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L'Institut La Serra obre les portes el setembre de 1996, en aplicació de la Llei 
Orgànica del Sistema Educatiu de 1990 (LOGSE), quan es generalitzen els estudis 
d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), amb els nivells de 1r i 3r, que es 
completen el curs següent amb 2n i 4t. Amb tot, els estudis d'ESO-Reforma (REM) ja 
s'impartien amb caràcter experimental a l'Institut Agrària l'Urgell, per la qual cosa, el 
nou institut continuarà la formació de 4t d’ESO i de Batxillerat de l’alumnat que 
cursava aquests nivells educatius a l’Agrària. El Decret que publica la creació de 
l'Institut La Serra explicita aquest desdoblament. 

 

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT 

Decret 336/1996, de 29 d'octubre, pel qual es creen diversos instituts d'educació 
secundària (DOGC número 2277 - 6.11.1966). 

"Institut d'educació secundària, amb número de codi 25007517, de Mollerussa, 
emplaçat a la ctra. de Torregrossa, Km. 1'9, per desdoblament de l'institut d'educació 
secundària Agrària de l'Urgell, amb número de codi 25003202, de Mollerussa" 

 

 

Per tant, l'Institut Agrària continuarà impartint els estudis de formació professional i el 
nou institut La Serra, els estudis d'ESO i de Batxillerat.  

Simultàniament, es creen els Instituts de La Granadella, de Bellcaire d'Urgell, 
d'Alcarràs, de Seròs i el Maria Rúbies de Lleida.  

L'activitat docent de l'Institut La Serra s'inicia, doncs, a les instal·lacions de l'Institut 
Agrària, amb l'ampliació d'uns edificis amb aules prefabricades, i amb una part de la 
plantilla d'aquest centre. 

Amb l'aprovació de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació (LEC- Llei d'Educació 
de Catalunya) (DOGC núm. 5422 - 16.07.2009) els instituts d'educació secundària 
(IES) passen a nomenar-se simplement Instituts. 

 

 

1. CONTEXT: HISTÒRIA 
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   Logo des de 2002 a 2010. Autora:Laura Massot Sangrà       Versió Monocrom i acolorida 

 

 

Logo des de 2010 a l’actualitat. Autor: Xavier Brufau 

 

Les primeres classes en l’edifici actual s’impartiren el setembre de 2001. L’edifici fou 
inaugurat oficialment el 2 d’abril de 2003. Es un edifici singular de l'arquitecta Carme 
Pinós i Desplat. Va ser portada de la revista DAU (Debats d'arquitectura i urbanisme 
16, primavera del 2002) i s'inclou al catàleg d'Arquitectures dels equipaments públics 
a Catalunya 2000-2010, per les solucions arquitectòniques que la seva autora va 
aconseguir donar a l'edifici i la seva integració a l'entorn agrícola on està ubicat. 
 

L'Institut La Serra ha viscut el seu període de creació i de consolidació gràcies a 
l'esforç, a la tenacitat i al saber fer de tots els membres del Claustre de professorat i 
dels membres dels diferents equips directius, especialment el que va assumir la 
responsabilitat de posar-lo en funcionament des del no-res, i, sense dubte gràcies a 
la confiança que hi han dipositat els pares i les mares de l'alumnat.  
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2.1. SITUACIÓ 

L’Institut La Serra és l’institut públic d’ensenyament secundari de referència de la 
major part de les poblacions del Pla d’Urgell  i es troba situat a la seva capital, 
Mollerussa, que compta amb un altre institut públic per a l’escolarització dels joves 
de la ciutat. 

                     

 

La comarca, creada en la darrera organització territorial de Catalunya, amb la capital 
Mollerussa, ha gaudit sempre d’una bona salut econòmica. La combinació entre 
comerç, serveis, indústria i agricultura ha permès un desenvolupament equilibrat de 
la zona. Les poblacions, especialment les més properes (Sidamon, Fondarella, El 
Palau, El Poal i Miralcamp) creixen, en part, a partir de la inèrcia de la capital que 
s’ha convertit en dispensadora de serveis (comercials, sanitaris, lúdics, culturals,...). 
Estudis de la desapareguda Caixa de Catalunya situen la comarca i, especialment la 
capital, en els primers llocs de benestar i renda per càpita. 
 
El dinamisme econòmic i industrial de la comarca, sumat a la millora de les 
comunicacions, converteix el Pla en un centre d’atracció de població immigrant. Tot i 
que la major part resideix a la capital comarcal, és prou notable la població que 
s’estableix a les poblacions veïnes. En aquest sentit, cal especificar que, a més de la 
població immigrada no comunitària, el Pla rep immigració interna, procedent, 
sobretot, de la província de Barcelona. Òbviament, els processos migratoris tenen 
una traducció i una repercussió significativa en la realitat educativa. 
 
Culturalment cada poble potencia les seves iniciatives locals; no s’estableixen 
relacions en xarxa i la capital no ha generat l’atracció necessària, en part, per falta 
d’infraestructures i de polítiques adequades. 

2. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 
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La tradició educativa comarcal ja subratlla el caràcter aglutinador de Mollerussa. Des 
de la creació del primer centre de secundària (sense mirar més endarrere com 
l’acadèmica Greoles) els joves de les poblacions veïnes es desplaçaven a estudiar a 
aquesta ciutat. En aquest sentit, no és d’estranyar la creació i la bona acceptació 
d’un “IES comarcal”. Tanmateix, l’existència d’un altre institut públic a les rodalies 
però en un altra comarca (Bellpuig) i la voluntat política d’obrir-ne un altre de nou per 
atendre les reivindicacions d’una part de les poblacions de la Noguera (Bellcaire 
d’Urgell) han provocat la disgregació de la població escolar del Pla d’Urgell en quatre 
centres: Institut Terres de Ponent (Mollerussa-El Pla d’Urgell), Institut La Serra 
(Mollerussa-El Pla d’Urgell), Institut Lo Pla d’Urgell (Bellpuig-Urgell) i Institut 
Ermengol IV (Bellcaire d’Urgell-La Noguera). (vid Centres adscrits ). Per aquest motiu, 
actualment, cap centre de secundària exerceix el paper aglutinador, creador de 
relacions i de lligams socials entre els joves i, sobretot, el paper d’identificació 
comarcal que ha exercit en moltes generacions l’Institut Terres de Ponent. 
 
L'Institut La Serra està situat a la carretera de Torregrossa, als confins sud-
occidentals de la ciutat, en un entorn agrícola de camps de fruiters i cereals. També 
es considera un espai destinat a esbarjo (Parc de La serra) amb instal·lacions 
municipals lúdiques i esportives: pista d'atletisme, d'autocros, aeròdrom, zona de 
barbacoes,... que comparteix funcionalitat amb serveis educatius: EEE Siloè; Institut 
Mollerussa (anteriorment IES l'Agrària d'Urgell), institut de formació professional 
específica; i IRTA. 

              

Ubicació del parc La Serra en el terme de Mollerussa                  Ubicació INS La Serra dins el parc 

 

No hi ha transport públic ni des de Mollerussa ni des de qualsevol població de la 
comarca (només en període escolar una línia regular, El Poal-Mollerussa, arriba al 
centre); per tant, l'accés ha de ser amb transport escolar o transport personal. 
Malgrat tot, s'hi accedeix fàcilment des de totes les poblacions. Fora de qualsevol 
nucli urbà, gaudeix d'un entorn natural agradable i privilegiat. 
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2.2. ENSENYAMENTS IMPARTITS 

• Educació Secundària Obligatòria (ESO) 

• Batxillerat. 
o Modalitat: Ciències i tecnologia 
o Modalitat: Humanitats i ciències socials 

 
L’Institut es va construir per acollir 3 línies d’ESO i 2 de Batxillerat, actualment s’ha 
consolidat amb 4 línes d’ESO (i puntualment 5) i 2 de Batxillerat. 
 
Té concedits els recursos educatius següents: 

• Projecte de diversificació curricular. Aula oberta. 
• Aula d’acollida. 
• Suport intensiu per a l’escolarització inclusiva (SIEI) (abans USEE) 

 
2.3. CENTRES ADSCRITS 
 
L’escolarització secundària al Pla d’Urgell ha estat distribuïda en tres zones. La zona 
nord, a l’Institut Ermengol IV de Bellcaire d’Urgell, que té adscrita l’escola de Linyola. 
La zona est, a l’Institut Lo Pla d’Urgell de Bellpuig, que té adscrites les escoles de 
Vilanova de Bellpuig, Castellnou de Seana, Barbens i Ivars d’Urgell. I la zona central 
i l’oest a l’Institut La Serra (l’Institut Terres de Ponent escolaritza l’alumnat de la 
capital). 
 
