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I N T R O D U C C I Ó 
 
 
Aquest projecte educatiu, com a element nuclear de l’autonomia del centre, estableix 
les línies d’actuació per a tots els membres de la nostra comunitat educativa i és, 
alhora, el compromís de l’Institut a partir de la seva identificació, i del desplegament 
d’altres continguts. Aquests continguts són els referits als objectius, la concreció de 
prioritats, el tractament de la diversitat, els indicadors de progrés pertinents, entre 
altres, i el Projecte Lingüístic, com s’anirà  veient.    
 
Tanmateix, s’hi estableix en aquesta estructura, una sèrie d’apartats en relació amb la 
programació general anual (PGA), la vinculació amb l’entorn i els acords de 
corresponsabilitat  amb l’Administració educativa. 
 
Els eixos que han guiat i orientat la concreció d’aquest projecte educatiu han estat, 
d’una banda, la gran experiència que el centre té acumulada al llarg de gairebé 30 anys 
de vida acadèmica i, de l’altra, la voluntat de millora de la qualitat en la tasca docent. 
 
Tal com es podrà comprovar en el desenvolupament d’aquest projecte educatiu, el 
centre es caracteritza per participar en una sèrie de procediments d’innovació i de 
renovació pedagògica i també per la formació permanent de les persones que hi 
treballen. I tal com queda clarament expressat, així mateix es caracteritza per formar 
persones de manera integral, respectuoses amb altri, amb les lleis i l’entorn, crítiques i 
actives davant la intolerància i la discriminació, atentes i participatives als canvis i 
moviments socials. De fet, el seu pas pel centre els ha proporcionat una alta formació i 
preparació per accedir a estudis posteriors, a la universitat, i una alta i qualificada 
inserció laboral. 
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Tot això ha estat possible i es manté com a línia prospectiva, gràcies a aquests milers 
d’alumnes que han passat per les aules del centre, a les famílies, mares i pares que 
recolzen i faciliten la nostra feina, a les institucions que ens donen suport professional, 
personal i econòmic i, sobretot, al professorat que ha realitzat i continua realitzant la 
tasca docent amb il·lusió, eficàcia i eficiència, dia rere dia. 
 
Aquest PEC va ser aprovat el 16.09.2009, pel claustre de professores i professors i 
posteriorment revisat, modificat i aprovat pel consell escolar amb data de 31.01.2012.  
Emmiralla la missió, valors i visió que projecta l’estructura organitzativa i la gestió del 
centre, i expressa la necessitat d’anar-li incorporant regularment,  tots aquells elements 
pertinents que exigeixen una eventual revisió. D’igual manera, es vincula  al preàmbul i 
als títols de la Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’educació. També, amb el títol preliminar i 
els articles de l’únic capítol del Decret 102/2010 de 03 d’agost, d’autonomia dels 
centres educatius.  
 
Tant aquesta Llei com aquest Decret que la desplega, garanteixen que sigui en l’àmbit 
del centre i de la seva direcció, on es focalitzi la presa de decisions, distribuïdes entre 
l’equip de professorat, per tal d’enfortir simultàniament la imatge institucional que li és 
pròpia. (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Amb la intenció de fer més entenedors els continguts que es desenvoluparan tot seguit, s’inclou en un annex final (annex 1), un 

quadre sinòptic que permet visualitzar clarament, el lloc i les funcions que ocupen tres documents de centre que estableixen la 

responsabilitat de coordinar de manera eficaç i eficient, i per tant, s’entén també amb coherència, l’autonomia pedagògica, 

organitzativa i de gestió: el Projecte d’Acció Directiva (PAD), el Projecte Educatiu de Centre (PEC) i el Pla d’Autonomia de Centre 

(PAC). 
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1. IDENTITAT DEL CENTRE: CARÀCTER PROPI   (DAC article 5 i LEC article 93) 
 

1.1 L’Institut EL PALAU és un centre públic d’educació secundaria del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

    L’origen del centre es remunta a la creació l’any 1979 de la secció de 
Formació Professional de Sant Andreu de la Barca, al carrer carretera 
número1; posteriorment, l’any 1983  l’Institut Professional es va traslladar a 
l’actual emplaçament carrer Empordà 7 al 13. 

    L’any 1986 s’hi va afegir una extensió de batxillerat depenent de l’Institut de 
Batxillerat  Pompeu Fabra de Martorell, en la qual s’impartien els cursos 
primer i segon de BUP. 

    L’Institut d’Ensenyament Secundari de Sant Andreu de la Barca va néixer com 
a tal el curs 88-89, quan va començar la integració dels dos col·lectius que 
llavors componien el centre: el col·lectiu de Formació Professional i el 
col·lectiu de Batxillerat. El mateix curs, es va constituir un claustre únic de 
professorat i es va procedir a una reorganització de les persones en set 
departaments: antropològic, llengües, ciències, administratiu, metall, 
electrònic i dibuix. Igualment, es va escollir un nou i únic consell escolar. 

    Durant el curs 1991-1992 es va canviar la denominació del centre que va 
passar a convertir—se en  IES EL PALAU. 

    El curs 1994-1995 va suposar l’inici de la implantació de l’Educació 
Secundària Obligatòria. Dos anys després, curs 1996-1997, es va implantar el 
Batxillerat i es van suprimir els estudis de Formació Professional de Primer 
Grau, que fins llavors oferia el centre. 

    Actualment, es compta amb cinc línies d’ESO i dues de Batxillerat. S’ofereixen 
dos batxillerats: el científic-tecnològic i l’humanístic-lingüístic. A més a més, 
ofereix cinc Cicles Formatius de Grau Mitjà: Instal·lacions elèctriques i 
automàtiques, Gestió Administrativa, Mecanització, Soldadura i Caldereria, i 
dos més de Grau Superior: Sistemes Electrotècnics i Automatitzats i 
Administració i Finances. També s’ofereix el Curs d’Accés al Grau Superior i 
els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI). 

 
1.2  L’Institut es defineix integrador, no discriminatori, democràtic, laic, català, 

progressista, respectuós amb totes les creences, cultures i ideologies en el 
marc de la convivència democràtica, curós amb el medi ambient i sotmès a 
l’interès públic, mitjançant el respecte a les lleis i cercant contínuament la 
millora de la qualitat en els ensenyaments i serveis que proporciona als seus 
alumnes. 
L’Institut, tal com recomana la normativa i així ho estableix, empra el català 
com a llengua vehicular i d’ensenyament-aprenentatge, atesa la seva 
característica com a llengua pròpia i cooficial de Catalunya. 
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L’Institut té la responsabilitat de formar l’alumnat en el marc del conjunt de 
valors, actituds i normes que caracteritzen una societat plural i democràtica, i 
vetlla perquè la relació entre les persones d’aquesta comunitat estigui 
orientada envers la tolerància, la llibertat, la responsabilitat i el diàleg. 
 
 

2 ELS OBJECTIUS PER A L’APROFITAMENT EDUCATIU 
 
a)  Anàlisi del context 

Les característiques socials i culturals del nostre context han estat analitzades i 
interpretades com a pas previ per establir, entre altres variables, els objectius  
que seguidament s’indiquen. 
Així, és interessant constatar molt breument el perfil del municipi on està situat el 
centre:  Sant Andreu de la Barca és una ciutat de Catalunya, a uns vint 
quilòmetres al sud-est de Barcelona, i que pertany a la comarca del Baix 
Llobregat, on es troba el seu sector central. 
El municipi és situat al marge dret del riu Llobregat, a uns vint quilòmetres de la 
desembocadura, i està limitat pels municipis de Corbera de Llobregat, Castellví 
de Rosanes, Martorell i Castellbisbal. 
Es tracta d’un municipi amb una forta presència industrial, tot i la coneguda crisi 
general que actualment estem suportant. Els principals sectors són el 
metal·lúrgic (acers, laminats, transformats metàl·lics, maquinària, accessoris per 
a automòbils), l'electrònic, el químic (plàstics i productes farmacèutics) i del 
paper i les arts gràfiques. Hi ha també indústries alimentàries (farines i pinsos), 
de la construcció, de construcció d'embarcacions esportives, tallers i 
magatzems. 
La població censada durant l’any 2012 és de 27.306 habitants i la densitat és de 
4.937,79 hab/km. Una majoria significativa la formen famílies amb fills, incloses 
les monoparentals. 
En el cas de les famílies que porten els seus fills al nostre centre, hi ha 
aproximadament un 15% d’alumnat extracomunitari (sobretot procedent del 
Magrib i també de Sud-Amèrica), a més d’un percentatge sense determinar 
d’alumnes provinents d’altres poblacions de Catalunya i de la resta de l’Estat. És 
interessant indicar que el municipi compta amb una caserna de la Guàrdia Civil –
la més gran de Catalunya- ubicada al davant de l’Institut, circumstància que 
afavoreix la presència d’alumnes de diferents zones de la geografia de l’Estat 
que van arribant de manera intermitent, donada la mobilitat professional dels 
components d’aquest cos de seguretat. 
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Tal com es pot observar al gràfic anterior, el creixement de la població ha fet que 
la demanda de places escolars hagi augmentat progressivament i hagi fet 
també, que en el seu moment, el nostre centre fos tributari d’una reforma 
important d’obres d’ampliació i millora per absorbir les sol·licituds corresponents. 
Tot plegat, aporta dades argumentades per entendre la realitat del nostre 
municipi i del nostre centre, en definitiva, del nostre context i consegüentment 
reflexionar-hi i formular els objectius que creiem són més idonis i necessaris. 
 

b) Aquest Projecte Educatiu, com a marc estratègic de centre, estableix els 
objectius generals a partir del context anterior. Ara bé, aquests objectius es 
troben implícits en la seva missió, i són el referent més important a l’hora de 
concretar les prioritats i plantejaments educatius, els procediments d’inclusió, els 
valors i diversos criteris d’orientació pel que fa a les mesures organitzatives i de 
gestió.  
És en aquest sentit que és adient contemplar l’estreta interrelació que mantenen, 
amb la missió (ap. 3), tal com ha de ser i tal com es sintetitza a la taula següent. 
1. Implementar instruments d’autonomia per millorar l’eficàcia del servei que 

ofereix el centre. 
2. Assolir la millora dels resultats educatius de tot l’alumnat d’acord amb els 

principis d’excel·lència i equitat. 
3. Promoure la implicació de l’entorn familiar i social internament i externa. 
4. Aconseguir un model pedagògic que s’identifiqui com un model de qualitat al 

territori. 
5. Consolidar l’institut com una organització realment responsable per garantir el 

seu progrés. 
Aquests objectius anteriorment relacionats, és obvi que han de comptar amb una 
sèrie d’indicadors de progrés. Aquests indicadors han de permetre avaluar 
l’exercici de responsabilitat en l’aplicació i resultats del  contingut d’aquest 
document, tal com s’expressa més endavant. 

