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1. ELEMENTS D’IDENTITAT DEL CENTRE 

 

1.1. TRETS SOCIOECONÒMICS  

L’Institut la Llauna està situat al barri del Progrés de Badalona. Es tracta 

d’un antic barri industrial que està en procés de reconversió, a causa de la 

construcció d’un gran nombre d’habitatges que han fet canviar notablement les 

característiques. 

Aquest fet fa que l’Institut la Llauna reculli tant població procedent del barri 

on està situat (aproximadament un 50 %) com de barris contigus. 

Atesa la procedència de l’alumnat de diferents barris de la ciutat, ens trobem 

davant d’una situació diversa pel que fa a l’ús lingüístic- aproximadament el 

40% de l’alumnat no parla català a casa, tot i que aquest percentatge varia molt 

d’uns cursos a uns altres. 

En qualsevol cas, es tracta d’alumnat que ha estat sempre escolaritzat en 

llengua catalana i que, per tant, acostuma a tenir un bon nivell de competència 

en l’ús parlat de la llengua. A més a més, s’observa que el Centre suposa per a 

l’alumnat un increment del bilingüisme, ja que la llengua de relació entre els 

companys és el català en un bon percentatge. 

Pel que fa a altres característiques socioeconòmiques, tot i haver diversitat 

entre la població del Centre, aquesta no és extrema. 

Sí que cal destacar l’existència de diverses tipologies d’alumnes que 

comparteixen entre si motivacions, lleis internes, gustos musicals, 

d’indumentària, etc., que contribueixen més a la diversitat que les diferències 

socioeconòmiques familiars. És a dir, l’alumnat del nostre Centre reflecteix la 

diversitat cultural de la joventut de Badalona. 

És important remarcar l’existència d’un cert interès cultural en les famílies 

dels nostres alumnes; molts d’ells tenen una disponibilitat notable de llibres a 

casa, ordinadors, possibilitats de fer viatges, ... En molts casos és un ambient 

familiar que té la cultura com a valor important, cosa que afavoreix la nostra 

tasca de formadors. 

En aquest mateix sentit també cal dir que l’oferta d’activitats fora del Centre, 

en el barri, és important, i que una part rellevant de l’alumnat en fa ús, 

especialment activitats esportives (sobretot bàsquet i, en menor mesura 
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natació), escoles d’idiomes i activitats musicals (Conservatori i Escola de Música 

Moderna). 

Finalment, és interessant el fet que una gran part de l’alumnat indica que 

les seves perspectives de futur passen per continuar estudiant (estudis 

universitaris o cicles formatius de grau superior). 

1.2. ELEMENTS D’IDENTITAT 

     Les diverses condicions que, des dels inicis, han anat confluint en l’entramat 

del caràcter com a Centre han propiciat un valuós sentiment de satisfacció per 

part de tots els estaments implicats: alumnat, professorat, famílies i PAS. 

Aquest fet, que és alhora causa i conseqüència d’un bon funcionament, ha de 

constituir un indicador important sobre el qual vetllar permanentment i és 

també un objectiu pel qual continuar treballant. 

     Entre els principals motius de satisfacció, compartits pels diferents 

estaments i que constitueixen objectius sobre els quals continuar treballant, 

destaquen: l’ambient de convivència, les relacions entre l’alumnat i el 

professorat, un bon nivell acadèmic, la qualitat del professorat, un seguiment 

acurat de l’assistència de l’alumnat, l’orientació acadèmica i professional i 

l’educació per a la convivència i la tolerància. 

1.3. CONTEXT ACTUAL 

(Dades corresponents al curs 2019-2020) 

 

1.3.1. Oferta educativa 

• ESO: quatre grups 1r i 2n; tres grups a 3r i a 4t 

• Batxillerat: modalitats de ciències i tecnologia i d’humanitats i 

ciències socials (tres grups de 1r i tres de 2n) 

1.3.2. Alumnat 

Actualment tenim 600 alumnes matriculats al centre, distribuïts 

de la següent manera: 

• ESO: 404 alumnes 

• Batxillerat: 196 alumnes 

      Pel que fa a l’alumnat d’ESO, procedeix majoritàriament de les 

cinc escoles de Primària que tenim adscrites: Gitanjali, Ventós Mir, 

Jungfrau, Progrés i Badalona-Port. Amb aquestes escoles tenim 

una intensa relació al llarg del curs: reunions de traspàs 
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d’informació, grup de coordinació primària-secundària, activitats 

didàctiques compartides amb les escoles de primària i xerrades 

informatives de preinscripció. 

     Pel que fa al Batxillerat, l’alumnat és majoritàriament de 

procedència interna (alumnes que acaben el 4t d’ESO al nostre 

institut), però també recollim alumnat procedents d’altres 

instituts i de centres concertats de la zona (Betúlia, Salesians i 

Minguella). 