Des dels inicis l’Institut La Serra tenia adscrites totes les escoles: 

• Escola Francesc Arenas, de Golmés 
• Escola Mossèn Ton Clavé, de Vila-sana (ZER Vent Serè) 
• Escola Minyons d’Urgell, de Fondarella 
• Escola Arnau Berenguer, del Palau d’Anglesola 
• Escola El Roser, del Poal (ZER Plaurcén) 
• Escola Sant Miquel, de Miralcamp 
• Escola La Bassa, de Torregrossa 
• Escola El Timó, de Sidamon (ZER Plaurcén) 
• Escola Joaquim Palacín, de Bellvís 
• Escola Rufí Bedoya dels Arcs (tancada el 2015) (ZER Plaurcén) 
• Escola Ramon Farrerons, de Bell-lloc d’Urgell 

 
El curs 2018-19, l’increment d’escolars de secundària al Pla d’Urgell, el Departament 
d’Ensenyament decideix obrir un nou institut a la ciutat de Mollerussa (Institut 
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Mollerussa IV). Amb aquest centre, l’Institut La Serra per l’adscripció de les següents 
escoles: 

• Escola Francesc Arenas, de Golmés 
• Escola Mossèn Ton Clavé, de Vila-sana (ZER Vent Serè) 
• Escola El Roser, del Poal (ZER Plaurcén) 
• Escola El Timó, de Sidamon (ZER Plaurcén) 

 
L’existència de centres privats concertats a poca distància d’aquests municipis i, en 
concret, el centre privat concertat de Mollerussa, confessional, en ple centre urbà i 
amb una llarga tradició i reconeixement social, al qual poden accedir amb les 
mateixes condicions els alumnes de les escoles adscrites a l’Institut La Serra, 
exerceix un pes específic en la gestió del centre, el qual ha hagut de lluitar de valent 
per vèncer les resistències familiars a matricular-hi els fills- les filles, especialment en 
els primers anys de la seva creació. 
 

            
Escola Minyons d’Urgell, de Fondarella                    Escola  Arnau Berenguer, del Palau d’Anglesola 
 
 

              
     Escola Sant Miquel, de Miralcamp                                    Escola La Bassa, de Torregrossa 

 

      
        Escola Joaquim Palacín, de Bellvís                     Escola Ramon Farrerons, de Bell-lloc d’Urgell 
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2.4. SERVEIS EDUCATIUS del PLA d’URGELL  

La comarca disposa de xarxa educativa pública i privada concertada. Les poblacions 
les escoles de les quals estan adscrites a l’Institut La Serra tenen només escola 
públic. Algunes escoles constitueixen o formen part d’una zona escolar rural. 
 
Oferta actual comarcal:  Escoles bressol: 19 (17 municipals i 2 privades); Escoles: 14 
públiques i 1 concertada (a Mollerussa);  Zones escolars rurals: 2 (Sidamon i El Poal; 
Castellnou de Seana i Vila-san); Escola d’Educació Especial: 1, pública; Instituts 
públics: 4; Centres d’Educació Secundària concertats: 1, a Mollerussa;  Unitat 
d’Escolarització Compartida, a Mollerussa i Juneda; Centre obert: 1, a Mollerussa; 
Programa de formació i inserció (PTT): 1, a Mollerussa;  Escola Municipal de Música: 
2, a Mollerussa i Linyola; Aules municipals de música: 1, a Ivars d’Urgell;  Escola de 
Dansa: 1, a Mollerussa; Centre de formació d’Adults: 1, a Mollerussa. 
 
Altres serveis educatius: Serveis Educatius: EAP  i CRP;  Programes de transició al 
treball (acadèmia privada);  Centre especial de treball (ACUDAM);  Biblioteca 
Comarcal Jaume Vila;  Museus diversos. L’EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i a 
l’Adolescència, que atén les comarques del Pla d’Urgell, Les Garrigues, L’Urgell i La 
Segarra). 
 
 
 
 
 
 
L'Institut La Serra participa en aquells programes d'innovació educativa que milloren 
el funcionament del centre i l'aprenentatge de l'alumnat. 
 
També té un interès especial per promoure activitats que internacionalitzin el centre i 
que fomentin l'aprenentatge lingüístic i la descoberta cultural d'altres països. 
 
Podeu llegir la relació de projectes o programes d'innovació educativa i la relació 
d'activitats internacionals a l'Annex 1, adjunt a aquest document. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PROJECTES D'INNOVACIÓ i ACTIVITATS INTERNACIONAL S 
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4.1. PRINCIPIS RECTORS (LEC) 

L’Institut La Serra recull els principis rectors definits en l’article 2, apartat 1, de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422 – 16/07/2009). 

El sistema educatiu català es regeix pels principis generals següents: 

a. El respecte dels drets i dels deures que deriven de la legislació vigent. 

b. La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: 
la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 

c. La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració 
de tots els col·lectius basada en la coresponsabilitat de tots els centres 
sostinguts amb fons públics. 

d. El respecte de la llibertat d’ensenyament, i la llibertat de creació de centres i la 
llibertat d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels 
poder públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència 
dels alumnes. 

e. El pluralisme. 

f. La inclusió escolar i la cohesió socials. 

g. La igualtat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències 
bàsiques i la consecució de l’excel·lència en un context d’equitat. 

h. El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país i 
el respecte a la convivència. 

i. El respecte i el coneixement del propi cos. 

j. El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 

k. El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i 
responsable dels recursos naturals i del paisatge. 

l. El foment de l’emprenedoria. 

m. La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 

n. L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola. 

4. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 
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o. L’educació al llarg de la vida. 

p. El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació 
religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions. 

q. L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme i adoctrinament. 

 
4.2. CARÀCTER PROPI 

L’Institut La Serra vol ser referent de qualitat educativa i d’assoliment dels objectius 
d’excel·lència i d’equitat que proposa la llei d’educació. 

Es defineix com un centre inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat, que té com a 
principis bàsics la qualitat pedagògica, la direcció responsable i participativa, la 
dedicació i professionalitat docents, l’avaluació continuada, el retiment de comptes, 
la implicació de les famílies, la preservació de l’equitat, la cerca de l’excel·lència i el 
respecte a les idees i les creences de l’alumnat i de les seves famílies. 

El caràcter propi de l’Institut La Serra queda definit a través de la missió, la visió i els 
valors. 

MISSIÓ 
L'Institut La Serra és el centre públic de referència de la major part del Pla d'Urgell, 
arrelat i vinculat als municipis que en formen part, i s'exigeix per proporcionar en els 
diferents nivells d'estudis que ofereix: 

• una educació de qualitat per tal de preparar l'alumnat per a l'exercici de la 
plena ciutadania i per a la participació activa en la vida econòmica, social i 
cultural, amb responsabilitat i esperit crític, tot respectant el pluralisme i els 
drets i les llibertats fonamentals. 

• una formació integral i completa en coneixements, habilitats, competències i 
valors, prou flexible per adequar-la a les aptituds, interessos, expectatives i 
necessitats de cada un dels nostres alumnes sense discriminació per raó de 
gènere, identitat, religió, llengua,... per tal que puguin desenvolupar les seves 
capacitats i competències personals, acadèmiques i professionals. 

• una formació basada en la responsabilitat individual i en el mèrit i l'esforç 
personals, en un marc de treball cooperatiu, d'equitat, d'inclusió educativa i 
d'interculturalitat. 

• una tutorització individualitzada, en grups reduïts, i una orientació acadèmica 
i professional de cada alumne en col·laboració amb la seva família per donar 
resposta també a les seves aspiracions formatives i laborals futures. 

• un entorn d'aprenentatge divers, motivador i exigent. 
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VISIÓ 
L'Institut La Serra vol continuar essent un centre de referència i de prestigi al Pla 
d'Urgell, amb capacitat per adaptar l'aprenentatge a les necessitats de cada alumne 
i a les demandes de l'entorn. En aquest sentit, treballarà per: 

• cercar estratègies organitzatives i metodològiques que millorin els 
aprenentatges de l'alumnat i assoleixin les competències bàsiques. 

• assolir un treball rigorós i de qualitat des del treball en equip i el talent. 
• millorar contínuament i sostinguda en els resultats i en la satisfacció del 

personal, de l’alumnat i les famílies. 
• personalitzar, tant com sigui possible, els processos d’aprenentatge i els 

itineraris formatius. 
• afavorir l’èxit personal i acadèmic de l’alumne seguint els principis i les 

dinàmiques del model competencial orientador. 
• obrir-nos al món i obrir el món al nostre alumnat. 

 

VALORS 
Els nostres valors defineixen l'organització i els seus professionals, ens impulsen a 
fer la nostra feina i marquen patrons per a la presa de decisions: 

• La persona com a eix : acompanyar individualment cada un dels alumnes en 
el seu creixement personal i, per tant, mirar-los i entrendre’ls com a persones 
i no exclusivament com a aprenents.  

• Treball en equip : coordinar la tasca docent amb eficiència per a un millor 
desenvolupament de les competències de l’alumnat. 

• Esforç : treballar amb intensitat per assolir els objectius educatius, 
d'aprenentatge,... 

• Transparència : posar a disposició tot allò que garanteixi el dret d’accés a la 
informació sobre el centre. 

• Confiança : construir relacions de complicitat amb l'alumnat i les seves 
famílies i ser receptius i oberts a les seves propostes. 

• Compromís : acomplir les responsabilitats encomanades i assumir l'obligació 
de respondre d'allò que fem o no fem. 

• Humilitat : reconèixer els punts febles i les equivocacions per a la millora 
contínua i tenir la capacitat d'escoltar l'alumnat i les seves famílies. 

• Rigor : planificar i dedicar esforços a treballar amb ordre i precisió, buscant la 
màxima qualitat a la feina i els màxims resultats. 