 

Font: web Ajuntament SAB 
Abril 2013. 
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…que contribueixin al 
progrés i desenvolupament 
de la nostra societat, dins 
d’uns valors de llibertat, 
tolerancia, solidaritat i 
respecte al medi ambient. 

 
L’entorn familiar 

 i social dins i  
fora del centre, 
n’és el receptor 

principal 

 MISSIÓ                     NEXES   OBJECTIUS   

1 
Implementar instruments 
d’autonomia per millorar 
l’eficàcia del servei que 
ofereix el centre. 

 
Formar, orientar i acreditar 
l’alumnat… 

 
 

Per  
aconseguir-ho, 

cal 

2 
Consolidar el centre com 
una organització real-
ment responsable per 
garantir el seu progrés. 

…d’acord amb els 
objectius i finalitats 
desplegats a les lleis 
educatives i la identitat 
pròpia de l’Institut… 

 
 

L’aplicació 
garanteix  

una consolida-
ció així. 

4 
Assolir la millora dels re-
sultats educatius de tot 
l’alumnat, d’acord amb els 
principis d’excel·lència i 
equitat. 

...de tal manera que els 
nostres alumnes siguin 
persones responsables, 
competents i d’esperit 
crític… 

 
 

L’esperit crític 
esdevé a través 

de principis 
d’excel·lència. 

3 
Aconseguir un model 
pedagògic que 
s’identifiqui com un 
model de qualitat al 
territori. 

…per tal que assoleixi els 
coneixements, les actituds, 
els valors i les capacitats, 
que facilitaran el seu des-
envolupament integral com 
a individus a la societat… 

 
La perspectiva 
d’assolir bons 
resultats glo-
bals, establirà 
un model de 

qualitat. 

5 
Promoure la implicació 
de l’entorn familiar i 
social, internament i 
externa. 

INTERRELACIÓ ENTRE LA MISSIÓ I ELS OBJECTIUS 
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3.LA CONCRECIÓ DE LES PRIORITATS I ELS PLANTEJAMENTS EDUCATIUS 
Aquest document que emmarca els aspectes formals i els continguts més importants 
referits a la identitat del centre i el seu caràcter propi, així com els objectius abans 
esmentats, concreta les seves prioritats i plantejaments educatius en un epítom que 
li és propi, referit a la missió, que és el següent: 

,   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
         

 
 
 
 
 
 
D’aquest epítom que defineix la missió d’una manera global, se’n deriva l’autonomia 
pedagògica que, al seu torn, ha d’afavorir una sèrie de propòsits educatius que el 
centre ha traçat amb la finalitat de 
 
•   donar una formació personalitzada que propiciï una educació integral pel que fa a 

capacitats, destreses i valors dels alumnes en tots els àmbits de la vida personal, 
familiar, social i professional. Aquesta formació es concreta en:  
1. desenvolupar les capacitats motrius, creatives i de l’esperit crític.  
2. desenvolupar de manera integral la personalitat de l’alumnat.  
3. adquirir hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, així com de coneixements 

científics, tècnics, humanístics, històrics i estètics.  
4. afavorir el desenvolupament màxim de les capacitats intel·lectuals i 

professionals.  
5. preparar per a la participació activa en la vida social i cultural amb igualtat 

d’oportunitats, sense discriminació per raons de gènere. 
 

Formar, orientar i acreditar els 
nostres alumnes d’acord amb els objectius i 
finalitats dsplegats a les lleis educatives i a la 
identitat pròpia de l’Institut, per tal que 
s’assoleixin els coneixements, les habilitats, les 
actitiuds, els valors i les capacitats que 
facilitaran el seu desenvolupament integral, com 
a individus, a la societat, de tal manera que els 
nostres alumnes siguin persones 
responnsables, competents i d’esperit crític, 
que contribueixin al progrés i desenvolupament 
de la nostra societat, dins d’uns valors de 
llibertat, tolerància, solidaritat i respecte al medi 
ambient.  

M
 I

 S
 S

 I 
Ó
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 promoure processos actius d’aprenentatge, desenvolupant metodologies centrades 
en l’alumne, que afavoreixen l’aprenentatge autònom, fent que l’alumne sigui el 
protagonista del seu aprenentatge.  

 educar per al treball individual, en grup i cooperatiu.  
 educar per a l’autonomia intel·lectual.  
 educar per al temps de lleure i les activitats complementàries culturals, esportives.  
 educar amb les tecnologies de la informació i la comunicació.  
 practicar una metodologia basada en l’aprenentatge significatiu.  
 plantejar l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  
 compartir entre tot l’equip docent, la responsabilitat pedagògica i tutorial. 
 proporcionar atenció psicopedagògica i orientació personal, acadèmica i 

professional a tot l’alumnat.  
 fer un seguiment de l’evolució de l’alumnat de manera individualitzada.  
 avaluar el procés d’ensenyament-aprenentatge de manera continua global.  
 prestar una atenció especial a la diversitat de capacitats, d’interessos i de ritmes 

d’aprenentatges de l’alumnat, tal com és propi de  l’educació inclusiva..  
 establir una col·laboració constant amb les famílies per tal de contribuir a una millor 

consecució dels objectius educatius. 
 promoure l’ampliació i actualització permanent dels coneixements del professorat, 

així com de les estratègies metodològiques i de renovació pedagògica.  
 

És fàcil deduir que tot plegat s’expressa, no solament com a prioritats i plantejaments 
educatius, sinó també com a procediments d’inclusió educativa i com a criteris que ens 
orienten en l’atenció a la diversitat, com més endavant s’esmentarà.. 
Tanmateix, l’alumnat rep l’oportunitat de reflexionar, per conscienciar-se després en 
establir els seus propis valors i objectius d’aprenentatge, sense bandejar en cap cas el 
treball sobre la convivència, que es desenvolupa en l’apartat següent. 
 
Aquesta concreció de les prioritats i dels plantejaments educatius  que, en línies 
generals però bàsiques i ineludibles, recull la missió,  té la seva recursivitat. Aquesta 
recursivitat la manifesta de manera apropiada la visió com a referent principal de 
l’Institut EL PALAU, tant per la qualitat de la seva oferta educativa com pel contingut dels 
seus objectius. Cal pensar que ha d’assolir un ventall d’alumnat ampli i divers i ha de 
ser un instrument essencial per apropar-se a tota la comunitat educativa. 
 
És important recordar que la visió té, forçosament, un paper primordial en l’orientació 
d’assegurar l’equitat i l’excel·lència de l’activitat educativa, fil conductor del PEC. Per 
això l’hem formulada així, en els tres punts següents: 
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4. PROCEDIMENTS D’INCLUSIÓ EDUCATIVA, ELS VALORS I OBJECTIUS QUE REGEIXEN  

L’APRENENTATGE DE LA CONVIVÈNCIA. 
 
 El centre entén que la inclusió és un procés sense fi per trobar millors formes, cada 

cop més adequades, de respondre a la diversitat. Per això també entén que ha de 
tenir en compte el tractament que es dóna al fet de conviure amb la diferència i al fet 
de defensar l’aprendre junts. 
Dins dels processos que el centre té com a referents en aquest àmbit, s’han inclòs 
tots aquells procediments educatius que han d’ajudar i potenciar les bones 
pràctiques relacionades amb aprendre a aprendre de la diferència. Des d’aquest 
punt de vista, la diferència esdevé un factor positiu i un estímul per a l’aprenentatge  
de l’alumnat. 
Per aquest motiu, la inclusió educativa és prioritària a l’Institut i no cal dir que posa 
atenció especial en  l’eliminació de barreres en l’aprenentatge i la participació que 
pugui trobar l’alumnat.  
Aquests són els valors i objectius que regeixen en l’aprenentatge de la convivència, 
la qual té un punt central en el projecte de Mediació, mitjançant una aplicació tutorial 
concreta en una bona pràctica iniciada i experimentada fa tres cursos: La relació 
entre iguals. Es tracta d’utilitzar la informació adquirida a partir de l’observació de  
les pràctiques educatives, per estimular la creativitat i la resolució de les dificultats, 
mitjançant la interrelació d’alumnat entre cursos de nivells diferents. 
 

Vetllar de manera permanent per la millora de 
lla qualitat en tots els processos. 
Aplicar els programes educatius més 
integrals possibles, amb una bona gestió dels 
equipaments i dels recursos, tenint en compte 
l’entorn sociocultural i els grups d’interès: 
alumnat, famíliles, empreses i altres 
institucions, professorat i PAS. 
Esdevenir un centre de referència a la nostra 
comarca, pel que fa a rendiment educatiu, 
cohesió social i gestió. 