                       També disposem d’una SIEI amb 10 alumnes amb trastorns 

diversos, amb l’objectiu d’aconseguir la inclusió d’aquests 

alumnes i la millora dels seus resultats acadèmics i, sempre que 

sigui possible, la seva promoció. 

 

     1.4. LLENGUA D’INSTRUCCIÓ I APRENENTATGE 

     El nostre institut promou l’ús del català com a llengua vehicular en tots els 

seus àmbits, tant pel que fa a la instrucció com a les relacions internes i 

externes. Es vetlla també perquè l’alumnat assoleixi un domini adequat de la 

llengua castellana. 

     1.5. RELACIÓ ESCOLA-ENTORN 

     Pretenem, des del nostre Centre, mantenir i fomentar una activitat 

col·laboradora, oberta, participativa i solidària amb l’entorn: el barri, els centres 

educatius d’on procedeix l’alumnat, els altres instituts, les entitats esportives, 

culturals, ets ... 

     • Ajuntament de Badalona 

     • Escola de Música Moderna de Badalona, amb projectes didàctics 

compartits. 

     • Escola del Mar i Escola de Natura, que col·laboren en els Treballs de 

Recerca de 2n de Batxillerat i en la celebració de les Jornades Científiques de 

Badalona. 

     •  Cap Progrés: Programa Salut i Escola. 
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     • Resta de centres educatius públics de la ciutat: grup de treball de directors 

de secundària i seminari de coordinació primària-secundària. Amb l’Institut 

Badalona VII organitzem les xerrades informatives de preinscripció que es fan a 

les escoles adscrites de Primària, i compartim el programa experimental de 

suport a la certificació de llengües estrangeres. 

      Entenem que avui dia, més que mai, cal promoure l’associacionisme i la 

participació ciutadana en tots els àmbits, tant del propi Centre com a entitat, 

com de l’alumnat, tot facilitant-los el coneixement de les diferents possibilitats 

que els ofereix l’entorn. 

1.6. PROJECTES DEL CENTRE 

     • Batxibac 

     • Projecte GEP 

     • Programa Experimental de suport a la certificació dels coneixements de les 

llengües estrangeres 

     • Projecte mSchools d’Informàtica de 4t d’ESO 

     • Projecte “Menuda Badalona” 

    • Creació, interpretació i enregistrament d’un musical, en col·laboració amb 

l’Escola de Música Moderna de Badalona 

    • Projecte “What’s Up, com vas de salut mental?”, per combatre l’estigma de 

la salut mental 

    • Programa “Salut i Escola” 

    • Pla català d’esport a l’escola 

 

 

 

 

 

 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/baccalaureat/
https://sites.google.com/view/institut-la-llauna/inici
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPProjectesEducatius/PCPProgramaCertificacioLlengues
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPProjectesEducatius/PCPProgramaCertificacioLlengues
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/mschools
http://inslallauna.blogspot.com/2019/07/la-llauna-participa-al-projecte-menuda.html
https://obertament.org/ca/educacio/projecte-what-s-up
https://obertament.org/ca/educacio/projecte-what-s-up
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/salutescola/
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/esportescola/
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2. L’EDUCACIÓ COM A PROCÉS INTEGRAL 

       Pensem que l’Institut no és únicament un lloc per a la instrucció i la 

transmissió de coneixements, sinó que és un espai idoni per al 

desenvolupament de la personalitat dels nois i noies. Així doncs, tot el 

professorat té la funció d’orientar l’alumnat per tal de preparar-lo per a llur 

futur professional, i la seva integració en el món dels adults. 

       En aquest aspecte convindria que des de tots els àmbits d’actuació del 

Centre, es vetlli per aconseguir una formació integral per al conjunt de l’alumnat 

en els següents aspectes: 

a) educació per a la convivència i la tolerància 

b) autoconeixement i creixement personal 

c) educació afectivo-sexual 

d) educació per a la solidaritat, la justícia i la pau 

e) educació ambiental 

f) educació per a la salut 

g) educació per al consum 

      2.1. CONFESSIONALITAT I IDEOLOGIA 

 Considerem que el nostre Centre ha d’ésser laic i pluralista. Això significa 

que les creences i pensaments de cadascun dels membres de la nostra 

comunitat educativa seran respectades, de manera que no es permetrà que això 

sigui motiu de discriminació entre les persones que en formen part. Tanmateix 

volem potenciar a través del diàleg el sentit crític envers els posicionaments 

alienadors o que vulnerin els drets humans.  

2.2. ACCIÓ TUTORIAL 

Entenem l’acció tutorial com un procés d’orientació que facilita 

l’autoconeixement, col·labora a la formació d’un autoconcepte positiu, fomenta 

que l’alumnat assoleixi progressivament nivells creixents de maduresa en un 

marc d’interrelacions socials i l’ajuda a orientar-se en el seu procés de formació 

acadèmica-professional. 