• Innovació : impulsar la creativitat. 
• Proximitat : fer-nos propers a l’alumne/a i que ens senti al seu costat. 
• Alegria : treballar amb bon humor i entusiasme gestionant positivament les 

emocions per obtenir un major benestar personal i grupal. 
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I també mitjançant la política de qualitat. 

POLÍTICA DE QUALITAT 
Per a l'Institut La Serra la qualitat (en el servei, en el tracte, en l'activitat docent, en 
el funcionament organitzatiu,...) és un factor important en la nostra manera 
d'entendre l'ensenyament i de pensar la nostra estratègia. Per tant, les nostres 
actuacions estan dirigides a: 

• Satisfer les expectatives i les necessitats educatives de cada alumne i facilitar 
la seva continuïtat formativa i/o la seva inserció laboral, per ajudar-lo a la 
seva inclusió social. 

• Contribuir, com a institució educativa i com a centre d'educació secundària, a 
l'assoliment dels objectius que estableix el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya.  

• Implicar el conjunt de l'equip humà de l'Institut per tal d'assegurar un alt nivell 
de satisfacció de tota la comunitat educativa. 

• La millora contínua de les activitats docents, administratives, 
complementàries i dels serveis que desenvolupa i presta a la comunitat. 
 

 
 
 
 
 

 
5.1. PRIORITATS INSTITUCIONALS  
 
L’educació es una tasca col·lectiva i de treball en equip, en aquest sentit hem 
d’incentivar un treball sistèmic entre tots els membres de la comunitat educativa, des 
de la participació i el compromís, però, especialment, en l’àmbit de la intervenció 
docent del professorat. Alhora la creació d’espais que afavoreixin la participació 
ajuden a la realització i al desenvolupament de les persones que treballen en el 
centre. 
 
Hem de ser capaços d’oferir itineraris i sortides adequades a les necessitats i 
característiques personals de cadascun dels alumnes. I ajudar-los a descobrir les 
seves aptituds explorant oportunitats potser desconegudes entomant la teoria de les 
intel·ligències múltiples com a eix vertebrador. Al mateix temps, hem de donar una 
òptima formació en coneixements acadèmics així com en valors de conducta social. 
 
La convivència es un factor bàsic per a l’aprenentatge; per tant, hem d’esmerçar 
esforços en transmetre aquells valors que la fomenten i, al mateix temps, hem 

5. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS 
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d’implementar mecanismes de prevenció i resolució de conflictes que dotin l’alumnat 
de recursos, d’eines personals que l’ajudin a integrar-se i a conviure. En aquest 
sentit, intervindrem en el pla d’acció tutorial, especialment en l’àmbit de l’educació 
emocional i les habilitats socials, i en el treball de les competències transversals. 
 
L’actualització metodològica i de coneixements fonamentada en els avenços d’àrees 
com la neurociència o la tecnologia digital es una demanda que no podem defugir. 
Volem introduir novetats que millorin el procés formatiu de l’alumnat des de tres 
vessants: organitzativa, metodològica i pedagògica i de procediments científics i 
tecnològics que serveixen per desplegar els currículums. 
  
Després de la universalització de l’ensenyament, arriba la qualitat. La millora 
contínua ha de ser un dels motors del centre, a partir de la creació d’espais i de 
dinàmiques que possibilitin, anualment, la reflexió, la revisió, l’avaluació i la 
introducció de millores a tots els nivells, des de l’activitat a l’aula fins a la gestió. 
 
També hem de posar el nostre afany en la internacionalització de l’ensenyament en 
dos àmbits: el plurilingüisme i l’intercanvi de models i de processos d’ensenyament 
aprenentatge. En aquest sentit, planificarem la nostra oferta educativa perquè el 
nostre alumnat pugui assolir nivells òptims en l’aprenentatge de diverses llengües 
estrangeres i estudiarem estratègies d’intercanvi i formació docents amb altres 
centres de l’estat espanyol i d’Europa. 
 
També es important donar continuïtat a les fortaleses del nostre centre: 
l’acompanyament personalitzat de l’alumne, l’atenció a la diversitat i a la inclusió, el 
treball en el model competencial orientador i el projecte de diversificació curricular. 
 
Finalment, volem dotar el nostre Institut de dinamisme i flexibilitat, a partir d’enriquir 
l’aprenentatge amb activitats i recursos complementaris de l'entorn i a partir del 
principi que sempre es pot millorar. 
 
5.2. OBJECTIUS EDUCATIUS  
 

1. Millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat, i, per tant, l’assoliment de les 
competències bàsiques. 
1.1. Àmbit lingüístic 

a. Assolir bons nivells de comprensió lectora i d’expressió oral i escrita. 
b. Assolir una bona competència plurilingüe. 

1.2. Àmbit matemàtic i cientificotecnològic 
a. Assolir bons resultats en matemàtiques. 
b. Fomentar el treball interdisciplinari. 
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c. Fomentar el gust per les matemàtiques i les ciències. 
1.3. Àmbit de la informació digital 

a. Introduir estratègies de cerca i tractament  de la informació. 
b. Promoure l’assoliment de la competència digitals. 

1.4. Àmbit social i ciutadà 
a. Treballar el respecte pel nostre entorn natural i a favor del 

desenvolupament sostenible. 
b. Valorar el nostre patrimoni cultural, històric i lingüístic dins un marc de 

respecte vers les altres cultures. 
1.5. Àmbit artístic 

a. Enriquir l’oferta curricular amb activitats artístiques, per tal que 
l’expressió artística esdevingui un vehicle de creixement personal. 
 

2. Potenciar l’excel·lència en els resultats acadèmics. 
3. Disminuir l’abandonament prematur i l’absentisme en determinats col·lectius. 
4. Millorar el processos d’aula a partir de mètodes d’aprenentatge globalitzadors, 

participatius i actius. 
5. Fomentar la utilització didàctica dels recursos digitals. 
6. Promoure una cultura de l’avaluació, formadora i formativa, que afavoreixi la 

millora contínua de la gestió i dels processos d’ensenyament aprenentatge. 
7. Promoure el debat, l’intercanvi i la formació en el si del claustre de 

professorat. 
8. Fomentar la participació i incrementar la identificació de la comunitat 

educativa amb el centre. 
 

5.3. REPLANTEJAMENT DELS OBJECTIUS  
 
Els objectius educatius es concretaran i es desenvoluparan en la programació 
general anual (PGA). La memòria anual recollirà les avaluacions i els progressos en 
la línia que defineixen aquests objectius. 
 
Amb tot, si no s'assoleixen, definirem els mecanismes necessaris per fer un nou 
plantejament en el seu desenvolupament o, en el seu cas, valorar la necessitat 
d'aconseguir-los o no.  
 
Encara que els plantejaments inicials responguin a una determinada línia d'actuació, 
les situacions canviants, la intervenció del claustre de professorat, del consell 
escolar o de l'alumnat i de les famílies, poden aconsellar reorientacions que cal 
saber prendre. 
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6.1. CRITERIS D'ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA  

Els criteris d'organització pedagògica estan desenvolupats en els apartats 
corresponents de les normes d'organització i funcionament de centre (NOFC) i es 
concreten en les concrecions curriculars dels ensenyaments que s'imparteixen en el 
centre, seguint el Decret 187/2015. 

L’organització pedagògica del centre ha de garantir, amb caràcter general: 

• el desenvolupament del currículum oficial, 
• l’assoliment de les competències bàsiques i les pròpies de cada matèria, 
• el desenvolupament el projecte educatiu i l’aplicació del projecte de direcció, 
• la coordinació de la intervenció educativa del professorat, 
• la coherència de la intervenció educativa al llarg de l’ESO i el Batxillerat, 
• l’actuació educativa globalitzada envers l’alumnat.  

 
Totes aquelles formes que adopti la coordinació pedagògica del centre han 
d’incloure els següents àmbits de treball: 

• La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius i de diferents 
centres en aplicació del principi d’inclusió. 

• El desenvolupament de les competències de l'alumnat que li permeti la plena 
integració social i laboral i la incorporació als estudis superiors, a través de 
l’assoliment de les competències bàsiques i dels coneixements necessaris. 

• La incentivació de l’esforç i el foment de la responsabilitat en el propi procés 
d'aprenentatge. 

• L’adequació dels processos d’ensenyament als diferents ritmes i estils 
d’aprenentatge tot adequant la funció del professorat i dels professionals 
d’atenció educativa a les característiques i les necessitats educatives de cada 
edat, nivell i context sociocultural del grup i dels individus que l’integren.  

• Els hàbits de convivència i respecte a l’autoritat del professorat. 
• La implicació del propi alumnat i de les seves famílies en el procés educatiu.  
• L’avaluació objectiva del rendiment escolar, que evidenciï la correlació entre 

els resultats acadèmics dels alumnes i les fites que es proposaven en 
incorporar-se a les diferents etapes educatives.  

•  L’avaluació periòdica dels processos d’ensenyament-aprenentage per ajustar-
los a la realitat acadèmica i social a fi d’avançar en la presa de consciència del 
propi procés d'aprenentatge i en la millora de la qualitat del centre.  

6. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
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L’organització pedagògica del centre donarà prioritat a la coordinació i la coherència 
de les actuacions dels equips docents (coordinació horitzontal) per davant de la 
coordinació dels Departaments Didàctics (coordinació vertical). 
 
6.1.1. Criteris per concretar el currículum  

El disseny del projecte curricular ha de garantir: 

• El compliment de la normativa i dels decrets que despleguen els diferents 
ensenyaments. 

• L'assoliment dels plantejaments educatius del centre. 
• L'assoliment de les competències bàsiques per part del màxim nombre 

d'alumnes. 
• La inclusió i la igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat. 
• La personalització de l'ensenyament. 
• La innovació i l'actualització metodològiques. 
• El compliment de les expectatives de l'alumnat i de les seves famílies, per 

continuar estudiant estudis superiors, estudis de formació professional o per 
inserir-se laboralment. 

 
6.1.2. Criteris metodològics  

L'Institut La Serra vol garantir la llibertat del professorat per escollir els mètodes 
d’aprenentatge més adients perquè l'alumnat assoleixi les competències i els 
continguts clau del seu àmbit i dels àmbits transversals, d'acord amb els criteris 
consensuats per l'equip docent i/o el departament didàctic. Ara bé, per tal de donar 
resposta al model curricular descrit al Decret  187/2015 i als resultats recollits en 
diferents avaluacions externs i internes, anem introduint: 

• Mètodes participatius i actius, que fomenten el treball cooperatiu, 
l'aprenentatge significatiu. 

• Mètodes que afavoreixin la globalització i la interdisciplinarietat dels 
aprenentatges. 

• Mètodes que ajudin a la personalització de l'aprenentatge, l'autonomia i la 
coresponsabilitat de l'alumnat. 

• Mètodes que assegurin els aprenentatge que ha d'adquirir l'alumnat per 
garantir una incorporació positiva en els futurs estudis postobligatoris. 
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6.1.3. Criteris organitzatius  

a. Agrupament de l'alumnat 

El centre agruparà els alumnes de la manera que consideri més adient per afavorir 
l’aprenentatge i el creixement personal de l’alumnat a partir de la informació 
facilitada pel centre d’origen de cada alumne/a, i d’acord amb el principi de 
l’educació inclusiva. 

Seran principis orientadors de l’agrupament de l’alumnat: 

• L’equilibri geogràfic. 
• L’equilibri de gènere i la coeducació. 
• La conservació de vincles socials i afectius, i l’afavoriment de la 

sociabilització. 
• Les necessitats educatives reflectides, en part, en l’assoliment dels cicles 

escolars i de les competències bàsiques de Primària. 
• Les necessitats personals, conductuals i educatives. 
• Els itineraris curriculars (optatives, segona llengua estrangera, modalitat de 

batxillerat,...). 
• La continuïtat del grup classe entre 1r i 2n curs d’ESO. 
• El risc d’abandonament escolar. 

 
L’agrupament de l’alumnat haurà de respectar els principis pedagògics recollits en el 
pla d’atenció a la diversitat del centre. 
 

b. Assignació del professorat 

Seran principis orientadors de l'assignació del professorat: 

• Garantir el desenvolupament del currículum, de l’orientació i l'acció tutorial, les 
estratègies didàctiques pròpies del centre i els projectes pedagògics, 
metodològics i curriculars que pugui endegar el centre. 

• Cobrir les funcions docents requerides per a l’aplicació del projecte educatiu i 
del projecte de direcció. 

• Respectar l'especialitat docent tot i valorar la idoneïtat per a altres tasques a 
partir de la formació, l'experiència o la competència personal. 

• Garantir la continuïtat dels tutors i de l’equip docent i l'estabillitat d'una part de 
l'equip docent de 1r curs d'ESO. 
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• Assegurar la implementació de projectes (treball interdisciplinari, projectes 
d’innovació, modificacions horàries, atenció globalitzada,...). 

• Assegurar la coherència amb metodologies i estratègies d’avaluació a tot el 
nivell o al llarg d’un cicle o d’etapa. 

• Vetllar perquè intervingui el mínim nombre de professorat per a cada grup. 

• El professorat que imparteix docència a programes d’atenció a la diversitat es 
regirà per la pròpia organització del programa.  

• El professorat de l’especialitat d’orientació educativa i els mestres de 
pedagogia terapèutica es regiran per l’organització definida en el pla d’atenció 
a la diversitat: grups específics amb ràtio més baixa, suport a l’aula ordinària, 
programes específics, SIEI,... 

Per tal de consolidar aquests criteris la direcció nomenarà en primer lloc els càrrecs 
directius, els de coordinació i les tutories de grup. 
 
6.1.4. Criteris respecte l'avaluació  

L’avaluació acadèmica de l’alumnat ha de ser fonamentalment una eina per orientar 
l’alumne en el seu itinerari personal i en el seu procés d'aprenentatge; per tant, ha de 
tenir en compte les capacitats, les habilitats, els interessos i les necessitats de tot 
l’alumnat i ha d’actuar sobre el procés d’aprenentatge per proporcionar-li el suport 
pedagògic més adequat en cada moment. També ha de permetre al professorat 
identificar els avenços, les dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés 
educatiu i prendre les decisions oportunes per garantir que tot l'alumnat assoleixi les 
competències previstes (avaluació formativa). 

L'avaluació s'ha de dur a terme d'acord amb el model competencial de l'aprenentatge 
i ha d'oferir a l'alumnat un retorn qualitatiu dels resultats que li permeti esdevenir un 
actor actiu del seu procés d'aprenentatge (avaluació formadora). Per tant, l’avaluació 
tindrà dues dimensions: una avaluació quantitativa i una avaluació qualitativa. I 
haurà de fer-se a partir de diferents instruments (proves escrites, orals, exercicis, 
pràctiques, test, rúbriques,...) i incorporarà mecanismes d'autoavaluació o 
coavaluació. També haurà d’integrar la informació recollida en diferents aspectes: 
aprenentatge de continguts, habilitats i procediments, actituds personals i 
col·lectives,... 
 
Perquè l'alumnat pugui autorregular el seu aprenentatge, el professorat compartirà 
amb ell els objectius d'aprenentatge, la relació d'activitats que es realitzaran i els 
criteris d'avaluació. 
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El seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge i, per tant, l’avaluació dels 
aprenentatges de l’alumnat es farà, com a mínim, cinc vegades cada curs acadèmic 
(avaluació inicial i tres avaluacions ordinàries i una d'extraordinària). 
 
L'Institut, a través de l'equip docent, facilitarà a l'alumnat i a la seva família un 
informe de seguiment i un consell orientador en finalitzar cada curs o a durant el 
tercer trimestre escolar. 
 
El procés d'avaluació en la seva globalitat serà explicitat en un document a part 
(referenciat en els Annexos) segons les directrius del Decret 187/2015, de 25 
d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria i de 
l'Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol per la qual es determinen el procediment, els 
documents i els requisits formals del procés d'avaluació de l'educació secundària 
obligatòria.  
 
6.1.5. Criteris per a l'atenció a la diversitat i p er a la inclusió  

L'Institut vol ser integrador i obert a la diversitat personal, familiar i acadèmica, i vol 
oferir un context escolar capaç d'acollir tot l'alumnat. Atén la diversitat com a 
característica intrínseca de la realitat humana i procura el desenvolupament de 
persones diferents i diferenciades, cadascuna d'elles segons i amb les seves 
possibilitats i excel·lències. 
 
El centre ha de possibilitar que tot l'alumnat trobi l'espai per desenvolupar les seves 
competències. En aquest sentit el centre aposta tant per oferir recursos a l'alumnat 
amb necessitats educatives específiques (nese) com a l'alumnat amb alt rendiment 
acadèmic i/o amb altes capacitats, amb entorns d'aprenentatge rics, amb 
metodologies diversificades, amb optatives específiques,..  
 
Aquest treball només es viable des de la personalització (fins on sigui possible) de 
l'aprenentatge, des de l'autonomia i la coresponsabilitat de l'alumne, des de la 
flexibilitzaciáo de l'organització de l'aula, des de metodologies diversificades i l'ús de 
les tecnologies de la informació i la comunicació. I, òbviament, des de la intervenció 
coordinada de l'equip docent. 
 
El pla d'atenció a la diversitat concreta i especifica l'organització de l'atenció a 
l'alumnat, els principis pedagògics i les mesures que pot implementar el centre i els 
recursos de què disposa (treball cooperatiu, diversificació curricular, AA, SIEI, ...). El 
pla contempla també el traspàs de primària a secundària, la dedicació a la pràctica 
intensiva de l'esport i a la dansa, l'estudi musical o de llengües estrangeres,... I té 
com a referència el Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a 
l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. 
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6.1.6. Criteris per a l'orientació i la tutoria  
 
L’orientació i l’acció tutorial són un dels eixos bàsics del projecte educatiu del centre 
i, per tant, han de tenir garantits els recursos personals, el temps i l’espai específic, 
d'acord amb les normes d'organització i funcionament del centre i d'acord amb el pla 
d’acció tutorial. L’assoliment d’un acompanyament reeixit de l’alumnat, des d’una 
vessant personal i acadèmica, individualment i col·lectiva, al llarg de la seva 
escolarització afavoreix l’èxit educatiu. 

