un índex de renda per capita i d’estudis més elevats del districte: el Guinardó i 

la Font d’en Fargas (amb una renda per capita del 84,6 i el 108,6 % respecte de Barcelona); a més, rebem 

alumnat de centres concertats de l’entorn, especialment al Batxillerat, que hi completa la matrícula a la 

recerca, en un percentatge considerable dels casos, de resultats acadèmics satisfactoris. Aquestes 

condicions emmarquen, i molt, el tarannà del centre. Val a dir que, les escoles de primària vinculades al 

centre són escoles que formen part de la Xarxa 0/18 d’Horta-Guinardó. Totes elles apliquen una línia 

pedagògica activa, catalana, laica i inclusiva; fomenten la participació tant dels alumnes com de les famílies i 

potencien la relació amb l’entorn. Cal destacar la coordinació a tots els nivells (direccions, professorat i 

departaments didàctics) que sempre s’ha dut a terme  amb les escoles de primària adscrites amb l’objectiu 

de donar continuïtat a la línia pedagògica dels centres. 

 

Quant al perfil sociolingüístic, el centre s’ajusta al dels barris de procedència de l’alumnat del districte 

d’Horta-Guinardó: gruix de famílies catalanoparlants (amb els índexs particularment baixos propis de la 

ciutat de Barcelona respecte de la mitjana del país) i poca incidència migratòria, que, d’altra banda, és 

majoritàriament sud-americana2. 

 

De fet, una majoria aclaparadora de les famílies de l’alumnat del centre s’interessen i es preocupen pels 

estudis dels fills i per la seva adaptació i evolució, i hi tenen unes expectatives elevades. Es tracta de famílies 

col·laboradores. Una dada significativa que reforça aquesta idea és el fet que el 99% de les famílies del 

centre són associades a l’AMPA.  

 

                                            
1

 CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA (2015): Pla d’educació per a l’èxit escolar 2014-2016. Horta-Guinardó. 
2

 CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA (2015): op. cit. 

http://www.bcn.cat/arciris/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-del-mar/
https://escoolaestelguinardo.wordpress.com/
http://www.xtec.cat/ceipfontfargas/
http://www.xtec.cat/ceipfontfargas/
http://www.bcn.cat/parcdelguinardo/
http://www.escolapitroig.cat/
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Quant a l’alumnat, hem d’assenyalar que majoritàriament tenen uns bons hàbits de treball, saben 

organitzar-se i treballar en  equip (resultat del treball fet a les escoles de primària de les quals provenen i 

que procurem seguir potenciant des del nostre centre). Els casos diagnosticats d’alumnes NESE són força 

reduïts, atès que no superen el 10% del total. Es fa palès, però, un augment de l’alumnat que presenta TDA, 

TDAH i dislèxia. De la mateixa manera, l’alumnat de l’institut presenta un grau d’absentisme escolar molt 

baix, pràcticament nul i, malgrat que darrerament ha augmentat lleugerament, també la taxa d’alumnat 

nouvingut és força baixa. En relació a l’entorn lingüístic, la llengua majoritària dels alumnes és el català, com 

a llengua d’aprenentatge, però també com a llengua de relació habitual. 

Pel que fa als resultats acadèmics, els índexs de promoció i graduació d’alumnes a l’ESO són força elevats i 

es troben sempre per sobre de la mitjana de centres de Catalunya (sempre per sobre del 90%). Quant al 

Batxillerat, promocionen al voltant d’un 90% i obtenen el títol més del 90%. Els resultats de les 

competències bàsiques i la selectivitat, proves externes objectives, ens situen en la franja per sobre de la 

mitjana de Catalunya.  

 

L’Institut Manuel Carrasco i Formiguera presenta unes instal·lacions reduïdes que acullen una mitjana de 

360 alumnes, una trentena de professors (amb un claustre molt renovat el darrer lustre), dues conserges i 

una administrativa (a més del personal de menjador, de neteja i de manteniment). Aquest dèficit d’espai, 

que, a més, es combina amb un índex de matrícula molt elevat, s’arrossega des que el centre, antiga escola 

de Primària, va ser reconvertit en centre de Secundària; és per això que l’Institut Manuel Carrasco i 

Formiguera s’obre especialment al barri, amb col·laboracions ben estretes amb instal·lacions municipals i 

àdhuc privades, que cedeixen els espais per a activitats acadèmiques. Ben remarcable és la col·laboració 

amb el Pavelló poliesportiu Virrei - SESE i les Cotxeres Borbó, on l’alumnat del centre cursa l’Educació física, 

i amb la Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta.  

Pel que fa als espais, l’institut compta amb aules per a cada grup classe i aules específiques (l’aula de música 

les aules d’informàtica, l’aula de dibuix, laboratoris de ciències, l’aula taller de tecnologia) una biblioteca, el 

menjador, despatxos de l’equip directiu, despatxos de departaments, secretaria, consergeria i una sala per a 

rebre les famílies. 

 

3. OBJECTIUS DEL CENTRE 

 

Els objectius de centre definits en aquest PEC són coherents amb els objectius prioritaris de la UE, descrits 

en el Marc estratègic per a la cooperació europea en educació i formació (Education and Training 2020) i del 

Departament d’Educació. 
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A partir d’aquests objectius, aquest Projecte educatiu n’identifica els seus propis que concreten i adapten 

els anteriors a les característiques i necessitats del nostre institut. I ho fa també tenint en compte els 

principals trets d’identitat que ens defineixen:  

- La tutoria orientadora que permet una atenció individualitzada, partim de les necessitats personals 

de cada un dels alumnes per poder oferir-los la millor qualitat educativa possible. 