2.3. COEDUCACIÓ 

Creiem en la igualtat d’oportunitats, de drets i deures sense diferències a 

causa del sexe, de manera que evitarem qualsevol discriminació per aquest 
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motiu, reforçant en totes les actuacions del professorat la igualtat d’oportunitats 

entre nois i noies, i corregint, en la mesura de les nostres possibilitats, les 

manifestacions sexistes entre l’alumnat. 

2.4. METODOLOGIA 

La complexitat del fet educatiu ens obliga- com a professionals- a cercar 

l’equilibri en la nostra planificació i actuació, entre les necessitats, com a 

persones, dels alumnes i la transmissió de coneixements, actituds i valors. 

Considerem que només un procés d’interacció mútua entre aquests elements 

pot permetre una tasca educativa eficaç. Per tal d’assolir aquest objectiu, la 

nostra opció metodològica contempla: 

a) El respecte entre tots els sectors de la comunitat educativa, buscant 

resoldre les situacions de conflicte a través del diàleg i la mediació. 

b) La potenciació del capital cultural del nostre alumnat, per tal de facilitar 

el seu procés d’aprenentatge. 

c) La flexibilitat com a valor fonamental a l’hora de construir el currículum 

del nostre alumnat, partint del disseny curricular base del Departament 

d’Educació. Cal tenir present la necessitat d’adaptació dels continguts de 

les diferents matèries als interessos i capacitats de l’alumnat. 

d) L’heterogeneïtat dels recursos emprats en el procés d’ensenyament-

aprenentatge, tot contemplant la diversitat de ritmes evolutius, 

capacitats intel·lectuals i d'interessos de l’alumnat. 

e) El reforç d’hàbits de treball i organitzatius que facilitin la tasca 

d’aprenentatge. 

f) Una orientació globalitzadora de les diferents matèries que permeti un 

coneixement integrat dels continguts acadèmics i de la realitat. 

g) Una pràctica educativa que potencia l’autonomia personal i el sentit crític 

dels alumnes. 

h) La priorització de les matèries instrumentals per tal de dotar l’alumnat 

dels recursos bàsics per a posteriors aprenentatges. 

i) Una concepció de l’ensenyament-aprenentatge com un procés de 

transmissió de coneixements, els quals han d’ésser construïts i 

reestructurats per part de l’alumnat. La classe ha de ser un lloc on es 

compaginin les necessàries explicacions amb treball individual o de grup. 

2.5. SOBRE L’AVALUACIÓ 
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       En referència a l’avaluació el nostre centre considera que: 

       L’avaluació ha de permetre anar ajustant progressivament els mitjans 

necessaris perquè cada alumne/a arribi a assolir els objectius generals d’etapa, 

de cada àrea o d’un crèdit determinat. 

       L’avaluació ha de determinar el grau en el qual cada alumne/a ha assolit 

els objectius generals d’etapa, els objectius generals de cada àrea o els objectius 

d’una optativa determinada. 

       L’avaluació ha de ser contínua (ha de basar-se en l’observació i l’anàlisi 

sistemàtica del procés d’aprenentatge de cada alumne/a), global (ha de 

contemplar el grau d’assoliment  de les competències bàsiques) i coherent (amb 

els objectius d’aprenentatge i entre les diferents àrees). A més la qualificació 

obtinguda per cada alumne ha d’anar acompanyada d’una orientació per al seu 

futur acadèmic o professional determinada per l’equip docent. 

       També pretenem que l’alumnat se situï com a agent actiu del seu propi 

procés d’aprenentatge. 

 

      2.6. DE L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

      El tractament de la diversitat de l’alumnat pel que fa als ritmes diferents 

d’aprenentatge i capacitats intel·lectuals, es fa tant a nivell individual dins de 

l’aula, com mitjançant agrupaments d’alumnes que presentin similars 

dificultats d’aprenentatge en les diferents matèries. Per ser efectius i que 

l’alumnat progressi adequadament, cal agrupar en determinades 

circumstàncies l’alumnat amb ritmes d’aprenentatge diferent, amb l’objectiu 

d’afavorir al màxim l’aprenentatge de tothom. 

     En relació al tractament de la diversitat de l’alumnat dins de l’aula, es 

constata la dificultat que aquest procés comporta. Donem els mateixos 

continguts a tots els alumnes de l’aula, i es valora de manera diferent l’esforç 

fet per cada alumne. D’altra banda, en alguns casos es proposen activitats de 

reforç i d’ampliació a diferents alumnes del grup. 

