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1 CONTEXT 

L'Institut Màrius Torres és el primer que es va crear a Lleida i un dels més antics de 
Catalunya. Situat al Camp Escolar, entre la falda del Turó de Gardeny i el Riu Segre, on 
comparteix pati i instal·lacions esportives amb els INS Gili Gaya i Joan Oró. S'hi 
imparteixen els estudis d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i les tres modalitats de 
Batxillerat (el de Ciències i Tecnologia, el d’Humanitats i Ciències Socials i el d’Arts) en 
règim de diürn i de nocturn. L'Institut també ofereix estudis a distància de manera 
telemàtica com a centre col·laborador de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).  

Es va fundar l’any 1843 amb el nom d'Instituto de Segunda Enseñanza. L'Institut, com la 
resta d'Instituts provincials, va patir una reforma institucional l'any 1901, per mitjà de la 
qual es va transformar en Instituto General y Técnico i va passar a acollir els estudis de 
Batxillerat, Magisteri i Agricultura. Durant el franquisme es deia Instituto Nacional de 
Enseñanza Media. Des del 1978 rep el nom de Màrius Torres, en honor al poeta lleidatà 
més universal. 

La seva ubicació és geogràficament perifèrica, sense un barri clarament definit al voltant. 
Per això el seu alumnat procedeix de centres de primària de diverses zones de Lleida, i 
fins i tot de poblacions properes. 

 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Franquisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0rius_Torres_i_Perenya
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2 CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 

Partint del nostre context cultural i respectant el dret a l'educació, la comunitat 
educativa de l’INS Màrius Torres aposta per una educació integral de l'alumnat que li 
permeti integrar-se, amb eficàcia i de la manera més completa possible, en la societat. 

El Projecte Educatiu del Centre ha de ser, dins del marc legal existent, un instrument que 
ens permeti atendre al desenvolupament i perfeccionament de les qualitats físiques, 
intel·lectuals i morals de l’alumnat; és a dir, una formació  integral, dins del procés 
educatiu que la demanda social origini, per tal d'actuar  el més àmpliament, profunda i 
previsora que puguem. 

L’oferta educativa de l’institut és amplia. Ofereix els estudis: d’ESO i Batxillerat. El 
batxillerat en les tres modalitats actuals: 

 Modalitat de Ciències i tecnologia 

 Modalitats de Ciències Socials i Humanitats 

 Modalitat d’arts, en l’itinerari d’arts plàstiques i arts escèniques, música i dansa. 

El nostre centre imparteix dos règims educatius: diürn i nocturn, els estudis de nocturn 
només són de batxillerat i és, a més, centre col·laborador de l’IOC, Institut Obert de 
Catalunya, que dóna suport a l’alumnat en l’orientació acadèmica i de matriculació, i 
cedeix les aules per a que els exàmens es realitzin a les instal·lacions. 

La llengua materna de la majoria dels alumnes és el català i és aquesta la llengua 
vehicular i de relació en la comunitat educativa. L’alumnat que s’incorpora a 1r 
d’Educació secundària obligatòria procedeix, majoritàriament, de les escoles adscrites al 
centre. 
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3 IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 

3.1 Principis rectors (LEC) 

El projecte educatiu és un instrument per a la gestió, coherent amb el context escolar, 
que enumera i defineix les notes d’identitat del centre, formula els objectius que vol i 
expressa l’estructura organitzativa de la institució. 

Els principis rectors definits en la LEC (article 93) queden recollits en cada PEC,  és per 
això que passem a descriure’ls: 

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta 
de 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, la llibertat de creació de centres, la 
llibertat d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders 
públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels 
alumnes. 

e) El pluralisme. 

f) La inclusió escolar i la cohesió social. 

g) La qualitat 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. 

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. 
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q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

El marc normatiu que s’ha tingut en compte a l’hora d’elaborar el PEC ha estat: 

 Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació - LOE. 

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

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

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

 Decret 143/2007 de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments d’educació secundària obligatòria. 

 Ordre EDU/295/2008 de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i 
els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària 
obligatòria. 

 Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments del batxillerat. 

 Ordre EDU/554/2008 de 19 de desembre, per la qual es determinen el 
procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos 
aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del 
batxillerat a distància i del batxillerat nocturn. 

El nostre projecte educatiu, a més a més: 

 Serveix de punt de referència en l’elaboració d’altres documents que 
desenvolupen el procés d’ensenyament aprenentatge del centre. 

 És un document propi, singular del nostre centre, emmarcat en el nostre context 
específic i que determina el seu plantejament, contingut i desenvolupament. 

 Cal que sigui breu i de fàcil maneig, que pugui consultar-se amb comoditat. 

 És un projecte viu  que s’anirà modificant, en relació amb noves necessitats o 
canvis en el seu context. 