L’acció tutorial del centre parteix d’aquests tres principis: 
1. L’orientació educativa i l’acció tutorial impliquen tot el professorat, és una 

tasca d’equip i ha de tenir un plantejament global i interdisciplinari. 
2. L’orientació educativa i l’acció tutorial s’han de desenvolupar de forma 

coherent, programada i degudament seqüenciada al llarg de tota 
l’escolarització de l’alumnat en el centre. 

3. L’orientació educativa i l’acció tutorial forma part de l’acció educativa i és 
inseparable del procés d’ensenyament aprenentatge; per tant, és una funció 
pròpia de la docència 

 
 
L’orientació i la tutoria tenen com a finalitats bàsiques: 

a. Afavorir l’educació integral de l’alumne com a persona, en les dimensions 
social, intel·lectual, emocional i moral. 

b. Promoure una educació personalitzada i que tingui en compte les 
potencialitats i les necessitats de cada alumne/a. 

c. Implicar tot el professorat, les famílies i l'alumnat en aquest procés de 
seguiment i acompanyament. 

d. Ajudar l’alumne/a a aprendre a prendre decisions donant-li eines personals i 
d’orientació acadèmica i professional. 

e. Potenciar una dinàmica d’aula que afavoreixi el procés d’ensenyament 
aprenentatge. 

 
En aquest sentit, volem dissenyar un conjunt d’activitats educatives destinades a 
l’entrenament i l’hàbit de les competències següents: 

• Aprendre a ser un mateix (amb confiança, responsabilitat, seguretat, 
autoconeixement, constància i autoestima) 

• Aprendre a ser autònom (a partir de la cura d’un mateix i de l’entorn, de 
participar i orientar-se en la presa de decisions en l’espai i el temps) 

• Aprendre a aprendre (amb hàbits de treball, pautes d’estudi, capacitat 
d’esforç, disciplina, atenció, reflexió, escolta activa, pensament divergent, 
crític i creatiu) 

• Aprendre a comunicar-se (a partir de les pròpies emocions, sentiments, 
necessitats i idees, capaç de conversar en un grup per construir, tenint en 
compte la comunicació verbal però també la no verbal). 
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• Aprendre a viure junts (a partir de les relacions amb els altres, el treball de 
cooperació, la comprensió i interacció amb la realitat social i el valor i respecte 
de les diferències). 

 
6.1.7. Criteris per a gestió dels recursos humans  
 
La participació de la direcció en la gestió dels recursos humans es basa en els 
següents principis: 

a. Assegurar l’especialitat docent per poder impartir el currículum oficial. 
b. La transparència, l’objectivitat i la professionalitat en els processos de selecció 

de personal. 
c. Garantir els criteris de publicitat, mèrit i capacitat. 
d. Cercar el talent i valorar les capacitats i habilitats personals. 
e. Comptar amb el suport del consell de direcció i informar prèviament el claustre 

i el consell escolar. 
 
La proposta de llocs de treball docent amb perfils professionals singulars ha de 
respondre a necessitats per garantir el compliment de les prioritats institucionals i 
dels objectius educatius recollits en l’apartat 5. En aquest sentit, s’inclouran en el 
catàleg llocs docents per: 

• Impulsar el canvi metodològic a l’aula. 
• Potenciar la utilització de les TAC en els processos d’ensenyament 

aprenentatge. 
• Garantir l’adequada gestió tècnica del recursos i les instal·lacions digitals. 
• Reforçar l’aprenentatge plurilingüe. 
• Assegurar el talent necessari per garantir la qualitat en la docència. 

 
En cas d’una disminució significativa dels recursos humans assignats es prioritzarà 
la selecció de docent amb doble especialitat. 
 
6.2. CRITERIS D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ  
 
6.2.1. Criteris per definir l'estructura organitzat iva i de gestió  

L'organització interna i el sistema de gestió ha de permetre assolir les propostes 
educatives del centre, adaptant-se a l'entorn en què s'ubica el centre i a les 
innovacions i modificacions que es vagin produint. 

L'organització ha de gaudir de prou flexibilitat per adaptar-se amb facilitat a les 
propostes o necessitats educatives que vulgui entomar el centre, fruit de 
l'actualització dels principis educatius, del projecte de direcció o del marc legal que el 
regeix. 
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Els eixos principals que regeixen la definició de l'estructura organitzativa del centre 
són: 

• l'atenció i l'acompanyament a l'alumnat. 
• la coordinació de la tasca docent. 
• el desenvolupament dels diferents projectes (d'innovació, didàctics,...). 

 
La funció docent s'ha d'exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica, de 
coherència i respecte al projecte educatiu i al caràcter propi del centre, del 
col·laboració amb el desenvolupament del projecte de direcció i ha d'incorporar el 
treball en equip entre els docents i també amb els professionals d'atenció educativa. 
 
Les normes d'organització i funcionament defineix amb detall l'estructura, expliciten 
les funcions i les delegacions de responsabilitats i estableixen les relacions 
orgàniques entre els diferents càrrecs. 
 
6.2.2. Lideratge  
 
L'equip directiu exerceix les seves funcions, gestiona i lidera el centre a través del 
projecte de direcció, de plans estratègics i d'acord de coresponsabilitat, si s'escau, 
amb el suport i la col·laboració del consell de direcció (coordinadors de nivell). 
 
La direcció delega funcions i preses de decisió als òrgans de coordinació del centre 
perquè l'esforç comú faciliti el trànsit cap a la consecució de la visió establerta, i el 
desenvolupament del projecte educatiu i de direcció. Fomenta la iniciativa i la 
participació de les persones coordinadores i responsables en els seus àmbits 
d'actuació i en recull el retorn necessari per ajustar la planificació de cada curs. En 
aquest sentit, es potencia l'autonomia dels òrgans de coordinació, especialment en 
els àmbits pedagògic i d'innovació. 
 
6.2.3. Participació de la comunitat educativa  
 
Es considera imprescindible la participació de tota la comunitat educativa en els 
processos de gestió i funcionament. Professorat, personals d'atenció educativa,  
alumnat, famílies i personal no docent ha de tenir canals de participació per tal de 
col·laborar i coresponsabilitzar-se en la qualitat del servei que presta el centre, tant 
pels mitjans  previstos (claustre, consell de delegades,...) com per d'altres 
circumstàncies que puguin requerir la participació general. Per això es necessària 
una plena transparència en la gestió i un flux eficient de la informació 
Per tal d'aconseguir una major cohesió entre els diferents estaments de participació 
que formen la comunitat educativa es fixa com a objectiu donar el màxim de veu a 
les persones que integren aquesta comunitat. 
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Els mecanismes, àmbits i òrgans de participació estan desenvolupats en els apartats 
corresponents de les normes d'organització i funcionament. 
 
6.3. ACOLLIDA I CONVIVÈNCIA  
 
6.3.1. L'acollida  
 
L'Institut dona una especial importància a l'acollida de l'alumnat que inicia els seus 
estudis al centre així com a les seves famílies. Així doncs, en el curs previs a iniciar 
els seus estudis a l'Institut es realitzen diverses actuacions tant amb els nois i noies 
com amb les seves famílies. 
 
Quan un alumne s'incorpora durant el curs, també s'apliquen les mesures adients 
per tal de facilitar la seva adaptació al centre alhora que es facilita a la família la 
informació adient i oportuna perquè conegui el caràcter propi i el funcionament del 
centre. 
 
De la mateixa manera es dona molta importància a l'acollida del personal que 
s'incorpora al centre, al qual se li facilita la informació necessària per tal d'ajudar-lo al 
coneixement del projecte educatiu i a l’adaptació del seu exercici professional. 
Aquesta acollida es realitza per part de dos membres de l'equip directiu, dels 
coordinadors de nivell i del cap de departament. 

A fi de sistematitzar les actuacions previstes, s'ha redactat el pla d'acollida 
(referenciat en els Annexos). 
 
6.3.2. La convivència  
 
La bona convivència és un pilar bàsic per a l'èxit escolar, per la qual cosa, ha de ser 
centre d'atenció del funcionament del centre. 
 
La convivència ha de garantir un clima de benestar en el qual tothom es senti 
acceptat i pugui avançar, amb alegria i satisfacció, en el desenvolupament de 
capacitats, habilitats, aprenentatges i emocions. Aquest clima només es possible des 
de: 

• l'acceptació de la pluralitat i de la diversitat. 
• l'aprenentatge de la gestió dels propis conflictes i dels conflictes amb els altres 
• l'aprenentatge de l'autocontrol. 
• l'assumpció de valors com la solidaritat, l'acceptació, la pau,... 
• la prevenció de conductes i situacions  
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Per avançar en aquesta direcció, s'implementaran mesures de promoció de la 
convivència des de l'acció tutorial (valor moral de la conducta, sensibilització, 
asseritivtat, empatia...), des de l'àmbit organitzatiu (protocols, programes de 
mediació, formació, bones pràctiques,...) i des de l'àmbit personal i social. 
 
Les normes d'organització i funcionament (NOFC) recullen i expliciten les actuacions 
del pla de convivència i mediació escolar (referenciat en els Annexos). 
 