     L’agrupació d’alumnes amb similars aptituds d’aprenentatge es fa 

mitjançant les matèries optatives de reforç i d’ampliació, i l’agrupament 

d’alumnes amb greus dificultats d’aprenentatge en les matèries de llengua 
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(catalana i castellana) i matemàtiques. D’altra banda, i per tal de procurar que 

el pas de l’Etapa de l’ESO al Batxillerat sigui el menys traumàtica possible, tot 

respectant les exigències i finalitats de cada etapa, s’estableixen diferents 

itineraris a través de les matèries optatives de quart d’ESO en funció dels 

diferents tipus de Batxillerat que l’alumne/a estudiarà posteriorment. 

2.7. DE VALORS, ACTITUDS I NORMES 

     2.7.1. VALORS I ACTITUDS 

     A part dels valors que han d’integrar una societat democràtica, volem fer 

incidència en alguns que han d’ajudar l’alumnat a aconseguir major llibertat de 

pensament, una major autonomia i una major facilitat d’integració en la societat 

en la qual viu: 

      Convivència i tolerància. Respecte a les opinions distintes de les pròpies 

idees i resolució dels conflictes amb el diàleg i la discussió. Això implica un 

respecte cap a tots els membres de la Comunitat Educativa, de manera que 

aquest respecte implica el dret del professor/a a ensenyar, el de l’alumne/a a 

aprendre i el del personal no docent a fer les seves funcions. 

      Esperit crític davant de les idees, pensaments i actes, com a mitjà per 

adquirir un major grau d’autonomia personal. 

      Interès i esforç per l’aprenentatge de les diferents matèries, per superar-se, 

participar en les classes i les activitats del centre com a mitjà per adquirir una 

major autonomia, esperit crític i, en definitiva, llibertat per poder actuar dins 

de la nostra societat. 

      Rebuig de qualsevol tipus d’actuació que entorpeixi el desenvolupament de 

les activitats educatives. 

      Respecte a l’entorn i als béns tant de la col·lectivitat com dels integrants del 

Centre. 

       Una actitud solidària davant de situacions d’injustícia que afectin altres 

membres de la comunitat, tant del Centre com de fora. 

      

2.7.2. NORMES (Veure NOFC) 
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     Correcció en el tracte entre totes les persones de la Comunitat Escolar. Els 

diferents membres de la Comunitat educativa han de respectar els drets i deures 

de les altres parts i, sobretot, el dret i deure dels alumnes a estudiar i aprendre 

i el del professorat a ensenyar. 

     Manteniment de l’ordre i l’atenció necessària en les activitats educatives 

(classes, conferències, sortides, etc.) 

     Assistència i puntualitat en les activitats programades pel centre (classes, 

conferències, sortides, etc.) 

     Tenir cura de les instal·lacions del centre. 

 

3.OBJECTIUS DEL CENTRE 

 

3.1. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

       3.1.1. FINALITATS DE L’ENSENYAMENT SECUNDARI 

OBLIGATORI 

        Dins dels objectius marcats per la llei, l’Institut la Llauna creu 

necessari assenyalar com a finalitats bàsiques a assolir per tots els 

alumnes les següents: 

          1.- Desenvolupar la capacitat d’anàlisi, raonament i reflexió sobre 

la realitat. 

          2.- Realitzar aprenentatges significatius que ajudin a comprendre 

fenòmens, situacions i fets. 

           3.- Adquirir mètodes per analitzar, predir i representar fenòmens 

i situacions. 

           4.- Aprofundir en la formació de criteris personals i autònoms per 

comprendre l’entorn. 

           5.- Assumir la pròpia realitat individual de forma positiva. 

           6.- Inserir-se de forma conscient, i alhora crítica, en la realitat 

social des d’una òptica de convivència democràtica. 

           7.- Fonamentar els coneixements, les actituds i els procediments 

necessaris per a desenvolupar estudis posteriors o bé per inserir-se al 

món laboral. 

           8.- Assolir un coneixement suficientment ajustat de les pròpies 

capacitats i interessos, així com de les diferents vies de formació i 
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professionalització que ofereix l’entorn, de manera que es pugui fer una 

elecció adequada en acabar l’ESO. 

 

3.1.2. FINALITATS DEL BATXILLERAT 

 

           1.- Aprofundir en el desenvolupament intel·lectual i humà de 

l’alumnat en el camí d’una major responsabilitat personal i grau 

d’autonomia individual. 

           2.- Estimular el descobriment dels fonaments i contradiccions de 

la realitat social, tot desvetllant l’esperit crític. 

           3.- Promoure el contacte amb les diferents branques del saber, 

amb les seves especificitats conceptuals i procedimentals. 

           4.- Facilitar l’adquisició de coneixements i metodologies 

científiques per a estudis posteriors. 

           5.- Orientar el coneixement dels propis centres d’interès i 

afeccions intel·lectuals. 