- Treball en equips  docents. Tot el professorat forma part d’un equip docent. Els membres dels 

equips docents són els tutors orientadors d’aquell nivell amb el suport d’altres professors del nivell. 

- Grups reduïts  en les matèries de matemàtiques, llengua catalana i castellana.  

- Impuls de llengües estrangeres. Foment de la competència lingüística en llengua anglesa i francesa.   

- Projecte de mediació, eina fonamental per a la resolució i la prevenció de conflictes. 

- Tutoria entre iguals (TEI) com a projecte estretament vinculat a la mediació i que aposta per una 

bona acollida i convivència al centre. 

- Vinculació amb l’entorn: centres cívics, biblioteques, poliesportius municipals, programa Escoles + 

sostenibles, programes de l’Agència de Salut Pública. 

- Processos de participació activa de l’alumnat: delegats de classe, delegats verds, representants de 

comunicació, representants del consell escolar… 

- Obert a la innovació, comissions de treball Xarxa de Competències Bàsiques, STEAMcat... 

 

Els objectius principals d’aquest Projecte educatiu són: 

● Promoure l’excel·lència educativa (acadèmica i personal) de cada alumne: 

o fer conscients els alumnes de les seves pròpies capacitats, aptituds i interessos i estimular-

los perquè s'esforcin a desenvolupar-les al màxim. 

o potenciar la participació de l’alumnat en totes les activitats d’aprenentatge per millorar la 

seva autonomia de treball individual i de grup 

o orientar la tasca escolar amb perspectiva de futur, preparant l’alumnat per accedir al món 

professional, cultural i social. 

o dissenyar un projecte curricular que contempli  l’atenció a la diversitat per garantir un 

model de centre inclusiu que permeti que tot l’alumnat assoleixi l’èxit escolar segons les 

seves possibilitats. 

o formar els alumnes perquè puguin desenvolupar les seves capacitats i incorporar-se als 

estudis postobligatoris, universitaris o al món laboral en les millors condicions. 

● Potenciar l'ús de les llengües estrangeres, en concret la llengua anglesa i francesa: 

o impartició de matèries optatives en llengua anglesa (Programa Global Scholars, English 

through cinema...) i introducció d’una optativa en llengua francesa a partir de 1r d’ESO 
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o impartició de matèries comunes amb metodologia AICLE (ciències socials i tecnologia en 

alguns cursos de l’ESO), 

o motivació i preparació per a l'obtenció de certificacions externes en francès i anglès (B1 i B2 

EOI, DELF). 

o intercanvi amb França per als alumnes de l’optativa de francès de 3r d’ESO i estada a 

Londres per als alumnes de 4t d’ESO 

o ús de la plataforma e-Twinning en llengua francesa 

● Fomentar la participació de tots els membres de la comunitat escolar en la vida del centre i 

estimular el sentiment de pertinença al centre a través de processos de participació: 

o impulsar la coordinació del professorat del centre 

o afavorir el treball dels equips docents de nivell 

o diversificar les tasques en comissions de treball, tant del professorat com de l’alumnat. 

o impulsar processos de participació activa de tot l’alumnat: delegats de classe, delegats 

verds, representants de comunicació, representants del consell escolar… 

o potenciar la participació de les famílies en les activitats del centre 

● Potenciar l'ús de les tecnologies digitals en els processos d'aprenentatge: 

o introducció de recursos TAC a totes les àrees curriculars 

o millorar la competència digital dels docents 

o elaboració del Pla TAC de centre 

● Afavorir la implementació del Pla lector: 

○ fomentar la lectura com a eina indispensable d’aprenentatge 

○ implementar estratègies que afavoreixen la comprensió i la valoració crítica. 

○ disseny d’activitats interdisciplinars relacionades amb la lectura. 

● Potenciar l’expressió oral fomentant les presentacions públiques de manera transversal a tots els 

àmbits curriculars: 

o disseny d’un projecte d’expressió oral transversal 

● Millorar el clima de convivència al centre: 

o impulsar el programa de mediació del centre com a eina fonamental per a la resolució i la 

prevenció de conflictes. 

o implementar el programa de tutoria entre iguals (TEI) a tota l’ESO 

o elaboració del Projecte de convivència 

● Obrir el centre a l’entorn educatiu i social: 

o implementació del Projecte de Servei Comunitari a 3r d’ESO 
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o mantenir i potenciar les relacions amb el centre cívic Torre Llobeta i la biblioteca de Torre 

Llobeta i Vilapicina 

o mantenir i potenciar la col·laboració amb altres entitats del districte i municipals 

● Implementar la perspectiva competencial en el treball d’aula 

o promoure estratègies metodològiques per afavorir el tractament competencial dels 

continguts en totes les àrees. 

o formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques 

o promoure la formació del professorat en el treball competencial 

● Estimular la curiositat intel·lectual, l’esperit de recerca, el rigor, el gust per la feina ben feta en totes 

les àrees com a element clau per a l’aprenentatge 

● Incentivar la responsabilitat i l’esforç continuat per aconseguir l’èxit personal i acadèmic. 

● Millorar la projecció del centre 

o donar a conèixer la tasca que duem a terme (actualització constant de continguts i 

informacions de la pàgina web i revista Formigueig digital, twitter...) 

o participació en concursos, certàmens, premis, proves… que organitzen diferents entitats 

o col·laboració amb universitats per dur a terme programes d’assessorament de treballs de 

recerca,  

o establir vincles amb les escoles de primària adscrites: intercanvi d’experiències, disseny i 

implementació d’activitats conjuntes... 