6.4. DESPLEGAMENT DE LES TECNOLOGIES DIGITALS  

Les tecnologies de la informació i de la comunicació, inclosa la telefonia mòbil, 
ofereixen múltiples recursos per a l’acció didàctica i per a l’aprenentatge de 
l’alumnat. Aquests recursos, de tipologies diverses, com ara unitats didàctiques, 
material de consulta, fonts d’informació, cercadors,  programes d’exercitació i de 
simulació, programes lúdics i educatius, ... tenen un gran potencial per a estimular i 
centrar el treball a l’alumnat i, alhora, reforcen la tasca del professorat. 

Per aquest motiu, treballarem perquè: 

• l’alumnat adquireixi coneixements i desenvolupi les seves competències amb 
eines tecnològiques d’una manera sistemàtica, planificada i coherent. 

• l'alumnat les utilitzi amb el major respecte envers les altres persones i, per 
tant, que adquireixi els valors, l’esperit crític i el civisme adequats. 

• l'accés i l'ús de les tecnologies digital no perjudiqui l'aprenentatge de l'alumnat 
per raons socioeconòmiques ni  disminueixi la igualtat d'oportunitats. 

 

El pla TAC (referenciat en els Annexos) recull i explicita les actuacions en l'ús i el 
desplegament de les tecnologies digitals; al mateix temps, el projecte curricular 
definirà i planificarà l'assoliment de les competències de l'àmbit digital. 
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7.1. EL TRACTAMENT, L'APRENENTATGE I L'ÚS DE LES LL ENGÜES 
 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua pròpia del centre i 
s’utilitzarà com a llengua vehicular i d’aprenentatge i com a vehicle d’expressió en 
totes les activitats docents i administratives, tant internes com externes. Amb tot, per 
tal que l’ús de la llengua catalana no quedi limitat a un ús acadèmic i administratiu 
haurà de ser la llengua de tot el context educatiu que envolti el procés 
d’aprenentatge: de l’espai comunicatiu, del material i dels recursos,. 
El català també és la llengua de referència en l’ensenyament d’altres llengües, tot 
establint acords per relacionar les estratègies didàctiques. 

En finalitzar l’educació obligatòria, el nostre alumnat ha de ser competent en l’ús de 
la llengua catalana, la llengua castellana i la llengua anglesa i, si vol ha de poder 
comunicar-se adequadament en una segona llengua estrangera. Alhora, ha de poder 
accedir, si vol, a informacions i coneixements en altres llengües. Aquest 
aprenentatge lingüístic li ha de servir com una porta d’accés al coneixement d’altres 
realitats culturals i socials tot valorant la llengua pròpia. 

El centre ofertarà com a primera llengua estrangera la llengua anglesa. I com a 
segona llengua estrangera, la llengua francesa. Sense menystenir la possibilitat 
d’impartir altres llengües (estrangeres o de l’estat espanyol) en horari lectiu o 
extraescolar i de facilitar que l’alumnat de nacionalitat estrangera (i també el conjunt 
de l’alumnat) pugui conèixer les cultures i les llengües d’origen; sempre i quan es 
disposi dels recursos humans i organitzatius adients.  

Es prioritzarà l'assoliment de competències en l'expressió oral i, metodològicament, 
es treballarà a partir d'agrupaments flexibles, grups reduïts i materials comunicatius 
reals. 

El centre iniciarà l’ensenyament-aprenentatge de la segona estrangera a 1r curs 
d’ESO. Aquesta oferta es planificarà de forma integral, coherent i progressiva al llarg 
de tota l’etapa i, si es dóna la demanda suficient (5 alumnes), es farà extensiva a 
Batxillerat. 

Amb la voluntat d’avançar en la millora metodològica i en un treball integrat de 
l’aprenentatge de les llengües el centre impulsarà la participació en projectes que 
facin referència a l’ensenyament-aprenentatge de les llengües i la cooperació amb 
àrees no lingüístiques; així com l'organització d'activitats complementàries 
encaminades a millorar la competència lingüística de l’alumnat, a ampliar la seva 
visió multicultural i plurilingüe (intercanvis epistolars, telemàtics o presencials a 

7. EL PROJECTE LINGÜÍSTIC (referenciat en els Annexos)  
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través de programes europeus, intercanvis bilaterals, colònies o estades lingüístics 
dins o fora del calendari escolar).  

La direcció del centre podrà promoure l’ús d’una llengua estrangera com a llengua 
vehicular d’una matèria no lingüística o d’un bloc curricular si s’ajusta a criteris de 
coherència en l’itinerari formatiu, amb garantia de continuïtat lingüística i no 
discriminació de l’alumnat. A més, l’ús de la llengua estrangera no ha de dificultat 
l’accés als coneixements propis de la matèria. 

També, el professorat pot utilitzar a l’aula recursos complementaris (cinema, articles, 
vídeos,...) en llengua estrangera per tal de reforçar la dimensió plurilingüe del procés 
d’aprenentatge. 
 
7.2. L'ÚS NO SEXISTA DEL LLENGUATGE  
 
Els professionals del centre i sobretot els qui emetin documentació administrativa i 
acadèmica procuren utilitzar un llenguatge no sexista ni androcèntric. En aquest 
sentit, els equips docents, el professorat i el personal d'atenció educativa, el personal 
d'administració i serveis treballen per superar tota mena d'esterotips i per mantenir 
una actitud crítica davant expressions i continguts de risc que denigren les persones 
per motius d'identitat de gènere o que s'associen a imatges tòpiques. 
 
7.3. L'ATENCIÓ LINGÜÍSTICA DE L'ALUMNAT NOUVINGUT  
 

El centre treballarà per garantir que l’alumnat que s’incorpora tardanament al 
sistema educatiu català, en acabar l’educació secundària, pugui conèixer les dues 
llengües oficials: la llengua catalana i la llengua castellana. Aquesta voluntat estarà 
condicionada a l’edat i el moment d’arribada de l’alumnat. Ara bé, atès que la llengua 
catalana és la llengua vehicular de l’ensenyament, el centre prioritzarà 
l’aprenentatge de la llengua catalana. 
 
La direcció del centre establirà les mesures organitzatives pertinents per a l’acollida i 
l’atenció lingüística d’aquest alumnat, per tal de facilitar-li l’accés a l’aprenentatge de 
la llengua vehicular. Aquestes mesures hauran de donar suport a l’aula d’acollida i, 
en cas que no es disposa d’aquest recurs, hauran de suplir-lo. Alhora, tots els 
departaments didàctics hauran d’acordar les mesures metodològiques i les 
adaptacions individuals més adients per tal d’anar incorporant a l’aula ordinària 
l’alumnat nouvingut que ja ha assolit, a l’aula d’acollida, l’aprenentatge inicial de la 
llengua catalana o per atendre l’alumnat nouvingut que, per motius diversos, 
assisteix directament a l’aula ordinària. 
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El pla d'acollida (referenciat en els Annexos) recull i sistematitza el conjunt 
d’actuacions i mesures organitzatives i curriculars que es posaran en funcionament 
per tal de facilitar la incorporació de l’alumnat nouvingut. Aquest document també 
inclou els protocols d’acollida i d’incorporació a l’aula d’acollida i a l’aula ordinària. 
 
 

 

 

 
L'Institut valora molt positivament mantenir relacions formatives i col·laborar  amb 
l'entorn i amb tots els sectors de la comunitat educativa, ja que la tasca que té 
encomanada no es pot realitzar amb èxti sens la participació de les famílies i de 
l'entorn socials en qual estem inserits. 
 
Un dels nostres propòsits, doncs, es mantenir i activar una bona col·laboració amb 
les famílies, amb empreses i amb entitats amb les quals compartim objectius 
comuns. 
 
8.1. RELACIONS AMB LES FAMÍLIES  
 
La relació amb les famílies o tutors legals és bàsica i fonamental per tal de dur a 
terme una tasca educativa efectiva i ajustada a les necessitats de l'alumnat. El 
tutor/la tutora individual es responsabilitza de canalitzar la informació i gestió la 
comunicació amb cada família. També es el tutor/la tutora individual qui té la 
responsabilitat de mantenir, com a mínim, una reunió  presencial al llarg del curs 
amb les famílies de cada un dels seus tutorand. 
 
A més, l'equip de tutors i tutores organitzarà i convocarà les reunions col·lectives de 
pares i mares, com a mínim una durant la primera avaluació. 
 
La informació facilitada a les famílies i la comunicació que s'estableixi entre ambdues 
parts ha de respondre a criteris de professionalitat, confidencialitat, veracitat i 
eficàcia, i s'establirà amb la freqüència que es valori necessària per atendre millor 
l'alumne/a. 
 
Institucionalment, la direcció del centre establirà els canals adequats per traslladar la 
màxima informació a la Junta de l'AMPA amb qui procurarà mantenir contactes 
freqüents, no menys d'una vegada al curs, i amb qui acordaran els espais de 
col·laboració. 
 
 

8. LES RELACIONS AMB L'ENTORN 
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8.2. RELACIONS AMB ELS CENTRES ESCOLARS  
 
L'Institut La Serra està obert a mantenir relacions fluides amb altres centres siguin 
d'on siguin tant per afavorir la interacció entre l'alumnat com l'intercanvi i la formació 
entre professorat. 
 