V
 I
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D’aquesta manera, el centre fomenta la inclusió educativa buscant la presència, la 
participació i l’èxit de tot l’alumnat. En la presència es considera l’emplaçament on 
l’alumnat aprèn, interessant-se pel fet que sigui en entorns el més normalitzats 
possible; la participació fa referència a la qualitat de l’experiència dels escolars al 
centre i, per tant, inclou tant la seva experiència col·laboradora, com l’opinió de 
l’alumnat, i l’èxit remet al resultat obtingut per l’alumnat al conjunt de l’activitat 
escolar i no tan sols al resultat de proves o exàmens. 
Per aquest motiu, els valors i objectius que l’han de regir interactuen per tal que 
siguin sempre una referència constant d’actuació, implementant-se en tot allò que la 
tasca docent així ho requereixi, tal com s’anirà veient.   
A continuació, aquests valors es formulen com a accions amb entitat pròpia i d’ells 
se’n deriven els objectius pertinents que els són implícits: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’lnstitut EL PALAU, té adoptades aquestes mesures de promoció de la convivència, 
incloses dins del procés educatiu, atès que totes les persones que formen la 
comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar, però que a la 
vegada aquestes han de tenir una bona actitud i conducta que també els és 
ensenyada.  
 
 

Corresponsabilitat entre tots els membres de la comunitat              
educativa en l’aplicació dels acords de centre                                    
(pedagògics, curriculars, del Pla d’Acció Tutorial (PAT) i de Mediació i 
Convivència (NOFC). 
Compromís en incorporar valors en l’alumnat que l’ajudin a tenir un 
esperit més crític, més associatiu, més cooperatiu, més respectuós 
amb l’entorn. 
Impulsar l’esperit de la recerca  en els camps científics i hu-
manístics. 
Responsabilitat envers l’ensenyament coeducatiu, en la pràctica 
física i esportiva i en tots els ensenyaments artístics, amb igualtat 
d’oportunitats. 
Comportament que demostri una voluntat de participació, tolerància, 
solidaritat i companyonia a l’hora de potenciar l’estudi i el treball. 
Autoestima i capacitat per orientar la pròpia vida, afavorint la dignitat        
de les persones i el respecte a la diversitat i als drets humans. 
Solidaritzar.se amb la imatge institucional del cenre i tenir-ne cura. 
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5 ELS INDICADORS DE PROGRÉS PERTINENTS  (REFERITS A ELEMENTS DE CONTEXT,  
RECURSOS, PROCESSOS I RESULTATS). 

 
Tota vegada que el PEC orienta el centre en la presa de decisions en tots els àmbits, 
és raonable comptar amb un instrument eficaç per a la millora. Aquest instrument 
està format pels indicadors de progrés, els quals al seu torn, són variable(s) o relació 
entre variables (generalment de tipus quantitatiu), la mesura de les quals al llarg del 
temps proporcionen informació rellevant sobre la situació d’una organització i el seu 
entorn i ajuda a la presa de decisions. 
El centre, d’acord amb la normativa corresponent, estableix que aquests indicadors 
siguin revisats periòdicament cada 4 cursos, en funció dels resultats de l’avaluació 
del centre. 
Tal com es detalla a continuació, incorporen indicadors relatius a resultats o 
rendiments acadèmics, en coherència amb els del Projecte d’Acció Directiva (PAD), 
sintetitzats a l’apartat 11.1, i els de la Programació General Anual (PGA). 
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D’igual manera, aquests indicadors tenen la seva correlació amb els que el Pla 
d’Autonomia de Centre estableix per conèixer el resultat en l’assoliment dels tres  
objectius generals que el regeixen, amb la intenció explícita d’arribar a aconseguir 
l’excel·lència, tal com s’indica a continuació:  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb la intenció de fornir amb una mirada realista aquesta correlació dels indicadors 
de progrés del PEC, el quadre següent els contextualitza, ja que han de permetre 
evidenciar el seu paper informatiu i rellevant, a partir del contingut de la missió que el 
PEC obeeix, i els nexes que clarifiquen el rumb a seguir, òbviament, mitjançant els 
objectius esmentats que aquests indicadors de progrés li mostraran.



 

 

MILLORAR EL RENDIMENT EDUCATIU 
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MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 
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MILLORAR LA CONFIANÇA DELS GRUPS D’INTERÈS (ALUMNAT, FAMÍLIES, EMPRESES, PROFESSORAT) 
 
 

 
 

Projecte Educatiu de Centre. Institut EL PALAU 
Interrelació amb el Projecte per a l’Acció Directiva i el Pla d’Autonomia de Centre. 

Objectius, indicadors de progrés i àmbits d’Autonomia 
 



 

 
 

 
6.  LA CONCRECIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS CURRÍCULUMS 

 
Tota vegada que el centre atén tres etapes educatives diferents, és necessari 
comptar amb una perfecta distribució dels currículums i, a la vegada, amb una total 
coherència, sense salts ni llacunes entre nivells, per tal d’aconseguir una bona 
seqüenciació dels continguts. 
 
D’igual manera s’estableix una connexió entre matèries que facilita l’ensenyament  
dels aprenentatges interdisciplinars. 
Aquestes concrecions, en el cas de l’ESO, garanteixen l’assoliment de les 
competències bàsiques i les específiques de cada matèria, enteses com el conjunt 
de capacitats que utilitza una persona en el desenvolupament de qualsevol tasca per 
aconseguir assolir amb èxit uns determinats resultats. 

 
En el cas de Batxillerat, es segueix el mateix perfil, és a dir, s’estableixen les 
concrecions curriculars de cada modalitat, tant pel que fa a les matèries comunes, 
com a les específiques, tenint cura dels itineraris escollits per tal que l’alumnat 
avanci i assoleixi també les competències generals pròpies d’aquesta etapa, les 
quals vénen a consolidar les competències bàsiques adquirides en l’etapa anterior. 
Tanmateix, en relació a l’ús de mètodes de recerca i de les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 
 
Aquesta oferta educativa es complementa amb els Programes de Qualificació 
Professional Inicial (PQPI), els quals estan orientats a resoldre les necessitats de 
qualificació i d’inserció laboral dels alumnes que han cursat ESO al centre i/o d’altres 
nouvinguts. Aquesta orientació curricular els proporciona les competències pròpies 
dels perfils professionals corresponents al nivell 1 de qualificació professional i, 
també, oferint l’opció de continuar la formació acadèmica per mitjà de l’obtenció del 
títol de graduat o graduada en ESO. 
 
En el cas de la Formació Professional i atenent a les tres diferents famílies 
professionals que s’imparteixen, cada una estableix els continguts curriculars 
prescriptius i la seva formació en centres de treball. Les competències personals, 
socials i professionals tenen la seva clau de volta en els aprenentatges.  
Els currículums dels ensenyaments de formació professional inicial del centre, 
atenen la innovació, les necessitats educatives dels sectors econòmics, les 
iniciatives de sectors nous i els mercats emergents. Els mòduls de formació en 
centres de treball, formen part del currículum del nivell formatiu que es tracti. 
En el cas d’alumnat que té una alternança entre formació i treball, se li facilita una 
modalitat horària compatible amb el treball i l’activitat laboral i se li regula el 
procediment per al reconeixement i l’acreditació de les competències professionals i 
les accions formatives, mitjançant les pràctiques en les empreses corresponents. 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

Institut EL PALAU 

 
PROJECTE EDUCATIU 

DE CENTRE 

Codi: PEC  
Revisió:  2 

Data:   26.6.2013 
Pàgina: 20 de 45  

 
 

 

 

20 

 
En totes les etapes esmentades, es fomenta i s’impulsa la consecució de 
l’excel·lència en un context d’equitat, tal com s’ha anat expressant al llarg d’aquest 
document. 
El centre té igualment cura en el desenvolupament dels currículums en el cas 
d’alumnat amb diferents ritmes i possibilitats d’aprenentatge, aplicant les 
adaptacions i les mesures necessàries per fer efectiu el principi d’inclusió i la millora 
de la prevenció de l’abandonament escolar.. 
 
La concreció i el desenvolupament dels currículums es troba inclòs en el document 
anomenat PCC (Projecte Curricular de Centre). 
Cada Departament didàctic té redactat el seu PCD (Projecte Curricular de 
Departament) on es detalla la seqüenciació de continguts de les matèries que cada 
departament té distribuïdes trimestralment i per nivells acadèmics, amb 
l’especificació de les connexions que es puguin produir amb altres matèries  
Paral·lelament cada professora i professor defineix la seva programació curricular i 
en controla regularment el seguiment. Així, en tot moment es coneix l’eventual 
desviació entre la programació prevista i la real i com fer-ne l’ajustament respectiu. 
A més a més, a final de curs es calcula quantificativament la part percentual 
realitzada (real), respecte de la programada (prevista), perquè serveixi d’orientació 
per al curs següent. 
En les reunions de departament didàctic, es coordina el contingut de les 
programacions per tal d’intentar aconseguir el millor desenvolupament del disseny 
curricular prescriptiu. 
 
