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1. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL: VALORS, MISSIÓ I VISIÓ 

El Plantejament institucional de l’Institut és l’explicitació dels valors compartits que regeixen el 

seu funcionament, la definició de la raó de ser i la visió de l’Institut que voldríem arribar a ser. 

L’Institut  de Deltebre s’inaugura el mes de maig de 1988,  i comença  a  funcionar, amb 

l’ampliació del curs 1994/95. És un centre de titularitat pública que depèn del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

VALORS  

Entenem per valors els principis ètics i de funcionament que guien la presa de decisions i el 

treball quotidià del centre. El conjunt de valors més significatius que defineixen el nostre centre 

són : 

● Promotor de les llibertats individuals i els drets humans. 

● Acollidor, amb respecte per la diversitat cultural i religiosa. 

● Obert a les innovacions pedagògiques i tecnològiques. 

● Democràtic i participatiu. 

● Corresponsable amb les famílies. 

● Transmissor de valors com la tolerància, respecte, solidaritat, corresponsabilitat i 

justícia. 

● Curós en el disseny dels processos d’ensenyament – aprenentatge. 

● Atent a la formació continuada i la formació professional. 

● Que cerca el consens en les normes i és estricte en la seva aplicació. 

● Que incorpora  la cultura de l’autoavaluació per la millora constant. 

● Que creu en l’autonomia, tant de l’alumnat com de la gestió del centre. 

● Respectuós amb les persones discapacitades i les  superdotades. 

● Que facilita de la intercomunicació entre els diferents agents educatius. 

● Basat en el respecte pel medi. 

● Estimulador de la convivència i de la participació cívica. 

● Dialogant, basat en la mediació per a la gestió de conflictes. 

● Que busca la formació integral de les persones adequada a cada individu. 

● El respecte mutu com a principi de convivència i plataforma de treball. 

● L’educació integral com a mètode de formació de l’alumnat dins d’una 

comunitat democràtica i participativa. 

● El treball d’atenció a la diversitat. 
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● La valoració i el reconeixement de les persones i els seus projectes. 

● Que fomenta la cultura de l’esforç i el treball ben fet. 

● Que vetlla per la correcta comunicació dels diferents agents educatius. 

● La conscienciació de la importància d’uns bons hàbits higiènics, posturals i 

alimentaris per a una millora de la qualitat de vida. 

 

MISSIÓ  

La missió d’un centre educatiu defineix la seva finalitat i raó de ser. Ha de donar resposta a les 

preguntes: Què fem? Per què existim com a centre? Què oferim? Quin valor aportem amb el 

nostre servei educatiu? Quines necessitats satisfà? 

La raó de ser del nostre centre és: 

● Conformar una comunitat educativa de qualitat que sigui capaç d’articular dues 

exigències: educació i aprenentatge. 

● Preparar persones per a contribuir a la millora de la societat a partir de la capacitació en 

actituds, valors, coneixements i habilitats del nostre alumnat, en l'exercici de la llibertat, la 

creativitat, la responsabilitat, la democràcia i el respecte cap a un mateix, cap als altres i 

cap a l'entorn. 

 

VISIÓ  

La visió d’un centre educatiu és la imatge compartida pels seus membres sobre què volen que 

sigui el centre en el seu futur. És per això que el nostre Institut es proposa aconseguir les 

següents voluntats: 

Volem ser un centre capaç de: 

● Afrontar els reptes que se’ns presentin donant les respostes més adequades a 

cada situació problemàtica, gràcies a l'estructura organitzativa i el compromís 

personal. 

● Atendre les necessitats formatives, socials i educatives de tot el nostre alumnat en 

funció de la seva diversitat. 

● Reduir el fracàs escolar, millorar els resultats formatius en tots els nivells, ESO, 

CFGM i Batxillerat; amb especial incidència en l’assoliment de les Competències 



 

Projecte educatiu de centre   

 

6 

 

Bàsiques, la superació de les Proves d’Accés a la Universitat i d'accès a cicles de 

Grau Mitjà i Superior. 

● Normalitzar l’ús de les noves tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) 

en la didàctica de les diferents àrees i en la recerca i el tractament de la 

informació. 

● Assolir les competències bàsiques i els continguts, tot potenciant la millora en l’ús 

de les llengües estrangeres i les TIC a l’aula, i integrant continguts vinculats amb 

la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, la salut, la 

comunicació audiovisual, l’accés a la informació i el gust per la lectura, dins del 

marc d’un ensenyament coordinat. 

● Fomentar la participació en projectes per millorar la qualitat de l’aprenentatge ( de 

llengües estrangeres (anglès), en l’àmbit humanisticosocial i cientificotecnològic) 

● Seguir estimulant la participació de l’AMPA en tots els àmbits, tot 

corresponsabilitzant-la de la gestió educativa. 
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2. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE  

 

La descripció de la situació actual inclourà aspectes relacionats amb: 

● El context que dóna identitat al centre. 

● Estudis i escolarització 

● Espai físic. 

● L’equip humà. 

● Plans i programes del centre. 

 

 

 

  

Institut de 

Deltebre 

 

Avinguda de 

Catalunya s.n. 

43580 Deltebre 

Tfn: 977 489 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXT  

 

El municipi de Deltebre és de constitució molt recent (1977). El nombre d'habitants de Deltebre 

és de 12.226 (6.144 homes i 6.082 dones) habitants i és fruit de la segregació i posterior unió de 

dues barriades pertanyents a Tortosa: La Cava i Jesús i Maria. 

Aquests barris van viure el canvi qualitatiu més important de la seua història en el període 1912-

1915 amb la posada en marxa del canal de l’esquerra de l’Ebre, i el pas d’una economia de 

subsistència a una altra de producció especialitzada en l’arròs, amb la consegüent revolució 

econòmica i demogràfica. Posteriorment, la mecanització del camp iniciada els anys seixanta va 

provocar l’expulsió de la major part de la mà d’obra pagesa a altres sectors. Així es va produir un 

trasllat massiu al sector de la construcció i les seues indústries auxiliars, aprofitant l’expansió del 

turisme a la Costa Daurada i l’inici d’obres públiques de gran envergadura: nuclears, autopista, 

etc. Com a conseqüència d’aquests canvis, el poble va desenvolupar una economia basada en 
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el treball forani i els desplaçaments diaris o setmanals, però sense abandonar el municipi com a 

residència habitual i la producció de l’arròs com a complement de l’economia familiar. 

En l’àmbit educatiu, cal assenyalar que la distància dels centres de secundària –Amposta i 

Tortosa- i la manca de recursos econòmics d’una població dedicada a tasques poc 

especialitzades, han provocat, tradicionalment, que el percentatge de població amb estudis 

secundaris i universitaris sigui molt reduït. Només la posada en marxa de l’Institut de Deltebre 

l’any 1987 ha fet possible un canvi de tendència d’aquesta situació. També es continua impartint 

el cicle formatiu de la branca administrativa. 

La història de l’Institut de Deltebre s’inicia després d’uns anys de funcionament de la Formació 

Professional com a secció primer, el curs 1978/79, de l’Institut Comte de Rius de Tarragona, i 

després del politècnic de Tortosa, actual Institut de l’Ebre. L’any 1987 s’inaugura l’IES Deltebre 

que engega els seus ensenyaments amb 1r de BUP, 1r FPI de la branca Administrativa. A partir 

d’aquí i progressivament, es van incorporant els cursos següents fins arribar el curs 1990/91 que 

ja s’arriba a COU. 

El curs 1996/97 s’implanta el nou sistema educatiu, amb 1r i 3r d’ESO, encara amb 8 mòduls 

prefabricats i el curs 1997/98 estrenem l’ampliació de l’IES Deltebre i tenim els 4 cursos de 

l’ESO. El següent curs comencem amb el nou batxillerat i el cicle formatiu de grau mitjà de 

Gestió Administrativa. 

Actualment, el poble està intentant adequar, amb molta dificultat, la seva economia cap al 

turisme amb interessos ecològics, l’agricultura biològica, l’aqüicultura, etc. Aprofitant la seua 

extraordinària singularitat mediambiental i les polítiques engegades per la Unió Europea en 

aquest sentit.  