 

3.1.3. OPCIONS METODOLÒGIQUES 

 

       És una característica del nostre centre recollir la diversitat d’opcions 

metodològiques del conjunt del professorat, però alhora cal revisar en 

comú, en un primer moment a nivell de Departament i posteriorment 

entre tots, la manera de fer de cadascú, analitzar i reflexionar sobre la 

pràctica docent i tractar de donar coherència a l’acció col·lectiva del 

Claustre. A partir d’aquest objectiu general, ens proposem les fites 

següents: 

a) Enfocar el treball tenint en compte el Disseny Curricular base 

així com els interessos de l’alumnat del Centre. Cal per tant un 

doble objectiu, l’adaptació del Disseny Curricular als interessos 

de l’alumnat i l’adaptació dels alumnes als diferents àmbits del 

coneixement científic. 

b) Entendre l’Institut com un  tot, en què les actuacions de 

cadascun dels seus elements han de complementar-se i no 

neutralitzar-se. Cal que tot el professorat tingui una visió general 

de l’Institut i no únicament una visió parcel·lada i incompleta del 

pas de l’alumnat pel nivell, cicle o àrea que li és propi. 
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c) Establir la necessària coordinació de les programacions i 

metodologies de les diverses matèries. Aquesta coordinació s’ha 

de produir a tres nivells: 

• Departament. En relació als continguts, metodologia i criteris 

d’avaluació comuns del mateix nivell i de la necessària 

coherència de la programació al llarg dels diferents cicles de 

l’Ensenyament. 

• Àrees afins. En relació a la coherència i temporització dels 

continguts a ensenyar. 

• Claustre i equips docents. En relació a procediments i valors, 

actituds i normes comuns a les matèries, i també per arribar a 

establir uns criteris convergents pel que fa a l’avaluació. 

 

d) Aconseguir que els alumnes assoleixin una gran capacitat de 

treball i que tinguin uns bons hàbits d’estudi, per la qual cosa 

és imprescindible que l’alumnat faci regularment deures a casa 

i que, per part del professorat, sigui avaluada aquesta feina amb 

la importància que té, sobretot a l’ESO 

e) Utilitzar els recursos didàctics per donar suport a la transmissió 

de continguts, així com a l’aprenentatge d’aquests per part de 

l’alumnat. Compaginar la utilització del llibre de text com a 

recurs didàctic fonamental amb l’elaboració de material per part 

de cada professor/a. Incorporar progressivament els recursos 

informàtics a les nostres metodologies d’ensenyament. 

f) Prioritzar les matèries instrumentals durant tota l’ESO. Així 

mateix ens proposem establir en el segon cicle de l’ESO itineraris 

a partir de les matèries optatives que permetin una orientació 

acadèmica en funció d’estudis posteriors. 

g) Enfocar l’aprenentatge de manera que potenciï la implicació 

activa de cada alumne/a en la construcció del seu coneixement. 

h) Aconseguir que l’alumne/a “aprengui a aprendre” tot treballant 

i explicitant tècniques i mètodes d’aprenentatge, comuns a 

diferents àrees del coneixement. 

i) Potenciar la cooperació de l’alumnat en l’aprenentatge, tant a 

través del treball en grup, com a través del diàleg i la discussió 

de les idees. 
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j) Tenir cura que en el material pedagògic i en les explicacions a 

classe, la figura de la dona ocupi un lloc rellevant. (Tractament 

de la història, de la biologia, la flexió de gènere a l’ensenyament 

de les llengües, ús d’exemples a classe, etc.) Valorar també a 

l’hora de triar els llibres de text, aquells que mostren imatges i 

frases en les quals les dones apareixen com a model actiu. 

       

3.1.4. DIVERSITAT 

     D’acord amb el fet que el nostre Centre assumeix que l’alumnat és divers, 

tant des del punt de vista social com personal, ens proposem: 

     • Valorar l’esforç fet per cada alumne en funció de les seves capacitats. 

     • Establir diversos tipus d’ajuda a l’alumnat perquè pugui aprofundir en el 

seu aprenentatge. 

     • Diversificar el material de suport i les activitats d’aprenentatge per a 

l’adquisició dels continguts bàsics. 

     • Trobar i estar oberts a noves formes de tractament de la diversitat dins de 

l’aula. 