 

4. CONCRECIÓ i DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

 

4.1.  EL CURRÍCULUM 

 

4.1.1. Criteris d’organització curricular 

Criteris per concretar el currículum 

 

En el marc de l’autonomia de centre, quant al currículum d’ESO a l’Institut Manuel Carrasco i Formiguera, 

cal destacar els criteris següents: 

- d’acord amb l’objectiu de potenciar l’ús de les llengües estrangeres, 
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- s’imparteixen matèries comunes amb metodologia AICLE (Ciències socials i Tecnologia) en 

alguns cursos de l’ESO. 

- s’imparteixen algunes matèries optatives en llengua anglesa: a 1r d’ESO, English through 

cinema; a 2n d’ESO, Global scholars. 

- a partir de 1r d’ESO, s’ofereix la possibilitat de cursar francès com a segona llengua 

estrangera amb l’oferta de l’optativa Francès a l’abast. L’opció de segona llengua estrangera 

constitueix un pla per a tota l’etapa i l’alumne l’ha de mantenir durant tota l’etapa.   

- la matèria de Música s’imparteix a 1r i 2n de l’ESO 

- la matèria d’Educació Visual i Plàstica s’imparteix a 1r i 3r d’ESO 

- a 3r d’ESO s’imparteix la matèria de Servei Comunitari 

- grups reduïts en les matèries instrumentals: llengua catalana i literatura, llengua castellana i 

literatura i matemàtiques per atendre la diversitat a l’aula 

- a tots els cursos d’ESO, els desdoblaments dels grups són d’una sessió setmanal en les matèries 

següents: Tecnologia, Ciències de la Naturalesa (Biologia i Geologia; Física i Química) i Anglès 

- a quart d’ESO, la franja de matèries optatives és de 10h. S’organitzen en itineraris, amb les matèries 

agrupades en diferents opcions, coherents amb els estudis posteriors que vulguin fer els alumnes 

(veure quadre currículum ESO) 

-  l’oferta de les matèries optatives d’Emprenedoria i Cultura Clàssìca és per als alumnes de 3r d’ESO. 

- les matèries de Cultura i Valors Ètics o Religió s’ofereixen al llarg de tota l’etapa en una mateixa 

franja. 

- El Treball de Síntesi (1r, 2n i 3r d’ESO) i el Projecte de Recerca (4t d’ESO) es realitzen al 3r trimestre. 

 

Quant al batxillerat, en els dos cursos hi ha matèries comunes, matèries comunes d’opció, matèries de 

modalitat i matèries específiques. Les matèries comunes d’opció s’han de cursar obligatòriament en funció 

de la modalitat que hagi triat l’alumne (Matemàtiques I i II, per al batxillerat de Ciències i Tecnologia; Llatí I i 

II, per al batxillerat Humanístic; i, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, per al batxillerat de 

Ciències Socials). L’institut intenta oferir el major ventall possible de matèries de modalitat i específiques  en 

funció de les seves possibilitats i recursos, tenint en compte que, al final del batxillerat, l’alumne ha d’haver 

cursat almenys sis matèries d’una mateixa modalitat: la matèria comuna d’opció de la modalitat triada i, 

com a mínim, dues matèries més de la seva modalitat a cada curs. 

El treball de recerca es realitza entre el 1r i el  2n curs de batxillerat. Els treballs de recerca són tutoritzats 

per professors del centre. 
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Àrees i matèries de les diferents etapes: càrrega lectiva 

 
 
Currículum de l’ESO curs 2018-2019 

  1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 

Llengua catalana i literatura 3 3 3 3 

Llengua castellana i literatura 3 3 3 3 

Llengua estrangera 3 4 3 3 

Matemàtiques 3 4 4 4 

Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3   2   

Ciències de la naturalesa: física i química   3 2   

Ciències socials, geografia i història 3 3 3 3 

Educació física 2 2 2 2 

Música 2 2     

Educació visual i plàstica 2   2   

Tecnologia 2 2 2   

Religió / Cultura i valors ètics 1 1 1 1 

Treball de síntesi / projecte de recerca         

Tutoria 1 1 1 1 

Matèries optatives 2 2 2   

Matèries optatives específiques       4 

Matèries optatives específiques       3 

Matèries optatives específiques       3 

Total hores/setmana 30 30 30 30 
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 Oferta de matèries optatives de l’ESO curs 2018-2019 
  

   1r  trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

 

 

1r 

English through cinema 

Mediació escolar i resolució de 
conflictes 

Francès a l’abast 

English through cinema 

Mediació escolar i resolució de conflictes 

Francès a l’abast 

English through cinema 

Mediació  escolar i resolució de conflictes 

Francès a l’abast 

 

 

2n 

Francès 

Global scholars 

De la fusta a la robòtica 

 

 

3r 

Francès 

Cultura clàssica 

Emprenedoria 

 

 

4t 

Matèries optatives específiques  

Bloc 1: 

Física i química 

Física i química 

Economia i emprenedoria 

Matèries optatives específiques 

Bloc 2:                             

 Biologia i geologia 

 Educació visual i plàstica 

 Llatí 

Matèries optatives específiques 

Bloc 3: 

Francès 

Tecnologia 

TIC 

Filosofia 
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Currículum marc de Batxillerat  
 