 

ESTUDIS I ESCOLARITZACIÓ 

● Els estudis que es realitzen al nostre institut actualment són: 

ESO, Batxillerat (cientificotecnològic i humanísticosocial), Un Cicles Formatius de grau mitjà 

(Gestió administrativa).  
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ESPAI FÍSIC 

● Edifici en forma rectangular, creat en dos fases, amb un petit pati al mig que el divideix en part 

vella i part nova. Consta de 30 aules grup a més de 3 aules d'informàtica, 3 laboratoris, 1 taller 

de manteniment, 2 aules de tecnologia i 1 aula d'administratiu. També hi ha 7 departaments per 

a les diferents matèries. 

 

L’EQUIP HUMÀ    

L’equip humà del centre està format per professorat, alumnat, PAS, pares i professionals externs 

del centre. 

Alumnat 

● La procedència és diversa: els alumnes de l’ESO i Batxillerat són alumnes procedents dels 

centres de primària adscrits a l’Institut (de Deltebre: l’Escola l’Assumpció, Riumar i Sant Miquel, 

de Sant Jaume: Escola de Sant Jaume, aquests transportats amb el bus), en total són uns 71 

transportats. Anteriorment ja teníem alumnat de Sant Jaume, però a partir de la construcció del 

pont “El Passador”,  el curs 2011-12, l’escola de Sant Jaume queda assignada a l’INS Deltebre.   

● Del total d’alumnat, aproximadament un 5 % són de procedència estrangera.  Les 

procedències de l’alumnat estranger són:  Marroc,  Romania i altres països de l’Est d’Europa.  

Actualment, el nombre d’alumnat nouvingut és minoritari, encara que durant els cursos anteriors, 

el nombre era molt alt, fins al punt de tenir-ne més de trenta a l’aula d’acollida, preferentment de 

nacionalitat marroquina, romanesa i de països llatinoamericans.  També hi ha hagut 

tradicionalment alumnat de Rússia i de diferents països de l’est d’Europa.  

En l’actualitat, i sobretot a causa de la crisi econòmica i l’atur, el nombre ha disminuït 

considerablement i l’alumnat que ha restat  ja està força integrat i sense problemes d’implicació 

al centre. 

● La diversitat de l’alumnat del centre presenta les característiques següents:  

o L’índex d’alumnat amb necessitats educatives especials (motrius, físiques i 

sensorials) és d’un 4 %. 

o L’índex d’alumnat amb necessitats educatives específiques (en situació 

socioeconòmica desfavorida) és d’un 17%. 

o Tenim 2 aules obertes a 3r i 4t d’ESO amb un programa de diversificació 
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curricular. 

o A cada nivell tenim un grup amb adaptació curricular. 

o El percentatge global de l’indicador de plans individualitzats a l’ESO es troba en 

16%. 

● Absències alumnat a l’ESO:  6%, a Batxillerat 2% i a cicles un 5%. 

●  L’alumnat està organitzat en: 

o Delegades i delegats 

o Junta d’alumnat: participa en les activitats que organitzem al centre: Escoles 

verdes, la marxa de la solidaritat… 

o Representants al Consell escolar 

o Comissió de cultura 

 

Professorat, PAS i professionals externs 

● Actualment, l’institut compta amb una plantilla de 57 professors/es, amb jornada completa i 

amb jornades reduïdes. 

● La mobilitat del professorat és d’un 13,7 %. 

● Des de la direcció del centre s’ha procurat augmentar i diversificar el càrrecs de 

responsabilitat del professorat dins del marge d’autonomia de centre i així millorar la cohesió del 

professorat i la seva implicació en el funcionament del centre, i a la vegada fer-ne un lideratge 

més distribuït. 

● La descripció i les funcions d’aquests  òrgans unipersonals amb responsabilitats figuren en 

les NOFC del centre.  

● Els càrrecs de: 

o L’assignació de caps de departament: els departaments proposen el representant 

i la direcció dóna vistiplau. 

o S’assignen càrrecs per a la millora de la cohesió social i de la convivència: 

comissions d’escoles verdes, convocatòries de premis, convivència, salut, 

biblioteca.   

Cal destacar la formació d’un consell de direcció el curs 2012-2013 que està integrat pel 
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coordinadors/es. 

● La resta de càrrecs són els prescriptius. 

● Pel que fa a la formació del professorat, revisem cada curs les propostes del Departament i 

escollim les més adients per el nostre centre. 

● El centre té una USEE (a part del professorat de pedagogia tenim una educadora social) i 

una aula d’acollida. 

● De manera puntual disposa de professionals externs: EAP (una orientadora educativa i una 

treballadora social), el CLIC i el CRP del Baix Ebre. 

● PAS tenim dos conserges i dues secretaries, una d’elles amb reducció de jornada. 

● També manté col·laboració amb els serveis social de l’Ajuntament de Deltebre. 

 

Famílies 

Els pares i les mares estan organitzats a través de l’AMPA, es reuneixen amb l’equip directiu 

quan a la petició de qualsevol de les parts.  

En relació al descriptor Índex de famílies associades a l’AMPA, el valor és un 88%.  Actualment 

és més alt, ja que ser membre de l’AMPA afavoreix l’adquisició dels llibres a més bon preu. 

Entre la informació més rellevant hi ha: benvinguda a l’inici de curs, la carta de compromís, els 

criteris d’avaluació, els butlletins de notes, la convocatòria a reunions i informació de seguiment 

dels alumnes. 
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PLANS I PROGRAMES DE CENTRE 

Documents  Explicació breu 
Situació 

actual 

PROJECTE 

EDUCATIU DE 

CENTRE 

Conté els principis d’identitat, els objectius a aconseguir en les diferents etapes 

educatives i l’estructura organitzativa del centre. Aquests projecte emmarca altres 

documents el PL, NOFC, PGA, TAC, PAT i el Pla atenció a la diversitat. 

-Aprovat 1995-96? 

-Revisat 2008-09 

-Aprovat 2013-14 

NORMES 

D’ORGANITZACIÓ 

I FUNCIONAMENT 

DE CENTRE 

Té com a finalitat ser una eina per regular la vida interna del centre, establir de 

forma clara i coherent les relacions entre els diferents sectors de la comunitat 

escolar i contenir les regles que obliguin tots els que participen en la comunitat 

educativa. 

-Aprovat  (RRI) 

-Revisat 2012-13 

Pla atenció a la 

diversitat 

Tracta d’ organitzar l’activitat docent tenint en compte les característiques del 

nostre centre, atenent els diferents ritmes d’aprenentatge, tenint en compte les 

estratègies metodològiques i el procés d’avaluació i utilitzant tots els recursos 

(organitzatius, metodològics, personals...) per atendre la diversitat. 

Aprovat 2009-10 

Revisat. 2010-11 

Revisat 2011-12 

PROJECTE 

D’ACCIÓ 

TUTORIAL 

Organitza les activitats i temes a tractar en les tutories dels diferents cursos, conté 

documents interns del centre que faciliten l’intercanvi d’informació entre tutor/es i 

professorat. Accions relacionades amb les tutories, el tracte amb les famílies i 

l’orientació d’alumnes i pares.  

-Aprovat 2006-07  

-Procés revisió 

203-14 

PROJECTE 

LINGÜÍSTIC DE 

CENTRE 

L’instrument que possibilita que els centres educatius organitzin i gestionin,  

d'acord amb la normativa vigent, però de manera autònoma, determinats aspectes 

en referència a l’estat i a l’ús de les llengües al centre i al tractament curricular de 

les  diferents llengües que hi són presents. El tractament de la llengua catalana 

com a llengua vehicular, llengua d’aprenentatge i habitual de comunicació en totes 

les activitats del centre. El català i els alumnes d’incorporació tardana. El 

tractament de la llengua castellana. Les llengües estrangeres. 

-Aprovat ? 

-Aprovat  2007-08 

-Revisat 2011-12 

PLA ACOLLIDA 

Instruments de presentació del centre i del seu funcionament, especialment útil per 

a l’ alumnat i professorat que entren per primera vegada al centre. Recull accions 

per a l’alumnat nouvingut, l’alumnat de 1r d’ESO i per al professorat. La funció del 

pla és orientar i situar els nous membres de l’Institut en el context del centre. 

Aprovat el curs 

2010-11 

PROJECTE 

CONVIVÈNCIA 

Incorpora tots aquells elements que fomenten la comprensió de l’ésser humà, per 

establir un diàleg amb els diferents agents socials i culturals per teixir plegats 

xarxes constructores d’educació i de ciutadania. Un bon clima relacional és una de 

les condicions imprescindibles per a obtenir bons resultats. 