3.2 Caràcter propi 

3.2.1 Missió:  

Som un centre públic i laic, d’ESO, Batxillerat, obert i integrador, que proporciona una 
educació de qualitat, en un entorn pedagògic innovador i col·laboratiu, desenvolupant la 
cultura dels valors. 

Educar i formar nois i noies a partir dels 12 anys, de manera que esdevinguin ciutadans 
responsables, solidaris, respectuosos amb l’altre i l’entorn i competents en les habilitats 
socials i personals que, d’una banda, els permetin incorporar-se a una societat 



Institut Màrius Torres 

10 

multicultural i dinàmica i, d’altra, integrar-se en un procés de formació al llarg de tota la 
vida. 

3.2.2 Visió: 

Volem ser un centre capaç de: 

 Conformar una comunitat educativa de qualitat que sigui capaç d’articular dues 
exigències: educació i aprenentatge. 

 Preparar persones per a contribuir a la millora de la societat a partir de la 
capacitació en actituds, valors, coneixements i habilitats dels nostres alumnes, en 
l'exercici de la llibertat, la creativitat, la responsabilitat, la democràcia i el  
respecte cap a un mateix, cap als altres i cap a l'entorn. 

 Formar ciutadans autònoms i emprenedors, d’esperit crític, responsables i 
compromesos amb el món en el que vivim. 

4 LA NOSTRA CULTURA DE CENTRE 

Atenem el procés harmònic i global de la persona en els anys de formació que passa en 
el centre. Essent sabedors que el sistema educatiu, a la llarga o a la curta, es converteix 
en un mecanisme selectiu per part de la societat, aquesta finalitat selectiva però, no 
volem que sigui l’únic que ens motiva, sinó que fer créixer a les persones amb les seves 
diferents capacitats i condicionants, és el nostre objectiu  principal. 

Els tret d’identitat del nostre centre podríem resumir-los en els apartats següents: 

4.1 Procés integral 

Entenem l'educació com un procés integral en el qual es potencien els aspectes 
intel·lectuals, morals, culturals i socials de l'alumnat. 

Pretenem fomentar en l'alumnat: 

 Els valors propis de l'individu i els principis d'una societat democràtica. És a dir, el 
respecte a un mateix i als altres, a la diversitat ètnica, cultural, ideològica i 
religiosa.  

 La capacitat crítica i l'actitud dialogant com a preparació per a l'exercici de la 
responsabilitat amb criteri propi. 

 La relació dels alumnes entre ells, amb el professorat, i el PAS, de manera que es 
potencïin la responsabilitat, participació, col·laboració, altruïsme i generositat. 

 L'esperit solidari amb el país, amb Europa i amb el món. 

4.2 Pedagogia plural 

Sense descuidar la coordinació d’objectius i estratègies, atenent-nos a la diversitat 
docent del centre, veiem com a enriquidora l’existència de diverses concepcions 
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pedagògiques sempre que estiguin al servei de l’objectiu anterior. 

 Valorar i estimular la participació de l'alumnat en totes les tasques 
d'aprenentatge i donar-li les eines per a treballar individualment i en equip. 

 Preparar els i les alumnes per a que es puguin adaptar al món cultural, social i 
professional. 

 Desenvolupar hàbits i tècniques d’estudi que permetin a l’alumnat l’anàlisi crítica  
del món actual. 

 Fomentar en l'alumnat la curiositat i la investigació, l'actitud crítica i la creativitat. 

 Harmonitzar els criteris d'avaluació i recuperació i les funcions de tutoria i 
orientació. 

 Facilitar al professorat la seva formació continuada i l’actualització pedagògica, el 
treball en equip i la participació en projectes de centre. 

4.3 Arrelament a la ciutat, al país i a l’entorn 

La història del centre ens fa ser un referent de la nostra ciutat i àrea d’influència i en 
aquest sentit hem volgut i volem continuar essent partícips i promotors d’iniciatives que 
millorin l’autoestima dels lleidatans i ponentins. La il·lusió per un món millor ens 
compromet amb una educació que té en compte l’entorn natural i el desenvolupament 
sostenible. 

 Aprofitament de la vida cultural i dels recursos educatius que ofereixen les 
diverses institucions de la ciutat de Lleida i el seu entorn. 

 Compromís amb la llengua i la cultura catalana. Difusió de l’obra del poeta Màrius 
Torres que dóna nom al nostre centre. 

 Promoure activitats d’educació ambiental recollida selectiva de residus al centre. 
Participació amb el programa Agenda 21. 

4.4 Rigor acadèmic 

La finalitat d’una educació integral en què es tenen en compte les diferents vessants de 
la persona passa per una educació de qualitat en els continguts i valors transmesos.  
Transmissió que vol ser viscuda per part de l’alumnat com un desplegament de les seves 
capacitats, no oblidem el pla d’acció tutorial previst per cada etapa (ESO i Batxillerat) 
que ens ajudarà a obtenir els objectius mencionats. 