 
 

7.  ELS CRITERIS QUE ORIENTIN L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. 
 
Aquests criteris estan íntimament relacionats amb els principis d’inclusió educativa i 
coeducació, esmentats a l’apartat 4, atès que els criteris que orienten la nostra 
atenció a la diversitat els hem plantejat des de la perspectiva global del centre, a 
partir dels recursos humans disponibles. 
El primer criteri que ens orienta en l’atenció a la diversitat és el seguiment individual i 
col·lectiu dels alumnes en els termes establerts en aquest PEC i en  les NOFC. Amb 
això s’espera contribuir al desenvolupament de la personalitat dels alumnes que 
tenen necessitats educatives especials i als qui hem de donar l’orientació 
necessària, a ells i a les seves famílies. 
L’altre criteri el relacionem amb les famílies ja que fomentem bones relacions i 
cooperació, segons la carta de compromís educatiu 
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De fet, apliquem els recursos pedagògics que hem experimentat en cursos anteriors 
i d’altres que innovem per tal de facilitar el millor suport pedagògic. 
Des de la CAD (Comissió Atenció a la Diversitat), es reflexionen i s’apliquen els 
criteris d’orientació que es consideren més adients, a partir dels recursos 
disponibles: 
Es redueix la ratio en els grups-classe de 1r d’ESO, com a mesura organitzativa per 
aconseguir una més bona cohesió dels grups, ja que són nous i com a mesura 
pedagògica per aconseguir una millor atenció i rendiment educatiu, sempre i quan la 
plantilla de professorat ho permeti.  
Es té dissenyat un pla d’acollida d’aquest alumnat nouvingut, amb la finalitat que se 
senti integrat al centre d’una manera suau i eficaç. 
A 2n i 3r d’ESO es compta en cada cas, amb un grup-classe homogeni de baix 
rendiment, que necessita adaptar els continguts curriculars de manera que el seu 
ritme alenteixi respecte dels altres grups d’aula ordinària i un altre grup classe menys 
homogeni que l’anterior, de rendiment educatiu molt més variat, el qual és atès per 
un menor nombre de professorat per evitar la seva dispersió i fomentar una millor 
concentració a l’aula, per la qual cosa esdevé de diversificació curricular. 
A part d’això, a 3r i 4t d’ESO es compta amb una Aula Oberta, la qual aplica un 
projecte de centre anomenat: L’hort enjardinat. i es treballen les matèries de manera 
interdisciplinar i amb una certa modificació curricular. En aquest sentit pot parlar-se 
d’una estratègia didàctica pròpia del centre que s’ha d’aplicar en funció, primer, de 
les necessitats dels alumnes, i segon, en funció de la disponibilitat del professorat 
adjudicat al centre, 
Igualment, s’estableixen els Plans Individualitzats en els casos que correspon i es 
treballa amb l’assessorament de l’EAP que orienta i ajuda els alumnes i les seves 
famílies. 
El professorat del departament d’Orientació, també estableix les atencions 
individualitzades als alumnes que els tutors/es i els equips docents així ho 
consideren. 
L’Aula d’Acollida, si és concedida com a recurs pedagògic que és, atén l’alumnat 
d’incorporació tardana al sistema educatiu català, procedent d’altres països o 
comunitats autònomes de l’estat.  
 
 
 
 

 
8. ELS CRITERIS QUE ORIENTIN LES MESURES ORGANITZATIVES 
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El centre, d’acord amb la normativa vigent i la seva identitat, té definit un sistema 
d’organització i gestió propis, garantit pel Projecte de Qualitat i Millora Continua (ISO 
9001).  
També compta amb una regulació del marc de convivència, explicitat al document 
Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC),   
Per aquest motiu, els òrgans  col·legiats de govern i els òrgans de Coordinació 
unipersonal, estan recollits al document esmentat que orientan i regulen les mesures 
organitzatives. 
El consell escolar i el claustre de professorat són els òrgans de participació i gestió 
de l’institut, i és en aquestes entitats col·legiades on es prenen totes les decisions 
estratègiques. 
Això fa necessari que s’hagi de promoure la participació de les persones que formen 
part de la comunitat educativa per aconseguir una gestió òptima de centre, 
potenciant els canals de reflexió i participació, amb responsabilitat compartida. 
D’igual manera, s’afavoreix que el centre compti amb una autonomia organitzativa i 
de gestió, basada en la utilització de mecanismes democràtics en tots el òrgans de 
funcionament, en la transparència, la participació, l’objectivitat i la professionalitat, 
com a criteris que defineixen la nostra estructura organitzativa, la que millor s’adapta 
a la realitat del centre, .des d’una perspectiva oberta i flexible.  
Un factor estratègic clau sempre ha estat la planificació de les accions docents, el 
seguiment i l’avaluació posterior. 
Entenem la planificació com una funció de la gestió que incorpora tots els 
mecanismes, per tal d’arribar a concretar uns objectius de treball, que guiïn l’activitat 
de l’institut en el termini de temps pel qual ha estat planificada i, l’avaluació, on es 
contemplen totes les actuacions dirigides a valorar el nivell d’assoliment dels 
objectius definits en la corresponent planificació.  
La gestió a l’institut ha estat des de la seva fundació, i estarà en el futur, orientada a 
satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat en particular, i de la 
societat en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la 
millora continua i aspirant a l’excel·lència en el servei, tal com es perfila en la 
concreció i desenvolupament dels currículums de les diverses etapes educatives que 
imparteix,  
La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió garanteix el compliment 
d’aquest objectiu, tal com s’ha dit a l’inici d’aquest apartat. La nostra política 
contempla com a referents, els següents:  

 La dimensió personal de l’alumne/a, que exigeix la satisfacció de les seves 
necessitats formatives.  

 La dimensió familiar, els pares i mares han de tenir confiança i garantia de la 
qualitat del servei educatiu que reben els fills i filles.  
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 La dimensió professional, que exigeix complir amb el nostre compromís amb 
la satisfacció del professorat, personal d’administració i serveis, empreses, 
universitats i institucions.  

 La dimensió social, que reclama millorar la qualitat humana de les persones 
per tal de millorar la convivència i el desenvolupament de la societat.  

 L’acompliment, actualització i millora contínua dels objectius de l’institut, els 
aspectes mediambientals i les accions preventives envers la seguretat dels 
treballadors i alumnes del centre de totes les etapes educatives (ESO, 
Batxillerat i FP). 
 

 L’interès per acomplir i millorar els requisits establerts per l’administració 
educativa i d’altres lleis i disposicions que siguin d’aplicació, com les normes 
de prevenció i les mediambientals, de tal manera que assegurin la reducció 
dels riscos laborals, l'eliminació de la sinistralitat i puguin preveure i evitar o 
minimitzar els possibles efectes contaminants.  

 
 
 

9. ELS CRITERIS QUE DEFINEIXIN L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA PRÒPIA 
 
A partir dels criteris anteriors, el centre té programades reunions col·legiades 
d’equips docents de grups de professores i professors per àmbits educatius, d’ ESO,i 
Batxillerat i Formació Professional, per tal de realitzar la corresponent coordinació 
pedagògica de totes les etapes educatives. D’igual manera, el professorat es reuneix 
en cada departament didàctic i en cada col·lectiu de tutors i tutores per nivells 
acadèmics. 
 
Dins de l’estructura organitzativa pròpia, d’implantar un model de gestió que cerqui la 
millora continua, el centre ha definit els processos que determinen la seva activitat 
docent i extraescolar, lectiva, no lectiva, d’administració i serveis, etc.  Ha 
interrelacionat, ha definiit els seus responsables i avalua anualment la consecució 
dels indicadors que verifiquen i orienten l’oportunitat de millora del servei 
proporcionat.  Aquesta estratègia està realitzada per les diverses persones  que 
formen l’equip humà de l’institut, dirigida per l’equip directiu. 
 
Aquesta organització visibilitzada mitjançant la responsabilitat  que sustenten tots els 
càrrecs col·legiats i tècnics, d’acord amb l’estructura organitzativa establerta a 
l’organitgrama general de centre, pretèn situar el Projecte Educatiu de Centre (PEC), 
dins d’una clau de volta que és en si mateixa força complexa: la gestió del centre. 
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Tal com s’indica en el marc dels criteris que orienten les mesures organitzatives, pel 
que fa a promoure la participació de les persones que formen part de la comunitat 
educativa per aconseguir una bona gestió, s’ha de fer esment exprés de l’alumnat, 
que disposa d’un representant o delegat/da en el Consell Escolar. Prèviament es 
reuneix en una Comissió de Delegats/des de caire permanent per transmetre la seva 
opinió i veu a través de les enquestes i canals previstos de reclamació i 
suggeriments que estan establerts al NOFC. I no  es pot obviar el fet que sempre 
se’ls dispensa un tracte directe i compta amb la possibilitat en tot moment d’adreçar-
se a qualsevol membre de la comunitat educativa, quan s’escaigui. 

  
 

10. EL PROJECTE LINGÜÍSTIC 
 
L‘aprenentatge de les llengües es realitzarà d’acord amb les indicacions del disseny 
curricular i la normativa actual vigents (LEC,14).  A tal efecte, el centre disposa del 
seu Projecte  Lingüístic, el qual garanteix l’aplicació dels criteris que s’hi inclouen, 
tenint en compte que concreta la realitat sociolingüística del seu entorn. 
És obvi inferir tal com és prescriptiu, que el català com a llengua pròpia de 
Catalunya, és la llengua vehicular i d’aprenentatge del centre, així com en tot l’àmbit 
d’organització i comunicació (apartat 1.2).  
Per tant, com a continuïtat i coherència amb la tasca educativa, pel que fa als usos 
escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares 
d’alumnes, el català ha de ser la llengua vehicular a emprar. 
En aquest sentit, l’Institut vetllarà perquè tot l’alumnat assoleixi un coneixement 
òptim de la llengua catalana com de la llengua castellana. 
Simultàniament, l’Institut vetllarà també perquè l’alumnat mantingui un nivell adequat 
de coneixement i d’expressió de les llengües estrangeres, pròpies de la Unió 
Europea, per la qual cosa ofereix l’anglès com a llengua estrangera primera i ofereix 
el francès com a segona llengua estrangera. Cal dir que això sempre és factible en 
funció dels recursos humans disponibles, és a dir, segons la plantilla de professorat 
que li és assignada pel Departament d’Ensenyament. 
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11. ALTRES ASPECTES PER DETERMINAR PEL CENTRE   (DAC art.5.2) 
 