Aprovat 2009-10 

Revisat anualment 

PROJECTE 

MEDIACIÓ 

               Té com a finalitat la implantació de la mediació escolar en la resolució de conflictes 

interpersonals entre els diferents membres de la comunitat educativa. Durant el 

curs 2009-10 finalitza la vigència del projecte, però el centre opta per seguir 

treballant en aquesta línia, oferint assignatures per la formació d’alumnat a 2n, 3r 

i/o 4t d’ESO depenent de la organització i disponibilitat del professorat. El servei 

de mediació continuarà en actiu amb les condicions explicades en el projecte de 

convivència. 

Aprovat 2007-08  
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PROGRAMACIÓ 

ANUAL 

L’instrument de gestió del centre que, coherent amb el seu projecte educatiu i com 

a conseqüència dels processos de diagnosi i d’avaluació que es duguin a terme, 

recull tots els aspectes relatius a l’organització i funcionament del centre, 

concretant i sistematitzant en objectius operatius les qüestions prioritzades del 

centre per a un curs escolar. 

Cada curs  

MEMÒRIA 

ANUAL DE 

CENTRE 

És el resum de les activitats realitzades durant el curs escolar i ha de servir de 

feedback per modificar i/o canviar les propostes del nou curs escolar. 
Cada curs 

PLA FORMACIÓ 

DE CENTRE 

Detecta les necessitats formatives del professorat, els objectius que es deriven 

d’aquestes necessitats, les actuacions formatives a efectuar i l’avaluació del 

procés. Actualment les necessitats es poden agrupar en quatre àmbits: 

organitzatives de centre; recursos informàtics; currículum i activitats 

d’ensenyament-aprenentatge i formació en la gestió de la biblioteca. 

Aprovat 2008-09 

Aprovat 2010-11 

revisat anualment. 

EduCAT 2.0 

(EduCAT1x1) 

L'ús eficient de les Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement comporta 

adoptar-les amb una triple perspectiva: Aprendre SOBRE,DE i AMB les 

tecnologies. És la perspectiva de la Competència digital, per garantir el domini 

instrumental de les TIC i l'adquisició de criteris per fer-ne un ús responsable 

S’aprova 2008-09 

Revisat 2010-11  

Revisat 2013-14 

PROJECTE 

ESCOLES 

VERDES 

És un projecte d’educació ambiental que pretén ajudar  els centres en la seva 

ambientalització. Entre altres accions al centre potenciem: l’estalvi de paper, 

l’elaboració de sabó, l’estalvi energètic, la millora ambiental de l’Institut , els treballs 

de recerca sobre el tema, la figura del delegat verdi la potenciació de l’ús de la 

bicicleta 

Aprovat 2004-05 

Renovat 2009-12 

Renovat 2012-15 

PROJECTE 

VOLUNTARIAT 

(curricular) 

Aquesta experiència d’aprenentatge servei fomentar l’esperit cívic i la solidaritat 

entre l’alumnat i els diversos nivells de la societat. També es vol potenciar la 

participació i la responsabilitat de l’alumnat i l’institut i les entitats col·laboradores.(  

Residència Gent Gran l’ONADA, Centres Obert Delta-xic i Sarabastall, Biblioteca 

Municipal, Àrees de Cultura, Ensenyament, Joventut Turisme i Festes de 

l'Ajuntament de Deltebre, Escola Bressol l’Hortet, Parc Natural- Ecomuseu i Àrea 

de Medi Ambient de l'Ajuntament de Deltebre. 

Abans formava 

part del PEE 

S’aprova 2013-14 

PROJECTE 

PETITS 

APRENENTS 

Amb el lema “Un altre compromís, una altra oportunitat”. 

Pretén que els alumnes puguen sortir de les aules de l’INS per realitzar unes hores 

de formació pràctica en estades en empreses, per tant l'alumnat es desplaça a 

l'empresa per complementar la formació rebuda a l'Institut. És un conveni de 

col·laboració firmat entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de 

Deltebre, per facilitar a  aquell alumnat  desmotivats per l’estudi, i amb menys de 

16 anys, l’adquisició d’ aquelles competències bàsiques que després necessitaran 

per obtenir el graduat d’ESO. 

S’aprova 2007-08 

Renovat 2009-10 

Renovat 2011-12 

PLA INTEGRAT 

DE LLENGUES 

ESTRANGERES 

(intern) 

MATHS ARE ALL AROUND YOU!: L'objectiu del projecte és crear uns parlants 

plurilingües competents i preparats per a les necessitats de la nostra societat 

actual ensenyant una matèria curricular, en aquest cas una part, fent servir 

únicament i exclusivament la llengua anglesa com a llengua vehicular, 

comunicativa i d'aprenentatge. Es tracta doncs d'utilitzar l'anglès com a llengua 

vehicular a primer d'ESO a través de la impartició d'una hora de matemàtiques en 

anglès. Es pretén seguir a segon d’ESO 

Aprovat  2013-14 

XII PREMI 

RAMON CALVO 

Premi adreçat a l’alumnat de batxillerat de les Terres de l’Ebre per tal de potenciar 

valors com  l’esforç, la constància, la creativitat, la implicació…  L’alumnat pot 

cursar les diferents modalitats. científica, tecnològica, humanística, social, artística. 

Per això, el Premi consta de dos apartats, el de Treballs de Recerca i el de cartells. 

El lliurament del premi és sempre a finals del mes d’abril. 

I edició 2002-03 
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CONVENIS 

PRIMERS AUXILIS AMB LA CREU ROJA,  

PIRAGUA AMB L’ENTITAT XINO-XANO 

EMPRESES DEL POBLE AMB “PETITS APRENENTS” 

DEPARTAMENT DE SANITAT AMB EL PLA SALUT I ESCOLA 

 

PLA D’ESCOLA I 

SALUT 

És un conveni del Departament d’Ensenyament i Departament de Sanitat. 

Comptem amb una infermera per atendre de forma confidencial consultes 

d’alumnes envers qüestions de sexualitat, drogodependències o del món afectiu i  

personal. També s’imparteixen xerrades o tallers sobre aquestes temàtiques 

Aprovació curs 20 

PLA 

D’EMERGÈNCIA 

Consisteix en pendre les mesures adients per augmentar la seguretat i prevenir els 

riscos laborals. Cada curs escolar durant el primer trimestre és realitza un 

simulacre. 

Realització 2001 

Actualització 2006-

07 

PLA TAC Esdevé l'instrument de planificació i de visió compartida de la comunitat educativa, 

per establir les prioritats i els usos dels recursos digitals a nivell de cada centre. 
En elaboració 

PROJECTE 

BIBLIOTECA: “La 

biblioteca un món 

per a explorar i un 

espai per a 

compartir” 

S’ha  presentat dintre de la convocatòria de programes d’innovació, al Puntedu. 

Aquest  projecte inclou actuacions realitzades durant aquests últims cursos i un pla 

d’acció amb activitats per als propers cursos. La finalitat és dinamitzar i apropar la 

bilblioteca i el seu funcionament a tota la comunitat educativa. La implicació dels 

diferents departaments didàctics és imprescindible per tirar endavant el projecte. 

Aprovat 2012-13 

CENTRE 

PRACTICUM 

Centre seleccionat com a formador de màster de professorat d’educació 

secundària obligatòria i batxillerat i formació professional. Hem d’acordar amb 

diferents universitats el pla de treball de les pràctiques, que ha d’incloure: el 

contingut i els objectius en relació amb les competències docents, la innovació i la 

recerca educativa; els aspectes organitzatius; els mecanismes de seguiment i 

d’avaluació. 

 

Aprovació curs 

2008-09 

Renovat 2013-14 

Petició cada curs 

escolar 

PLA D’ENTORN 

 

Són una iniciativa de cooperació  educativa entre el Departament d’Ensenyament i 

les entitats municipalistes, que tenen com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu de 

tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l’educació 

intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana. 

Tallers Proa, És un conveni del Departament d’Ensenyament i El Ministerio de 

Educación que subvencionava tots els el Tallers per l’alumnat: “Fem Teatre”,  

Tècniques d’estudi, Matemàtiques, Lectura, Taller de laboratori, d’expressió escrita 

i lectura.Taller de Famílies amb xerrades i conferències i  el Taller de català i 

d’informàtica. 