     3.1.4.1. ESTRUCTURA I RECURSOS PER AL TRACTAMENT DE LA 

DIVERSITAT 

     Conseqüentment amb la nostra concepció de l’atenció a la diversitat ens 

plantegem: 

a) Oferir matèries optatives que permetin l’adaptació als diversos ritmes, 

capacitats i interessos 

b) Fer optatives de reforç adreçades a l’alumnat amb deficiències bàsiques 

en les àrees instrumentals 

c) Crear una estructura organitzativa en els primers cursos de l’ESO que 

permeti agrupacions dels alumnes en les àrees instrumentals, en funció 

dels ritmes d’aprenentatge diferents 

d) Dissenyar una estructura organitzativa amb itineraris de matèries 

optatives en el 2n Cicle de l’ESO en funció de les opcions posteriors de 

l’alumnat 
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e) Organitzar l’agrupament d’alumnes de l’últim curs de l’ESO en funció 

dels seus ritmes d’aprenentatge i dels interessos en la continuació 

d’estudis posteriors, atès que la trajectòria de l’alumne dins del centre ja 

és ben coneguda i l’orientació futura està més definida 

f) Concebre l’acció tutorial com una tasca exercida per l’equip de professors 

que intervé en cada grup d’alumnes, coordinada pel tutor/a i 

incorporada al Pla d’Acció Tutorial amb el suport de les reunions 

d’avaluació i de seguiment de cada grup. Fer reunions de seguiment, 

coordinació de tutors i sessions d’avaluació que facilitin el coneixement 

de l’evolució individual de l’alumnat 

g) Dur a terme entrevistes personals amb l’alumnat i sessions amb tot el 

grup classe per a l’orientació dels alumnes en el seu procés 

d’aprenentatge 

h) Realitzar entrevistes personals i reunions col·lectives amb els pares i 

mares perquè coneguin el procés d’aprenentatge del seu fill/a i 

s’impliquin en l’assoliment objectius 

i) Posar en marxa Grups d’Adaptació Curricular per alumnes amb 

dificultats greus d’aprenentatge, amb un currículum molt adaptat 

j) Preveure la repetició d’un curs per cicle per a l’alumnat que no hagi 

superat els objectius generals del cicle o l’etapa 

k) Planificar el treball als Departaments per trobar i/o elaborar materials 

adaptats a les necessitats dels diferents alumnes 

 

3.1.5. OBJECTIUS D’AVALUACIÓ 

 

Coherentment amb la nostra manera d’entendre l’avaluació caldrà: 

• Explicitar, per part del professor/a els objectius que es proposa 

aconseguir en cada unitat didàctica de manera que cada alumne/a 

elabori una representació del producte final que s’espera en cadascuna 

de les propostes de treball que es donen a la classe, dels resultats que es 

pretenen assolir i també dels motius pels quals el professor/a les ha 

planificat. 

• Conèixer per part de l’alumnat les normes a què s’atindrà cada 

professor/a a l’hora de valorar si ha assolit els objectius proposats. La 

formulació d’aquests criteris d’avaluació permet que el professorat 

expliciti la seva manera de treballar, cosa que ajudarà també que tota la 
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comunitat educativa del centre pugui valorar la tasca professional de 

l’educador. 

• Facilitar a l’alumnat, al llarg de tot el procés d’ensenyament-

aprenentatge, el resultat dels seus treballs i dels controls i proves 

realitzades, per tal d’aproximar les seves representacions del que ha 

d’aconseguir als objectius del professorat, i facilitar-ne l’aprenentatge. 

 

3.1.6. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

     Atesa la nostra concepció sobre el fet que les activitats 

complementàries formen part de l’educació integral de l’alumnat en 

l’àmbit de l’institut, complementen els objectius educatius i 

desenvolupen els valors, actituds i normes del nostre Projecte Educatiu, 

ens proposem assolir els següents objectius: 

- Afavorir i fomentar la participació dels alumnes en el Centre i l’estima 

i vinculació envers l’Institut, 

- Promoure entre els alumnes la capacitat d’autoorganització, la 

solidaritat, la tolerància i el respecte per un mateix, pels altres i pels 

valors i drets humans, 

mitjançant la realització dels següents tipus d’activitats 

complementàries: 

- Celebració de festes tradicionals 

- Viatges o sortides de tutoria 

- Activitats esportives 

- Tallers, conferències, concerts, representacions teatrals, ... 

- Grups de solidaritat 

          La programació i desenvolupament de les activitats    

complementàries és responsabilitat de la coordinació d’activitats 

extraescolars i de tota la comunitat educativa, així com de l’associació de 

mares i pares que les impulsa. 

 

3.1.7. ACCIÓ TUTORIAL (Veure Pla d’Acció Tutorial) 

     L’acció tutorial, tot i estar representada a cada grup classe per la 

figura d’un tutor o tutora que orienta, dirigeix i relaciona l’alumnat amb 
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la resta de la comunitat educativa, no és exclusiva d’aquest tutor o 

tutora, sinó que vol la implicació de tot l’equip educatiu per tal 

d’aconseguir un clima de centre. 

