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1. Introducció: 

La societat actual està immersa en un procés de canvi vertiginós. Poques generacions han experimentat o 

experimentaran transformacions socials tan profundes com les que viuran els nostres alumnes. No puc 

imaginar l’evolució del mercat laboral en les properes dècades, les feines que perduraran, les que no, les 

que seran telemàtiques, la càrrega laboral dels treballadors i treballadores... 

En les últimes dècades hem vist com el model industrial va desapareixent, evolucionant cap a un model 

més basat en els serveis. L’escola, sempre un pas enrere de la societat, s’ha adaptat en cada moment per 

oferir l’educació que demanava el context. Però quines són les demandes actuals de la societat? Per a 

quines feines hem de preparar els alumnes?  

De seguida ens adonem que no som capaços de respondre l’última pregunta. La raó no és ni més ni menys 

que està mal formulada! 

Els nois i noies que ocupen les nostres aules tenen per endavant una vida laboral de 40 o 50 anys, fins i tot 

més. En aquest moment ningú de nosaltres està en condicions de respondre res del que he plantejat fins 

ara. No sabem com es treballarà, si hi haurà feina per a tothom, quant es treballarà, des d’on... anirem a la 

feina? Hi haurà feina? Anem cap a una renda universal garantida? Per tant, si pensem que l’objectiu de 

l’escola és preparar els alumnes per a un mercat laboral que no coneixem, malament anem. 

Però el desconeixement sobre el futur del mercat laboral no ens ha de suposar cap problema si enfoquem 

la nostra tasca des de la perspectiva correcta. No sabem en què treballaran els nostres alumnes ni com 

viuran, però sabem perfectament les eines que necessitaran! 

Hauran de ser persones íntegres, responsables i compromeses. Necessitaran ser empàtics i disposar d’una 

gran intel·ligència emocional. Caldrà que siguin persones curioses, crítiques i capaces d’analitzar grans 

volums d’informació. Caldrà que treballin en equips multidisciplinars i adaptar-se a canvis constants. Hauran 

de gestionar el seu temps lliure,... 

Aquest és el repte de l’escola del segle XXI. Hem d’ampliar la visió sobre el que considerem aprenentatges, 

oferir una educació integral, que giri al voltant de l’alumne i afavoreixi l’aprenentatge de les competències 

necessàries per desenvolupar-se com a persona.  

Per aconseguir la nostra fita utilitzarem totes les eines a l’abast. Als recursos humans i materials, sumarem les 

noves tecnologies que ens agradi o no, han vingut per quedar-se. El debat sobre el seu ús i/o abús ens 

acompanyarà durant tot el mandat, i necessàriament, haurem d’arribar a un consens. 

La tecnologia és meravellosa, ens permet fer coses impensables fa uns anys, però ens distreu i ens col·loca 

en mans d’unes multinacionals a les quals els importen més els ingressos anuals que el benestar dels usuaris. 

Com a societat, encara no som prou conscients de la vulnerabilitat dels nostres infants vers alguns dispositius 

i continguts. 

Si la nostra influència sobre les famílies és limitada caldrà treballar-ho sobretot amb els infants. Un dels grans 

reptes que em plantejo és aconseguir que els alumnes siguin més crítics amb els dispositius, els continguts i 

les xarxes socials, als quals cada vegada tenen accés de manera més prematura i no sempre amb la cura 

necessària. 

L’ús de les noves tecnologies ha de ser un camí cap al coneixement però no necessàriament el fi en sí 

mateix. No deixarem de banda les manualitats, els llibres, el llapis i el paper. Hi ha vida fora de les pantalles 

i hem d’evitar que els arbres no ens deixin veure el bosc! 

Recordo amb nostàlgia alguns dels meus millors professors fent vibrar l’ambient amb unes classes magistrals 

difícilment repetibles, on el neguit més innocent, plantejat per qualsevol alumne s’aprofitava per catapultar-

nos més enllà del llibre de text i del currículum ordinari. Ens portaven a terrenys del coneixement on nosaltres 

mai havíem estat i en els quals, les nostres humils famílies difícilment ens podien acostar. Aquest treball mai 

el podrà fer una màquina. El paper del professor és insubstituïble i, així com he manifestat que l’educació 

ha de girar al voltant de l’alumne, afirmo que l’accés al coneixement ha de venir sempre de la mà d’un 

bon professor. 
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2. Marc normatiu: 

Aquest document s’emmarca dins la següent normativa: 

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia del centres educatius. 

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

directiu professional docent. 

 Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció 

dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.  
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3. Informació general de l’Institut Gelida: 

La història de l’Institut Gelida comença en l’antic edifici del segle XIX anomenat de les Escoles Velles perquè 

a partir de la segona república es va habilitar com a escola municipal. Durant el curs 79-80 es va transformar 

en un centre de formació professional dependent de l’Institut Lacetània de Manresa. L’any 1996, amb 

l’entrada en vigor de la LOGSE, passa a anomenar-se IES Lluís Rutllant (en homenatge a un mestre que va 

exercir a Gelida des de 1941 fins 1976). 

El 18 de setembre de 2004, desprès de diferents problemes i endarreriments, es va inaugurar l’edifici actual, 

que de seguida va quedar petit degut al fort increment demogràfic de la població. 

El 14 de desembre de 2016 es va inaugurar l’actual ampliació, un edifici que doblava pràcticament la 

capacitat de l’anterior i que finalment va resoldre les necessitats d’escolarització dels joves de Gelida. 

Actualment l’institut consta de 3 línies d’ESO i una línia i mitja de batxillerat. L’alumnat prové fonamentalment 

dels dos col·legis de Gelida: el Montcau i les Fonts. 

Tot i que Gelida continua guanyant habitants, en els últims anys aquest increment demogràfic no s’està 

traslladant a la població escolar que a primària es manté estancada o fins i tot comença a minvar. Per tant, 

es preveu que en els propers anys el centre pugui atendre la totalitat d’alumnat d’ESO i batxillerat de Gelida 

sense canvis importants. 

 

3.1 Dades del centre: 

Institut Gelida 

Adreça: C/ Pascual i Batlle, 1-15   08790  Gelida 

Telèfon: 93 779 04 50 

Correu electrònic: a8035246@xtec.cat 

Web: https://agora.xtec.cat/iesgelida/ 

Codi Centre: 08035246 

Horari general del centre:  De 08:00h a 14:40h. 

 

3.2 Dades escolarització 20-21: 

Per al curs 20-21 el Departament d’Educació ha dotat l’institut Gelida de 3 línies d’ESO, dues de batxillerat, 

una SIEI i mitja dotació d’aula d’acollida. En total 44,5 professors per atendre 360 alumnes d’ESO i 72 de 

batxillerat. 

La distribució actual de l’alumnat provoca ràtios elevades a l’ESO i baixes a batxillerat. Per aquest motiu, el 

centre treballa internament amb 4 línies d’ESO. A causa de la COVID-19, al curs 20-21, s’ha fet un cinquè 

grup a 4t. 

En aquest moment les ràtios internes són les següents: 

 

 A B C D E TOTAL 

1r d’ESO 24 21 21 23  89 

2n d’ESO 27 23 23 25  98 

3r d’ESO 23 22 22 21  88 

4t d’ESO 17 17 18 21 12 85 

      360 

 

 A B TOTAL 

1r BATX 17 21 38 

2n BATX 15 19 34 

      72 

       
   Total alumnes centre:   432 

 

  

mailto:a8035246@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/iesgelida/
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3.3 Evolució en les dades d’alumnes i professors: 

En el següent gràfic representem l’evolució de l’alumnat dels últims 20 cursos: 

 

A banda del creixement sostingut de la població escolar, destaquem el poc alumnat durant els dos primers 

cursos, una certa estabilització des del curs 04-05 fins el 10-11 i un increment constant des d’aleshores.  

Tal i com hem comentat abans, la matrícula actual en els col·legis de primària indicaria que la població 

escolar a l’institut Gelida està tocant sostre i que en els propers cursos experimentarem certa inèrcia a la 

baixa. 

 

A continuació representem l’evolució del total d’alumnes d’ESO i batxillerat dels últims anys. En aquest cas 

no disposem de dades tan antigues i comencem la sèrie en el curs 08-09. 

 

Es pot observar l’increment d’alumnes i que aquest és més marcat en l’ESO que en batxillerat. Cal analitzar 

si aquesta tendència es dona també a Catalunya deguda a la promoció dels cicles formatius i en quin grau, 

o si és una anomalia del centre. En aquest cas, convindria buscar les causes. 