Aprovat del curs 

2006-07 

T.Proa: 2006-2012 

Vigent 2013-14 

(sense pressupost 

2012-13 fins ara) 

DOCUMENTACIÓ 

ECONÒMICA, 

ACADÈMICA I 

ADMINISTRATIVA 

SAGA  ( Sistema acadèmic de gestió administrativa)  

CARTA DE 

COMPROMÍS 

EDUCATIU 

És el document que recull els aspectes fonamentals del PEC que convé que les 

famílies tinguen presents l’acord amb el centre escolar 

 

Aprovat 2010-11 

Revisat 2013-14 
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PLANTADA 

D’ARRÒS 

Aquesta activitat està adreçada a primer d’ESO i  està inclosa en el treball de 

síntesi, Es desplaça amb bicicleta l’alumnat i professorat fins a les barraques d’en 

Salvador. Primer  es fan jocs populars amb la col·laboració de l’alumnat gran i 

“Polet” ensenya i explica el que és una lligassa, una garba, una presa i una brinca, 

i després la funció de cadascuna d’aquestes parts en el moment de plantar. Hi ha 

un moment especial, al final de l'activitat, en què els alumnes voluntaris i 

voluntàries poden entrar dins del "quadro" o camp d'arròs i estar-hi en contacte 

directe i vivenciar què significa el treball real de la plantada dins del llac, el fang i 

l'aigua. Considerem aquest moment també molt important per al bon 

desenvolupament de l'activitat. 

 

1a. plantada curs 

2004-05 

És realitza cada 

any 

PROGRAMA DE 

SALUT 

Com a ampliació del currículum de diferents departaments es fan xerrades amb 

personal extern ( Mossos d’esquadra, infermera, ex-alcohòlics, ….) amb 

diferències per nivells. Les  xerrades són; sobre alimentació saludable i transtorns, 

solidaritat, prevenció de riscos pirotècnics, internet segura,prevenció i consum 

d’alcohol, situacions de risc per a joves, mobilitat segura, mètodes anticonceptius, 

prevenció en drogues, SIDA, malalties de transmissió sexual, violència masclista... 

Aprovat 2000-01 

IX MARXA DE LA 

SOLIDARITAT 

La Marxa va néixer amb la idea d'ajudar a subvencionar projectes solidaris mentre 

s'incideix en la conciència dels escolars per tal de donar-los a conèixer les 

diferents realitats del món. Gràcies a la solidaritat dels escolars (Escoles del 

municipi i l’Institut).La Marxa Solidària ha contribuït en la construcció d'un 

dispensari mèdic i una escola a Tanzania, un hospital de cremats a Guinea Bissau 

i a Sant Ramon de Nicaragua, dues cases de cultura, una casa d'acollida per a 

nens i dones maltractades, una granja-escola i un centre camperol. El projecte de 

l'edició d'aquest 2013 és per a les Càrites locals ja que, tal i com indica el seu lema 

"Ajuda el teu veí" la crisi actual fa que haguem d’ajudar els que hi ha més a prop. 

I Marxa : 2000-

2001 

cada 2 anys 

 

PROJECTE 

“SEURE BÉ” 

El departament d’Educació Física proposa aquest projecte perquè l’alumnat pugui 

assolir les millors postures i accions motrius per al desenvolupament de les 

activitats diàries.  
Necessita que tot el professorat col·labori seguint unes orientacions del 

departament, perquè els nois i noies seguin bé a la cadira. 

Aprovat 2011-12 

Recordat 2013-14 

PROJECTE DE 

DIRECCIÓ 
És un document marc en el qual s’exposa la filosofia de la gestió i les propostes de 

millora de l’equip que es presenta. 
Cada 4 anys 

PLA D’ESPORT I 

ASSOCIACIÓ 

ESPORTIVA 

ESCOLAR 

El Departaments d'Ensenyament i de Vicepresidència de la Generalitat de 

Catalunya, aquest últim mitjançant la Secretaria General de l'Esport, van acordar  

impulsar el Pla Català d'Esport a l'Escola, adreçat principalment a incrementar la 

participació dels joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el 

propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i 

educació en valors i per a l'adquisició d'hàbits saludables. El nostre centre ha creat 

l’associació IES Deltebre. Cada curs és nomena un coordinador/a i és fa formació 

dels dinamitzadors d'esport als alumnes. 

Aprovat 2007-08 

Renovat cada curs 

REVISTA: “Vent 

de dalt” i un “ 

Riu de notícies” 

Revista escolar que es publica tres cops durant cada curs. El consell de redacció 

és format per l’alumnat de 4t ESO que cursa l’optativa de revista. Inclou 

informacions triades i treballades per l’alumnat i d’altres de les activitats del centre. 

Primera revista: 

2005-06 

Curs 2013-14:     

21 revista 
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3. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS 

3.1. Prioritats i objectius educatius 

 Oferir a la comunitat educativa un ambient basat en el respecte, la participació i 

la col·laboració de tots els seus membres (alumnat, professorat, PAS, famílies i 

institucions). 

 Oferir al seu alumnat una formació integral on, a més dels objectius i les 

competències bàsiques establertes a l’ESO, es puguin desenvolupar les 

necessitats de formació que la societat requereixi. 

 Aconseguir un alt grau d’èxit escolar que permeti a l’alumnat progressar 

acadèmicament i professionalment. 

 Promoure la igualtat d’oportunitats afavorint la inclusió de tot l’alumnat, 

especialment d’aquells que tenen més necessitats educatives, garantint en tot 

cas l’atenció a la diversitat. 

 Assegurar el coneixement i acompliment dels drets i deures que afecten els 

membres de la comunitat educativa. 

 

3.2. La inclusió 

3.2.1. Principis d’inclusió i coeducació 

Cal oferir a tot l’alumnat l’oportunitat de continuar essent membre de la classe ordinària 

sense distinció de raça, discapacitat o qualsevol altra diferència. 

L'educació inclusiva és una part del que hauria de ser la inclusió plena de tot l’alumnat en 

contextos ordinaris. Per aconseguir-ho els alumnes amb dictamen per part de l'EAP, que 

presenten dificultats d'aprenentatge més greus, comparteixen espais i professorat dintre del 

nostre institut; tot i això, en moments determinats, sempre pensant en el benefici de 

l'alumnat, i quan l'organització del centre ho permet, aquests alumnes reben una atenció més 

individualitzada en grups més reduïts per part d'alguna orientadora de la USEE. Entenem per 

inclusió social la participació de tothom, sigui quina sigui la seva capacitat, handicap, edat, 

gènere, classe social, ètnia, religió, salut... en l'entorn social. Ens plantegem avançar en la 
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línia de millorar l’absentisme, acollir adequadament l’alumnat dins l’aula, facilitar que tothom 

porti el material necessari, crear un bon clima de centre, que la majoria d’alumnat vagi a les 

sortides i aconseguir una millor comunicació amb les famílies, especialment aquelles que, per 

diferents motius, ens és més difícil.  

En aquest sentit pensem que hem d'afavorir, entre d’altres aspectes, la participació de tot 

l'alumnat en activitats extraescolars, dins i fora del centre. El centre disposa també d’un 

protocol de sortides extraescolars que forma part de les NOFC. 

S'afavoreixen les reunions periòdiques amb la psicopedagoga i la treballadora social de 

l'EAP, tant amb el professorat que forma part de la CAD com amb l'equip directiu que és qui  

fa el seguiment dels casos d'alumnes amb situació de risc d'exclusió o situació social 

desafavorida. 

Per tal de treballar la inclusió social i abordar el tema de la diversitat social dins de l'institut es 

convoquen reunions. Trimestralment, per fer el seguiment dels alumnes amb problemes 

socioeconòmics, es reuneixen els serveis socials de Deltebre i Sant Jaume i la CAD. 

Pel que fa a la coeducació dins de l'institut això comporta la promoció d'una educació que 

potencia la igualtat real d'oportunitats i l'eliminació de tota mena de discriminació per raó de 

sexe i la integració de forma explícita i amb continguts d'aprenentatge en la perspectiva de 

gènere. 

Pot definir-se com un institut inclusiu perquè donat que  promou la igualtat d'oportunitats de 

noies i nois i es prevenen i gestionen comportaments i actituds discriminatòries per raó de 

gènere a la vegada que es potencia el reconeixement, la cooperació i el respecte mutu. 