Batxillerat de Ciències i Tecnologia (1r curs)* 
 

Matèries comunes 
 

Llengua catalana i literatura 2 

Llengua castellana i literatura 2 

Llengua estrangera (Anglès) 3 

Filosofia 2 

Ciències per al món contemporani (cultura científica) 2 

Educació física 2 

Tutoria 1 
 

Matèria comuna d’opció 
 

Matemàtiques I 4 
 

Matèries de modalitat i específiques 
 

Química I 4 

Física I Ciències de la Terra i el medi ambient 4 

Dibuix tècnic I Biologia I 4 
 

Batxillerat de Ciències i Tecnologia (2n curs)* 
 

Matèries comunes 
 

Llengua catalana i literatura 2 

Llengua castellana i literatura 2 

Llengua estrangera (Anglès) 3 

Història de la filosofia 3 

Història 3 

Tutoria 1 
 

Matèria comuna d’opció 
 

Matemàtiques II 4 
 

Matèries de modalitat i específiques 
 

Química II Electrotècnia 4 

Física II Geologia 4 

Dibuix tècnic II Biologia II 4 

 
Atenent els Documents per a l’organització i la gestió dels centres, “per poder impartir les matèries de modalitat i 
específiques que ofereix el centre, cal un mínim de deu alumnes.” 
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Batxillerat d’Humanitats i de Ciències socials (1r curs)* 
 

Matèries comunes 
 

Llengua catalana i literatura 2 

Llengua castellana i literatura 2 

Llengua estrangera (Anglès) 3 

Filosofia 2 

Ciències per al món contemporani (cultura científica) 2 

Educació física 2 

Tutoria 1 
 

Matèria comuna d’opció 
 

Llatí I Matemàtiques aplicades a les Ciències socials I 4 
 

Matèries de modalitat i específiques 
 

Economia d’empresa I Literatura universal 4 

Història del món contemporani Grec I ** 4 

Psicologia + Sociologia Psicologia + Religió Francès 4 
 

Batxillerat d’Humanitats i de Ciències socials (2n curs)* 
 

Matèries comunes 
 

Llengua catalana i literatura 2 

Llengua castellana i literatura 2 

Llengua estrangera (Anglès) 3 

Història de la filosofia 3 

Història 3 

Tutoria 1 
 

Matèria comuna d’opció 
 

Llatí II Matemàtiques aplicades a les Ciències socials II 4 
 

Matèries de modalitat i específiques 
 

Economia d’empresa II Literatura castellana 4 

Història de l’art 4 

Geografia Literatura catalana 4 

 
*Atenent els Documents per a l’organització i la gestió dels centres, “per poder impartir les matèries de modalitat i 
específiques que ofereix el centre, cal un mínim de deu alumnes.” 
** D’aquestes dues matèries, només s’oferirà la que tingui més demanda de matrícula. 
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Criteris metodològics i criteris d’avaluació 

Els criteris metodològics i d’avaluació són revisats cada curs i publicats a la pàgina web del centre perquè 

l’alumnat i les famílies en siguin coneixedors.  

 

D’acord amb el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària 

obligatòria i, l’Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents 

i els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria, el currículum i l’avaluació 

són competencials. D’acord amb aquest model, l’alumne esdevé el principal protagonista i la seva implicació 

és fonamental. Per això, es basa en un enfocament actiu, participatiu i competencial on l’alumnat pren 

consciència de les seves capacitats, habilitats, possibilitats…  

 

S’aplica una metodologia que, respectant les característiques pròpies de cada matèria, parteix dels 

coneixements previs dels alumnes i se’ls ajuda a desenvolupar les seves capacitats. De la mateixa manera, 

val a dir que es potencia la part aplicada dels coneixements adquirits i la realització de treballs 

interdisciplinaris amb la implicació de diferents matèries. 

 

4.1.2. Projecte lingüístic 

Tal com s’estableix a l’article 5 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació secundària obligatòria, el nostre centre disposa d’un Projecte lingüístic. Aquest Projecte té 

present tant el marc legal com la diagnosi del centre i defineix el paper de la llengua vehicular, el tractament 

de les llengües curriculars i els aspectes d’organització i gestió que tenen repercussions lingüístiques.  

 

El nostre Projecte lingüístic estableix que: 

- el català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, i, per tant, és la llengua 

vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge de l’Institut Manuel Carrasco i 

Formiguera. La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre i 

és el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques, tant de les internes com de les 

externes. 

- la llengua catalana és l’emprada en totes les actuacions administratives del centre. 

- els currículums han de garantir el ple domini de les llengües oficials, la catalana i la castellana, en 

finalitzar l’ensenyament obligatori.  

- es fomenta el plurilingüisme per tal d’aconseguir una major competència lingüística i comunicativa 

en acabar l’educació obligatòria, de manera que puguin utilitzar normalment i de manera correcta 

tant el català com el castellà, com a garantia que l’institut proporciona als alumnes la competència 
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que els cal per tenir les mateixes oportunitats; també el respecte per la diversitat lingüística i el 

desig d’aprendre altres llengües i d’aprendre de totes les llengües i cultures. 

- l’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les àrees i no tan sols del 

professorat de llengües. 

- les llengües estrangeres que s’imparteixen són l’anglès i el francès com a segona llengua. 

- es possibilita l’ensenyament de continguts de matèries no lingüístiques en llengua estrangera, 

l’anglès, amb la metodologia AICLE. 

- l’alumnat, en acabar l’etapa, ha de conèixer, com a mínim, una llengua estrangera (l’anglès) per tal 

d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn 

plurilingüe i pluricultural. 

- l’aprenentatge de la primera llengua estrangera, l’anglès, comença a 1r d’ESO i continua al llarg de 

tota l’etapa. 

- quant a la segona llengua estrangera, el francès, l’alumnat pot començar a treballar-la a 1r d’ESO 

amb l’oferta d’una matèria optativa. Aquesta matèria s’imparteix a tota l’ESO fins a 1r de batxillerat.  