8.2.1. Coordinació amb les Escoles adscrites  
 
Per tal de facilitar a l’alumnat la transició entre l’Educació primària i l’Educació 
secundària i per tal d’assegurar una continuïtat i una coherència en el procés 
educatiu, es faran reunions de coordinació amb les escoles adscrites. 
 
Aquestes reunions han d’estar orientades a: 

• Conèixer els respectius projectes educatius, l’organització i el funcionament 
dels centres. 

• Conèixer i coordinar el desenvolupament dels respectius currículums 
• Coordinar i elaborar, si s’escau, les activitats de reforç d’estiu. 
• Traspassar la informació de l’alumnat i la documentació corresponent. 
• Conèixer l’adaptació de l’alumnat a l’Institut. 

 
8.3. RELACIONS AMB EMPRESES  
 
S'afavorirà les relacions amb empreses del territori per impulsar programes de 
formació compartida (acadèmica i laboral), tant a l'ESO com al Batxillerat. 
 
8.4. RELACIONS AMB ENTITATS I INSTITUCIONS PÚBLIQUE S 
 
L'Institut La Serra vetlla per mantenir relacions de col·laboració amb les institucions 
públiques com els Ajuntaments, el Consell comarcal del Pla d'Urgell, les universitats 
catalanes, els serveis educatius,...en tant que oportunitat que aporten beneficis 
formatius al nostre alumnat. 
 
En el marc d'aquesta voluntat, l'Institut col·labora i participa en programes que liderin 
aquestes entitats: Biblioteca comarcal Jaume Vila de Mollerussa (Mollerussa, 
municipi lector; formació d'usuaris), Pla educatiu d'entorn, Pla català d'esport a 
l'escola, Activitats de dinàmica educativa del Consell comarcal,...  
 
També estem obert a col·laborar amb altres entitats amb qui puguen compartir 
objectius i interessos i s'ajustin al projecte educatiu i a la programació anual del 
centre. 
 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut La Serra    

 

31 

 

 
 
 
 
9.1. MECANISMES D’AVALUACIÓ  
 
L’avaluació constitueix una peça angular perquè permet la millora contínua a partir 
del coneixement i l’anàlisi dels resultats obtinguts i la reorientació, si s’escau, dels 
plantejaments educatius del centre. 
 
S’aborda des d’una perspectiva quantitativa i d’una perspectiva qualitativa a través 
de procediments interns (autoavaluació, que s’hauria de recollir en un pla d’avaluació 
interna) i d’avaluacions externes independents (AVAC, prova de competències 
bàsiques, AGD, SIC,...). 
 
Tot i que el principal sistema de valoració són els indicadors, a continuació, 
enumerem instruments que també utilitzarem per a la recollida de dades. 
 

• Gràfica comparativa dels resultats acadèmics d’un mateix grup al llard dels 
cursos (especialment 1r, 2n i 3r d’ESO). 

• Anàlisi de les activitats complementàries (qualitat, satisfacció, participació, 
tipologia,...). 

• Entrevistes anuals amb famílies escollides a l’atzar per conèixer la seva visió 
del centre i la seva experiència. 

• Contactes periòdics amb l’AMPA per recollir les inquietuds de les famílies. 
• Entrevistes amb els delegats i les delegades de curs, escollits a l’atzar o 

segons realitats observades i, quan s’escaigui, amb el Consell de delegats i 
delegades. 

• Enquesta anual de satisfacció a tots els sectors de la comunitat educativa. 
• Revisió semestral amb la Comissió pedagògica i sessions de valoració a final 

de curs des dels Departaments didàctics i equips docents. 
• Observadors interns i externs de la convivència. 
• Aportacions des d’Inspecció educativa. 

 
9.2. DEFINICIÓ D’INDICADORS DE PROGRÉS  
 
Tenim com a referència els indicadors del Sistema d'indicadors de centre (SIC). 
 
Indicadors de context : Prendrem en especial consideració els següents: 

• Percentatge d’alumnat de l’àrea d’influència 
• Índex de diversitat significativa 

9. AVALUACIÓ DEL CENTRE 
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• Índex d’absentisme i d'abandonament 
• Índex d’identificació de les persones amb el centre 

 
Indicadors de resultats: 

• Evolució dels índex de superació de les matèries i de la prova de 
competències bàsiques. 

• Índex d’alumnat en la franja alta de la prova de competències bàsiques. 
• Índex de disminució d’alumnat en la franja baixa de la prova de competències 

bàsiques. 
• Índex d’alumnat amb un resultat global excel·lent a final de cada curs. 
• Percentatge de satisfacció amb els resultats acadèmics obtinguts. 
• Índex de graduats en ESO a través dels projectes de diversificació curricular. 
• Índex d’alumnat que estudia i certifica una segona llengua estrangera. 
• Grau de satisfacció en la pertinença al centre. 

 
Indicadors de processos: 

• Índex de participació de les famílies: reunions col·lectives i entrevistes. 
• Nivell de satisfacció amb els canals de comunicació i amb la informació 

rebuda. 
• Índex de satisfacció en l’acollida (personal, alumnat i famílies). 
• Índex de satisfacció en la coordinació del professorat. 
• Índex d’activitats d’internacionalització del centre. 
• Índex d’activitats que treballen l’expressió oral. 
• Índex d’activitats que avaluen la cerca i el tractament de la informació digital. 
• Índex d’activitats artístiques que ofereix el centre. Demanda i satisfacció. 
• Percentatge d’entrevistes tutorials anuals. 
• Percentatge de professorat que incorpora mètodes d’aprenentatge diferents. 
• Percentatge de professorat que incorpora l’ús de tecnologies digitals. 
• Nombre de projectes interdisciplinaris. 
• Índex de satisfacció per la línia metodològica del centre. 
• Índex d’expulsions i d’actuacions de mediació. Evolució. 

 
Indicadors de recursos: 

• Índex de professorat que realitza activitats de formació vinculades als 
objectius educatius del centre. 

• Percentatge de professorat que participa en la formació en el centre. 
• Augment de les despeses de manteniment. 
• Grau de satisfacció entre els espais i els mètodes d’aprenentatge.  
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La direcció del centre formula la proposta inicial del projecte educatiu i les 
modificacions o adaptacions corresponents. El Claustre intervé en l'elaboració, 
modificació i actualització fent aportacions a la proposta inicial i aprova els aspectes 
pedagògics. 
 
Correspon a la direcció aprovar el projecte educatiu prèvia consulta preceptiva al 
Consell escolar, que n'expressa el suport per una majoria de tres cinquenes parts 
dels seus membres. En l'aprovació del PEC, la direcció farà constar si compta amb 
el suport del Consell escolar, en cas que no el tingui haurà de motiva la seva decisió 
d'aprovar-lo, si es el cas, davant d'aquest òrgan col·legiat i es farà consta en acta. 
 
El PEC serà vigent mentre no s'aprovi una nova revisió per part de l'òrgan 
competent, a iniciativa de la mateixa direcció, o a petició del Claustre de professorat 
o del Consell escolar. 
 
 
 
 
 
La comunicat educativa de l'Institut i, particularment, cada un dels sectors que la 
composen, ha de tenir coneixement del projecte educatiu del centre. La seva 
assumpció i observació ha de guiar les actuacions dels personal, de l'alumnat i de 
les famílies, que han de respectar i mantenir el caràcter i la línia propis de l'Institut, 
sense detriment que, a través dels òrgans i espais de participació, puguin aportar 
propostes de modificació o millora. 
 
En aquest sentit: 

• L'alumnat assumeix el compromís de respectar el projecte educatiu. 
• Les famílies tenen el dret d'estar degudament informades del projecte 

educatiu del centre i, a més, tenen el deure de respectar-lo. 
• El professorat exerceix la seva tasca docent en el marc del projecte educatiu i 

d'acord amb els principis i criteris pedagògics que s'hi recullen, sense 
menystenir els drets i deures que fixa la legislació vigent. 

 
La difusió del projecte educatiu es farà a través de la pàgina web de l'Institut, i en el 
procés d'acollida de les famílies, de l'alumnat i del professorat. 
 

10. APROVACIÓ I REVISIÓ DEL PEC 

11. DIFUSIÓ DEL PEC 
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• Llei Orgànica 2/2006 , de 3 de maig, d'Educació (LOE) (BOE núm. 106, de 
4.5.2006). 

• Llei 12/2009 , del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009) 
• Decret 102/2010 , de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatiu (DOGC 

núm. 5686, de 5.8.2010). 
• Decret 155/2010 , de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius 

públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753, de 
11.11.2010). 

• 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. 

• Decret 39/2014 , de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per 
definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (DOGC núm. 6591, de 
27.03.2014). 

• Decret 187/2015 , de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 
secundària obligatòria (DOGC núm, 6945, de 28.08.2015). 

• Ordre ENS/108/2018 , de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, 
els documents i els requisits formals del procés d'avaluació de l'educació 
secundària obligatòria. (DOGC núm. 7659, de 9.07.2018). 

 
 
 
 
 
 

1. Projecte o programes d'innovació educativa i activitats internacionals. 
2. Trets d'identitat, aprovats el 14 de novembre de 2007. 