Possiblement s’entengui millor el que vull dir mirant l’evolució del percentatge que representa l’alumnat de 

batxillerat sobre el total del centre. 

 

En el gràfic s’aprecia com l’alumnat de batxillerat cada vegada representa un percentatge menor. La 

pendent negativa de la línia de tendència lineal, representada en color lila, ho confirma. 
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Com a indicadors de recursos representarem l’evolució de les ràtios alumnes / grup i alumnes / professor. 

 

 

 

 

Les línies de tendència indiquen un empitjorament en ambdues ràtios. Tot i que les pitjors xifres es donen en 

el quinquenni 12-13 – 16-17, és evident que encara estem lluny del nivell de recursos d’abans de la crisi 

financera de 2008.  

Som moderadament optimistes en l’evolució d’aquests indicadors per als propers anys perquè es preveu 

una disminució en la matrícula de l’ESO mantenint les 3 línies. Això provocarà necessàriament una millora 

tant en la ràtio alumnes / grup, com en la ràtio alumnes / professor. 

 

Les taules següents contenen la informació que hem fet servir per dibuixar els gràfics anteriors: 

 

CURS   01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 

Alumnes ESO          193 195 

Alumnes BATX          46 45 

TOTAL ALUMNES   112 126 195 224 237 236 243 239 240 

Grups          10 10 

Professors          32,2 29 

Ràtio Alum. / Grup          23,9 24,0 

Ràtio Alum. / Prof.          7,4 8,3 

            

CURS 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 

Alumnes ESO 201 212 240 256 258 282 304 306 312 351 360 

Alumnes BATX 42 52 56 40 60 49 65 62 64 72 72 

TOTAL ALUMNES 243 264 296 296 318 331 369 368 376 423 432 

Grups 11 10 10 10 11 12 14 15 15 15 16 

Professors 27,5 28 26,5 26,5 27 29,5 33,5 39 39 40,5 44,5 

Ràtio Alum. / Grup 22,1 26,4 29,6 29,6 28,9 27,6 26,4 24,5 25,1 28,2 27,0 

Ràtio Alum. / Prof. 8,6 9,4 11,2 11,2 11,8 11,2 11,0 9,4 9,6 10,4 9,7 
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3.4. Línies de treball consolidades: 

En aquest apartat presentem un resum de les línies de treball consolidades a l’institut Gelida. Figuren els 

principals projectes, les mesures d’atenció a la diversitat, les sortides, els dies on el centre organitza jornades 

singulars, etc. 

 

PROJECTES: 

Futura: És el projecte de diversificació curricular a 4t d’ESO. Els alumnes 

compaginen les classes al centre amb dos dies de pràctiques en empreses 

locals. 

Mediació: Un grup d’alumnes es formen com a mediadors per intervenir en 

la resolució de conflictes entre alumnes. 

Sherpa: Nois i noies de 4t d’ESO apadrinen l’alumnat més vulnerable de 1r 

que d’aquesta manera té una persona propera a qui demanar-li suport. 

Música i comunitat: L’escola municipal de música de Gelida recolza el 

professor de l’institut. Amb aquesta activitat es pretén que tot l’alumnat, 

independentment de la seva condició social pugui estar en contacte amb 

la música.  

Salut-Escola: Un professional del departament de Salut es desplaça 

periòdicament al centre per resoldre dubtes dels alumnes sobre salut. 

Ràdio: Els nois i noies de 1r d’ESO, amb grups de 4 o 5, fan un programa de 

ràdio a l’emissora local. 

Esport a l’escola: Programa que incentiva la pràctica d’activitats físiques 

entre l’alumnat. 

Lecxit: Promou l’èxit educatiu a través de la millora en la lectura. 

 

 

 

 

TUTORIA I ORIENTACIÓ:  

Xerrades famílies: El centre i l’AMPA organitzen xerrades per a famílies sobre 

temes del seu interès. 

Reunions famílies inici de curs: Les famílies reben  la informació del curs en 

una reunió durant el mes de setembre. Per les famílies nouvingudes de 1r 

d’ESO se n’organitza un altra al mes de juny. 

Consell de delegats: Els delegats i delegades del centre s’organitzen en un 

consell que periòdicament es reuneix amb direcció. 

Sortides de tutoria: S’organitzen sortides per l’entorn per treballar la cohesió i 

la dinàmica de grup. 

Xerrades agents externs: Dintre del Pla d’Acció Tutorial els alumnes reben 

xerrades i conferències d’agents externs al centre. 

Xerrades exalumnes: Exalumnes venen al centre a explicar les seves vivències 

desprès d’acabar l’etapa d’institut. 

Consell orientador: Document que es lliura a les famílies de 4t amb l’orientació 

dels seus fills i filles per a l’educació postobligatòria. 

Acollida alumnes 1r d’ESO: Els alumnes de 1r reben un suport tutorial especial 

que els ajuda a integrar-se en el centre. 

Orientació tria optatives 4t d’ESO: Els alumnes de 3r reben una orientació 

específica sobre la tria d’optatives de 4t. 

 

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: 

Projecte FUTURA: L’aula de diversificació curricular de 4t d’ESO atén 

alumnes amb dificultats acadèmiques que combinen les classes amb 

pràctiques en empreses de l’entorn. 

SIEI: Des de fa 2 cursos aquest recurs atén els alumnes de necessitats 

educatives especials integrant diferents projectes com l’hort o les 

gallines. 

Aula d’acollida: Recurs que ajuda els alumnes nouvinguts a Catalunya 

a adquirir el domini de la llengua per garantir l’èxit en la incorporació 

progressiva a l’aula ordinària. 

Grups reduïts: Internament el centre treballa amb una línia més d’ESO 

per personalitzar l’aprenentatge i millorar l’atenció tutorial. 

Atenció individualitzada: Els tutors i psicòlegs del centre disposen 

d’hores setmanals per atendre els alumnes individualment. 
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SORTIDES I VIATGES: 

Colònies 2n d’ESO: Els alumnes de 2n realitzen unes colònies per treballar la 

tutoria i la cohesió de grup. 

Esquiada 3r d’ESO: El centre ofereix als nois i noies de 3r d’ESO la possibilitat 

d’iniciar-se en la pràctica d’aquest esport organitzant una sortida a la neu. 

Viatge final d’etapa: Els alumnes de 4t realitzen un viatge a l’estranger com 

a cloenda de la seva estada a l’institut. 

Viatge Londres: El departament de llengües estrangeres organitza una 

estada a Londres per a apropar la cultura anglesa als alumnes de batxillerat. 

Treball de síntesi: Els nois i noies de 1r, 2n i 3r participen en sortides 

relacionades amb el treball de síntesi. 

Teatre: Al llarg de la seva escolaritat els alumnes assisteixen a obres de teatre 

amb les diferents llengües del centre. 

Sortides pedagògiques i de tutoria: Els departaments didàctics i les tutories 

proposen sortides per treballar el currículum i l’acció tutorial. 

 

 

 

JORNADES SINGULARS: 

Tallers de Nadal: L’últim dia del 1r trimestre l’institut realitza tallers organitzats 

pel professorat i per voluntaris externs. 

Portes obertes: Els departaments didàctics organitzen la jornada de portes 

obertes on mostren els diferents projectes i els treballs dels alumnes. 

8 de març: Els alumnes celebren el Dia Internacional de la Dona organitzant 

exposicions i actes reivindicatius. 

Sant Jordi: En la diada de Sant Jordi els alumnes participen en competicions 

literàries. El centre recompensa l’esforç dels estudiants premiant els millors 

treballs. 

Torneig esportiu Setmana Santa: Després de la situació de pandèmia hem 

volgut afegir una jornada lúdica on alumnes i professors participen en 

diferents competicions. 

Jornada de tutoria: Organitzem una jornada de tutoria utilitzant les 

instal·lacions esportives municipals per realitzar activitats i tornejos. 

Festa de graduació: Acomiadem el curs amb un sopar i la festa de 

graduació organitzada per l’AMPA. 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

Tennis taula: Promovem la pràctica del tennis taula organitzant partides 

durant l’esbarjo. 

Vòlei: A demanda dels alumnes es va instal·lar un camp de vòlei al costat 

del gimnàs que funciona com una pista esportiva independent. 

Futbol-Bàsquet: Durant els esbarjos coordinem activitats de futbol i bàsquet 

per promoure la pràctica de diferents esports. 

Gimcana 1r d’ESO: Aprofitem les jornades singulars per a que els més grans 

organitzin competicions per als alumnes de 1r. 