Aquest principis han d'estar referits a les diferents programacions d'aula de les diferents 

matèries, així com en les diferents activitats educatives.  

Des del centre es garantirà.  

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

sexes. 

● L'ús no sexista dels espais educatius del centre 

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

de les dones al llarg de la història. 

● La potenciació d'una educació afectiva i sexual que afavoreixi la construcció d'una 
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sexualitat positiva i saludable. 

● L'orientació professional i acadèmica no estereotipada i sense discriminacions 

sexuals ni socials. 

● La gestió positiva de les situacions de conflicte vinculades a comportaments i 

actituds de caràcter sexista i d'orientació afectivosexual. 

● La inclusió  a la programació de les tutories temàtiques relacionades amb 

coeducació. 

● L'organització de xerrades de coeducació. 

Tal com s'estableix en l'article 126.2 de la Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, el consell 

escolar del centre ha assignat una persona d'entre els seus membres per impulsar mesures 

educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 

 

3.4. L’acollida 

3.4.1. Acollida del professorat 

A inici  de curs l'acollida del professorat consisteix en una sèrie d'actuacions com : 

● Rebuda del professorat de nova incorporació al centre per part de la directora. Lliurament 

de fulls: “Acollida Professorat”. 

● Rebuda per part de la cap d'estudis.  

● El/la cap de departament serà que transmeti la informació sobre el centre i les 

dependències al professorat nouvingut. 

● Reunió general de tot el professorat nou amb la direcció del centre. 

Es fa un dinar d’acollida durant el primer trimestre que forma part també de les actuacions per    

l’acolliment, organitzat per la comissió de festes. 

Amb el professorat substitut/es durant el curs es fa el mateix procés, excepte la reunió general. 
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3.4.2. Acollida de l’alumnat 

Cal diferenciar entre l'acollida dels alumnes de nova incorporació a l'institut i els alumnes 

d'incorporació tardana.  

Per a l'acollida de l'alumnat : 

● Acollida per part del tutor/a de l’AA. 

● Lliurament de l’horari i explicació: franges horàries, distribució de les aules, aules 

específiques … 

● Lliurament de diccionaris bilingües i altres materials per facilitar la primera incorporació. 

● Entrevista amb la família. 

● Acompanyament en l’aportació i comprensió de tota la documentació necessària:   

matrícula, fulls informatius de sortides, reunions de pares/mares… 

● Avaluació adaptada. 

● Seguiment acadèmic i personal al llarg dels diferents cursos. 

● Organització al mes de maig de la jornada de portes obertes per als alumnes de nova 

incorporació i també per a les famílies. 

● Rebuda per la direcció i els tutors/es durant el mes d’octubre. 

● Informació general per part dels tutors/es i professorat, el primer dia de classe. 

  

3.5. Pla d’acollida (annex 1) 

3.6. La diversitat 

3.6.1. Criteris per atendre la diversitat  

● El professorat organitza l’activitat docent tenint en compte les característiques del seu 

alumnat i la diversitat de necessitats i ritmes d’aprenentatge. 

● Les mesures més específiques incideixen fonamentalment en les estratègies didàctiques, 

metodològiques i en el procés d’avaluació de l’alumnat. 
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● Tots els recursos (organitzatius, metodològics, personals...) per atendre la diversitat es 

fonamenten en criteris de: 

○ Priorització de l’atenció a l’assoliment de les competències bàsiques. 

○ Compaginació d’atencions de caràcter singular amb activitats ordinàries amb la 

resta de companys/es a l’aula ordinària.  

○ Adaptacions dels objectius generals i les competències bàsiques per excloure la 

possibilitat d’un currículum i una organització paral·lela.   

 

3.6.2. Pla d’atenció a la diversitat (annex 2) 

Es basa en els següents principis: 

1 El professorat organitza l’activitat docent tenint en compte les característiques del seu 

alumnat i la diversitat de necessitats i ritmes d’aprenentatge.  

 2 Les mesures més específiques incideixen fonamentalment en les estratègies didàctiques, 

metodològiques i en el procés d’avaluació de l’alumnat.  

3 Tots els recursos (organitzatius, metodològics, personals...) per atendre la diversitat es 

fonamenten en criteris de: 

    A) Prioritzar l’atenció a l’assoliment de les competències bàsiques.  

    B) Compaginar atencions de caràcter singular amb activitats ordinàries amb la resta de 

companys/es a l’aula ordinària. 

   C) Prendre de referència en les adaptacions els objectius generals i les competències 

bàsiques per excloure la possibilitat d’un currículum i una organització paral·lela.   

4 Per tal d’organitzar-ho, planificar i fer el seguiment, el centre té constituïda setmanalment  

la CAD integrada pel Cap d’Estudis adjunt, el professor de Orientació Educativa i la 

psicopedagoga de l’EAP. També hi assisteixen puntualment la treballadora social de l’EAP, 

l’assessor LIC. Els psicopedagogs de la USEE, el mestre terapèuta, la professora de l’Aula 

d’Acollida. 

La CAD estudia possibles planificacions, assessora l’equip directiu i fa el seguiment de les 

actuacions que es porten a terme per atendre la diversitat: 



 

Projecte educatiu de centre   

 

21 

 

A) Proposa procediments que s’empren per detectar les necessitats i per formular els PI.  

    B) Proporciona a l’alumnat una resposta educativa adequada i de qualitat que li permeti 

assolir el major desenvolupament personal i social.  

    C) Coordina el desenvolupament d’activitats encaminades a la inserció i promoció de 

l’alumnat amb característiques especials.  

    D) Assessora en el disseny de les formes organitzatives, criteris metodològics i d’avaluació 

que es consideren més apropiats  per a cada alumne. 

    E) Estableix relacions de col·laboració entre els diversos professors/es que intervenen 

amb els alumnes de NEE. 

   F) Organitza els recursos personals i materials del centre amb la finalitat de facilitar una 

resposta educativa adequada a tot l’alumnat, fonamentalment als que presenten NEE. 

    G) Fa el seguiment dels alumnes que reben suports externs al centre.  

5 El centre a més de les estratègies que adopta el professorat a l’aula, pren les següents 

mesures: 

Estratègies organitzatives: el centre aposta per prevenir els possibles problemes de rebuig a 

la institució adaptant la institució, i en concret el currículum al nivell de competències de 

l’alumnat. Aquesta adaptació passa per una bona organització dels recurs per atendre la 

diversitat de que disposa el centre:  

    A) Desdoblaments en les matèries i hores que indica la normativa. Permeten poder 

organitzar-se i treballar més activament. 

    B) Atenció individual o en petit grup per a tractar les matèries instrumentals (AI,USEE,AA) 

    C) Acció tutorial individualitzada i de grup per part del tutor. 

   -Acció puntual amb una problemàtica concreta, que requereixi l’atenció del professor    

d’orientació educativa. 

    D) El currículum optatiu es planifica de la següent manera: 

   -1er cicle: Optatives de reforç i ampliació quatrimestrals i trimestrals. 

   -2n cicle: optatives de reforç i ampliació, incidint amb les matèries instrumentals. 
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    E)Orientació acadèmica professional al segon cicle, mitjançant l’optativa d’orientació 

obligatòria  al centre en l’alumnat de 3 ESO.     

 -Orientació individualitzada puntual, en l’alumnat que ho requereixi. Especialment a la 

finalització de l’etapa.        

    F)Programacions multinivell de cada departament per tal d’atendre les necessitats de cada 

grup.                                                                            

   G)Diversificació curricular (AO) 

3.7. La convivència 

3.7.1. Valors i objectius per a l’aprenentatge de la convivència 

El curs 2009‐2010 es comença a redactar el projecte de convivència que pren com a 

referència el projecte marc per a la convivència elaborat pel departament d’Ensenyament i 

l’informe de la UNESCO, conegut com a Informe Delors on s’assenyalen quatre grans pilars 

educatius :aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a ser i aprendre a viure junts. 

En el NOFC, en les normes de convivència s’explica com corregir conductes inadequades, 

amb la finalitat de satisfer el dret al desenvolupament personal i el deure d’aprendre i 

mantenir actituds de responsabilitat per resoldre conflictes de convivència. 

El nostre paper com a Institut i una de les nostres missions ha de ser reforçar la confiança i la 

responsabilitat com a base indispensable de les relacions interpersonals, i d’una manera 

especial dins de la comunicat educativa entre professorat i alumnat, i entre mares, pares i 

professorat. Així com contribuir a l’èxit personal, acadèmic i social de tot l’alumnat. 