 
Annexos que constitueixen documents propis 
 

3. Projecte lingüístic, aprovat l'1 de desembre de 2015. 
4. Pla d'acollida, aprovat l'octubre de 2009. 
5. Pla d'acció tutorial aprovat el setembre de 2015. 
6. Carta de compromís educatiu, aprovada el 23 de febrer de 2011. 
7. Normes d'organització i funcionament, aprovades desembre 2014. 
8. Criteris i procediments d'avaluació, aprovats setembre 2009 (en revisió). 
9. Pla TAC (en procés d'elaboració). 
10. Projecte de convivència i mediació escolar (en procés d'elaboració). 

12. MARC NORMATIU 

13. ANNEXOS 
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ANNEX 1 
 
 
Projectes o programes d'innovació educativa 
 

• Escola Verda des de l’any 2002. 
• Pla estratègic "Augment de la qualitat global del centre; cohesió de l'equip 

docent, introducció de les TIC en tasques docent, motivació de l'alumnat i 
participació del pares. 2001-2006. 

• Projecte d'innovació d'educació per a la salut a l'escola. Fem un pas, fem 
salut. 2006-2009. 

• Projecte d'innovació Convivència i mediació escolar. 2006-2009. 
• Projecte d'innovació educativa: Incorporació de les TAC en les activitats 

d'ensenyament aprenentatge. 2009-2011 
• Programa d'innovació de Biblioteques escolars "puntedu". Un pou d'informació 

- un estímul per a la lectura. 2009-2012 
• Programa EduCAT1x1. 2009-2013. 
• Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i 

material curricular. Des del curs 2009-2010. 
• Pla experimental de llengües estrangeres. 2010-2013. 
• Projecte d'innovació educativa: Model competencial orientador. 2018... 

 
Programa Comenius 

� Comenius 1: Els jocs populars a Europa. 1998-2001. 
� Lingua E: El viaje al norte y al sur de Europa. Ellermarksole (Koge-

Dinamarca). 1998-1999. 
� Lingua E: La convivencia: lenguas y culturas de Europa. OLV-va-Vreugde 

Roselare (Bèlgica). 1999-2000. 
� Lingua E: El arte europeo: patrimonio común. Pleincollege Bisschop Bekkers 

(Eindhove-Holanda). 2000-2001. 
� Comenius 1.2: Las raíces de Europa. Los pueblos que la construyeron. 

Elisabet-von-Thadden Schule (Heidelberg-Alemanya). 2001-2002. 
� Comenius 1.2: Europa y sus contrastes: riqueza cultural y natural. 

Nösnäsgymnasiet (Stenungsund-Suècia). 2002-2003. 
� Comenius 1.2: Descubriendo Europa: guías para jóvenes. Robert Blum 

Oberschule (Berlin-Alemanya). 2003-2004. 
� Comenius 1: Young European Citizenship. Holanda, República Txeca, Regne 

Unit, França, Irlanda, Espanya. 
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Programa Erasmus + 
 

� Erasmus + KA2: El patio de babel. Mollerussa (Catalunya), Caspe (Aragó), 
París, Beaumont (Bèlgica). 2018-2020. 

� Intercanvi: IES La Serra - Lyceum Hemelsdaele (Brugge-Bèlgica). 2004-2005. 
� Intercanvi: IES La Serra - `T Atrium (Amersfoort. Holanda). 2004-2005. 

 
Intercanvis bilaterals 
 

� Students Exchange Ieper-Mollerussa. Lyceum Onze-Lieve-ter-Nieuwe-Plant 
(Bèlgica). 2005-2006. 

� Students Exhange Mollerussa-Liberec (Txèquia). 2005-2006- 
� Intercanvi: IES La Serra - Schiller Gymnasium de Offernburg (Alemanya). 

2006-2007. 
� Exchange Programme IES La Serra - Stichtse vrje school ZEIST (Holanda). 

2007-2008. 
� Intercanvi: IES La Serra - IT.Media&Turismgymnasiet de Lund (Suècia). 2008-

2009. 
� Programa intercambio IES La Serra - Friedrich-von-Alberti-Gymnasium 

(Bradfriederischal-Holanda). 2009-2010. 2010-2011. 2011-2012. 2013-2014 
� Intercanvi INS La Serra - Zespol Licealno - Gimnaszjalny w Dlugolece 

(Polònia ). 2015-16 
� Intercanvi INS La Serra - Albert Schweitzer Gymnasium de Neckarsulm 

(Alemanya). 2016-17 
� Intercanvi: INS La Serra - Emmauscollege de Rotterdam (Holanda). 22017-18. 

2018-19 
 
 

� Intercanvi INS La Serra - Avranches (França). 2006-2007 
� Intercanvi INS La Serra - Le Louroux (França). 2007-2008. 2009-10 
� Intercanvi INS La Serra - Angoulême (França). 2011-2012. 2013-14 
� Intercanvi INS La Serra - Beaumont sur Oise (França). 2014 
� Intercanvi INS La Serra - Beuamont (Bèlgica). 2015 
� Intercanvi INS La Serra - Angoulême (França). 2016-2017 
� Intercanvi INS La Serra - Avallon (França). 2018 
� Intercanvi INS La Serra - Avallon (França). 2018-2019 

 
� Intercanvi INS La Serra - Aurenja (França). 20019 
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ANNEX 2 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 
TRETS D’IDENTITAT  

 
1.- Afavorirem la formació continuada del professorat i d’altres sectors de la 
comunitat educativa. 
 
2.- Orientarem el treball per aconseguir, amb la col·laboració de la família, una 
educació integral de l’alumnat a nivell acadèmic, personal i social, i, en aquest sentit, 
promourem el desenvolupament de les seves competències personals. 
 
3.- La tasca docent i la tasca tutorial seran considerades prioritàries dins el conjunt 
de feines que cal realitzar en el centre.. 
 
4.- Promourem iniciatives per fomentar en l’alumnat actituds positives vers el 
desenvolupament sostenible i el respecte al medi ambient, i vers el coneixement i la 
conservació del nostre patrimoni cultural, històric i lingüístic dins un marc respectuós 
vers les altres cultures. 
 
5.- Vetllarem perquè la planificació i l’organització acadèmica dels ensenyaments 
obligatoris s’adeqüin als diferents ritmes i capacitats de l’alumnat amb l’objectiu de 
procurar que cada un dels alumnes desenvolupi al màxim les seves potencialitats. 
 
6.- Promourem iniciatives per prevenir conductes de risc i per fomentar en l’alumnat 
hàbits de vida saludables, en especial, a través de la pràctica de l’esport. 
 
7.- Fomentarem l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i els 
respecte a la diversitat de cultures. 
 
8.- Treballarem perquè les relacions entre tots els membres de la comunitat 
educativa estiguin fonamentades en una actitud de respecte i de diàleg, d’acceptació 
mútua i de tolerància. 
 
9.- Ens identifiquem com a centre acollidor i integrador; per tant, utilitzarem els 
recursos de què disposi el centre per afavorir la integració escolar i social de tot 
l’alumnat i per promoure la igualtat d’oportunitats. 
 
10.- Ens identifiquem amb els drets humans i promovem iniciatives a favor dels 
valors democràtics, de la pau, de la igualtat i de la solidaritat. 
 
11.- Fomentarem l’ús de metodologies didàctiques actives, participatives i 
diversificades que afavoreixin, especialment, l’autonomia i els hàbits de treball, la 
coresponsabilitat i la capacitat per aprendre. 
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12.- Promourem la coeducació com a mètode educatiu. 
 
13.- Promourem l’ús racional de les noves tecnologies i la seva integració en el 
procés d’ensenyament-aprenentatge. 
 
14.- En el procés d’aprenentatge de les llengües, prioritzarem les habilitats 
comunicatives i fomentarem l’aprenentatge dels idiomes.  
 
15.- Promourem accions preventives i formatives per garantir un model de 
convivència pacífica basat en el diàleg i el respecte i, en aquest sentit, aplicarem 
estratègies de mediació davant els conflictes. 
 
16.- Orientarem el nostre treball per formar persones amb esperit crític i reflexiu, i, en 
aquest sentit, fomentarem activitats que treballin la capacitat de discussió i el 
contrast d’opinions. 
 
17.- El treball en equip del professorat serà considerat prioritari per tal d’aconseguir 
una acció pedagògica coherent i global, especialment en la presa de decisions 
metodològiques  i curriculars. 
 
18.- Promourem les relacions educatives i culturals amb els centres de la comarca i 
amb centres d’altres comunitats i països. 
 
19.- Vetllarem per la projecció municipal i comarcal del centre i, en aquest sentit, 
afavorirem la participació de l’alumnat en manifestacions culturals i socials de 
l’entorn i afavorirem el suport i la col·laboració d’institucions. 
 
20.- Promourem la participació, el suport i la col·laboració dels pares i mares i es 
fomentaran canals suficients i àgils de relació amb les famílies. 
 
21.- Amb la finalitat de poder realitzar amb comoditat i eficiència la tasca docent, es 
vetllarà perquè les infraestructures es mantinguin en un bon estat de conservació i 
manteniment i  perquè es renovi i s’ampliï la dotació de recursos didàctics. 
 
22.- Ens identifiquem amb una gestió educativa participativa i, per tant, es crearan 
espais de participació en la gestió i l’organització del centre. 
 
 

Aprovats en les reunions del Claustre i del Consell Escolar del dia 14 de novembre de 2007 

 