Esquiada 3r d’ESO: El centre ofereix la possibilitat que els alumnes s’iniciïn en 

el món de l’esquí amb una sortida a la neu. 

Cursa de Nadal: L’últim dia del primer trimestre, a banda dels tallers, 

organitzem una cursa des de l’institut fins la plaça de l’ajuntament. 

Jornada de tutoria: Acomiadem el curs amb una jornada de tutoria on 

practiquem esport en les instal·lacions municipals. 
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4. Diagnosi inicial: 

Per poder avaluar la situació actual del centre mostrarem una sèrie d’indicadors extrets, sempre que ha 

estat possible, del sistema d’indicadors de la inspecció educativa. 

Per coherència, hem utilitzat sempre el mateix tipus de gràfic, on la informació es representa de la manera 

següent: 

 Les columnes de color blau representen els resultats del centre. Les dades amb les quals s’ha calculat l’alçada 

d’aquestes columnes són les xifres de color negre que apareixen en la seva base. 

 La línia contínua de color vermell representa els resultats de Catalunya. Les dades que representa aquesta línia, 

és a dir, els resultats de Catalunya són les xifres de color vermell. 

 Per analitzar l’evolució hem afegit dues línies amb la tendència lineal del centre i de Catalunya, que hem 

representat amb format discontinu. 

 Finalment, el fons de color verd representa l’objectiu que ens hem marcat pels propers quatre anys. Aquest 

objectiu correspon sempre al màxim entre la mitjana de Catalunya i la mitjana del centre. És a dir, si el centre té 

millors resultats que Catalunya la nostra fita és mantenir els resultats mentre que si el centre està per sota de 

Catalunya aleshores l’objectiu és igualar els resultats de Catalunya. 

Per motius de claredat, eficiència i sobretot, per evitar biaixos personals, prendrem sempre el mateix 

objectiu. 

 

4.1 Resultats en la prova de competències bàsiques de 4t d’ESO: 

Els següents gràfics representen els percentatges d’alumnes que superen les proves de competències 

bàsiques de 4t d’ESO, és a dir, els situats en les franges mitjana baixa [MB], mitjana alta [MA] i alta [A]. 

  

  

  

  

 

RESULTATS I OBJECTIUS: 

CENTRE CATALUNYA OBJECTIU 

 

Català:  

90,7% 

Castellà:  

91,2% 

Anglès: 

88,9% 

Matemàtiques: 

87,7% 

Cient-Tecno: 

84,5% 

 

 

89,1% 

 

89,5% 

 

85,9% 

 

86,0% 

 

84,6% 

 

 

90,7% 

 

91,2% 

 

88,9% 

 

87,7% 

 

84,6% 
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Es pot observar que el centre obté resultats per sobre de la mitjana de Catalunya en totes les proves excepte 

en la cientificotecnològica, on es queda una dècima per sota. Les línies de tendència ens indicarien una 

inèrcia a la baixa en el centre i una estabilització en els resultats catalans. Per tant, l’objectiu de capgirar la 

nostra tendència i mantenir-se per sobre de Catalunya no es preveu fàcil d’aconseguir. 

 

4.2 Resultats en la prova de competències bàsiques de 4t d’ESO: (Nivell d’excel·lència) 

Aquí també representem els resultats de les competències bàsiques de 4t d’ESO, però solament el 

percentatge d’alumnes situats en la franja més alta, la que podem considerar franja d’excel·lència.  

  

  

  

  

 

RESULTATS I OBJECTIUS: 

CENTRE CATALUNYA OBJECTIU 

 

Català:  

28,2% 

Castellà:  

32,5% 

Anglès: 

34,1% 

Matemàtiques: 

30,0% 

Cient-Tecno: 

25,3% 

 

 

27,4% 

 

30,2% 

 

30,8% 

 

27,8% 

 

19,6% 

 

 

28,2% 

 

32,5% 

 

34,1% 

 

30,0% 

 

25,3% 

 

En el cas dels alumnes situats en la franja alta de les competències els resultats del centre són superiors als 

de Catalunya en les 5 matèries avaluades.  

Les línies de tendència no són uniformes. Mentre que en català i anglès el centre té una tendència negativa 

deguda sobretot a que els resultats del primer curs són anormalment bons, en les altres tres matèries la 

tendència és plana.  

Resulta significatiu, alhora que preocupant, que els resultats de Catalunya siguin a la baixa en 4 de les 5 

competències avaluades. Caldria interpretar-ho com que cada vegada menys alumnes arriben a  

l’excel·lència. 

L’institut Gelida treballa la diversitat dintre de l’aula i no divideix els alumnes per nivells en cap de les 

matèries. El manteniment dels nivells d’excel·lència sense separar els alumnes per nivells ens indicarien que 

l’estratègia és correcta. 
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4.3 Resultats al batxillerat. Promoció a 1r, superació a 2n i resultats de les PAU: 

L’institut Gelida no té cicles formatius i ofereix el batxillerat com a única opció educativa postobligatòria. En 

localitats més grans, els alumnes tenen altres opcions com cicles formatius, programes de formació i inserció 

(PFI), etc. En moltes ocasions, fins i tot disposen de tota aquesta oferta educativa en el mateix centre on ja 

han estudiat l’ESO.  

No és el cas de Gelida, on els alumnes han de desplaçar-se a altres localitats per estudiar un cicle formatiu 

o un PFI. Aquest fet dificulta i molt l’orientació dels alumnes a 4t d’ESO perquè sovint, preveient dificultats de 

transport, horaris complicats, etc. les famílies opten per “provar un any batxillerat” quan aquesta no és 

l’opció recomanada pel centre. 

Per altra banda, els alumnes que decideixen marxar fora, han de fer ús de la Renfe, desplaçar-se a l’estació 

quan encara és de nit, etc. i sovint intenten “convèncer” altres alumnes i/o famílies que els hi facin costat. 

Hem volgut fer aquesta introducció perquè habitualment aquesta casuística té un gran impacte en la 

matrícula i en els resultats de 1r de batxillerat, bé perquè un grup relativament nombrós d’alumnes orientats 

a cicles s’acaben matriculant a batxillerat abandonant-lo a 1r, o bé perquè alumnes que inicialment 

pensaven estudiar batxillerat a l’institut acaben marxant en grup a un altre lloc baixant la matrícula de 1r. 

 

  

  

 

RESULTATS I OBJECTIUS: 

CENTRE CATALUNYA OBJECTIU 

 

Promoció 1r BATX:  

79,3% 

 

 

Superació BATX: 

86,2% 

 

 

Superació PAU: 

97,9% 

 

 

85,3% 

 

 

 

88,2% 

 

 

 

94,8% 

 

 

85,3% 

 

 

 

88,2% 

 

 

 

97,9% 

 

Tal com es preveia, en la promoció de 1r de batxillerat s’observa que el centre obté resultats 

significativament pitjors que Catalunya. Les raons que hem exposat en la introducció d’aquest apartat sovint 

provoquen matrícules a 1r de batxillerat d’alumnes amb perfil de cicles formatius. Una part considerable 

d’aquest alumnat no supera 1r de batxillerat i abandona a l’any següent. 

En l’índex de superació del batxillerat, tot i que el centre obté resultats lleugerament per sota de Catalunya, 

la diferència és poc significativa, i es podria interpretar com que amb els resultats de 2n de batxillerat l’institut 

és capaç de pal·liar gran part de les anomalies en les matrícules de 1r. 

L’institut Gelida obté bons índexs de superació de les PAU. Val a dir que degut a la mida reduïda del centre, 

un alumne suspès representa al voltant d’un 4%, per tant, aquest índex és molt variable. 

Tot i que en algun dels gràfics s’observen tendències significatives a l’alça, pensem que en aquest cas no 

són del tot fiables i que responen més a una anomalia en algun dels cursos que a una inèrcia consolidada 

del centre. Per exemple, la pronunciada tendència positiva en l’índex de superació de batxillerat no es deu 

tant a una millora contínua del centre com a uns resultats significativament negatius el curs 15-16 i a certa 

màniga ampla en el curs 19-20 degut a la pandèmia. 
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Podem observar en els dos primers gràfics l’efecte COVID per al curs 19-20, molt significatiu tant en el centre 

com a nivell de Catalunya. La manca de proves presencials, els dubtes sobre l’objectivitat de les 

telemàtiques i les dificultats en la gestió de les classes ha portat certa generositat dels centres a l’hora de 

promocionar alumnes i atorgar el títol de batxillerat. 

En aquest àmbit ens plantegem com a objectiu acostar els resultats de promoció a 1r i graduació a 2n als 

nivells de Catalunya i mantenir la nostra mitjana de superació de les PAU. 