Els principals objectius del nostre projecte de convivència són : 

● Potenciar l'equitat educativa i el respecte a la diversitat d’alumnat. 

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

● Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte. 

● Garantir l'aplicació ferma i flexible de les normes bàsiques. 

● Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora de la 

convivència en el centre i l'entorn. 

● Fomentar la cultura de la pau i la no violència, juntament amb els valors que fan possible 
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preservar i enriquir la vida de totes les persones 

 

3.8. El projecte lingüístic (annex 3) 

El projecte lingüístic de què han de disposar els centres en el marc del seu projecte educatiu 

s'ha d'ajustar al que estableixen els articles10, 11, 12 i 16 de la Llei 2/2009, del 10 de juliol, i 

l'article 5.1.e) del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. 

 El projecte lingüístic annexat en aquest PEC preveu els aspectes següents: 

a) La llengua catalana, com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilingüe. 

b) El tractament de les llengües, tant les curriculars com les de la nova immigració, 

en espais d'educació formal o no formal del centre. 

c) Els aspectes d'organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques. 

L’ús de la llengua catalana i de la resta de llengües utilitzades al centre figura a les dades 

anuals. 
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4. EL CURRÍCULUM.  

4.1. Criteris d’organització pedagògica  

A primer d’ESO no fem optatives, es fa una hora més d’educació física i matemàtiques. 

A segon d’ESO les optatives depenen de la proposta del professorat, destaquem l’optativa 

“Vine amb bici a l’institut”, com a projecte que potencia l’ús de la bicicleta com a mitjà de 

transport sostenible i saludable. Aquesta optativa, tracta de potenciar l’ús de la bici tant per 

anar a l’institut, com per realitzar desplaçaments quotidians, contribuint així a allargar el 

període de la seva utilització una vegada l’alumnat té l’edat de poder ten ir ciclomotor. 

A tercer d’ESO, les optatives depenen de la proposta del professorat, destaquem l’optativa 

de “Activitats a la natura” que presenta un model d’oci actiu i saludable per als alumnes i, al 

mateix temps, afavoreix el coneixement de l’entorn natural més proper i genera valors 

positius com el respecte al medi natural, el treball en equip, l’esforç i el sacrifici. També es fa 

una optativa de mediació per tal de tenir alumnat format en aquesta disciplina per poder 

mediar si hi ha conflicte. 

A quart d’ESO, fem la optativitat específica que marca la normativa (llatí, música, visual i 

plàstica, informàtica, tecnologia, física i química, biologia i geologia, francès) i l’optativa 

específica d’Educació cívicoètica. 

Destaquem que fem una optativa per fer la revista “Vent de Dalt” de l’institut.   

 

4.2. El projecte curricular  

El currículum de l’ESO està agrupat en les àrees següents: ciències experimentals, 

matemàtiques, tecnologia, llengua catalana, llengua castellana, llengües estrangeres, cultura 

clàssica, ciències socials, visual i plàstica, educació física, música i religió. 

Els cursos de tercer i quart d’ESO estan organitzats segons uns itineraris que es van 

dissenyar a fi que l’alumnat aprofités millor les matèries i tingués més possibilitat d’èxit a 

l’hora d’acreditar. Hem dissenyat tres itineraris: 

● Itinerari de batxillerat 

● Itinerari de cicles formatius i d’inserció al món laboral 

● Itinerari per a l’alumnat d’adaptació curricular 

El contingut de les àrees s’organitza en matèries quadrimestrals o anuals (comunes o 
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optatives). 

Les matèries comunes són obligatòries per a tot l’alumnat ja que inclouen els coneixements i 

habilitats bàsiques que s’han d’haver adquirit en finalitzar l’etapa. 

Les matèries optatives constitueixen el currículum diversificat de l’alumne. Incorporen nous 

coneixements o bé serveixen de reforç per a l’assoliment de les habilitats bàsiques. 

Els treballs de síntesi o el projecte de recerca es fan en acabar cadascun dels quatre cursos 

d’ESO, a principis del mes de juny i un cop acabades les classes ordinàries. 

L’ etapa de batxillerat es compon de dos cursos. 

El decret 142/2008, de 15 de juliol, estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat 

(DOGC 5183- 29/7/2008). 

Al batxillerat, sense deixar de banda els aspectes que hem assenyalat per a l’ESO, s’incideix 

especialment en: 

● L’orientació professional i acadèmica, amb atenció a la diversitat d’interessos 

acadèmics de l’alumnat. 

● La capacitat d’investigació i autonomia a l’hora de realitzar tot tipus de treballs i 

especialment el treball de recerca. 

● La participació de l’alumnat en les activitats del centre. 

● El desenvolupament de la capacitat crítica. 

 

En els decrets ja esmentats, en els quals es regula l’organització dels ensenyaments de 

batxillerat, s’estableix l’estructura curricular a la qual aquests estudis han d’adequar-se. 

Les matèries de modalitat/optatives es revisen cada curs depenent de la demanda de 

l’alumnat. En cas que alguna matèria de modalitat/optativa no tinga prou alumnat es 

realitzarà a distància (IOC) 

Tots els alumnes de batxillerat han de fer un treball de recerca, que equival a dos crèdits. A 

l’Institut el treball de recerca s’inicia a finals del primer curs de batxillerat. I està tutoritzat  per 

un professor/a que orienta l’alumne i en fa el seguiment. 
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4.3. L’avaluació i promoció  

A l’ inici de curs s’elaborà un document on hi figuren els criteris d’avaluació de cada matèria 

distribuït per ensenyaments, així com els criteris per a superar el curs i com recuperar les 

matèries suspeses al juny. Aquest document es fa arribar als alumnes i a les famílies,  a l’inici 

de cada curs escolar. Mitjançant la publicació a la  WEB i el tauler de l’institut. 

 

Per a la promoció d’alumnes cada RED és responsable d’analitzar i valorar els diferents 

casos de l’alumnat repetidor tenint en compte els següents criteris generals: 

1.L’alumnat repetirà una vegada per cicle, preferentment a 2n i 4t d’ESO. 

 2. Només haurien de romandre al mateix curs aquell alumnat que ho pugui aprofitar, ates la 

seva situació (malalties, faltes prolongades per causes justificades...). 

3. L’alumnat que promociona al següent curs amb matèries pendents, durant el nou curs, 

caldrà que segueixin un treball de tutoria amb pares i  mares per tal de motivar-lo a millorar el 

seu rendiment acadèmic. 

4. Si a 2n d’ESO, hi ha un nombre suficient d’alumnat conductual, aquest pot tenir un grup 

propi, amb les següents condicions: 

   -  La ràtio d’aquest grup haurà de ser semblant a la dels altres. (a ser possible menor) 

   -  El professorat d’aquest grup haurà de ser voluntari... 

Hauran de seguir un currículum ordinari adaptat. 

A 3r ESO també un AO, amb característiques semblants a l’AO de 4t d’ESO, i amb 

professorat voluntari del centre. Es prioritzarà l’alumnat seguint les indicacions del protocol  

per formar part de l’AO. 
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5. L’ORGANITZACIÓ. 

5.1. Criteris que defineixen l’estructura organitzativa. (Coordinadors, consell de 

direcció, NOFC…). 

L’organització del professorat es basa en una trama doble, una de vertical que fa referència a 

les matèries, departaments i seminaris i una d’horitzontal que fa referència als cursos, als 

equips docents i a les tutories. 

Els òrgans de gestió i de coordinació que té el Centre estan explicats al NOFC. 

 

5.2. Organigrama. (Annex 4) 

El funcionament del centre recau en tota la comunitat educativa. Les funcions, drets i deures 

de cada membre d’aquesta comunitat estan definits al NOFC, segons instruccions del Decret 

d’autonomia de centres. Així doncs, en aquest apartat només es pretén donar una visió 

general de la situació de la nostra comunitat educativa i de les relacions més directes entre 

els diferents membres. 

 

5.3. Lideratge i equips de treball 

El coordinadors/es com a consell de direcció, el caps de departament, els tutors/es, i les 

diferents comissions explicades al NOFC i l’equip directiu. 
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6. L’ORIENTACIÓ I TUTORIA 

6.1. Pla d’acció tutorial  

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament 

personal dels alumnes, el seguiment del seu procés d’aprenentatge i l’orientació escolar, 

acadèmica i professional per tal de potenciar la seva maduresa, autonomia i presa de 

decisions coherents i responsables, de manera que tots els alumnes aconsegueixin un major 

i millor creixement personal i integració social. 