4.5 Valors 

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

 El pluralisme ideològic i la interculturalitat. 

 La innovació com eina de progrés i millora. 
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 L’educació integral com a mètode de formació dels alumnes dins d’una comunitat 
democràtica i participativa. 

 El treball  d’atenció a la diversitat. 

 La participació responsable i positiva. 

 La valoració i el reconeixement de les persones i els seus projectes. 

 El foment de la cultura de l’esforç i el treball ben fet. 

 La comunicació entre els diferents membres de la comunitat educativa. 

 El diàleg per a la resolució de conflictes. 

 La coresponsabilitat de les famílies. 

4.6 El català, llengua vehicular 

Això queda reflectit en el Projecte Lingüístic (v. annex). 

4.7 Aconfessionalitat 

El centre es manifesta aconfessional, per respondre als principis de respecte i de 
pluralisme ideològic de la societat que l’envolta. No obstant això, estem oberts a la 
participació de totes les activitats culturals i socials que, encara que es derivin 
(directament o indirectament) del fet religiós, estan plenament arrelats en el nostre 
calendari. 

4.8 Cohesió social 

El centre acull alumnes d’ambdós sexes i assumeix un règim de coeducació on no existeix 
cap mena de discriminació per raó de sexe. De la mateixa manera, vetlla per la 
convivència entre l’alumnat perquè desenvolupi amb tota normalitat i conjuntament les 
seves potencialitats amb total llibertat i respecte, sense que es desenvolupi cap actitud 
discriminatòria.  

Per aquest motiu, el centre plantejarà i organitzarà activitats que fomentin la 
participació per igual de nens i nenes / nois i noies. En la planificació curricular s’hi 
reflectiran els següents principis en qualsevol activitat escolar:  

 Desenvolupar un model educatiu no sexista que afavoreixi el desenvolupament 
personal i afectiu de l’alumnat.  

 Vetllar el tracte entre els alumnes i els components del centre sense fer cap distinció 
per raó de sexe.  

 Es treballarà per l’eliminació de les discriminacions, mites, tabús i diferenciacions de 
rols entre les dones i els homes.  

 S’emprarà una actitud educativa que afavoreixi la integració de totes les persones.  



Projecte Educatiu de Centre 

 

13 

 Es promourà el respecte davant les diferents opcions sexuals que neixen de la llibertat 
individual.  

Així mateix, el centre se n’encarregarà de que tota la documentació del centre reflecteixi 
l’objectiu prioritari de respectar i acollir a tots els membres de la comunitat educativa 
assegurant-ne els seus drets i deures, evitant la discriminació per raó de sexe. 

5 CURRICULUM 

5.1 CRITERIS PER CONCRETAR EL CURRÍCULUM  

En l’educació secundària obligatòria, l’atenció docent s’ha d’organitzar equilibrant 
l’especialització curricular del professorat amb la necessària globalitat de l’acció 
educativa, i s’hi ha de potenciar la tutoria i l’orientació acadèmica i professional. En 
concordança, s’ha de promoure la polivalència curricular del professorat que actua sobre 
un mateix grup d’alumnes, tenint en compte la seva especialització i formació.  

5.1.1 Àmbit lingüístic  

L’objectiu és treballar principalment les llengües instrumentals: català, castellà i per 
arribar a una bona comprensió lectora i una bona expressió oral i escrita. També volem 
aconseguir que l’alumnat que ho desitgi tingui una bona competència plurilingüe, amb la 
introducció de les segones llengües estrangeres com l’alemany i el francès (des de 1r 
d’ESO) i també l’italià. Lles llengües clàssiques (llatí i grec) són presents en el nostre 
currículum opcional a 4t d’ESO i al batxillerat humanístic.  Tot això es veu reflectit en un 
seguit de projectes realitzats i impulsat des del centre:  

 Projecte lingüístic de centre (PLC)  

 Pla d’impuls a la lectura (PIL) 

 Participació en projectes internacionals, com Erasmus+ 

 Club de lectura 

 Concursos literaris a nivell intern (Sant Jordi) i extern (Jaume Ferran i Màrius 
Torres, organitzats pel propi institut i oberts a la participació de tots els centres 
educatius de les Terres de Ponent). 

 Concursos lingüístics com The Fonix (llengua anglesa) i l’olimpíada clàssica (llatí i 
grec). 