      Conseqüentment els objectius generals de l’acció tutorial són: 

a) Orientar l’alumnat pel que fa al seu desenvolupament personal, 

acadèmic i, quan pertoqui, professional. 

b) Relacionar l’equip educatiu, l’alumnat i les famílies mitjançant les 

reunions de nivells i les entrevistes. 

c) Dinamitzar el grup de manera que les relacions entre els membres 

que l’integren i la resta de persones de la comunitat educativa, siguin 

fluïdes,  cordials, participatives i afavoreixin la creació d’un clima 

positiu de centre. 

d) Coordinar l’actuació de l’equip educatiu per tal de regular l’acció 

pedagògica, juntament amb la coordinació pedagògica i els serveis 

d’assessorament psicopedagògics. 

e) Fer un seguiment individualitzat de cada noi i noia, atenent a la seva 

evolució acadèmica, la maduració personal, la integració al grup i la 

seva orientació acadèmico-professional. 

3.1.8. ORIENTACIÓ ACADÈMICO-PROFESSIONAL 

     El sistema educatiu actual contempla en la seva estructura una 

diversificació curricular (matèries optatives, treballs de síntesi, treballs de 

recerca, àrees de tecnologia, acció tutorial, etc.) que pretén apropar l’alumnat a 

l’ampli espectre de sortides professionals i acadèmiques que ofereix la societat. 

     El caràcter terminal de cadascuna de les etapes educatives que ofereix el 

nostre centre (ESO i Batxillerat) fa que sigui especialment important la tasca 

d’orientació acadèmica i professional. 

     La Llauna és un institut que ofereix, com a única opció d’Ensenyament 

Secundari post obligatori, el Batxillerat, en les seves diverses modalitats, 

exceptuant l’Artística, la Musical i l’Escènica. El fet que no s’imparteixi cap tipus 

de Cicle Formatiu determina que la “tendència actual” de l’alumnat, en acabar 

l’Ensenyament Secundari Obligatori, sigui la de continuar els estudis d’algun 

dels batxillerats que ofereix el centre. Aquesta decisió, quan no és encertada, 

genera grups de repetidors al Batxillerat que n’acaben entorpint el bon 

funcionament i, a més a més, fa perdre uns anys decisius en la formació 
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d’aquells alumnes que han equivocat el seu camí. Això fa que sigui especialment 

important l’orientació acadèmico-professional en el segon cicle de l’ESO. 

     Les actuacions dirigides a orientar acadèmicament i professional l’alumnat 

se centren especialment en els cursos terminals- quart d’ESO i segon de 

Batxillerat- tot i que puntualment  hi poden participar també els i les alumnes 

de tercer d’ESO i, especialment, de primer curs de Batxillerat. 

    Les actuacions en l’àmbit de l’orientació acadèmico-professional han d’estar 

orientades a : 

a) Ajudar i orientar des de tutories i Departaments la tria de matèries 

optatives, de modalitat i de lliure oferta. 

b) Informar puntualment de l’oferta que tots els anys  fa el Departament 

d’Ensenyament dels Cicles Formatius, especialment a la ciutat de 

Badalona i poblacions de l’entorn. 

c) Donar a conèixer els continguts dels batxillerats que s’ofereixen en el 

centre i els camps professionalitzadors que corresponen a cadascun 

d’aquests batxillerats. 

d) Orientar el futur professional de l’alumnat mitjançant xerrades 

informatives al propi centre, visites i conferències a les universitats i 

visites al Saló de l’Ensenyament. 

e) Orientar l’alumnat sobre les seves capacitats, aptituds i interessos 

mitjançant sessions de tutoria específiques. 

f) Facilitar les consultes de programes informàtiques o plataformes online 

que contenen una informació exhaustiva tant en el terreny acadèmic com 

en  el professional. 

g) Dirigir cap a itineraris obligatoris els alumnes de quart d’ESO que 

vulguin seguir estudis de Batxillerat. 

3.2. ÀMBIT HUMÀ DE PARTICIPACIÓ 

     És un objectiu del Centre que tots els membres de la comunitat educativa, 

alumnes, professors, mares, pares i personal no docent participin directament 

o indirectament, a través dels seus representants, de la vida de l’institut. 

     En aquest sentit el Centre promourà com objectius primordials de 

l’Associació de Mares i Pares els següents: 
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a) Afavorir la participació en tots els organismes del centre on per llei han 

de ser-hi presents. 

b) Promoure la participació del conjunt de mares i pares en totes aquelles 

activitats que el centre realitzi. 

c) Fer arribar a les famílies tota mena d’informacions sobre el centre i, 

alhora, recollir les seves inquietuds i transmetre-les als diversos òrgans 

de gestió. 

d) Sensibilitzar els pares i mares sobre la importància que té l’educació dels 

seus fills. 

e) Afavorir els mecanismes de comunicació i coneixement entre tots els 

membres de la comunitat educativa. 

f) Aportar, dins de les seves possibilitats, aquells recursos humans i 

materials que estimulin les activitats formatives i de lleure 

desenvolupades en el Centre. 