En el PAT es despleguen tots els aspectes organitzatius i funcionals de l’acció tutorial i els 

procediments de seguiment i d’avaluació. Els tutors a inici de curs tenen coneixement del 

PAT. La persona tutora del grup d’alumnes és la directament responsable de proporcionar a 

l’alumnat la informació suficient i l’orientació necessària per triar les opcions més adequades 

als seus interessos i aptituds. 

6.2. Objectius de l’orientació i seguiment de l’alumne 

L’alumnat ha de disposar d’informació suficient, tant pel que fa al desplegament del cicle com 

per a després de cursar-lo. El centre ha de proporcionar a l’alumnat la informació suficient i 

l’orientació necessària per triar les opcions més adequades als seus interessos i aptituds, 

d’acord amb les ofertes acadèmiques i professionals existents, tant durant l’escolarització 

com en l’accés a estudis o activitats posteriors. 

La persona tutora de grup és la persona directament responsable de fer arribar aquesta 

informació. També hi col·labora el departament d’orientació. 

Els objectius generals són: 

● Informar  l’alumnat, especialment de primer curs d’ESO, sobre el funcionament del centre 

i de la nova etapa educativa, i mantenir-los informats durant tot el curs. 

● Conèixer la situació personal i acadèmica de cada alumne/a amb la finalitat de facilitar el 

procés d’aprenentatge i el seu desenvolupament personal. 

● Fer un seguiment individualitzat de l’alumnat utilitzant els diversos procediments 

habituals. 

● Ajudar i orientar l’alumnat en la planificació i realització de les seves tasques escolars. 
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● Orientar els alumnes en l’elecció d’estudis i professions, d’acord amb els seus interessos 

i capacitats . 

● Ajudar a trobar solucions positives quan hi hagi situacions de conflicte. 

● Propiciar l’autoestima de l’alumnat i destacar els aspectes positius de la seva persona per 

millorar la seva capacitat de relació i el seu rendiment. 

● Col·laborar amb la família en el procés educatiu i informar-la de l’aprofitament acadèmic 

de l’alumne. 

● Rebre l’alumne/a i els seus pares d’acord amb l’horari de treball, sense perjudici 

d’adaptar aquest horari als casos en què sigua aconsellable. 

 

6.3. Formació en centres de treball (FPCT) 

Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l'alumnat d'ensenyaments de 

Programes de Qualificació Professional Inicial, Formació Professional Inicial, Arts Plàstiques i 

Disseny, Ensenyaments Esportius i Batxillerat, en centres de treball situats entorn dels 

centres on cursen els seus estudis, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen 

l'escola i l'empresa. 

Les pràctiques en centres de treball també es poden dur a terme en empreses de fora del 

territori català. Aquestes pràctiques i estades formen part del programa formatiu (curricular) 

d'aquests ensenyaments. 

● QUÈ COMPORTEN PER A L'ALUMNAT? 

El coneixement del món laboral i de l'empresa. 

La possibilitat d'estar en contacte amb la tecnologia més avançada. 

La compleció de la seva formació professional, per capacitar-se per a la seva incorporació al 

món laboral. 

L'obtenció d'una formació adaptada a llocs de treball específics. 

L'acostament a la cultura d'empresa. 

L'experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació. 

L'inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques. 
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La superació del crèdit de formació en centres de treball per a l'alumnat d'estudis 

postobligatoris. 

● QUÈ OFEREIXEN A L'EMPRESA? 

Captar futur personal qualificat. 

Col·laborar en la formació del/de la jove aprenent/a. 

Oferir l'accés del/de la jove estudiant/a a la seva primera ocupació. 

Relacionar-se amb els centres educatius. 

No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral. 

● QUÈ ÉS UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN 

CENTRES DE TREBALL? 

És un acord, subscrit amb model oficial, entre l'escola i l'empresa, a fi que l'alumnat 

d'ensenyaments postobligatoris pugui realitzar pràctiques i estades formatives, no 

retribuïdes, que completen la seva formació al centre educatiu. 

● COM S'ESTABLEIX UN CONVENI? 

Un cop establertes les condicions entre l'escola i el centre de treball, s'ha d'emplenar i signar 

el model oficial de conveni, que l'ha d'autoritzar el Servei de Programes i Projectes de 

Foment dels Ensenyaments Professionals de la Direcció General de Formació Professional 

Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Cadascuna de les parts implicades es queda amb 

una còpia del conveni autoritzat. 

● DURADA DE LES PRÀCTIQUES 

La durada de la formació pràctica en centres de treball serà la que estableixi el disseny 

curricular de l'ensenyament corresponent, organitzada en un temps de 4 hores diàries i 20 de 

setmanals si es compaginen les pràctiques amb l'activitat en el centre, o bé de 7 hores 

diàries fins a un màxim de 35 de setmanals si es fan de manera intensiva. 

Hi ha la possibilitat de pròrrogues, segons la normativa. 

  



 

Projecte educatiu de centre   

 

31 

 

7. LA PARTICIPACIÓ.  

7.1. Mecanismes de participació 

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

processos de gestió i funcionament. El professorat, l’alumnat, les famílies i el personal no 

doent han de tenir permanentment oberts els canal de participació per col·laborar-hi i fer del 

nostre centre un espai de trobada efectiva, de comunicació i de participació, tant mitjançant 

els òrgans prevists (reunions de caps, delegades…) com d’altres circumstàncies que puguin 

requerir la participació general.  

Tots i cadascun dels membres d’un centre educatiu poden tenir informació recollida en el seu 

treball diari que necessita ser compartida amb altres companys/es. A més, la necessitat de 

coordinar les accions educatives és imprescindible per realitzar una bona tasca amb els 

nostres alumnes. Per aquestes raons s’han de crear espais i moments de reunió i 

comunicació entre els diferents professionals. 

Un aspecte que millora la comunicació entre el professorat del centre és la participació en les 

reunions a les quals són convocats/des. O directament a direcció. 

 

7.2. Òrgans de participació 

Assolir un ple funcionament dels principal instruments orgànics i entitats previstes per a la 

participació i gestió del Centre en general, de manera que cada un adquireixi la seva 

dinàmica pròpia i la coordini amb el altres. 

Els òrgans estan explicats als NOFC (caps de departaments, departaments, coordinació, 

consell de direcció, tutories, equips docents, juntes d’avaluació i les diferents comissions). 

 

7.3. Àmbits de participació 

Es potenciarà que les famílies puguin participar en l’educació dels f ills/es. Per això es 

potenciarà els canals de comunicació que permetin conèixer la tasca del professorat, així 

com orientacions i consells per tal que les famílies puguin actuar en el seu àmbit d’una 

manera compatible, de suport. 

Es potenciaran que tots els membres de la comunitat educativa s’integrin i participin en les 
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activitats desenvolupades a l’institut (organització dels Premis Ramon Calvo, Sant Jordi, 

exposicions…). És necessari implicar l’activitat de l’institut en el seu territori físic i social, en 

especial amb les associacions que hi quedem més properes. Des que realitzem el Projecte 

Educatiu d’Entorn s’ha fet patent. 
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8. L’AVALUACIÓ INTERNA. 

8.1. Indicadors de progrés 
 

Els indicadors de progrés pertinents, que han de referir-se a elements de context, recursos, 

processos i resultats i que han de ser revisables periòdicament en funció dels resultats de 

l'avaluació del centre. 

Els indicadors de progrés que s'usen en l'avaluació fan referència a resultats, processos, 

recursos i condicions d'equitat, i en tot cas s'han d'establir de manera contextualitzada a cada 

centre. Els indicadors de centre venen referits als indicadors de la inspecció educativa, a les 

proves d’avaluació externa, als resultats interns d’avaluació 

8.2. De context 

L’índex de famílies que paguen la quota de l’AMPA, ha arribat en el tres últims cursos a un 

90%, perquè han gestionat la venta de llibres i és condició necessària formar part de l’AMPA 

per a beneficiar-se’n econòmicament. 

L’índex d’alumnes amb NEE en els últim quatre cursos és superior a la mitjana de Catalunya i 

en el curs 2012-13, destaquem l’augment d’alumnes amb situació socioeconòmica 

desfavorida, no només per l’afectació de la crisi a nivell local sinó també per l’arribada de 

famílies desafavorides de ciutat i rodalies.  