5.1.2 Àmbit matemàtic  

L’àmbit matemàtic treballa numeració i càlcul, càlcul d’unitats, espai i forma, etc. Però 
sobretot és una eina per millorar el raonament i el pensament de l’alumnat del centre. 
Les activitats relacionades amb les matemàtiques són:  

 Olimpíada de matemàtica  

 Proves Cangur 



Institut Màrius Torres 

14 

 Conferències de caràcter matemàtic  

 Desenvolupament d’activitats relacionades amb l’àrea d’economia  

5.1.3 Àmbit cientifico tecnològic  

Àrees implicades: Ciències de la naturalesa (biologia, geologia i física i química), 
Tecnologia. 

Es dóna molta importància a nivell curricular a aquestes matèries per l’adquisició del 
coneixement científic oferint una sèrie d’activitats com ara:  

 Olimpíada de Física i Química  

 Conferències de caràcter científic  

 Sortides a la Universitat  

 Sortides a paratges d’interès naturalístic. 

 Dia del medi ambient 

 Setmana de la ciència 

5.1.4 Àmbit social  

Àrees implicades: Ciències socials (geografia i història), cultura clàssica , economia i 
emprenedoria. 

En aquest àmbit volem que l’alumnat comprengui els fenòmens socials per conviure en 
un món global complex, plural, desigual, en conflicte i allunyada de l’eurocentrisme.  

5.1.5 Àmbit de tractament de la informació digital  

El tractament de la informació digital és una de les prioritats educatives del nostre 
centre. Per tal d’arribar a una normalització en aquest àmbit, s’estan duent a terme una 
sèrie de millores en diferents aspectes:  

 Equipament del centre  

 Adequació de les aules  

 Robòtica 

 Formació del professorat  
Tot això es veu reflectit en el Pla TAC del centre. 

5.1.6 Àmbit social i ciutadà  

Una altra de les prioritats del nostre centre és treballar el respecte pel nostre entorn i 
conscienciar els alumnes en aquesta tasca. Per això estem vinculats en diferents 
projectes:  

 Projecte sobre salut (infermera)  

 Lliga de debats 

 Pla Català de l’Esport 
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5.1.7 Àmbit artístic  

L’àmbit artístic, com a únic centre públic que ofereix el batxillerat artístic a la ciutat de 
Lleida, és una de les nostres prioritats. Els departaments organitzen tota mena 
d’activitats que desenvolupin els continguts de les matèries artístiques, tant les d’arts 
plàstiques com les de les arts escèniques. 

Potenciem aquest caràcter a través d’activitats de centre i activitats extraescolars. 
Activitats de centre: Festival de Nadal, Carnaval, concursos i actuacions per Sant Jordi, 
Gala de 2n de batxillerat i de 4t d’ESO en què les interpretacions de música i dansa dels 
nostres alumnes sempre hi estan presents.  

L’alumnat que estudia música fora de l’institut i pot convalidar alguna assignatura, té 
l’horari organitzat per compaginar els estudis amb l’aprenentatge de la música.  

5.2 Atenció a la diversitat 

El centre es compromet a organitzar un seguit de mesures d’atenció a la diversitat que 
es desenvolupin a cada etapa. Així mateix en les programacions dels departaments 
didàctics s’han de concretar els elements curriculars de les àrees o matèries que 
imparteixen, realitzant l’adequació, organització i seqüència dels elements prescriptius 
del currículum per a respondre a les necessitats educatives de l’alumnat del centre. 

El centre acceptarà les particularitats de cada alumne/a i tractarà aquesta diversitat com 
un valor que cal compartir. Per això, valorarem i vetllarem la integració de l’alumnat amb 
altes capacitats, amb discapacitats o amb dificultats (necessitats educatives especials), els 
alumnes nouvinguts d’altres països i cultures, un fet enriquidor personal i socialment.  

El centre atén la diversitat mitjançant els recursos humans que té a l’abast:  

En els dos primers cursos d’ESO, l’institut ofereix als alumnes amb necessitats educatives 
específiques el Pla Intensiu de Millora (PIM) on els alumnes reben una atenció molt més 
personalitzada i se’ls hi reforcen les assignatures de matemàtiques, català i castellà. A més 
a més, en aquests dos cursos, les 3 línies que oficialment tenim es distribueixen en 4 
grups, cosa que redueix la ratio d’alumnat per classe i millora les possibilitats d’atendre la 
diversitat a l’aula. 

El el Pla Intensiu de Millora (PIM) també s’aplica a 3r d’ESO, on l’alumnat que ho necessita 
rep atenció personalitzada a les matèries de matemàtiques, català i castellà. 

A 1r, 2n i 3r d’ESO es fan agrupaments flexibles en la matèria d’anglès, segons les 
necessitats d’aprenentatge de l’alumnat. 