 

4.4 Rendiment ESO i BATX: 

La inspecció educativa calcula dos paràmetres que anomena rendiment acadèmic de l’ESO i de 

batxillerat. 

En el cas de l’ESO, l’indicador es calcula ponderant l’índex d’alumnes que es graduen a 4t, la mitjana dels 

índex de promoció de 1r a 3r i l’índex d’alumnes que superen les proves de competències bàsiques de 4t 

d’ESO amb pesos 1, 1 i 2. 

El rendiment acadèmic de batxillerat es calcula ponderant a parts iguals l’índex d’alumnes que es graduen, 

la mitjana dels índexs de superació de les matèries comunes, la mitjana de superació de les matèries 

comunes d’opció i de modalitat i l’índex d’alumnes que superen les PAU. 

Tot i que la complexitat d’aquests indicadors pot dificultar la seva interpretació, la globalitat dels mateixos 

aporta una imatge detallada sobre el rendiment del centre. Per aquest motiu hem decidit incloure’ls en 

aquest document. 

  

 

En el cas del rendiment acadèmic de l’ESO es pot observar que mentre els resultats de Catalunya romanen 

estables, els del centre presenten una tendència a la baixa. Hem de treballar per capgirar aquesta inèrcia 

apropant-nos als resultats de Catalunya. 

El gràfic de batxillerat mostra també l’efecte COVID, tant a nivell de centre com de Catalunya. Tot i que la 

tendència del centre és ascendent, no ens podem refiar perquè clarament està fortament esbiaixada pels 

mals resultats del centre en els dos primers anys i per l’efecte COVID del cinquè.  

Com en aquests dos indicadors els resultats del centre queden lleugerament per sota dels de Catalunya, 

l’objectiu serà igualar els resultats catalans. 
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4.5 Taxa de no idoneïtat a 4t d’ESO: 

Volem acabar la nostra diagnosi mostrant unes dades que tot i dependre de manera parcial de nosaltres, 

pensem que resumeixen millor que cap altra la tendència en la gestió de la promoció dels alumnes i les 

polítiques d’educació dels últims anys. Es tracta de la taxa de no idoneïtat a 4t d’ESO. És a dir, el percentatge 

d’alumnes de 15 anys que han repetit algun curs. 

 

 

 

En el gràfic, on hem representat les dades de l’institut Gelida, les globals de Catalunya i les globals però 

solament dels centres públics, s’observa una marcada tendència a la baixa. És a dir, les dades ens indiquen 

que cada vegada s’opta menys per fer repetir els alumnes i es tendeix a escolaritzar-los en el nivell que els 

pertoca per edat. La repetició es considera com excepcional, indicada solament per casos molt concrets. 

Les dades de l’institut Gelida són millors que la mitjana, però això no vol dir que tinguem resolt el tema de la 

promoció i graduació dels alumnes. Altres indicadors, que per extensos he considerat no incloure en aquest 

document, mostren un desfasament entre la taxa d’aprovats en les diferents matèries i la superació dels 

cursos. Aquest aspecte s’ha de treballar en els propers cursos i ha estat inclòs en els objectius estratègics.  
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5. Matriu DAFO: 

Per a realitzar la nostra anàlisi ens hem ajudat de la tècnica de planificació estratègica coneguda com 

matriu DAFO. 

 

 

 

F
A

C
TO

R
S
 I
N

TE
R

N
S
 

FORTALESES (F) DEBILITATS (D) 

 

 Bon funcionament general del 

centre. 

 Línia pedagògica clara i pròpia. 

 Aposta per la inclusió. SIEI. 

 Projectes consolidats: Futura, 

Mediació, Xerpa, EMMG, etc. 

 Nivells de convivència correctes. 

 Absentisme baix. 

 Bones instal·lacions. 

 Bons resultats educatius. 

 Gestió eficient dels recursos de 

personal i econòmics. 

 Professorat definitiu: experiència i 

coneixement del centre. 

 Professorat nouvingut: noves 

idees, il·lusió i ganes d’implicar-s’hi. 

 AMPA. 

 

 Manca de recursos per a la 

gestió, per a la reflexió i per 

engegar projectes. 

 Inestabilitat de la plantilla: 

interinitat, trasllats, etc. 

 Dependència dels alumnes dels 

dispositius mòbils. 

 Realitat social complicada. 

 Valors socials allunyats dels 

educatius. 
 

F
A

C
TO

R
S
 E

X
TE

R
N

S
 OPORTUNITATS (O) AMENACES (A) 

 Bona percepció del centre i del 

seu projecte educatiu. 

 Entorn social relativament 

tranquil. 

 Pla Educatiu d’Entorn. 

 Molt bona relació amb 

l’ajuntament, entitats locals i agents 

externs: Mossos, Policia Local, 

Biblioteca,... 

 Conveni FUTURA amb empreses 

locals. 

 Manca d’un marc legislatiu 

estable: canvis constants en les lleis 

d’educació. 

 Escassetat de recursos de 

personal i econòmics.  

 Evolució tecnològica contínua. 
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6. Línies d’actuació previstes: 

Un cop valorat el context i l’anàlisi DAFO concretarem els grans marcs d’actuació previstos. 

 Afavorir l’aprenentatge competencial adaptant les estratègies d’aprenentatge i l’avaluació al 

Decret 187/2015 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, a l’ordre 

108/2018 d’avaluació de l’ESO i al Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc 

d’un sistema educatiu inclusiu. 

 Establir una organització de càrrecs de coordinació i una estructura de reunions que permeti un 

lideratge distribuït. 

 Promoure les formacions internes del professorat creant una cultura de treball compartida. 

 Potenciar el treball en equip del professorat en els departaments didàctics i en els equips docents, 

impulsant les activitats conjuntes i la transferència a l’aula. 

 Fomentar l’aprenentatge entre iguals i l’observació de bones pràctiques a l’aula. 

 Dinamitzar estratègies de personalització de l’aprenentatge col·locant l’alumne com a protagonista.  

 Impulsar el treball globalitzat i/o interdisciplinari treballant la lectura i les activitats contextualitzades 

per facilitar l’aprenentatge competencial. 

 Potenciar l’orientació educativa establint una acció coordinada de centre on l’acompanyament de 

l’alumnat és l’essència de l’acció tutorial. 

 Afavorir l’aprenentatge no formal realitzant activitats amb institucions del voltant a través del Pla 

Educatiu d’Entorn. 

 Promoure l’educació plurilingüe garantint que tot l’alumnat, independentment del seu origen, domini 

les dues llengües oficials i com a mínim, una llengua estrangera. 

 Fomentar el re/coneixement social del centre i la participació de les famílies. 

 Establir un pla de comunicació de centre adaptat a les noves tecnologies i necessitats. 
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7. Objectius i estratègies: 

 
Objectius i estratègies de centre INSTITUT GELIDA (08035246) 

Gelida 

1. Millorar els resultats educatius. 2. Garantir la cohesió social i la 

inclusió escolar. 

3. Millorar la confiança dels grups 

d’interès (alumnat, famílies, etc.) 

1.1. Gestió de la innovació 

educativa de manera eficient, 

coordinada i eficaç. 

2.1. Potenciació de l’acció tutorial i 

l’orientació personal i acadèmica. 

3.1. Potenciació del sentiment de 

pertinença al centre. 

1.2. Millora de la competència 

lingüística dels alumnes en català i 

castellà. 

2.2. Foment de la personalització 

de l’aprenentatge incidint 

especialment en l’alumnat amb 

més mancances. 

3.2. Millora de la projecció externa 

de l’institut. 

1.3. Millora dels resultats en les 

competències matemàtica i 

cientificotecnològica. 

2.3. Reducció de l’absentisme i 

l’abandonament escolar. 

3.3. Foment de la participació de 

l’alumnat i les famílies en la presa 

de decisions del centre. 

1.4. Millora de la competència de 

l’alumnat en llengua anglesa. 

2.4. Millora de l’acollida dels 

alumnes nouvinguts al centre, 

especialment dels que tinguin un 

perfil lingüístic diferent. 

 

1.5. Augment del percentatge 

d’alumnes que cursen una segona 

llengua estrangera. 

2.5. Promoció de la mediació 

escolar i la cultura del diàleg com a 

eina bàsica en la gestió de 

conflictes. 

 

1.6. Consolidació dels resultats de la 

selectivitat i disminució de 

l’abandonament escolar a 1r de 

batxillerat. 

2.6. Millora de la convivència en el 

centre. 