11.1  La planificació de les accions docents a llarg termini -en el cas de l’Institut EL 

PALAU, 4 cursos-, la recull el document anomenat Projecte d’Acció Directiva (PAD).,  
on hi ha tot el desplegament detallat de tots els objectius que amb una visió 
prospectiva, formula l’equip directiu del centre, des del curs 2012-2013 al 2016-2017, 
ambdós inclosos. 
El Projecte d’Acció Directiva (PAD), és l’instrument central de l’autonomia del centre, 
definit a la LEC (art. 142). Per aquest motiu, té una relació directa i específica amb el 
Projecte d’Educatiu (PEC), ja que és ni més ni menys el seu originador, per això 
diem que el desplega.  
A  partir de una anàlisi retrospectiva-interpretativa, la qual es va complementant amb 
tota una sèrie d’elements pertinents en un informe DAFO,  el Projecte d’Acció 
Directiva (PAD), s’estén endavant, és a dir, es projecta de forma prospectiva per 
establir nous valors de lideratge distribuït i participatiu i de gestió responsable. 
Per tal de fer aquest diagnòstic, mitjançant l’anàlisi prospectiva, el document 
presenta una selecció d’actuacions, també de formes d’organització i del sistema  
d’informació, per a totes les funcions directives que li són pròpies, que després 
reflecteixen els diversos apartats d’aquest Projecte Educatiu (PEC), ja que com s’ha 
indicat, les desplega.   
Els apartats d’aquest desplegament tal com es pot anar llegint, comprenen cinc 
dominis o camps d’actuació de la funció directiva, on s’interrelacionen els objectius, 
els continguts, les actuacions, la gestió, etc. i evidencien l’autonomia de centre: 
pedagògica, organitzativa i de gestió. 
A continuació, s’inclouen alguns exemples demostratius del contingut de les funcions 
directives: l’anàlisi prèvia i la formulació dels objectius que van en paral·lel amb els 
del PEC perquè, reiterem, els ha de desplegar i els indicadors de progrés han de 
permetre valorar-ne els resultats en el temps establert, com així es pot comprovar: 
1. Funcions de representació 
Un dels objectius és el de donar a conèixer les activitats del centre a tota la 
comunitat educativa i, per altra banda, en el futur arribar a ser un institut que tingui 
una imatge institucional d’excel·lència, que promogui la implicació de l’entorn familiar 
i social internament i externa. 
Per això els indicadors de progrés del PEC han de permetre valorar d’alguna 
manera, en el seu moment, si s’ha assolit el propòsit d’establir bons canals de 
comunicació amb les famílies i si s’ha millorat la seva participació. A la vegada, si 
s’ha obtingut un augment de la qualitat en la representació del centre. 
 
2. Funcions de direcció pedagògica i lideratge 
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Tota vegada que ja es compta amb un bon lideratge en línies organitzatives i de 
gestió, es dóna atenció a obtenir el compromís del claustre en mantenir la satisfacció 
de la comunitat educativa: professorat, alumnes, famílies, empreses i resta de 
personal, envers  la direcció pedagògica del centre i els seus resultats. Per tant, el 
Projecte d’Acció Directiva aposta per implantar un sistema de gestió de qualitat que 
permeti evidenciar la confiança de la comunitat educativa i liderar un model 
pedagògic que s’identifiqui com un model de qualitat al territori.  
Els indicadors de progrés, en conjunt referits a recursos, han de permetre avaluar si 
s’ha assolit el conjunt d’objectius que donen suport a aquesta prioritat de centre. 
3. Funcions en relació amb la comunitat escolar. 
El Projecte d’Acció Directiva (PAD) expressa el propòsit de voler augmentar l’índex 
de resposta de les famílies i de l’alumnat en participar en els processos pedagògics 
de gestió interna del centre, atès que ajuda a fomentar la convivència i reduir 
l’absentisme escolar. 
El Projecte Educatiu (PEC), desplega aquesta idea amb una sèrie de mesures que 
afavoreixin l’intercanvi d’informació entre el centre i les famílies, amb la utilització 
dels mitjans digitals (sms, mail, web...) i optimitzar el temps de resposta davant d’un 
conflicte (apartat 13.4). 
L’objectiu general de millora de la cohesió social, fa necessària la sistematització 
dels procediments necessaris perquè els indicadors de resultats verifiquin si s’ha 
assolit. 
4. Funcions en matèria d’organització i funcionament 
Després de la diagnosi inicial, el Projecte d’Acció Directiva (PAD) estableix un 
objectiu d’aquesta categoria, per tal d’anivellar l’ordre de prioritats en les funcions 
d’organització, pel que fa  a la participació dels grups d’interès. D’aquesta manera, 
es pot arribar a afavorir amb escreix l’existència d’un centre renovat, d’una àmplia 
oferta educativa, d’un alt índex de demanda d’escolarització, d’un bon programa de 
control d’absentisme, d’un PAT globalitzat, de múltiples col·laboracions procedents 
d’altres institucions externes, etc., tal com queda concretat al llarg dels apartats del 
Projecte Educatiu (PEC). Els indicadors de progrés, tant d’elements de context, com 
de recursos, processos i resultats, són els que han d’informar al moment de fer 
l’avaluació corresponent. 
5. Altres funcions específiques 
En aquest apartat s’ha seleccionat una actuació de gran importància, com és 
aconseguir millorar la imatge institucional del centre i, al mateix temps, potenciar-ne 
el sentiment de pertinença. El Projecte d’Acció Directiva (PAD), diagnostica el fet de 
conscienciar els grups d’interès, mitjançant el pes dels projectes de centre, la 
col·laboració d’entitats externes, els actes acadèmics de participació general, les 
reunions informatives amb les famílies, celebracions, potenciació de les activitats 
extraescolars de reforç i d’alt rendiment, etc., amb l’objectiu que tota la comunitat 
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educativa augmenti el seu sentiment de pertinença al centre i, així, la imatge 
inicialment només física, passi a convertir-se en pròpia i institucional, íntegrament. 
Els indicadors de progrés de resultats, en tant que demostren la taxa 
d’abandonament a l’ESO i a l’educació post obligatòria (Batxillerat i CF), els 
percentatges de superació de cada una de les etapes educatives o el grau de 
satisfacció de tots els grups d’interès, han d’evidenciar de manera coherent la 
correcta autonomia de gestió en aquest sentit que desplega el Projecte Educatiu 
(PEC)..  
Per fer l’anàlisi avaluativa del Projecte d’Acció Directiva es tenen en compte els 
indicadors associats al Pla d’Autonomia amb els seus corresponents criteris 
d’acceptació anuals.  Aquests indicadors están agrupats segons l’objectiu 1 (Millorar 
els resultats educatius), l’objectiu 2 (Millorar la cohesió social) i l’objectiu 3 (Millorar 
la confiança dels grups d’interès) (PEC, ap 5, p 15). 
Aparellats amb els indicadors de progrés del PEC, els resultats avaluadors del PAD, 
serán considerats proactius o reactius depenent com és lògic, del grau d’assoliment, 
però de tota manera recolliran el desig consensuat de realització i treball compartit al 
centre. 
 

 
11.2 Amb la finalitat que tota la comunitat educativa, però principalment el 

professorat, realitzi un exercici de responsabilitat compartida en tots els àmbits, 
aquest PEC estableix que el centre compti amb tots els documents prescriptius 
que la LEC estableix, com són ara, els programes interns de convivència, el pla 
d’acollida, els plans d’orientació personal, acadèmica i professional, de 
mecanismes participatius amb les famílies, a través de sistemes de 
comunicació fluïda i constant  i un model de promoció, interacció i projecció 
externa del centre. 

11.3 Un altre aspecte importantíssim a determinar és el tema dels projectes 
d’innovació educativa del centre que, tot i que a  curt termini deixen de ser 
d’innovació, esdevenen una eina molt valuosa,  perquè es consoliden i ajuden a 
treballar amb la certesa d’anar avançant, no transmetent informació, sinó 
adquirint i construint coneixement.  
L’Institut EL PALAU compta amb un ventall de projectes d’innovació que d’una 
manera seguida o intermitent va intercalant en els continguts curriculars, 
depenent de la seva idoneïtat temporal, de la seva transversalitat amb les 
activitats curriculars, amb efemèrides culturals, recursos econòmics, línies de 
treball general, etc. Justament perquè un centre educatiu, no deixa de ser un 
entorn artificial i, per tant, l’Institut considera imprescindible fer els màxims 
esforços per adequar-lo a la realitat. Es tracta dels projectes següents:  
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 Cant Coral 
 Coeducació 
 Comenius multilateral (pendent) 
 Convivència i mediació  Relació entre iguals 
 EduCAT 2.0 
 Esport  Associació esportiva EL PALAU 
 Extraescolars complementant el currículum de l’alumnat 
 L’energia de l’estalvi 
 L’hort enjardinat  Aula Oberta 
 Teatre 

 
En conjunt, es tracta d’assolir l’objectiu d’aconseguir un model pedagògic  efectiu, ja 
que aquest tipus de programes d’innovació educativa hem constatat que són propostes 
d’acció vinculades a algun dels reptes de la societat actual, als quals l’alumnat és força 
vulnerable . 
 
 
 

 
 

12. CONCRECIÓ DE MECANISMES PER GARANTIR LA COHERÈNCIA DE LES NOFC 
 
Tot el desplegament d’aquest document, s’emmiralla en els principis, valors, 
objectius i criteris educatius propis del centre. D’aquesta coherència s’ha fet 
l’oportuna traçabilitat per tal que tota la interacció interna sigui una garantia de 
fiabilitat en l’organització i el funcionament generals. 
El centre garanteix la divulgació informativa entre les famílies d’alumnes pel que fa a 
les activitats sobre  sortides, projectes d’innovació, accions específiques, festes i 
qualsevol acte acadèmic en perspectiva. Es vetlla per canalitzar les seves inquietuds 
i iniciatives que, normalment, fan arribar a l’equip directiu. 
Per això, tota la informació que té a veure amb absentismes, amonestacions, 
discipliina en general que calgui aplicar a l’alumnat, etc.,  es prioritza per tal que sigui 
entenedora i propera a les famílies, de manera que entre tothom s’aconsegueixi 
evidenciar una sensibilitat envers la importància del fet educatiu i, en definitiva, la 
millora de la comunicació i la col·laboració entre totes i tots: professorat, alumnat i 
famílies, tal com es formula a les NOFC. 
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13. APROVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PEC   DAC6 /LEC 94.95 
 

13.1 LA CONCRECIÓ DELS PROCEDIMENTS DE FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PEC 
 

Tal com ho estableix l’article 94 de la LEC, la formulació del projecte 
educatiu correspon al claustre de professorat, a iniciativa del director/a i 
amb la participació dels professionals d’atenció educativa. 
En el nostre cas, aquesta concreció prèvia a la formulació, es gesta en el 
decurs de les sessions de treball en reunions de contingut pedagògic 
(tutorials, d’equips docents, de departaments didàctics, de l’equip directiu, 
etc.),  les quals són l’espai idoni d’expressió, sol·licitud, reflexió i valoració 
de mesures didàctiques, metodològiques i d’aplicació a les aules i a 
l’organització interna i de gestió del centre.  
Després, els procediments de formulació i de continguts que aquí 
s’expressen, són aprovats pel consell escolar. 