- es preveu l’acollida personalitzada de l’alumnat nouvingut. En el cas de l’alumnat amb NESE o 

alumnat nouvingut, el centre elabora les adequacions curriculars necessàries perquè puguin 

incorporar-se al ritme ordinari d’aprenentatges de la resta d’alumnes del seu nivell al més aviat 

possible. 

- el centre potencia la certificació de llengües estrangeres: B1 i B2 en col·laboració amb l’EOI i el DELF 

(des del curs 2017-2018, forma part del Programa experimental de suport a la certificació dels 

coneixements de llengües estrangeres).  

 

Tots aquests punts queden especificats al Projecte lingüístic del centre. 

 

4.1.3. Criteris d’organització pedagògica 

Criteris organitzatius: de confecció de grups i d’agrupament de l’alumnat, d’organització del temps, d’ús de 

la biblioteca o d’altres espais específics, assignació i formació del professorat. 

 

Pel que fa a la confecció dels grups classe, distribuïm l’alumnat de cada nivell en dos grups, A i B, atenent les 

ràtios fixades pel Departament en aquest sentit. 

Criteris d’assignació. Els grups classe queden bastits a 1r d’ESO des de coordinació pedagògica, atenent els 

criteris següents:  
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- els grups s’organitzen de forma homogènia per tal que quedin equilibrats pel que fa al sexe, nivell 

de competències, comportament, repetidors, bon rendiment acadèmic, lideratge positiu... de 

manera que es pugui garantir la cohesió i la integració de l’alumnat en el grup. 

- es tenen en compte els agrupaments proposats pels responsables de les escoles de procedència 

(reunió de traspàs d’informació del mes de juny). Sempre que sigui possible, els alumnes d’una 

mateixa escola s’agruparan o no en un mateix grup classe a partir de les orientacions que ofereixin 

els tutors de 6è de primària. 

- també es tenen en consideració la informació i les orientacions dels professionals dels equips 

d’atenció psicopedagògica i/o altres professionals especialistes que coneguin les característiques i 

necessitats educatives dels alumnes. 

- l’equip docent a final de curs o, excepcionalment durant el curs escolar, pot fer propostes de canvi 

per raons acadèmiques, conductuals o socials amb l’objectiu de corregir desequilibris en la 

composició dels grups. 

 

En les matèries instrumentals, s’organitzen grups reduïts que permeten atendre la diversitat de l’alumnat, 

posant especial èmfasi en els aprenentatges bàsics d’aquestes matèries per facilitar i afavorir el rendiments 

dels alumnes amb més dificultat i en l’atenció als alumnes amb més capacitat.  

 

Quant als desdoblaments en algunes matèries com ara ciències naturals, tecnologia..., la partició es fa per 

ordre de llista; el grup 1, la primera meitat i, el grup 2, la segona meitat. El professorat de la matèria i l’equip 

docent pot decidir canviar aquesta distribució si així ho considera necessari, prèvia argumentació. 

 

Pel que fa al batxillerat, l’agrupament de l’alumnat es fa atenent les dues modalitats (Ciències i Tecnologia o 

Humanístic i Social) i l’itinerari que cursen. 

 

La coordinació pedagògica al nostre institut es duu a terme en el treball en equip. A l’Institut Manuel 

Carrasco i Formiguera, els professors s’organitzen en equips tutelars i en equips docents. Els equips tutelars 

estan formats pels tutors del grup  classe de cada nivell i els tutors orientadors. Per la seva banda, els equips 

docents estan formats pels tutors del grup classe, els tutors orientadors i professorat que hi imparteix 

classe. Les reunions d’equip tutelar i d’equip docent es fixen els dimecres, a última hora del matí, i són 

incloses en la planificació de reunions trimestrals de coordinació pedagògica. 

 

Els criteris per a la formació dels equips docents es basen en la distribució de les diferents matèries i nivells 

per part dels departaments didàctics. En línies generals, es procura que els docents que imparteixen una 
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matèria siguin els mateixos que imparteixen l’optativa vinculada. En cas que una matèria d’un mateix nivell 

sigui impartida per més d’un professor, es posa molt èmfasi en la coordinació. 

 

Periòdicament, els coordinadors dels equips docents es reuneixen amb els tutors de cadascun del nivells per 

establir criteris unitaris, així com per a coordinar les activitats i xerrades tutorials dels grups classe, tal i com 

s’especifica al PAT. 

 

Criteris per a l’atenció a la diversitat (alumnat amb discapacitats, trastorns d’aprenentatge, altes capacitats i 

alumnat nouvingut) 

 

L’atenció a la diversitat en el nostre centre es fa dins l’aula, seguint el principi de la inclusió i l’aprenentatge 

entre iguals. Per tant, les mesures d’atenció a la diversitat tenen com a objectiu atendre les necessitats de 

tot l’alumnat per assolir les competències bàsiques, els objectius i els continguts de l’etapa. 

 

Alguns alumnes de l’institut segueixen un pla individualitzat (PI) o una adaptació curricular (AC). El 

responsable del PI és el tutor orientador que rep la col·laboració de l’equip de professors, de l’EAP, de 

l’orientadora del centre i d’altres professionals que puguin participar en l’atenció educativa de l’alumne. El 

tutor orientador també és responsable de coordinar els professionals que hi intervinguin: en fa el seguiment 

i actua com a interlocutor principal amb la família sobre les mesures d’atenció a la diversitat (PI o AC) que 

s’han dissenyat per al seu fill, de la conveniència d’aplicar-les i de sol·licitar el seu consentiment. 

L’orientadora del centre i/o el professional de l’EAP, si escau, promouen les mesures d’informació general, 

d’ajuda i d’assessorament al tutor coordinador del pla i a l’equip de professors quant a l’elaboració i 

aplicació. 