 

1.7. Establiment de la cultura digital 

com a necessitat d’actualització 

metodològica. 

  

1.8. Treball de l’educació 

socioemocional i les intel·ligències 

múltiples de manera coordinada i 

generalitzada. 

  

1.9. Millora de la competència 

social i ciutadana de l’alumnat. 
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7.1 Objectiu estratègic 1: Millorar els resultats educatius 

 
Objectiu estratègic 1: Millorar els resultats educatius 

Responsables de l’objectiu: Cap d’Estudis i Coordinador Pedagògic 
Indicadors: Situació actual: Criteri d’acceptació: 

● Índex d’alumnes d’ESO que promocionen de curs 94,7% ≥ 94,7% 

● % d’alumnes que assoleixen les competències 

bàsiques 

● Català: 90,7% ≥ 90,7% 

● Castellà: 91,2% ≥ 91,2% 

● Anglès: 88,9% ≥ 88,9% 

● Matemàtiques: 87,7% ≥ 87,7% 

● Científico-tecno: 84,5% ≥ 84,6% (CAT) 

● % alumnes en la franja alta de les competències 

bàsiques (franja d’excel·lència) 

● Català: 28,2% ≥ 28,2% 

● Castellà: 32,5% ≥ 32,5% 

● Anglès: 34,1% ≥ 34,1% 

● Matemàtiques: 30,0% ≥ 30,0% 

● Científico-tecno: 25,3% ≥ 25,3% 

● Índex d’alumnes que es graduen en ESO 88,0% ≥ 91,2% (CAT) 

● Rendiment acadèmic a l’ESO 90,0% ≥ 90,6% (CAT) 

● Índex de promoció a 1r de batxillerat 79,3%  ≥ 85,3% (CAT) 

● Índex de superació a 2n de batxillerat 86,2% ≥ 88,2% (CAT) 

● Índex de superació de les PAU 97,9% 97,9% 

● Rendiment acadèmic de batxillerat 89,1% ≥ 90,4% (CAT) 

 
ESTRATÈGIES DE CENTRE 

1.1 Gestió de la innovació educativa de manera eficient, coordinada i eficaç. 

1.2 Millora de la competència lingüística dels alumnes en català i castellà. 

1.3 Millora dels resultats en les competències matemàtica i cientificotecnològica. 

1.4 Millora de la competència de l’alumnat en llengua anglesa. 

1.5 Augment del percentatge d’alumnes que cursen una segona llengua estrangera. 

1.6 Consolidació dels resultats de la selectivitat i disminució de l’abandonament escolar a 1r de batxillerat. 

1.7 Establiment de la cultura digital com a necessitat d’actualització metodològica. 

1.8 Treball de l’educació socioemocional i les intel·ligències múltiples de manera coordinada i generalitzada. 

1.9 Millora de la competència social i ciutadana de l’alumnat. 

 

 
Estratègia de centre 1.1: Gestió de la innovació educativa de manera eficient, coordinada i eficaç.  

ACTUACIONS RESPONSABLES 
TEMPORITZACIÓ 

PGA1 PGA2 PGA3 PGA4 

1.1.1 Formar el professorat en la cultura de l’autoavaluació i la 

coavaluació per millorar els mecanismes d’avaluació dels 

alumnes fent-la més competencial. 

Director 

Cap d’Estudis X X X  

1.1.2 Fomentar el treball en equip de nivell per generar 

activitats i unitats didàctiques interdisciplinars. 
Cap d’Estudis X X X X 

1.1.3 Impulsar la formació entre iguals en el claustre i 

l’observació d’aula entre docents. 
Director X X X X 

1.1.4 Crear una comissió d’innovació pedagògica que es 

reuneixi de manera periòdica. 
Director X    

1.1.5 Dissenyar mecanismes d’autoavaluació del centre, dels 

projectes i dels seus responsables. 
Director X X   

 

 
Estratègia de centre 1.2: Millora de la competència lingüística dels alumnes en català i castellà. 

ACTUACIONS RESPONSABLES 
TEMPORITZACIÓ 

PGA1 PGA2 PGA3 PGA4 

1.2.1 Revisar el currículum de l’ESO prioritzant el temari relacionat 

amb les competències bàsiques evitant duplicitats o 

deficiències entre català i castellà. 

Un professor 

responsable cat/cas 

per nivell 
X X   

1.2.2 Millorar l’àmbit de l’expressió escrita: 

● Sistematitzar 3 proves obligatòries d’expressió escrita a 

català i castellà per curs (una per trimestre). 

● Corregir amb una rúbrica comuna i traspassar els resultats 

en un Excel del Departament per a fer un seguiment. 

Cap Departament 

Llengües X X X X 

1.2.3 Millorar l’àmbit de la comprensió lectora: 

● Sistematitzar 3 proves obligatòries de comprensió lectora 

a català i castellà per curs (una per trimestre). 

● Corregir amb una rúbrica comuna i traspassar els resultats 

en un Excel del Departament per a fer un seguiment. 

Cap Departament 

Llengües X X X X 

1.2.4 Impulsar la coordinació interdepartamental per treballar 

l’escriptura i la lectura des de les diferents matèries.  
Cap d’Estudis 

 
X X X 

1.2.5 Unificar els criteris d’avaluació competencial entre els 

diferents equips docents.  
Cap d’Estudis 

  
X X 
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1.2.6 Implementar una formació interna dirigida a tot el claustre 

sobre la creació i gestió d’un projecte de lectura de centre.  
Director  X   

1.2.7 Implementar en els dos primers cursos de l’ESO un programa 

de lectura de centre.  
Cap d’Estudis 

  
X X 

1.2.8 Treballar tècniques d’estudi a 1r cicle de l’ESO incidint en la 

comprensió lectora i la capacitat de fer esquemes i resums. 

Cap Departament 

Llengües X X X X 

1.2.9 Passar proves de competències bàsiques d’anys anteriors 

als alumnes de 3r i 4t d’ESO. 

Cap Departament 

Llengües X X X X 

1.2.10 Establir un taller de ràdio per 1r d’ESO. Andrés Montoya X X X X 
1.2.11 Treballar la motivació i l’excel·lència promovent la 

participació de l’alumnat en concursos literaris i de poesia. 

Cap Departament 

Llengües X X X X 

 

 
Estratègia de centre 1.3: Millora dels resultats en les competències matemàtica i cientificotecnològica. 

ACTUACIONS RESPONSABLES 
TEMPORITZACIÓ 

PGA1 PGA2 PGA3 PGA4 

1.3.1 Revisar el currículum de l’ESO prioritzant el temari 

relacionat amb les competències bàsiques. 

Caps Departament 

Mates / Ciències X X   

1.3.2 Unificar els criteris d’avaluació competencial entre els 

diferents equips docents. 
Cap d’Estudis X X   

1.3.3 Impulsar la coordinació interdepartamental per treballar 

la història de la ciència i la tecnologia relacionant-les amb 

el currículum de les altres matèries.  

Cap d’Estudis X X X X 

1.3.4 Treballar tècniques d’estudi a 1r cicle de l’ESO incidint en 

les parts vinculades amb les matemàtiques i la 

investigació científica com l’ordre i la perseverança. 

Coordinador 1r 

cicle ESO X X X X 

1.3.5 Passar proves de competències bàsiques d’anys anteriors 

als alumnes de 3r i 4t d’ESO. 

Caps Departament 

Mates / Ciències X X X X 

1.3.6 Treballar la motivació i l’excel·lència promovent la 

participació de l’alumnat en concursos com les Proves 

Cangur, etc. 

Caps Departament 

Mates / Ciències X X X X 

1.3.7 Potenciar els aspectes pràctics de la ciència: xerrades, 

laboratoris virtuals i presencials, simuladors en xarxa, etc.  

Cap Departament 

Ciències X X X X 

1.3.8 Implementar les pràctiques de laboratori a realitzar en 

cada nivell. 

Cap Departament 

Ciències X X X X 

1.3.9 Elaborar un pla d’actuació per integrar les eines TIC en el 

laboratori: full de càlcul, recursos gràfics, tractament i 

anàlisi de dades, etc. 

Cap Departament 

Ciències X X X X 

1.3.10 Establir objectius i actuacions de millora de resultats en 

aquells apartats de les competències bàsiques amb 

resultats baixos. 

Caps Departament 

Mates / Ciències X X X X 

 

 
Estratègia de centre 1.4: Millora de la competència de l’alumnat en llengua anglesa. 

ACTUACIONS RESPONSABLES 
TEMPORITZACIÓ 

PGA1 PGA2 PGA3 PGA4 

1.4.1 Revisar el currículum de l’ESO prioritzant el temari 

relacionat amb les competències bàsiques. 