 
 
 
 
 
13.2 LA CONCRECIÒ DE MESURES PER AFAVORIR EL CONEIXEMENT DEL PEC. 

 
Una vegada aprovat aquest document, el centre estableix les mesures 
organitzatives pròpies per afavorir-ne el seu coneixement i difusió.  
En primer lloc, s’incorpora al gruix de documentació estratègica de centre. 
Aquesta documentació –i per inclusió el PEC-,  ha de complir una sèrie de 
requisits que li vénen donats a través del Projecte de Qualitat i Millora 
Contínua ISO 9001. Uns tenen a veure amb aspectes formals recollits en 
el redactat del seu propi Procediment que conté diversos apartats (control 
de canvis, objectius, abast, procés del que depèn, responsabilitat, 
descripció del procediment, registres i documentació relacionada), i els 
altres tenen a veure amb aspectes de contingut, que són precisament els 
que ara ens ocupen, establerts per la normativa vigent, que hem vingut 
citant oportunament i que el PQMC ISO9001 vetlla perquè així 
s’compleixi. 
Posteriorment el document es fa accessible, de manera visible, a tothom 
mitjançant la web del centre i regeix i orienta l’activitat professional de tot 
el personal que hi treballa. 
En les sessions d’acollida del professorat nou se’n fa esment i es facilita el 
seu coneixement perquè tothom que s’incorpori al centre el tingui present i 
l’apliqui. 
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De la mateixa manera, s’estableix la mesura específica en el seu 
procediment intern, perquè les famílies i la resta de persones membres de 
la comunitat educativa, el tinguin a la seva disposició i el coneguin. 
Per últim, és l’equip directiu qui té la responsabilitat de posar-lo a 
disposició de l’Administració educativa, en cas que aquesta en requereixi 
la supervisió i/o eventual modificació si no s’ajustés a l’ordenament. 
 
 
 
 

13.3  LA CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU DAC7 
 
Amb la finalitat de promoure le implicació de l’entorn familiar i social de 
l’alumnat, el centre ha elaborat la carta de compromís educatiu, tot i que 
l’article 7 de la LEC, només la considera recomanable per als centres de 
secundària. 
Aquesta carta presenta el compromís des de la perspectiva del 
professorat, des de la perspectiva de les famílies i des de la perspectiva 
de l’alumnat.  
En ella es delimiten amb rigor, en el marc del respecte als drets i llibertats 
de cadascú, el seguiment de l’evolució dels alumnes, l’acceptació dels 
principis educatius del centre, el respecte a les conviccions ideològiques i 
morals de les famílies, també dins del marc dels principis i valors 
educatius establerts a les lleis, a l’adopció de mesures correctores en 
matèria de convivència i a la comunicació entre el centre i la família. 
A part dels continguts comuns que el Departament d’Ensenyament ha 
donat de manera orientativa, el nostre escrit inclou altres compromisos 
específics, com per exemple, el fet de tenir la certesa de rebre resposta 
de les famílies en un termini fixat, o viceversa, el fet de tenir la seguretat 
que les demandes de les famílies els seran ateses també en un termini 
fixat. En realitat hi ha un fil conductor intern que dóna prioritat a la 
comunicació fluïda entre les famílies i el centre. 
L’escrit en qüestió és aprovat oportunament pel consell escolar,  
Aquesta carta de compromís és lliurada a l’inici de cada etapa educativa 
(ESO, Batxillerat, FPGM), sense que això ens eximeixi de fer-ho tan 
sovint com considerem convenient  
Justament perquè el centre dóna un tracte preferent a aquest document, 
no es realitza l’acte de signatura de manera mecànica, sinó que en els 
primers dies del curs es separa un temps especial per signar-la i, 
prèviament, es convoca la família a una entrevista individual, se’n fa una 
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explicació i una lectura detinguda, amb l’alumne/a respectiu al davant i es 
guarda una còpia al seu expedient històric. 
 
 

 
13.4 LA CONCRECIÓ DE MECANISMES DE PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

(DAC 8) 
 
La participació dels pares, mares –com a principals responsables de la 
formació i educació dels seus fills i filles--, es garanteix a través de la seva 
presència en tots els òrgans de control i gestió del centre, com per 
exemple, en el consell escolar. 
Les famílies són convocades regularment perquè també participin en 
activitats de suport que el centre realitza: actes acadèmics, lliurament 
d’orles i premis literaris o d’esport, com a membres de jurat de tipologia 
diversa, etc. 
En un altre ordre, se les convoca perquè un dels objectius de centre és el 
de la millora de la cohesió social i el de fomentar la seva confiança- Amb 
aquests objectius es pretén impulsar el seu sentiment de pertinença al 
centre on els seus fills/es es troben. Aquest mecanisme de participació i 
benvinguda, s’inicia el dia de portes obertes, els dies de reunions generals 
del grup classe dels seus fills/es, els dies d’entrevistes personals amb els 
tutors/es, quan assisteixen com espectadors a alguna activitat especial 
(coral, teatre, etc.). 
A banda d’això, l’equip directiu té molt en compte atendre les peticions de 
les famílies quan manifesten algun tipus d’opinió a favor o en discrepància 
envers alguna acció docent i, en aquest sentit, es dóna prioritat al fet de 
rebre-les, abans que hagin transcorregut 10 dies,  perquè comuniquin i 
expressin amb franquesa i confiança  els seus punts de vista, 
observacions, aportacions, etc. 
Una altre mecanisme de participació és l’associació de mares i pares 
(AMPA). Aquest col·lectiu es reuneix regularment cada setmana i, d’acord 
amb els seus estatuts de funcionament, estableix els canals d’ajuda a 
l’activitat docent, potenciant així la participació de les famílies en la vida 
del centre.  
 
 

13.5 CONCRECIÓ DE MECANISMES PER GARANTIR LA COHERÈNCIA DE L’OFERTA I DELS 

CONTINGUTS DE LES ACTIVITATS ESCOLARS COMPLEMENTÀRIES, ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS I SERVEIS ESCOLARS AMB ELS OBJECTIUS EDUCATIUS 

ESTABLERTS AL PEC    (DAC 9) 
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L’Institut EL PALAU, posa especial èmfasi en controlar els mecanismes de 
garantia que han de dotar de coherència tota l’oferta educativa. 
Per tant, es realitza una triangulació exhaustiva perquè hi hagi un enllaç 
ben travat entre el treball per competències dels continguts curriculars i 
les altres activitats de tipus complementari, com poden ser les 
extraescolars.  
Aquestes activitats extraescolars, esmentades a l’apartat 11.3, tenen 
l’ambivalència de ser a la vegada complementàries al currículum de 
l’alumnat, ja que tenen un valor de reforç per a aquells alumnes que ho 
necessiten, o bé tenen un valor d’excel·lència educativa per a aquells 
alumnes amb un alt rendiment acadèmic.  
Fins i tot, aparellen els continguts dels projectes d’innovació consolidats, 
de tal manera que, a part de  respondre als objectius d’etapa educativa, 
també enllacen amb els objectius educatius establerts en aquest PEC. 
El seu marc horari és de tarda i, per tant al no coincidir amb l’horari 
escolar, és compatible l’assistència per part de l’alumnat interessat. 
 
 
 

 
 
 

14      RELACIÓ AMB LA PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL (DAC 10) 
 
 

14.1 DEFINEIX L’ORIENTACIÓ DE LA PGA 
 

Úna de les característiques específiques d’aquest projecte educatiu és la 
de definir l’orientació de la Programació General Anual (PGA). 
Per aquest motiu, cada curs acadèmic el centre elabora la PGA, la qual 
concreta les prioritats de les activitats que ha de dur a terme el centre, el 
funcionament, i inclusivament les concrecions relacionades amb els 
projectes, el currículum, les normes i qualsevol altre pla d’actuació acordat 
i aprovat degudament. 
Aquesta elaboració de la PGA es realitza a partir de la valoració que 
s’hagi fet de la del curs anterior, gràcies als indicadors respectius. La 
valoració dels resultats es recull en la Memòria Anual,document que 
també cal elaborar com a resultat final anual. 
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Per tant, és evident que s’interactua amb la PGA anterior i la Memòria 
Anual, per tal d’obtenir la nova PGA, que és l’orientadora per establir nous 
criteris, indicadors i procediments per assolir els objectius previstos. 
 
 
 

14.2 LA CONCRECIÓ DELS CRITERIS, INDICADORS I PROCEDIMENTS PER A L’AVALUACIÓ 

DE L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PREVISTOS 
 
L’Institut EL PALAU incorpora en la seva documentació estratègica la PGA i 
la Memòria Anual resultant. 
De fet, i des d’un punt de vista de fidelitat i coherència interna, la PGA 
encaixa perfectament amb els resultats del seu Pla d’Autonomia. Aquest 
Pla d’Autonomia que es basa en l’assoliment progressiu de tres grans 
objectius [1) la millora del rendiment educatiu; 2) la millora de la cohesió 
social; 3) la millora de la confiança dels grups d’interès –famílies, alumnat 
i professorat- ], permet establir a partir dels seus indicadors, quina ha de 
ser la PGA respectiva, ja que, com s’acaba de dir, està en franca 
coherència amb els objectius d’aquest projecte educatiu.  
Per tant, la concreció de criteris, indicadors i procediments per a 
l’avaluació de l’assoliment dels objectius previstos, són compartits entre 
els dos documents. 
. 
 