 

La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) coordina les mesures d’atenció a la diversitat del centre, en 

proposa de noves, assessora l’equip directiu i els equips docents perquè aquestes mesures s’apliquin a tot el 

centre i a tots els alumnes que ho necessitin i fa el seguiment d’aquestes mesures i de l’alumnat al qual són 

aplicades. La CAD està formada per la coordinadora pedagògica, l’orientadora del centre, la professional de 

l’EAP i també pels coordinadors d’etapa. 

 

Quant a l’acolliment de l’alumnat nouvingut, el centre té un Pla d’Acollida en què s’especifiquen els criteris 

per a l’atenció d’aquest alumnat. Al centre, entenem que l’educació ha de ser integradora i compensatòria i 

per això creiem que hem de facilitar a l’alumnat nouvingut els recursos necessaris perquè pugui ser capaç 

de participar, al més aviat possible, de la vida del centre i de la societat en general, en igualtat de 
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condicions. En aquest sentit, el coneixement de la llengua catalana i castellana n’és una competència 

indispensable. 

 

A les nostres NOFC es troba la concreció dels criteris d’atenció a la diversitat així com les actuacions que es 

duen a terme en relació a l’atenció a la diversitat (títol IV, capítol 2, secció 3). 

 

4.2. CRITERIS D’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA i DE GESTIÓ 

4.2.1. Òrgans de govern i de coordinació 

L’equip directiu 

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre. Els membres de l’equip directiu treballen 

coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon als membres de l’equip directiu la gestió del 

projecte de direcció. 

 

L’equip directiu del centre està format per la directora, que el presideix, la cap d’estudis, el secretari i la 

coordinadora pedagògica, que es reuneixen dues hores setmanalment per planificar, coordinar, avaluar i 

resoldre totes les qüestions que afecten el funcionament del centre. 

 

Òrgans de participació i de gestió 

El Consell escolar 

És l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell Escolar 

estan representats tots els estaments de la comunitat educativa; i té com a finalitat vetllar, donar suport i 

fer el seguiment de la programació anual del centre i de les activitats que s’hi duen a terme. 

 

En el si del Consell Escolar hi ha establertes tres comissions: 

- la comissió permanent representa el consell escolar en els moments en què comptar amb la 

presència de tots o de la majoria dels membres és difícil, per motius d’urgència en la convocatòria o 

d’altres. 

- la comissió econòmica supervisa la gestió econòmica i formula les propostes escaients en aquesta 

matèria. 

- la comissió de convivència entén d’allò que fa referència a la disciplina i a les normes de convivència 

del centre. 
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El claustre de professors 

El claustre de professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’acció 

educativa del centre. Sota la presidència de la direcció està integrat per tot el professorat del centre. Es 

reuneix preceptivament a l’inici i al final del curs, i de manera regular un cop per trimestre.  

 

Consell de direcció 

Tal com estableix el Decret d’autonomia de centres i en aplicació del Projecte de direcció, amb l’objectiu 

d’aprofundir en la pràctica del lideratge distribuït, la direcció del centre pot constituir un consell de direcció 

amb les funcions i el règim de funcionament i de reunions que estableixin les NOFC. El consell de direcció és 

un òrgan consultiu a partir del qual es fan propostes per a ser analitzades i debatudes. El nostre centre 

compta amb aquest Consell de direcció que està format pels membres de l’equip directiu, pels coordinadors 

de l’ESO i pel coordinador de batxillerat. La direcció del centre pot convidar a formar part puntualment 

d’aquest consell a aquells professors que consideri necessari. 

 

Òrgans de coordinació docent i dels càrrecs unipersonals de coordinació 

 

Departaments didàctics 

Atenent les àrees curriculars, el professorat del centre s’agrupa en departaments, constituïts pel professorat 

que imparteix les matèries d’una mateixa àrea curricular. La funció dels departaments rau a coordinar les 

activitats pedagògiques de les àrees i les matèries corresponents, concreta el currículum i vetlla per la 

metodologia i la didàctica de la pràctica docent (s’hi inclouen activitats culturals al centre, sortides 

curriculars, participacions en concursos i trobades amb altres centres, etc.). 

 

Coordinació d’ESO 

La coordinació d’ESO vetlla per la continuïtat i la coherència en les accions educatives, especialment a les 

tutories, al llarg de l’educació secundària obligatòria, sota la direcció de la coordinadora pedagògica. 

Actualment hi ha dos coordinadors d’ESO (un que coordina 1r i 3r i l’altre 2n i 4t d’ESO). Aquesta 

organització respon al projecte de Tutoria entre iguals. Es reuneixen 1h setmanalment amb la coordinadora 

pedagògica per planificar, coordinar i avaluar l’acció tutelar a l’ESO i es reuneixen periòdicament amb els 

tutors dels nivells que tenen assignats. 
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Coordinació de Batxillerat 

El coordinador de batxillerat vella per la continuïtat i la coherència en les accions educatives, especialment a 

les tutories, al llarg d’aquesta etapa, sota la direcció de la coordinadora pedagògica. Es reuneix una 1h 

setmanalment amb la coordinadora pedagògica per planificar, coordinar i avaluar l’acció tutelar al 

batxillerat. 

Es reuneix periòdicament amb els tutors classe que té assignats. 

 

Coordinació LIC (llengua, interculturalitat i cohesió social) 

La coordinadora LIC és nomenada per la directora una vegada escoltat l’equip directiu i actua sota la 

dependència directa de la coordinadora pedagògica i en estreta col·laboració amb l’equip directiu. Entre les 

seves funcions cal destacar la de promoure actuacions per a la sensibilització, el foment i la consolidació de 

l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador del projecte educatiu del centre. 