Cap Departament 

Ll. Estrangeres X X   

1.4.2 Unificar els criteris d’avaluació competencial entre els 

diferents equips docents. 
Cap d’Estudis X X   

1.4.3 Impulsar la coordinació interdepartamental per promoure 

l’ús de la llengua anglesa en altres àmbits com les 

pràctiques de laboratori, taller, etc. 

Cap d’Estudis X X X X 

1.4.4 Augmentar les hores lectives de llengua anglesa fent una 

hora més a 4t d’ESO. 
Director X X X X 

1.4.5 Impartir altres matèries en llengua anglesa com els valors 

ètics de 3r d’ESO. 
Director X X X X 

1.4.6 Passar proves de competències bàsiques d’anys anteriors 

als alumnes de 3r i 4t d’ESO. 

Cap Departament 

Ll. Estrangeres X X X X 

1.4.7 Programar la seqüenciació de les diferents tipologies 

textuals en llengua anglesa des de 1r a 4t d’ESO. 

Cap Departament 

Ll. Estrangeres X X X X 

1.4.8 Crear un aula per aprendre idiomes o English-Corner. Cap Departament 

Ll. Estrangeres  
  X X 

1.4.9 Crear un English Club per fomentar la comunicació en 

llengua anglesa. 

Cap Departament 

Ll. Estrangeres  X X X X 

1.4.10 Treballar la motivació, l’excel·lència i l’equitat promovent 

la participació de l’alumnat en exàmens oficials com l’A1, 

A2 i B1. 

Cap Departament 

Ll. Estrangeres X X X X 

1.4.11 Treballar les tipologies d’exàmens oficials A1, A2 i B1 amb 

tot l’alumnat a partir de 2n d’ESO. 

Cap Departament 

Ll. Estrangeres X X X X 

1.4.12 Participar en activitats d’intercanvi i projectes 

internacionals amb alumnes d’altres països. 

Cap Departament 

Ll. Estrangeres X X X X 

1.4.13 Establir objectius i actuacions de millora de resultats en 

aquells apartats de les competències bàsiques amb 

resultats baixos. 

Cap Departament 

Ll. Estrangeres X X X X 
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Estratègia de centre 1.5: Augment del percentatge d’alumnes que cursen una segona llengua estrangera. 

ACTUACIONS RESPONSABLES 
TEMPORITZACIÓ 

PGA1 PGA2 PGA3 PGA4 

1.5.1 Fomentar l’opció d’estudiar francès com a segona 

llengua estrangera a l’ESO a través de l’optativitat del 

centre. 

Cap Departament 

Ll. Estrangeres X X X X 

1.5.2 Promocionar el francès a través d’activitats col·lectives i 

interdisciplinars. 

Cap Departament 

Ll. Estrangeres X X X X 

1.5.3 Participar en activitats d’intercanvi i projectes 

internacionals amb alumnes d’altres països com 

l’Etwinning. 

Cap Departament 

Ll. Estrangeres X X X X 

1.5.4 Treballar la motivació i l’excel·lència promovent la 

participació de l’alumnat en exàmens oficials com el Delf 

Scolaire. 

Cap Departament 

Ll. Estrangeres X X X X 

 

 
Estratègia de centre 1.6: Consolidació dels resultats de la selectivitat i disminució de l’abandonament escolar a 1r 

de batxillerat. 

ACTUACIONS RESPONSABLES 
TEMPORITZACIÓ 

PGA1 PGA2 PGA3 PGA4 

1.6.1 Millorar l’orientació acadèmica a 4t d’ESO per evitar el 

fracàs escolar a 1r de batxillerat. 
Orientador 4t d’ESO X X X X 

1.6.2 Millorar el seguiment i l’acció tutorial a 1r de batxillerat per 

orientar els alumnes amb més dificultats. 
Orientador BATX X X X X 

1.6.3 Flexibilitzar l’organització del batxillerat a aquells alumnes 

que per les seves dificultats puguin necessitar acreditar 

l’etapa en 3 anys. 

Cap d’Estudis X X X X 

1.6.4 Promoure la motivació i l’excel·lència al batxillerat a 

través de la participació de l’alumnat en premis i 

concursos. 

Coordinador BATX X X X X 

1.6.5 Establir objectius i actuacions de millora de resultats en les 

matèries amb resultats baixos en la selectivitat. 

Caps de 

Departament X X X X 

 

 
Estratègia de centre 1.7: Establiment de la cultura digital com a necessitat d’actualització metodològica. 

ACTUACIONS RESPONSABLES 
TEMPORITZACIÓ 

PGA1 PGA2 PGA3 PGA4 

1.7.1 Actualitzar el pla TAC del centre cap a un Pla d’Estratègia 

Digital de Centre en línia amb les noves directrius del Pla 

d’Educació Digital de Catalunya. 

Coordinador de 

Informàtica X X X X 

1.7.2 Condicionar les instal·lacions del centre per optimitzar l’ús 

dels nous ordinadors portàtils de l’alumnat dotats 

mitjançant el Pla d’Educació Digital de Catalunya 20-23. 

Director X X   

1.7.3 Garantir un manteniment preventiu i correctiu de la 

infraestructura informàtica del centre. 

Coordinador de 

Informàtica X X X X 

1.7.4 Millorar la competència digital docent amb formació 

entre iguals generant espais per compartir coneixements i 

experiències entre el professorat. 

Coordinador de 

Informàtica X X X X 

1.7.5 Coordinar les activitats relacionades amb la competència 

digital entre els diferents nivells i departaments per millorar 

l’avaluació de la competència digital. 

Cap d’Estudis /  

Coordinador de 

Informàtica 
X X X X 

 

 
Estratègia de centre 1.8: Treball de l’educació socioemocional i les intel·ligències múltiples de manera 

coordinada i generalitzada. 

ACTUACIONS RESPONSABLES 
TEMPORITZACIÓ 

PGA1 PGA2 PGA3 PGA4 

1.8.1 Augmentar els recursos del departament d’orientació del 

centre garantint que amb la dotació de la SIEI s’arribi a un 

psicòleg per nivell a l’ESO. 

Director X X X X 

1.8.2 Aprofitar els coneixements del professorat del 

departament d’orientació per formar la resta del claustre 

en el tractament de l’educació socioemocional, les 

intel·ligències múltiples, les relacions assertives, l’empatia i 

l’autoestima. 

Director / 

Cap Departament 

d’Orientació 
X X X X 

1.8.3 Elaborar un pla d’activitats per l’ESO per fomentar les 

relacions assertives, treballar l’autoestima i l’empatia i 

potenciar les competències socioemocionals fent-hi un 

seguiment anual. 

Cap Departament 

d’Orientació X X X X 

1.8.4 Programar, des de les diferents matèries, activitats 

curriculars que tinguin en compte el desenvolupament 

integral de l’alumne, les intel·ligències múltiples i 

l’autoconeixement. 

Caps de 

Departament X X X X 
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1.8.5 Crear espais de relació informal entre alumnes i entre 

alumnes i professors com activitats esportives, sortides, 

jocs, celebracions, etc. per fomentar la cohesió de grup i 

la convivència. 

Director / 

Cap d’Estudis X X X X 

 

 
Estratègia de centre 1.9: Millora de la competència social i ciutadana de l’alumnat. 

ACTUACIONS RESPONSABLES 
TEMPORITZACIÓ 

PGA1 PGA2 PGA3 PGA4 

1.9.1 Crear espais per exposar el resultat de la investigació, la 

recerca i excel·lència de l’alumnat en les humanitats i les 

ciències socials (web, blog, revista digital, etc.) 

Cap Departament 

Humanitats X X X X 

1.9.2 Implicar l’alumnat en la presa de decisions pel que fa a la 

sostenibilitat del centre i les propostes de millora. 
Director X X X X 

1.9.3 Celebrar un concurs fotogràfic argumentat sobre el 

municipi de Gelida amb temàtiques relacionades amb les 

ciències socials (crítica, patrimoni, entorn natural, esport, 

festes, tradicions, etc.)  

Cap Departament 

Humanitats X X X X 

1.9.4 Crear espais de relació amb l’Ajuntament per apropar la 

gestió municipal a l’alumnat (gestió de residus, urbanisme, 

plens, actuació política, etc.) 

Cap Departament 

Humanitats X X X X 

1.9.5 Incloure el gènere d’assaig al concurs literari de Sant Jordi 

per als alumnes de batxillerat. 