14.3 LA CONCRECIÓ DELS MECANISMES QUE GARANTEIXIN QUE LA COMUNITAT 

ESCOLAR ÉS INFORMADA DEL CONTINGUT DE LA PGA I DEL RESULTAT DE LA SEVA 

AVALUACIÓ. 
 
L’Institut EL PALAU dins del Procediment intern que regeix per a tota la 
documentació estratègica de centre, té concretats una sèrie de 
mecanismes per garantir-ne la difusió entre tota la comunitat educativa. 
En el cas de la PGA i de la Memòria Anual, els equips de treball van 
informant en reunions pedagògiques sobre l’estat de la qüestió i es va 
construint la documentació, en funció dels criteris establerts. 
Un mecanisme interventor són les reunions de la Comissió de Qualitat 
que revisen i aproven en primera instància el contingut dels documents. 
En acabat l’equip directiu fa l’aprovació definitiva i els document passen a 
formar part del gestor documental del centre, eina de consulta digital del 
centre, per part de tota la comunitat educativa. 
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A part de les comissions de treball pedagògic en les quals hi participen els 
departaments didàctics, el professorat és informat, a més a més, del 
resultat final obtingut.  

 
 

15  VINCULACIÓ AMB L’ENTORN  (DAC 111) 
 

15.1 LA CONSIDERACIÓ DELS MECANISMES DE COL·LABORACIÓ AMB L’ENTORN I LES 

ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ. 
 
No hi ha dubte que el centre té molt present i així ho recull aquest PEC, 
l’establiment de mecanismes que afavoreixin l’impuls de la interrelació 
amb l’entorn, sigui amb l’Ajuntament, sigui amb altres centres del mateix o 
diferent nivell, sigui amb altres plans de l’entorn promoguts per la Policia 
Local, els Mossos d’Esquadra, les Diputacions, etc. 
 
a) Per una banda, alguns departaments de l’Ajuntament (salut, cultura, 

joventut, medi ambient, promoció econòmica, jardins i parcs, obres 
etc.),  sempre han estat oberts a oferir i a fomentar la col·laboració 
mútua, de suport al pla d’acció tutorial (PAT), a les matèries curriculars 
o a la transversalitat dels seus continguts . Per exemple: 
Intercanvis amb alumnes d’altres països  pla d’acollida a la sala de 
plens de l’Ajuntament per part de les autoritats locals. 
Programes de prevenció sanitària (vacunacions, revisions dentàries, 
etc.),  desplaçament del personal sanitari al centre amb una xerrada 
prèvia a l’alumnat abans de fer la intervenció corresponent. 
Programes d’informació preventiva dedicats a joves amb risc d’oci 
nocturn  conferències i tallers específics per a cada grup classe 
acordat, sobre alcoholisme, tabaquisme, drogadicció, revetlles... En 
aquest capítol cal fer una especial menció a l’Institut Guttmann que 
desplaça una persona amb alguna disminució física causada pel mal 
ús de les normes viàries. 
Divulgació científica, a petició nostra, com a suport de projectes de 
centre i complementària a les matèries curriculars  exposicions 
itinerants que s’han traslladat al municipi, basades en panells 
informatius, commemorant alguna efemèrides o centenari d’un/a 
científic/a rellevant. 
Orientació vocacional a totes les etapes educatives  informació 
pràctica seqüenciada per nivells, per acostar el món laboral a l’alumnat 
sobre l’estat de la qüestió (documentació administrativa, bosses de 
treball, contactes amb empreses, estudis superiors...) 
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Incentius diversos a la participació de l’alumnat en concursos literaris, 
tecnològics, mediambientals, medecina preventiva, etc.  premis de 
reconeixement, crematístics o en espècies, diplomes i certificacions. 
Lliurament de materials (de jardineria, de fabricació mecànica, de 
recollida contenidors especials, etc.)  suport a projectes de centre. 
Aquestes mesures tenen la característica de ser sostenibles i per tant 
mantingudes i renovades cada curs. Així, el mes de juny, a partir de la 
valoració que fa el professorat en les reunions corresponents i de la 
disponibilitat de recursos de què disposi l’Ajuntament, es reajusten i 
adeqüen de manera convenient, quedant programades per al curs 
següent. 
 

b) Per una altra, hi ha un acord de col·laboració amb la Policia Local, que 
es desplaça al centre per fer els tallers que tenen a veure amb el seu 
programa educatiu de caràcter territorial. D’aquesta manera, queden 
fixades algunes intervencions seves que incideixen amb l’entorn i a la 
vegada amb valors i actituds personals, com per exemple, l’ús 
responsable dels ciclomotors, l’educació viària, motos & normes, etc. 
 

c) En tercer lloc, també existeix un altre mecanisme de col·laboració amb 
l’entorn, gràcies a l’actuació dels Mossos d’Esquadra de Martorell i de 
Sant Feliu de Llobregat. Aquestes persones, mitjançant les seves 
intervencions en tallers informatius sobre xarxes socials digitals, 
mobilitat viària segura, respecte al patrimoni urbà (mobiliari, grafits, 
etc.), aporten valors i normes positius a l’alumnat, molt ben valorats pel 
professorat del centre. 
 

d) Una altra estratègia d’actuació relacionada amb l’entorn i a la vegada 
amb projectes de centre és la que té a veure amb la sensibilització 
contra la violència masclista. Aquest mecanisme s’estableix a través 
de participacions actives externes en tallers i debats que tenen un 
ressò significatiu en la població del municipi. Els acords es fan amb la 
Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i de St.Andreu de la 
Barca. 

 
e) En aquesta línia estratègica, cal incloure també la participació 

sistemàtica en els programes educatius de la Marató TV3 que, curs 
rere curs, informa l’alumnat en temes preventius,normalment sanitaris,i 
el disposa a fer un bon ús dels recursos personals i col·lectius de 
l’entorn. 
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f) El centre considera que l’alumnat no solament ha d’estar disposat a 

rebre informació tan valuosa com la comentada a través dels 
mecanismes anteriors, fixats en aquest PEC, sinó que també ha 
d’estar disposat a compartir allò que sap o que té. En aquest cas, el 
projecte de la Coral, permet fer aportacions a moltes institucions del 
municipi i de fora del municipi, en ocasió de commemoracions de molt 
diversa naturalesa (obertures i cloendes en actes de tipus social, 
mediambiental, escolar, musical, etc.) 

 
g) I, en sisè lloc i en la mateixa línia anterior, el projecte Teatre presenta 

idèntiques característiques, ja que fa una sistemàtica representació de 
les obres que es  prepara (clàssiques, musicals, còmiques...)  

 
h) En un altre ordre, aquí es pot considerar una especial estratègia 

d’actuació, la de vinculació amb els centres de procedència del futur 
alumnat de 1r d’ESO, és a dir, amb l’alumnat que estigui cursant 6è de 
Primària. Amb la finalitat d’aconseguir un acostament i disminuir les 
eventuals pors que li representa incorporar-se el proper curs a un nou 
centre educatiu, se’l convida el mes de juny a venir a l’Institut i 
acompanyar-lo en una visita inicial per tenir-ne un primer contacte, 
veure les instal·lacions, compartir un esmorzar, verbalitzar les seves 
inquietuds, perquè pugui sortir satisfet de les seves observacions in 
situ. 

 
i) Finalment, un mecanisme puntual, divers i també de vinculació amb 

els altres centres del municipi, té a veure amb reunions de coordinació 
entre Primària i Secundària, bé perquè calgui unificar alguns criteris 
tutorials i actitudinals, que a la vegada s’interrelacionen amb la cohesió 
social (alumnat, famílies, empreses, professorat), be perquè calgui 
establir estratègies d’actuació, com per exemple, la feina d’estiu 
d’alumnes que acaben Primària, la qual  cosa, també exigeix una part 
d’intervenció i col·laboració de les famílies. 

 
En resum, cada curs queden aplicats aquests mecanismes de 
col·laboració amb l’entorn, ja que tenen el seu tractament específic en les 
reunions on el professorat procedeix a fer el treball de reflexió i valoració 
corresponents. 
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15.2 LA CONSIDERACIÓ DELS PROCESSOS QUE ASSEGURIN LA COORDINACIÓ ENTRE S 

PROJECTES EDUCATIUS DELS CENTRES QUE IMPARTEIXEN LES ETAPES 

EDUCATIVES SUCCESSIVES A UN MATEIX ALUMNAT. 
 
a) Tal com s’ha explicat a la concreció i el desenvolupament dels 

currículums (ap.6) i també a l’apartat 15.1i) i es complementa al 17b), 
es té una especial cura per aplicar un mateix sistema de coordinació 
vertical, a l’alumnat que es rep d’altres centres, tal com a l’alumnat  
que ja hi és fent l’etapa educativa que li correspongui, ja que no seria 
pertinent reiterar coneixements ja consolidats, sinó només aquells dels 
quals se n’hagi fet una presentació i fixació prèvies i les competències 
dels quals calgui fer-ne l’atenció necessària. D’aquí que les trobades 
de treball compartit amb els centres de Primària i Secundària 
assegurin aquesta acció pedagògica tan important.  
Cal insistir en què el centre mitjançant l’organització horària de les 
reunions de treball del professorat, s’assegura que hi hagi una 
coordinació eficaç per aconseguir una bona coherència en la 
informació que s’imparteix en les etapes educatives successives a un 
mateix alumnat, com s’ha dit. 
Aquest procés de coordinació envers la coherència, segueix un 
procediment que vetlla per la progressió i l’equilibri constants. Fins i 
tot, a través d’unes graelles organitzatives, es té una informació visual 
de curs, trimestral, mensual i setmanal on comprovar en tot moment 
no només el calendari d’actuacions, sinó sobretot, la incidència per 
nivells de cada una d’elles, de manera que no hi hagi reiteracions 
innecessàries en contrastar aquest document amb el del curs anterior. 
A part d’això, la coordinació del centre elabora, prèviament, una 
programació general per a cada una de les etapes educatives. 
 

b)  Pel que fa als ensenyaments professionalitzadors, el centre té en 
compte establir la seva oferta formativa amb organització i modalitats 
horàries compatibles amb el treball i l’activitat laboral, i regula aquest 
procediment d’acreditació de les competències professionals, 
mitjançant pràctiques en les empreses. Aquesta vinculació amb els 
sectors productius, ha de manifestar la coherència necessària amb 
tota l’estructura modular de les unitats de formació. 
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16 ACORDS DE CORRESPONSABILITAT:   DAC 12 
 

16.1 LA CONSIDERACIÓ DE L’ESTABLIMENT D’UN ACORD DE CORRESPONSABILITAT AMB 

L’ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA. 
 