 

Coordinació d’activitats i de serveis escolars 

Correspon a la coordinació d’activitats i de serveis escolars la coordinació general de les activitats escolars 

complementàries al centre; treballa de manera conjunta amb coordinació d’ESO i Batxillerat, coordinació 

pedagògica i cap d’estudis.  

 

Coordinació de prevenció de riscos laborals 

Correspon a la coordinació de prevenció de riscos laborals promoure i coordinar les actuacions en matèria 

de salut i seguretat al centre.  

 

Coordinació informàtica i TAC 

Entre les funcions que té assignades el coordinador d’informàtica i TAC del centre en destaquem les 

següents: 

- proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimització dels recursos informàtics i 

per a l’adquisició de recursos nous. 

- coordinar l’elaboració del Pla TAC del centre 

- Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics en les 

diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la formació permanent en aquest tema 

 

Les funcions de cadascun dels òrgans de govern i coordinació que han estat esmentats aquí es poden 

consultar a les nostres NOFC (títol III, Estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre). 

 



 
Projecte educatiu de centre. Institut Manuel Carrasco i Formiguera 

[curs 2018-2019] 
febrer 2019 

_________________________________________________________________________________ 
 

22 

 
 

En el nostre institut també funcionen diferents comissions. En destaquem les següents: 

- comissió de convivència 

- comissió d’atenció a la diversitat 

- comissió TAC, que s’encarrega d’impulsar l’ús de les noves tecnologies de la informació i la 

comunicació a tot el professorat. 

- comissió de mediació 

- comissió d’Escoles + sostenibles 

- comissió de Pla lector 

- comissió de temps d’esbarjo 

- comissió de festes 

 

4.2.2. Participació de la comunitat educativa 

La comunitat educativa està integrada per l’alumnat, les famílies, el personal docent, el personal 

d’administració i serveis del centre i altres professionals que hi intervenen. L’organització del centre disposa 

de diversos òrgans de participació per a tots ells. 

 

El nostre centre considera important la participació de tota la comunitat educativa en els processos de 

gestió i funcionament, i, per tant, tots els membres de la comunitat educativa han de tenir oberts els canals 

de participació. Es potencia que tots els membres de la comunitat educativa s’integrin i participin en les 

activitats desenvolupades a l’institut. 

 

Els òrgans de participació són: 

- Consell escolar 

- Claustre de professorat 

- Consell  de delegats  

- Associació de mares i pares (AMPA) 

 

La participació de la comunitat educativa en el PEC es canalitza a través de les estructures de gestió que 

s’han explicat anteriorment.  

Pel que fa a l’alumnat, cada grup classe és representat per un delegat i un sotsdelegat, que dona suport al 

delegat en les tasques de representació i n’assumeix les responsabilitats, en cas d’absència. Els delegats de 

classe tenen com a objectiu general canalitzar els drets i els deures dels alumnes. Són els representants de 

la classe i han de ser alumnes responsables amb capacitat de relació i actitud de servei, escollit pels seus 

companys. 
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Els delegats de tots els grups classe es reuneixen periòdicament amb els coordinadors de l’ESO i el 

coordinador de BATX respectivament. De la mateixa manera, un cop el trimestre els delegats de tots els 

grups classe del centre es reuneixen amb els representants de l’alumnat al Consell escolar.   

 

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 dels alumnes. Per aquest motiu, l’institut promou 

la implicació de les famílies en el procés educatiu i la participació en el funcionament del centre, a través de 

l’acollida, de la carta de compromís educatiu i de la informació relativa al seguiment escolar dels seus fills i 

del funcionament del centre. Així mateix, es faciliten les seves reunions i activitats. El centre els ofereix la 

possibilitat de difondre la seva informació a la pàgina web i als taulers d’anuncis.  

Mensualment, la direcció del centre es reuneix amb el president de l’AMPA per treballar conjuntament 

temes que afecten la vida de l’institut.  

 

Les vies de comunicació amb les famílies són bàsicament en relació a l’evolució acadèmica i personal de 

l’alumne:  

- reunions d’inici de curs al mes de setembre dels tutors amb les famílies de cada nivell 

- entrevistes individuals que els tutors orientadors concerten amb les famílies dels seus tutelats 

- butlletins de notes que s’envien trimestralment 

- la plataforma educativa Clickedu 

                                

4.2.3. Promoció de la convivència 

La Llei d’Educació de Catalunya (Llei 12/2009 de 10 de juliol, art 37) regula els drets i deures de l’alumnat i 

les normes de convivència que es basen en la pervivència dels principis democràtics per sobre de qualsevol 

altra consideració.  

 

El centre educatiu esdevé un espai privilegiat on l’alumnat adquireix uns coneixements i uns hàbits de 

socialització i de relació amb el seu entorn. Per aconseguir un ensenyament de qualitat cal facilitar que hi 

hagi un ambient favorable a l’estudi i a l’aprenentatge, un ambient de treball dins i fora de l’aula que ajudi a 

transmetre coneixements i valors. 

 

En aquest sentit, esdevé primordial que tots els membres de la comunitat educativa siguin respectats. 

Valors com el diàleg, la comunicació, el treball cooperatiu, les competències socials… són presents en les 

actuacions per a la promoció de la convivència.  
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L’Institut Manuel Carrasco i Formiguera té com a objectius: 

- establir mesures de promoció que contribueixin a la millora de la convivència 

- organitzar activitats que afavoreixin la convivència 

- establir mecanismes per a la resolució de conflictes 

- aplicar les mesures correctores i sancionadores a les conductes greus i molt greus 

 

El nostre centre creu fermament en la mediació com a eina fonamental per a la resolució de conflictes i 

desenvolupa un projecte de mediació amb l’objectiu d’intentar resoldre a través del diàleg les situacions 

conflictives que s’hi puguin donar. 