Cap Departament 

Humanitats X X X X 

1.9.6 Millorar la coordinació entre nivells de les ciències socials i 

les humanitats per tal de fomentar i reforçar el 

coneixement global de la humanitat. 

Cap Departament 

Humanitats X X X X 
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7.2 Objectiu estratègic 2: Garantir la cohesió social i la inclusió escolar 

 
Objectiu estratègic 2: Garantir la cohesió social i la inclusió escolar 

Responsables de l’objectiu: Cap d’Estudis i Coordinador Pedagògic 
Indicadors: Situació actual: Criteri d’acceptació: 

● Índex d’abandonament a 3r d’ESO 0,26% ≤ 0,26% 

● Índex d’abandonament a 4t d’ESO 0,55% ≤ 0,55% 

● Alumnat d’ESO amb un absentisme superior al 25% 1,31% ≤ 1,31% 

● % d’alumnes amb PI que promociona de 3r a 4t 84,2% ≥ 84,2% 

● % d’alumnes de l’aula FUTURA que gradua 93,3% ≥ 93,3% 

● % d’alumnes de l’aula d’acollida que promociona / 

gradua 

No disposem de dades ≥ 90,0% 

● Nombre d’incidències de convivència per alumne 0,90 ≤ 0,90 

● Nombre d’expulsions per alumne 0,09 ≤ 0,09 

 
ESTRATÈGIES DE CENTRE 

2.1 Potenciació de l’acció tutorial i l’orientació personal i acadèmica. 

2.2 Foment de la personalització de l’aprenentatge incidint especialment en l’alumnat amb més mancances. 

2.3 Reducció de l’absentisme i l’abandonament escolar. 

2.4 Millora de l’acollida dels alumnes nouvinguts al centre, especialment dels que tinguin un perfil lingüístic 

diferent. 

2.5 Promoció de la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió de conflictes. 

2.6 Millora de la convivència en el centre. 

 

 
Estratègia de centre 2.1: Potenciació de l’acció tutorial i l’orientació personal i acadèmica. 

ACTUACIONS RESPONSABLES 
TEMPORITZACIÓ 

PGA1 PGA2 PGA3 PGA4 

2.1.1 Augmentar els recursos del departament d’orientació del 

centre garantint que amb la dotació de la SIEI s’arribi a un 

psicòleg per nivell a l’ESO. 

Director X X X X 

2.1.2 Actualitzar el pla d’acció tutorial millorant la coordinació 

entre els diferents nivells. 

Cap Departament 

d’Orientació 1r 2n 3r 4t 

2.1.3 Impulsar l’autoreflexió de l’alumnat sobre el propi procés 

d’aprenentatge de manera coordinada introduint-hi 

activitats d’autopercepció en les diferents matèries. 

Cap Departament 

d’Orientació X X X X 

2.1.4 Treballar l’autoconeixement de l’alumnat, especialment a 

2n cicle de l’ESO i batxillerat per alinear les aptituds amb 

els objectius i les perspectives de continuïtat. 

Orientador 2n cicle 

de l’ESO X X X X 

2.1.5 Potenciar la figura de l’orientador de nivell com a figura 

de reforç del tutor. 
Cap d’Estudis X X X X 

2.1.6 Reforçar el referent del tutor i de l’orientador mitjançant el 

programa d’apadrinament entre iguals XERPA. 

Cap Departament 

d’Orientació X X X X 

2.1.7 Promoure la participació d’exalumnes del centre en les 

xerrades sobre orientació. 

Cap Departament 

d’Orientació X X X X 

2.1.8 Establir un pla per treballar i avaluar la competència 

personal i social de l’alumnat entre els diferents nivells i 

departaments relacionant-la amb el servei comunitari. 

Cap Departament 

d’Orientació X X X X 

 

 
Estratègia de centre 2.2: Foment de la personalització de l’aprenentatge incidint especialment en l’alumnat amb 

més mancances. 

ACTUACIONS RESPONSABLES 
TEMPORITZACIÓ 

PGA1 PGA2 PGA3 PGA4 

2.2.1 Treballar internament en 4 línies d’ESO en els nivells de més 

matrícula per baixar ràtios millorant l’atenció a l’alumnat. 
Director X X X X 

2.2.2 Optimitzar el seguiment dels plans individualitzats dels 

alumnes per part del professorat incloent-hi el seu 

seguiment en les reunions de coordinació. 

Coordinador 

Pedagògic X X X X 

2.2.3 Crear un banc de materials de les diferents àrees per als 

alumnes de necessitats educatives especials i els 

nouvinguts. 

Cap Departament 

d’Orientació X X   

2.2.4 Organitzar la càrrega lectiva de les optatives de 1r i 2n 

d’ESO per incloure un grup de treball de competències 

bàsiques. 

Cap d’Estudis X X X X 

2.2.5 Garantir que tots els alumnes de 1r cicle de l’ESO tinguin 

un mínim de suport acadèmic en horari no lectiu a través 

de l’Estudi Assistit. 

Director X X X X 

2.2.6 Diversificar l’oferta formativa de 4t d’ESO a través de les 

optatives i el projecte de diversificació curricular FUTURA. 
Cap d’Estudis X X X X 
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Estratègia de centre 2.3: Reducció de l’absentisme i l’abandonament escolar. 

ACTUACIONS RESPONSABLES 
TEMPORITZACIÓ 

PGA1 PGA2 PGA3 PGA4 

2.3.1 Distribuir les hores de coordinació del centre de manera 

que el control de l’assistència i la puntualitat dels alumnes 

no recaigui exclusivament en el cap d’estudis en línia amb 

un lideratge distribuït. 

Director X X X X 

2.3.2 Cercar recursos addicionals per treballar amb els alumnes 

d’entorns socials més desfavorits. (Plans d’ocupació local, 

persones en pràctiques, etc.) 

Director X X X X 

2.3.3 Millorar la coordinació amb els serveis socials per a establir 

accions preventives en les famílies més vulnerables que 

evitin els casos greus d’absentisme i abandonament 

escolar. 

Coordinador 

Pedagògic X X X X 

2.3.4 Protocol·litzar des de prefectura d’estudis, comissió de 

diversitat, EAP i serveis socials un seguiment exhaustiu de 

l’alumnat absentista o amb indicis d’abandonament 

escolar. 

Cap d’Estudis X X X X 

 

 
Estratègia de centre 2.4: Millora de l’acollida dels alumnes nouvinguts al centre, especialment dels que tinguin un 

perfil lingüístic diferent. 

ACTUACIONS RESPONSABLES 
TEMPORITZACIÓ 

PGA1 PGA2 PGA3 PGA4 

2.4.1 Potenciar la figura de l’aula d’acollida com a recurs 

vertebrador millorant-ne la coordinació amb els diferents 

equips docents. 

Tutor Aula 

d’Acollida X X X X 

2.4.2 Impulsar la figura del coordinador LIC del centre definint 

clarament les seves tasques i funcions. 
Director X X X X 

2.4.3 Organitzar activitats a través del Pla Educatiu d’Entorn, 

dirigides a l’alumnat nouvingut o en risc d’exclusió, per 

fomentar l’ús de la llengua catalana i l’educació 

intercultural garantint-ne la igualtat d’oportunitats. 

Director X X X X 

2.4.4 Vetllar perquè l’alumnat vulnerable o amb risc d’exclusió 

social sigui objecte d’un seguiment per part de la resta 

d’administracions locals i es garanteixi la seva participació 

en activitats esportives, etc. 

Cap d’Estudis / 

Coordinador 

Pedagògic 
X X X X 

 

 
Estratègia de centre 2.5: Promoció de la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió 

de conflictes. 

ACTUACIONS RESPONSABLES 
TEMPORITZACIÓ 

PGA1 PGA2 PGA3 PGA4 

2.5.1 Establir un programa de mediació escolar i resolució 

positiva de conflictes entre l’alumnat. 

Cap Departament 

d’Orientació X X X X 

2.5.2 Promocionar en la comunitat educativa les pràctiques 

restauratives com a eines que permeten prevenir, 

detectar, gestionar i resoldre situacions de conflicte. 

Director / 

Cap d’Estudis X X X X 

 

 
Estratègia de centre 2.6: Millora de la convivència en el centre. 

ACTUACIONS RESPONSABLES 
TEMPORITZACIÓ 

PGA1 PGA2 PGA3 PGA4 

2.6.1 Reduir el nombre de situacions de conflicte millorant el 

tractament de la diversitat i augmentant l’educació 

socioemocional dels alumnes. 