Tenim un nombre d’alumnes  per sobre la mitjana catalana amb dificultats d’aprenentatge, per 

això tenim programes de diversificació currricular i grups d’adaptació a 3r i 4t, també PI a tots 

els nivells. Destaquem l’elevat nombre de PI, quasi triplicant la mitjana de Catalunya. 

En ESO i Batxillerat les absències de l’alumnat són més elevades en el 3r trimestre i superen 

la mitjana catalana. En el cicles formatius, destaquem el d’electromecànica, que el curs 2012-

13 va ser molt elevat. 

Pel que fa les absències de professorat estem a la mitjana de Catalunya. 

 

8.3. De resultats 

Entre els indicadors de resultats s’inclou un els de les proves d’avaluació externa, tant 

les de 6è per la informació que pot aportar als instituts com les de 3r i 4t d’ESO. 
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L'aplicació d'aquests indicadors cada curs permet disposar actualment d'informació 

acumulada per valorar si les millores són consistents. 

Tots aquest indicadors són analitzats curs darrera curs per: 

- Equip directiu 

- Coordinadors/es 

- Departaments 

De la seva anàlisi se’n fa una valoració a la memòria anual i dels resultats que se’n 

deriven es modifica les activitats per tal d’incloure-les a la programació anual de 

centre. 

8.4. De processos 

En aquest indicadors es fa especial referència a la metodologia d’aula i a les activitats 

d’ensenyament-aprenentatge. Cada inici de curs els departaments en fan una revisió. 

8.5. De recursos 

 Plans de centre 

 Recursos per a atenció a l’alumnat (la ratio professorat-alumnat (estem bé), 

Aula d’acollida i USEE (Unitat de suport a l’educació especial) 

 

9. LA PROJECCIÓ EXTERNA I L’ATENCIÓ A L’USUARI 

9.1. Principis de servei i atenció al públic 

L'institut de Deltebre té clara consciència que és un servei públic. L’alumnat ha d'aprendre a 

implicar-se en el seu medi social i natural. Han de treballar per a preservar el medi ambient i 

per això se'ls estimularà a fer projectes sobre l'entorn. 

També han d'estar clarament implicats en la vida dels municipis. Han d'estar informats i 

participar amb propostes constructives en la vida del seu poble. 

Aquest treball local no ha de fer perdre de vista la visió global. S'estimularà la consciència de 

pertinença al món treballant la solidaritat, la crítica i la sensibilitat envers tot allò que ens 
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envolta.  

Tot això implica visitar els mitjans de comunicació, col·laborar amb l'ajuntament i les 

associacions cíviques del poble i en totes les activitats culturals, esportives i econòmiques del 

nostre entorn. 

 

9.2. La relació amb les famílies 

L'institut de Deltebre vol també potenciar el treball amb les famílies, conscients com som que 

sense ells la nostra tasca és molt difícil que tingui èxit. Per això procurarem treballar 

conjuntament i fomentar la participació dels pares a l'institut.  

Tots els tutors i tutores tenen una reunió a l’inici de curs i durant el curs, les entrevistes 

necessàries segons les necessitats de l’alumnat. 

 

9.3. Relacions amb institucions públiques 

Participem amb la Universitat amb el màster de secundària. Amb l’ajuntament en relació als 

conveni de Petits Aprenents, la plantada d’arròs, els Premis Ramon Calvo, la dansa a l’estiu, 

els tallers de reciclatge, etc. També fem xerrades i tallers adreçats al nostre alumnat, gràcies 

a entitats col·laboradores com: Mossos d’Esquadra, Creu Roja, Institut Català de la Dona, 

Diputació de Tarragona, Centre de salut mental infantil i juvenil CSMIJ, Departament de 

Salut, Direcció general de l’Esport (Pla català de l’Esport), Parc Natural i L’escola de Música 

“Espiga d’Or”. 

 

9.4. Relacions amb altres centres escolars 

Pensem que s'hauria de fomentar el treball amb els companys/es dels altres nivells educatius 

(escola de primària). Pensem que caldria instituir equips interdisciplinaris de treball i 

formació.  

 

9.4.1. Adscripció. Coordinació primària-secundària. 

Tenim el següents centres adscrits: 
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● Escola de Riumar (Deltebre) 

● Escola Sant Miquel (Deltebre) 

● Escola l’Assumpció (Deltebre) 

● Escola Sant Jaume (Sant Jaume d’Enveja) 

● Escola Setze de gener (Els Muntells) 

La coordinació inclou aspectes relatius a: 

● Coneixement de l’alumne/a (desenvolupament personal, situació familiar, capacitats i 

habilitats bàsiques). 

● Orientacions per a la formació dels grups-classe. 

● Concreció i desenvolupament del currículum.  

● Treball d’estiu dels alumnes de 6è de primària que no han superat alguna de les àrees de 

llengua i matemàtiques. 

● Seguiment del procés d’adaptació i de les instrumentals a l’institut dels alumnes de 1r 

d’ESO. 

Per dur a terme aquesta coordinació es realitzen entrevistes entre els tutors/es del darrer 

curs de l’educació primària de l’alumnat i la cap d’estudis, com també professorat del 

departament d’orientació de l’institut. 

En el traspàs d’informació dels alumne, les escoles ens lliuren una còpia de l’historial 

acadèmic, de l’informe individualitzat i de l’informe dels resultats de la prova d’avaluació de 

les competències bàsiques. Es compta amb la col·laboració de l’EAP en el traspàs 

d’informació referit als alumnes amb necessitats educatives especials. 

En la informació de traspàs al centre de secundària també s’inclou la relació de l’alumnat que 

han de fer les activitats de reforç i una còpia de les activitats encomanades. Aquestes 

activitats es tindran en compte en l’avaluació inicial de 1r d’ESO. 

 

9.4.2. Projectes Intercentres 

- Cursa de muntanya d’instituts de les Terres de l’Ebre. 

 

9.5. Relacions amb empreses 

S’afavoriran les relacions amb empreses, necessàries per impulsar programes de suport 

mutu en la formació de ciutadans i ciutadanes compromesos amb un model social solidari, de 
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progrés, obert a les innovacions tècniques i cultural, i respectuós alhora amb el nostre passat 

i el nostre entorn. 

 

9.6. Programes internacionals 

- Estem inscrits al Projecte Erasmus + 

 

9.7. Premis i concursos 

- Premis Ramon Calvo  

- Premis cangur 

- Premis concurs de lectura en veu alta de l’Enciclopèdia Catalana. 

- Concurs Big Challenge  

- Premis de treballs de recerca de diferents universitats: URV,UPC... 

- Recerca Jove 
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10. REFERENT NORMATIU. MARC LEGAL 

El  Projecte Educatiu de l’Institut de Deltebre es fonamenta en el marc legal referent a les línies 

de treball de la direcció i gestió de centres docents públics així com a l’organització d’aquests. El 

projecte educatiu és la màxima expressió de l’autonomia del nostre institut,  a la vegada és el 

document estratègic marc i interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets 

característics del nostre centre. El seu  marc legal és el següent : 

● 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. 

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

ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. 

● Ordre EDU/554/2008, de 19 de setembre, per la qual es determinen el procediment i els 

documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del 

batxillerat. Ordre modificada per l’Ordre ENS/62/2012, de 15 de març. 

● 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. La LOE, Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’ Educació (BOE núm. 106 de 

4.5.2006). 

● Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, on es concreten les 

previsions de la LEC en relació amb l’aplicació del projecte educatiu. 

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

personal directiu professional docent. 

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

d’educació secundària obligatòria. 

● 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.  

● Decret 142/2008, 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments del batxillerat 

● Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i 
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els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes 

organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a 

distància i del batxillerat nocturn. 

● Les instruccions d’inici de curs. 

● Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la FP. 

● ORDRE ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica en 

centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 

3657, de 14.06.2002). ORDRE EDC/21/2006, de 30 de gener, per la qual es modifica 

l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica en centres 

de treball i els conveni de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 4567, de 

07.06.2006). ORDRE EDU/416/2007, de 13 de novembre, per la qual es modifica l'article 

5 de l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny. 

En la seva elaboració, s’han tingut en compte també  els objectius prioritaris del sistema educatiu 

i el document Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