En termes generals, considerem de cabdal importància l’orientació i el seguiment que es 
pugui fer a l’alumnat, per tal que les opcions escollides en cada cas siguin les millors per al 
desenvolupament educatiu de cadascun. Per a aquesta funció, la figura de l’orientador/a 
és fonamental. En tots els cursos i per tots els alumnes que ho necessitin, se’ls hi farà una 
adaptació a l’aula i si cal, un Pla Individualitzat.  
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Per ajudar a detectar quins són els problemes dels alumnes amb necessitats 
d’aprenentatge l’institut compta amb l’ajuda de l’EAP (psicopedagoga i assistent social, 
etc.), tant pels casos d’alumnes amb necessitats d’aprenentatge com pels alumnes que 
presenten problemes socioeconòmics.  

Quan les característiques especials de l’alumnat així ho requereixen, es sol·licitarà al 
Departament d’Ensenyament recursos humans diversos (CREDA, vetllador/a, etc.). 

L’alumnat amb competències superiors a la mitjana també mereix la nostra atenció. 
Intentem encoratjar el desenvolupament de les seves capacitats mitjançant la participació 
en activitats i concursos que suposin un repte per a la seva preparació, com són el premi 
extraordinari de batxillerat, les olimpíades (matemàtica, clàsica...), les proves Cangur, 
premis de treballs de recerca, The fonix, etc.) 

5.3 Treball per projectes 

El treball per projectes és tot un repte que engega l’Insititut Màrius Torres per al curs 
2017/18 arran de les inquietud d’un nombre de professorat que s’ha format en un nou 
enfocament de l’aprenentatge, trencant amb la idea d’educació homegeneïtzadora i 
igualitària i basant-se en la diversitat com a valor que enriqueix a tota la comunitat 
educativa. 

El projecte parteix d’un enfocament globalitzador obert que pretén provocar 
aprenentatges significatius, partint dels interessos, experiències i coneixements previs de 
l’alumnat i de la pròpia recerca que cada grup cooperatiu realitzarà. 

L’objectiu no és l’adquisició mecànicade continguts, sinó dels procediments per aprendre 
d’una manera autònoma (aprendre a aprendre). 

5.3.1 Implementació 

A partir d’una formació interna (curs 2016/17) es crea un grup de treball per engegar el 
treball per projectes a 1r d’ESO en la franja d’optativitat (dues hores setmanals). Es crea 
un grup coordinador del projecte que alhora compta amb un grup de treball que 
intercanvia experiències i propostes un cop al mes. 

El projecte es pot cursar en la llengua vehicular o bé en les segones llengües estrangeres 
(francès o alemany en nivell inicial). 

El curs 2017-2018 el tema del projecte de 1r d’ESO és el riu Segre, que passa per la nostra 
ciutat i dona nom a la comarca. 

El proper curs 2018-2019 continuarem desenvolupant aquesta metodologia, de manera 
que l’alumnat que ja l’ha fet, continuarà a segon curs; i el nou alumnat l’iniciarà a 1r 
d’ESO. 

6 Criteris d’organització pedagògica 

Els criteris pedagògics del Projecte educatiu regeixen i orienten l'exercici professional de 
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tot el personal que, permanentment o ocasionalment, hi treballa. També hi 
contribueixen el Pla d'acollida, el Pla d’atenció a la diversitat i el de Formació per tal de 
facilitar als docents el coneixement del Projecte educatiu i la pertinent adaptació de llur 
exercici professional. 

La Comissió d’atenció a la diversitat que es reuneix un cop per setmana gestiona i 
organitza la diversitat de nois i noies. 

Els criteris d’organització pedagògica han de contribuir específicament a:  

a) Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de les famílies en el procés educatiu.  

b) Educar en el deure de l’estudi, de manera que esdevingui un hàbit.  

c) Adequar la funció del professorat i dels professionals d’atenció educativa, com a 
agents del procés educatiu, a les característiques i les necessitats educatives de cada 
edat, nivell i context sociocultural del grup i dels individus que l’integren.  

d) Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els resultats i 
els efectes de l’avaluació dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge i els resultats 
de l’avaluació del progrés assolit individualment per cada alumne o alumna. 

e) Educar els alumnes en la responsabilitat d’exercir la ciutadania activa per mitjà de la 
participació en els afers de la comunitat.  
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7 Estructura organitzativa del centre 

7.1 ÒRGANS DE GOVERN I COORDINACIÓ  

Els òrgans de govern del centre són: 

El director o directora, el claustre del professorat, l’equip directiu i el consell escolar. Els 
òrgans unipersonals de direcció són el director o directora, el secretari o secretària, el 
cap o la cap d’estudis i el coordinador o coordinadora pedagògica. Aquests òrgans 
integren l’equip directiu, que és l’òrgan executiu de govern del centre i que treballa de 
manera coordinada en compliment de les seves funcions. 

7.2 EQUIP DIRECTIU  

7.2.1 Director/a  

El director o directora dels centres públics representa en el centre l’administració que 
n’és titular, és responsable de l'organització, el funcionament i l'administració del centre, 
n'exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal. El director o directora té 
funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de lideratge de la comunitat 
escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s'exerceixen en el marc de l'ordenament 
jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat.  