Cap Departament 

d’Orientació X X X X 

2.6.2 Fer un tractament preventiu de la conflictivitat reforçant 

l’orientació, l’acció tutorial i augmentant el sentiment de 

pertinença al centre. 

Cap Departament 

d’Orientació X X X X 

2.6.3 Organitzar els patis i el temps d’esbarjo simultaniejant els 

diferents esports i sensibilitats. 

Cap d’Estudis / 

Coordinadors ESO X X X X 

2.6.4 Distribuir la gestió de la convivència en el centre entre els 

coordinadors i orientadors, figures més properes a 

l’alumnat, deixant per al cap d’estudis solament els casos 

més greus. 

Director X X X X 
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7.3 Objectiu estratègic 3: Millorar la confiança dels grups d’interès (alumnat, famílies, etc.) 

 
Objectiu estratègic 3: Millorar la confiança dels grups d’interès (alumnat, famílies, etc.) 

Responsables de l’objectiu: Director 
Indicadors:  Situació actual: Criteri d’acceptació: 

● Índex demanda a 1r d’ESO 0,84 ≥ 0,84 

● Índex de satisfacció amb el centre ● Professorat --- ≥ 8,5 

● Alumnes --- ≥ 7 

● Famílies --- ≥ 6,5 

● Funcionament del consell de delegats No funciona regularment ≥ 3 reunions per any 

● Disposició d’un pla de comunicació de centre No es disposa d’un pla Consolidació del pla 

 

 
ESTRATÈGIES DE CENTRE 

3.1 Potenciació del sentiment de pertinença al centre. 

3.2 Millora de la projecció externa de l’institut. 

3.3 Foment de la participació de l’alumnat i les famílies en la presa de decisions del centre. 

 

 
Estratègia de centre 3.1: Potenciació del sentiment de pertinença al centre. 

ACTUACIONS RESPONSABLES 
TEMPORITZACIÓ 

PGA1 PGA2 PGA3 PGA4 

3.1.1 Implicar els alumnes en l’organització de competicions, 

jornades esportives, festes, etc. responsabilitzant-los de la 

gestió i dels resultats. 

Orientador 4t d’ESO X X X X 

3.1.2 Responsabilitzar l’alumnat en les activitats de difusió del 

centre com la web, portes obertes o vídeos promocionals. 
Director X X X X 

3.1.3 Incentivar la participació de l’alumnat en la presa de 

decisions a través de les tutories i el consell de delegats. 
Orientador 4t d’ESO X X X X 

 

 
Estratègia de centre 3.2: Millora de la projecció externa de l’institut. 

ACTUACIONS RESPONSABLES 
TEMPORITZACIÓ 

PGA1 PGA2 PGA3 PGA4 

3.2.1 Millorar l’aspecte dels documents emesos per l’institut 

incorporant de manera sistemàtica el logotip, etc. 
Director X X X X 

3.2.2 Fomentar la comunicació amb les famílies a través de 

mitjans electrònics com les plataformes ALEXIA o ADDITIO. 
Director X X X X 

3.2.3 Mostrar els treballs dels alumnes i els resultats dels projectes 

mitjançant els plafons dels passadissos, exposicions en 

l’edifici, espais municipals i la web. 

Director X X X X 

3.2.4 Renovar l’aspecte de la web (estructura, imatges de 

capçalera, colors, etc.) i dinamitzar-la com a canal de 

difusió de les activitats del centre. 

Coordinador WEB X X X X 

3.2.5 Sistematitzar la publicació d’activitats d’aula en la web 

del centre marcant un mínim d’una publicació per 

trimestre i matèria. 

Coordinador WEB X X X X 

3.2.6 Difondre les activitats extraescolars del centre com les 

portes obertes, tallers de Nadal, Sant Jordi o la festa de 

final de curs a través de tots els canals disponibles. 

Director X X X X 

3.2.7 Promoure la participació del centre en activitats conjuntes 

amb la resta d’entitats locals a través del Pla Educatiu 

d’Entorn. 

Director X X X X 

3.2.8 Elaborar un pla de comunicació de centre per detectar 

les mancances i necessitats en la comunicació interna i 

externa i planificar els mecanismes de comunicació. 

Director X X X X 

 

 
Estratègia de centre 3.3: Foment de la participació de l’alumnat i les famílies en la presa de decisions del centre. 

ACTUACIONS RESPONSABLES 
TEMPORITZACIÓ 

PGA1 PGA2 PGA3 PGA4 

3.3.1 Crear i dinamitzar un consell de delegats del centre 

establint un calendari anual de reunions. 
Director X X X X 

3.3.2 Fomentar la participació dels alumnes en la dinàmica 

general del centre i la presa de decisions a través de les 

tutories i el consell de delegats. 

Director X X X X 

3.3.3 Establir un calendari anual de reunions Direcció – AMPA. Director X X X X 
3.3.4 Instaurar un sistema anual d’enquestes a professors, 

alumnes i famílies per aconseguir informació fiable i 

periòdica i poder utilitzar-la en la presa de futures 

decisions. 

Director X X X X 
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8. Proposta d’organització de centre: 
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8.1 Proposta d’equip directiu: 

La composició de l’equip directiu que proposo és la següent: 

 

Director:   Javier Buj Beltrán 

Cap d’Estudis:  Daniel Folch Castells 

Secretari:  José Antonio Garcia Mangas 

Coordinadora pedagògica:  Isabel Belmonte Vila 

 

 

9. Mecanismes d’avaluació i retiment de comptes: 

L’avaluació és un procés clau del projecte de direcció. Entenem l’avaluació en el més ampli dels seus 

significats, és a dir, no només com un instrument de valoració interna, sinó com un procés ampli, al llarg del 

curs, que implica a tots els estaments de la comunitat educativa, on l’autoavaluació i la planificació 

estratègica són els veritables protagonistes que ens ajuden a créixer professionalment i com a institució.  

Avaluarem el projecte a partir dels indicadors que apareixen en les taules dels diferents objectius estratègics. 

Per garantir la transparència, sempre que ha estat possible, s’han triat els indicadors que formen part del 

sistema d’indicadors del Departament d’Educació, calculats anualment per la inspecció. Altres, com el grau 

de satisfacció dels diferents sectors de la comunitat educativa, es calcularan a través d’enquestes 

elaborades pel centre. 

Per fer un seguiment acurat del grau d’assoliment, els objectius d’aquest projecte es concretaran cada any 

en la Programació General Anual, avaluant-ne l’evolució al finalitzar cada curs en la corresponent Memòria 

Anual. Aquest seguiment ens permetrà, si s’escau, dur a terme les corresponents accions preventives i/o 

correctives per alinear els resultats obtinguts fins aleshores amb nous objectius i formular propostes de millora. 

La Programació General Anual i la Memòria Anual seran presentades al claustre i al consell escolar, on els 

diferents sectors disposaran de tota la informació i es podran consensuar les noves actuacions o 

modificacions que siguin necessàries per continuar amb el projecte. 

Anualment remetrem els dos documents anteriors a la Inspecció Educativa. 

 

10. Consideracions finals: 

Fer realitat qualsevol projecte és una tasca complicada que va molt més enllà d’imaginar-lo o redactar-lo. 

Cal creure en el que fem i liderar el projecte amb responsabilitat i entusiasme. 

L’institut ha de girar al voltant dels alumnes, ells seran el centre dels nostres projectes. Per tant, l’objectiu 

principal de la direcció és aconseguir que l’alumnat se senti part de l’institut.  

Els professors i professores acompanyaran els alumnes en el seu creixement personal. Implicant-se amb 

aquesta tasca gaudiran dels resultats i el que és més important, hauran delectat el trajecte. 

Poques feines hi ha més reconfortants que la nostra quan ens surt bé. La classe funciona si alumnes i professor 

juguen en el mateix equip. 

El principal propòsit pels propers 4 anys ha de ser situar l’alumnat en el centre del nostre dia a dia. La manera 

d’aconseguir-ho serà la motivació, la satisfacció, el treball en equip, el respecte i el diàleg. 

Acabaré aquest document amb una frase que li vaig escoltar a l’anterior director de l’institut Gelida, Lluís 

Cots, persona intel·ligent i culta com poques, de la qual, per a aprendre, solament cal situar-s’hi a prop. La 

va pronunciar en una reunió inicial de famílies i se’m va quedar gravada. És la següent: 

 

“Em sento molt afortunat, mentre vostès estan treballant, jo gaudeixo del seus fills i filles.” 

 

Si fem realitat els pensaments del Lluís no ens faltarà la il·lusió, aconseguirem els nostres desitjos i els resultats 

educatius vindran sols. 