 

      Pel que fa al Consell de Delegats els objectius bàsics a promoure són els 

següents: 

a) Afavorir la participació en tots els òrgans del Centre en  els quals per llei 

han de ser representats. 

b) Informar els consellers estudiantils de la problemàtica de cada curs o 

grup. 

c) Ser informats pels representants de l’alumnat al Consell Escolar sobre 

els temes que s’hi tractin. 

d) Promoure la participació de l’alumnat en la vida del Centre. 

e) Fomentar l’esperit de col·laboració i de solidaritat entre l’alumnat. 

f) Estimular i canalitzar les iniciatives i propostes de l’alumnat. 

 

4. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

      Per tal d’assolir els objectius assenyalats anteriorment, el Centre disposa 

d’organismes de gestió i de coordinació definits per lleis d’àmbit superior 

(Reglament Orgànic de Centres) o per les NOFC, (normativa d’organització i 

funcionament de centres). Es tracta dels següents: 

a) Òrgans unipersonals: 

• Director/a 
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• Cap d’Estudis 

•  Secretari/ària 

• Coordinador/a Pedagògic/a 

b) Òrgans col·legiats: 

• Consell Escolar 

• Claustre del professorat 

c) Equips de Professors i professores: 

• Departaments didàctics i seminaris 

• Equips docents 

• Equips de tutors i tutores (tutors de 1r i 2n d’ESO, tutors de 3r i 4t 

d’ESO, tutors de Batxillerat. 

• Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) 

• Comissió social 

d) Òrgans personals de coordinació: 

• Coordinadors/es d’etapa (coordinador/a de 1r i 2n d’ESO; 

coordinador/a de 2n i 3r d’ESO i coordinador/a de Batxillerat) 

• Caps de Departaments i de Seminaris 

• Coordinador/a de llengua i cohesió social (CLIC) 

• Coordinador/a de prevenció de riscos laborals 

• Responsable del Pla Català de l’Esport 

• Coordinador/a d’Informàtica 

• Responsable del manteniment de la pàgina web i de l’Aula Virtual 

Moodle 

e) Òrgans de participació de la Comunitat Escolar: 

• Assemblea de mares i pares d’alumnes (Ampa) 

• Assemblea de delegats 

     Per optimitzar la seva eficàcia i facilitar-ne la deguda coordinació cal: 

a) Promoure entre cada òrgan de gestió i de coordinació procuri aconseguir 

l’equilibri necessari entre la seva autonomia d’actuació i la coordinació 

amb els altres òrgans. 

b) Afavorir la vinculació de la tasca de cada professional amb el 

funcionament general. És en aquest sentit que cal reforçar el concepte 

d’equip docent, i també el de departament, que ha d’ésser una font de 

recursos pel treball del professorat. 
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c) Potenciar la suficient flexibilitat de l’organització del centre per permetre 

una adaptació als objectius concrets anuals. 

d) Elaborar un pla anual d’actuació per part del Claustre, com a concreció 

del PEC, que reculli els aspectes organitzatius que han d’ésser adaptats 

i/o modificats. 

e) Garantir per part dels òrgans del Centre la unitat d’interpretació dels 

principis i propòsits que es defineixen en aquest document i valorar la 

seva coherència i connexió amb les pràctiques individuals o col·lectives, 

tot proposant les modificacions que es considerin oportunes 

 

6. INDICADORS DE PROGRÉS 

1. Programació General Anual i Memòria anual. Es tracta de dos 

documents claus per valorar el desenvolupament i l’assoliment 

d’objectius del PEC: 

a) La Programació General Anual concreta quins aspectes del 

PEC es prioritzaran durant el present curs; de quina manera 

es treballaran al llarg del mateix, i els objectius a assolir abans 

d’acabar el  curs. 

b) La memòria de final de curs determina quins objectius s’han 

assolit, en quina mesura i, per tant, quins queden pendents 

de manera total o parcial de cara als cursos successius. 

2. Consell Escolar. Es qui ha d’aprovar, o no, cadascuna de les 

accions que es proposen en el PEC. Aprova també la Programació 

General Anual i la memòria de final de curs, per tant, és qui té 

l’última paraula en determinar quins aspectes s’han d’incloure en 

el PEC, quins s’han de prioritzar cada curs i valorar a final de 

curs si la seva aplicació ha estat eixida o no. 

3. Indicadors de centre: permeten valorar aspectes cabdals com els 

resultats acadèmics, l’absentisme escolar, l’índex de participació 

de l’alumnat i les famílies a la vida escolar, el grau de demanda 

del nostre centre en època de preinscripció. 

 

Entenem el PEC, així com la documentació relacionada (NOFC, Projecte 

Lingüístic i Pla d’Acció Tutorial) com a documents vius en constant revisió, per 

tant, el claustre i el consell escolar podrà proposar-ne cada any les 

modificacions que consideri adients.        