7.2.2 Cap d’estudis  

El o la cap d’estudis és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior 
al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim, 
per un curs sencer. Correspon al o a la cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la 
direcció d’entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li 
encarregui la direcció, preferentment en els àmbits curricular, d’organització, 
coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i 
d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a 
les normes d’organització i funcionament del centre. Per raó de la diversitat dels 
ensenyaments o dels torns horaris, la direcció del centre pot encarregar funcions de les 
esmentades a l’apartat anterior a un òrgan unipersonal de direcció addicional que, en 
aquest cas, es podrà denominar cap d’estudis dels ensenyaments o torns que 
correspongui. Llevat que les normes d’organització i funcionament del centre ho 
prevegin altrament, el o la cap d’estudis substitueix el director o directora en cas 
d’absència, malaltia o vacant.  

Cap d’estudis de nocturn. A causa de les particularitats dels estudis de nocturn (per pla 
d’estudis, horari, tipologia d’alumnat, etc.) es fa necessària la figura d’un cap d’estudis 
que s’ocupi específicament d’aquesta funció. Com que el Departament d’Educació no ha 
assignat cap dotació per a aquest concepte, s’ha decidit habilitar –a efectes de 
funcionament intern– la funció de cap d’estudis de nocturn sense reconeixement oficial. 
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7.2.3 Secretari/a  

El secretari o la secretària és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no 
superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com 
a mínim per un curs sencer. Correspon al secretari o a la secretària l’exercici de les 
funcions que li delegui la direcció d’entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei 
d’educació i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en l’àmbit de la 
gestió econòmica, documental, dels recursos materials i de la conservació i manteniment 
de les instal·lacions, d’acord amb el que prevegi el Correspon també al secretari o 
secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la secretaria del claustre i del 
consell escolar del centre, i d’aquells altres òrgans col·legiats en què les normes 
d’organització i funcionament del centre així ho estableixin.  

7.2.4 Coordinador/a pedagògic/a  

La coordinació del personal docent d’un centre públic s’ha d’orientar, en el marc del 
projecte educatiu, a les finalitats següents:  

 Assolir els objectius educatius dels ensenyaments que s’hi imparteixen i adequar-los a 
les necessitats de l’entorn i context sociocultural.  

 Millorar l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de l’alumnat.  

 Millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge i la seva avaluació.  

 Investigar i innovar en el marc del pla de formació del centre, i contribuir en la 
formació permanent del personal docent.  

 Aquelles altres que estableixin les normes d’organització i funcionament del centre o 
els atribueixi la direcció del centre o el Departament d’Educació.  

 L’estructura i funcions de què es doten, en els centres, els òrgans de coordinació 
docent estan al servei de l’assoliment, segons criteris d’eficiència i eficàcia, dels objectius 
definits en el projecte educatiu i quantificats en els seus indicadors de progrés. Les seves 
funcions dins la tutoria es centren en:  

 Elaborar les línies generals del Pla d’Acció Tutorial.  

 Convocar, coordinar i moderar les reunions de tutors.  

 Planificar les sessions de tutoria en els diferents grups juntament amb els tutors de 
cada nivell educatiu.  

 Avaluar el desenvolupament de les activitats previstes juntament amb els tutors en 
cada nivell educatiu.  

 Proposar i/o organitzar les activitats de tutoria.  

 Informar dels acords presos en la CAD.  

 Facilitar els recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats. Correspon al 
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director o directora nomenar i fer cessar els membres de l'equip directiu i del consell de 
direcció. També li correspon l'assignació o la delegació de funcions a altres membres del 
claustre, i la revocació d'aquestes funcions. El director o directora respon del 
funcionament del centre i del grau d'assoliment dels objectius del projecte educatiu, 
d'acord amb el projecte de direcció, i ret comptes davant el consell escolar i 
l'Administració educativa. L'Administració educativa avalua l'acció directiva i el 
funcionament del centre.  

7.2.5 Caps de departament i seminari  

Correspon al cap de Departament la coordinació general de les activitats del 

departament i de la seva programació i avaluació.  

Les funcions del cap de Departament són: 

 Preparar les reunions del Departament , elaborar l’ordre del dia, redactar les actes i 
revisar-ne els acords.  

 Prendre les mesures adients per al manteniment de les instal·lacions especifiques del 
departament i revisar i col·laborar en la posada al dia de l’inventari.  

 Responsabilitzar-se de la compra del material didàctic del seu Departament.  

 Vehicular la informació de les editorials, d’activitats didàctiques, de formació del 
professorat, etc.  

 Vetllar perquè les actuacions del professorat pel que fa a la programació, aplicació i 
avaluació tinguin la major coherència possible.  