L’Institut EL PALAU entén que la corresponsabilitat és un valor associat a la 
responsabilitat col·lectiva, al compromís i també a la proximitat, per la qual 
cosa, és necessari comptar amb la definició d’uns objectius de 
corresponsabilitat específics que avaluïn els acords. 
Aquests objectius cal que siguin establerts conjuntament pel centre i 
l’Administració educativa, perquè el compromís esdevingui efectiu des 
d’aquesta perspectiva de responsabilitat compartida, sempre tenint en 
compte els principis generals del sistema educatiu i d’altra banda, 
incorporant el contingut concret del Projecte d’Acció Directiva, a què fa 
referència l’article 31.2 del DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels 
centres educatius. 
 
Els acords de corresponsabilitat han de constituir-se a partir del conjunt de 
criteris que s’han concretat per orientar, definir, formular, mesurar, 
sistematitzar,  etc., el pla d’actuació d’aquest document També s’han de 
tenir en compte les singularitats del centre i el seu entorn, els mecanismes 
i les estratègies que el centre preveu per assegurar l’equitat i la millora 
dels resultats educatius. Els objectius que han de permetre conèixer el 
resultat d’aquests acords, s’especifiquen a continuació en el quadre 
següent: 
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L’Administració educativa es compromet en l’acompliment d’aquests 
acords, facilitant els recursos necessaris per a l’aplicació del pla. 
El centre, per la seva banda, es compromet a fer-ne l’aplicació i, en 
acabat, a retre comptes a la comunitat escolar i a l’Administració 
educativa de l’assoliment dels objectius, tal com es prescrigui en els 
acords. 
Correspon al consell escolar aprovar aquests acords i participar en 
l’avaluació de l’aplicació. 
 

OBJECTIUS DELS ACORDS DE CORRESPONSABILITAT 

Sobre el 
pla d’ac 
tuació 

Sobre els 
recursos 

addicionals, 
si escau 

Sobre les 
singularitats 
del centre i 

el seu 
entorn 

Aportar recursos humans i 
materials amb l’increment 
necessari.. 
Enfortir les línies de treball 
pedagògic amb formació de nivell 
en centre. 

Propiciar la realització de projec-
tesd’innovació per a joves emprenedors, 
de cara al món del treball. 

Enfortir el model lingüístic català mitjançant 
l’aportació de mecanismos que a la vegada 
fomentin la participació de la comunitat edu-
cativa.  

Facilitar l’aplicació d’estratègies 
organitzatives horàries. 

Proporcionar recursos i materials de 
treball per a les aules específques 
(laboratoris, música, aula oberta, aula 
d’acollida, tallers de FP). 
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17  REFERÈNCIA A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS EDUCATIUS  DAC13 

 
Els serveis educatius de la zona on es troba situat l’Institut EL PALAU, aporten 
regularment l’assessorament i suport que es necessita, en la mesura de les seves 
disponibilitats. 
Habitualment, el centre preveu la demanda d’aquesta prestació de serveis, tenint 
com a punt de partida l’assoliment dels objectius que formula aquest document 
(PEC) i per tant la sol·licitud s’orienta en aquest sentit. 
 
Cada curs acadèmic es fa una sessió de treball específica en la qual es revisen i es 
valoren les actuacions realitzades el curs anterior i queden establertes les del curs 
vigent.  
a)  Una de les més primordials té a veure amb la formació en centre o en zona, a 

partir del pla de formació de l’institut, el qual també recull les necessitats 
pedagògiques en aquest sentit, a partir d’un DAFO intern i en fa la previsió 
necessària. 
Tota vegada que es va implementar el projecte eduCAT 2.0, s’ha fomentat la 
formació al professorat en eines TIC i són els serveis educatius qui gestionen 
aquesta sol·licitud de centre. 

b)   Un altre dels seus suports s’esdevé cada curs quan cal atendre la coordinació 
entre Primària i Secundària. Com aquesta coordinació pot realitzar-se des de 
molts angles i es consensua entre tots els centres educatius del municipi, pot 
atendre un ventall molt ampli i prioritari. Per exemple: la coherència i connexió 
de continguts curriculars de cada matèria, tal com s’ha fet amb matemàtiques, 
català, anglès, etc., o el pla d’acció tutorial, o l’elaboració de criteris per a les 
activitats de la feina d’estiu de l’alumnat de 6è de Primària.  
Aleshores, és a partir del consens general que els serveis educatius organitzen 
les sessions i faciliten el personal assessor-formador en cada cas. 

c)  Una altra prestació és la relacionada amb la difusió dels Treballs de Recerca. 
L’Institut participa en el Fòrum de Treballs de Recerca que es fa a Martorell i 
que organitza els serveis educatius.  

d)  Altres activitats de suport al centre estan relacionades amb la prestació de 
materials: pel·lícules, vídeos, maletes pedagògiques. 

e)  Per últim, hi ha tota la tasca administrativa que es produeix dia a dia i que 
genera tota una sèrie de documentació i aplicatius prescriptius que es coordina 
amb la Secretaria del centre. 
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Annex n.1 
Quadre sinoptic 
PAD, PEC, PAC 

 



 

 

 
 

EN RELACIÓ AMB LA 

COMUNITAT EDUCATIVA 
 

-Practicar una 
comunicación argumen-
tada i constant de les 
nostres línies organit-
zatives i de gestió i de 
recursos, envers la 
comunitat escolar per 
afavorir una interrelació 
més fluïda i 
participativa. 
 
-Fomentar la 
convivència i reduir 
l’absentisme escolar. 
 

FUNCIÓ 3 

 
DIRECCIÓ PEDAGÒGICA 

I LIDERATGE 
 

-Establir línies 
pedagògiques 
consensuades amb el 
claustre. 
 
-Dirigir la participación 
de l’alumnat i les 
famílies envers les 
gestions internes del 
centre, per aconseguir 
una disminució en el 
grau d’abandonament 
acadèmic 

 
EN MATÈRIA D’ORGANIT-
ZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 
-Revisar les actuacions 
i activitqats per aconse-
guir un model pedagò-
gic i de qualitat al terri-
tori, que evidenciï un 
anivellament en l’exer-
cici de les funcions en 
materia d’organització i 
funcionament. 
-Evidenciar un sistema 
d’informació suficient 
que motivi els grups 
d’interès perquè parti-
cipin més activament i 
de manera més equita-
tiva en la vida del  cen- 
tre 
 

 
 

ALTRES FUNCIONS 

ESPECÍFIQUES 
 
 
-Millorar la imatge -
institucional del centre. 

REPRESENTACIÓ 

INSTITUCIONAL 
-Ésser un institut que 
tingui una imatge 
institucional  d’excel-
lència que promogui la 
implicació de l’entorn 
familiar i social 
internament i externa. 
-Establir bons canals de 
comunicación amb la 
comunitat  educativa. 
-Donar a conèixer els 
plantejaments 
institucionals i afavorir 
la seva participació. 

FUNCIÓ  1 

FUNCIÓ 2 

FUNCIÓ 4 

FUNCIÓ 5 
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-Implementar el projecte eduCAT 2.0 
 
-Afavorir que el professorat tingui un millor 
coneixement de l’alumnat. 
 
-Atendre l’alumnat d’ESO segons les seves 
necessitats educatives. 
 
-Unificar i coordinar l’aplicació de criteris 
metodològics i didàctics a l’ESO. 
 
-Reduir l’abandonament escolar de 
l’alumnat en els estudis postobligatoris. 

 
-Seguir treballant per a la certificació ISO 
amb el mínim nombre de no conformitats. 
 
-Organitzar i aplicar subsistemes 
d’obtenció i anàlisi d’informació dels grups 
d’interès. 
 
-Millorar la imatge institucional del centre 
com a eina de gestió potent. 
 
-Incrementar les mesures de difusió dels 
projectes educatius, per millorar la 
projecció interna i externa de la imatge 
gloal del centre. 

 
-Desenvolupar matèries optatives i 
activitats complementàries I extraescolars 
relacionades amb els projectes de centre. 
-Incrementar la mediació com a eina de 
prevenció i resolució de conflictes. 
-Conscienciar el bon ús i la importancia de 
la utilització del full d’amonestació entre el 
professorat, alumnat i famílies. 
-Disminuir l’abandonament escolar a les 
tres etapes educatives (ESO, Batxillerat i 
Cicles Formatius). 
-Potenciar l’intercanvi d’informació entre el 
centre educatiu i les famílies de l’alumnat. 
-Fomentar la participación de l’alumnat 
d’ESO a les activitats complementàries 
desenvolupades des del centre. 
-Potenciar el seguiment pedagògic de 
l’alumnat d’ESO  per part dels tutors/es. 
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