 

4.2.4. Serveis escolars  

L’institut Manuel Carrasco i Formiguera disposa d’un servei de menjador gestionat per l’AMPA, que 

subcontracta una empresa externa de càtering (actualment COALME SL.). El servei de menjador escolar 

també inclou un servei de monitoratge. Uns altres dels serveis que ofereix AMPA és l’oferta d’activitats 

extraescolars i el lloguer d’armariets escolars per als alumnes. 

 

5. AVALUACIÓ 

5.1.  INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

L’avaluació és un element clau per a l’èxit d’un projecte. És per això que es proposa fer-ne una supervisió 

contínua del seu desenvolupament, per realitzar-ne un seguiment acurat. Això permet adaptar estratègies 

segons les noves necessitats que apareixen, amb l’objectiu de fer d’aquest projecte una eina totalment 

dinàmica. 

L’avaluació ens permet relacionar els resultats amb els processos d’ensenyament i aprenentatge, la gestió 

dels recursos i els objectius que ens proposem en la nostra acció educativa i és molt útil per prendre les 

decisions necessàries que contribueixin a incrementar la qualitat educativa. 

Els instruments que utilitzem són els següents: 

- resultats de les proves internes i externes a l’alumnat  

- enquestes de satisfacció als diversos sectors que configuren la comunitat educativa (famílies, 

alumnat, professorat , PAS). 

- les memòries que es realitzen des dels diferents òrgans de coordinació i de gestió del centre: 

departaments didàctics, coordinacions, comissions… 

- actes de claustre, actes del consell escolar, actes dels equips docents i de les diferents comissions. 

- el sistema d’indicadors del centre (SIC) que proporciona informació per a la millora del centre. 

- l’avaluació del centre (AVAC) quan correspongui. 
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5.2. INDICADORS DE PROGRÉS 

L’establiment d’indicadors és indissociable a l’avaluació. Els indicadors de progrés (de context, recursos, 

processos i resultats) han de permetre valorar i avaluar el grau d’assoliment dels objectius del PEC així com 

dels altres documents que en depenen 

 

Els indicadors que ens poden ser útils per a l’avaluació del projecte són:  

- % d’alumnes que obtenen el graduat de l’ESO. 

- % d’alumnes que obtenen el títol de batxillerat.  

- % d’alumnes que promocionen de curs. 

- % superació de matèries avaluació final ordinària. 

- % superació de matèries avaluació extraordinària. 

- % superació de les PAU. 

- Índex d’alumnes amb PI que graduen l’ESO.  

- Índex de continuïtat en ensenyaments postobligatoris i superiors.  

- Grau de col·laboració de professorat, famílies i altres agents.  

- Grau d’execució, d’assoliment i d’impacte dels objectius anualment prioritzats.  

- Grau de satisfacció de les famílies. 

- Grau de satisfacció de l’alumnat. 

- Grau de satisfacció del professorat.  

- Grau de satisfacció del PAS. 

- % superació de les proves externes de 4 d’ESO. 

- % d’alumnes que es troben en la franja alta i mitjana alta en cadascuna de les competències 

avaluades a les proves de 4t d’ESO. 

- Índex de demanda del centre. 

- Índex d’absentisme escolar. 

- Índex d’abandonament d’estudis. 

- Nombre d’expedients disciplinaris incoats. 

- Nombre d’amonestacions posades. 

- Nombre de plans individuals i adaptacions curriculars fetes.  

- Nombre d’actuacions fetes per l’EAP, Serveis socials i Salut-escola. 
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6. MECANISMES PER A L’APROVACIÓ, DIFUSIÓ, SEGUIMENT i MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

EDUCATIU 

 

En els centres públics correspon al director del centre formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, les 

modificacions i adaptacions corresponents tot garantint la participació de la comunitat educativa, i aprovar-

ne la proposta definitiva. El claustre de professors intervé en l’elaboració i modificació del projecte educatiu 

i en dona el vistiplau i, el Consell Escolar l’aprova. 

 

El PEC haurà de ser revisat regularment per tal que esdevingui una eina dinàmica i serveixi de guia per al 

desenvolupament de les tasques que li són pròpies. Cada any, en elaborar la memòria anual o, 

periòdicament, quan es presenti un nou Projecte de Direcció, es revisarà el nivell d’assoliment dels objectius 

proposats en el PEC i es faran, si s’escau, les propostes de millora o canvi pertinents. 

 

Les propostes de modificació o ampliació es presentaran, si és possible, en el darrer Consell Escolar del curs. 

Seran aprovades, preferentment, per consens i, en cas de no poder arribar a cap postura de consens, per 

majoria absoluta. 

 

La comunitat educativa de l’Institut i cadascun dels sectors en particular ha de tenir coneixement del PEC, 

ha de guiar les actuacions de tots els sectors i tots l’han de respectar, comprometent-se a mantenir el 

caràcter i línia pròpia del centre. Els criteris organitzatius i pedagògics orienten l’exercici professional de tot 

el personal que hi treballa. 

 

De la mateixa manera que tothom té l’obligació de conèixer i respectar el PEC, també tenen el dret a rebre 

informació. El PEC ha d’estar a disposició de tots els membres de la comunitat educativa. La difusió del PEC 

a tota la comunitat educativa es farà a través de la pàgina web de l’Institut i, d’una manera específica i 

concreta, en el procés d’acollida de l’alumnat i del professorat nouvingut. 

  

 

 