 Donar suport a les iniciatives d’innovació i recerca, a l’aprofitament de les 
convocatòries de concursos, tant per a professors com per a alumnes.  

 Impulsar i promoure la participació dels Departaments en les celebracions del centre.  

 Recollir i elaborar els documents del Departament pel que fa a concreció del 
currículum, criteris d’avaluació i activitats complementàries.  

 Vehicular la informació de la Comissió Pedagògica i l’equip directiu al professorat i 
viceversa. 

 Realitzar l’avaluació interna de les respectives àrees.  

 Presentar el pla anual al coordinador pedagògic.  

 Gestionar les actuacions que es deriven del treball de recerca.  

 Acollir i donar suport al professorat nou o substitut.  

 Vetllar per l’aplicació de les proves de les competències bàsiques i fer-ne el seguiment i 
la valoració Els caps de departament i de seminari disposaran fins a 3 hores per les seves 
tasques.  
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7.2.6 Coordinació d’ESO i batxillerat  

Hi ha dos coordinadors d’ESO (un per a 1r i 2n i un altre per a 3r i 4t); un de batxillerat 

diürn i un a de batxillerat nocturn. 

 Les funcions del coordinador són les que consten a continuació:  

 Gestionar les reunions de l’equip docent.  

 Preparar les reunions d’equip docent, elaborar l’ordre del dia i recollir els acords en 
una acta.  

 Informar els professorat que no assisteixen a les reunions d’equip docent dels acords 
presos.  

 Preparar les reunions de tutors, elaborar l’ordre del dia i recollir els acords en una acta.  

 Informar els professors que no assisteixen a les reunions de tutors dels acords presos.  

 Coordinar l’organització del crèdit de síntesi i dels treballs de recerca.  

 Dossier orientació acadèmic-professional.  

 Assignació de matèries optatives  

 Aquelles altres funcions que li siguin encomanades per l’equip directiu. Per les tasques 
assignades es disposarà d’una reducció de 4 hores lectives. Tots els coordinadors 
presentaran, a final de curs, una memòria amb les activitats realitzades i les propostes 
de millora. És potestat del director nomenar els càrrecs unipersonals de coordinació, tal 
com va regulat per normativa.  

7.2.7 Coordinador/a LIC  

El coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social serà el responsable de:  

 Consolidar l'educació intercultural i de la llengua catalana.  

 Assessorar els professors en l'acolliment de l'alumnat nouvingut.  

 Elaborar i revisar el projecte lingüístic i el pla de llengües del centre. 

 Coordinar la comissió lingüística. 

 

7.2.8 Coordinador d’informàtica  

Són funcions del coordinador d'informàtica:  
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 Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i l'optimització dels 
recursos informàtics i per a l'adquisició de nous recursos.  

 Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics 
del centre.  

 Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments 
informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació 
permanent en aquest tema.  

 Aquelles altres que el director de l'institut li encomani en relació amb els recursos 
informàtics i telemàtics que li pugui atribuir el Departament d'Educació.  

7.2.9 Coordinador de riscos laborals  

Són funcions del coordinador de riscos laborals: 

 Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar 
l’integrés i la cooperació dels treballadors en l’acció preventiva, d’acord amb les 
orientacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals  

 Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i en la 
implantació, la planificació i la realització dels simulacres d’evacuació  

 Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla 
d’emergència, amb la finalitat d’assegurar la seva adequació i funcionalitat  

 Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar la seva adequació a les 
persones, els telèfons i l’estructura.  

 Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat 
complementària a les revisions oficials  

 Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment  

 Emplenar el full de Notificació d’accidents i trametre’l als serveis territorials  

 Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació 
dels accidents que es produeixin en el centre docent  

 Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’avaluació i el 
control dels riscos generals i específics del centre  

 Coordinar la formació dels treballadors del centre en matèria de prevenció de Riscos 
laborals  

 Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins del currículum de 
l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos. 

7.2.10 Coordinació de l’Institut Obert de Catalunya  

L’INS Màrius Torres és un centre col·laborador de l’Institut Obert de Catalunya (IOC), que 
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ofereix estudis a distància de manera telemàtica. Això vol dir que tota la relació entre el 
seu professorat i l’alumnat es fa a través d’internet, mitjançant una plataforma 
educativa basada en el programa Moodle. No obstant això, l’IOC compta amb el suport 
de nombrosos centres situats arreu de Catalunya per facilitar determinades gestions 
administratives. L’INS Màrius Torres és un d’aquests centres col·laboradors. 

Les funcions del coordinador de l’IOC són: 

 Donar informació a l’alumnat que té assignat i a les persones interessades a 
seguir estudis a distància amb l’IOC. 

 Ajudar en els tràmits administratius i recollir documentació. 

 Exercir la tutoria de l’alumnat assignat. 

 Gestionar la realització dels exàmens presencials. 

Entre els estudis que ofereix l’IOC, l’INS. Màrius Torres col·labora en els següents: 

 Batxillerat.  

 GES (Graduat en Educació Secundària). 

 Curs de preparació o de formació per a la PACFGS (prova d’accés a cicles 
formatius de grau superior).  

 Curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de grau superior 
(CAS). 

 

7.3 ÒRGANS D’ATENCIÓ I SEGUIMENT DE L’ALUMNAT  

7.3.1 Professor/a tutor/a 

L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al 
desenvolupament personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i 
moral, d’acord amb la seva edat, i comporta el seguiment individual i col·lectiu de 
l’alumnat per part de tot el professorat. Cada grup d’alumnes tindrà, com a mínim, un 
professor tutor. Funcions dels tutors/es Les funcions dels tutors estan relacionades amb 
la col·laboració amb l’EAP , el professorat que forma l’Equip educatiu, el coordinador 
pedagògic, els coordinadors d’ESO i les famílies. En les reunions de tutors es concreten i 
coordinen els diferents continguts de l’acció tutorial. La comunicació amb les famílies: 
Durant els mesos de setembre i octubre l’equip directiu convocarà reunions de pares per 
a cada nivell educatiu on es donaran els trets generals del funcionament del curs, 
posteriorment cada tutor/a mantindrà una reunió informativa més concreta amb els 
pares dels alumnes del seu grup. Els tutors disposaran d’una hora lectiva setmanal per 
atendre individualment a les famílies, informant-les del procés d’aprenentatge del seu 
fill/a, intercanviant informació i promovent la cooperació dels pares en la tasca 
educativa. Aquesta reunió pot ser sol·licitada tan pels pares com pels tutors. Els tutors 
informaran als pares sobre les faltes d’assistència i sobre els aspectes disciplinaris que es 
puguin donar i buscaran la seva cooperació en l’adopció de mesures correctores. El 
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tutor/a justificarà les faltes d’assistència dels seus alumnes i quinzenalment enviarà un 
comunicat als pares dels alumnes que hagin comès tres o més faltes injustificades. 
També s’informarà als pares en el cas que l’equip educatiu cregui convenient que el seu 
fill/a segueixi un currículum adaptat. La cooperació dels pares amb el centre en la tasca 
educativa serà un objectiu a promoure per tot el professorat a través de l’intercanvi 
d’informació amb el tutor/a.  

La reunió de tutors  

Té una periodicitat setmanal. S’analitza com s’han desenvolupat les activitats realitzades 
en les sessions de tutoria de la setmana anterior. S’anticipen les línies de treball a mig 
termini per recollir les propostes i suggeriments dels tutors. S’informa als tutors dels 
acords presos a la reunió de la comissió d’atenció a la diversitat, reunions d’equip 
directiu, de les mesures disciplinaries, activitats extraescolars…  

La coordinació amb l’equip directiu 

La figura del tutor/a té com a tasca principal assegurar que tot el professorat tingui en 
compte les necessitats especifiques de l’alumnat. A partir del coneixement de les 
condicions socials i personals i de la seva evolució acadèmica en les diferents àrees, el 
tutor/a pot proposar amb un informe de l’EAP, al professorat del grup, les mesures 
educatives per atendre les necessitats individuals.  

L’atenció individual de l’alumnat 

Quan els alumnes s’incorporen al nostre centre, se’ls hi fa una entrevista personal amb 
la presència dels pares, per tal d’afavorir el seu coneixement i poder informar a l’equip 
educatiu. Per tal de facilitar l’evolució acadèmica i personal dels alumnes, els tutors 
mantindran entrevistes individuals amb ells, i especialment en els casos d’aquells 
alumnes que necessitin una orientació especial. Els alumnes que es trobin amb 
dificultats per assolir els objectius acadèmics o presentin problemes d’adaptació escolar 
seran objecte d’una atenció preferent. Se’ls derivarà per aquest motiu a la psicòloga o la 
psicopedagoga del centre. Per als alumnes amb greus problemes de comportament o 
adaptació es podran designar tutors de recolzament.  

L’acció tutorial amb el grup d’alumnes 

L’hora setmanal de tutoria no és una matèria més del currículum, si no que serveix per 
l’anàlisi i la reflexió sobre els processos d’aprenentatge, la dinàmica de cada grup, el 
funcionament de l’institut i el futur acadèmic i professional, a més es realitzen sessions 
de tutoria en col·laboració amb altres institucions, programes formatius per a joves, 
activitats organitzats des dels departaments, activitats de centre....  

Nomenament i cessament de tutors i tutores  

Els tutors i tutores es nomenen pel director o directora del centre per un curs acadèmic 
com a mínim, havent escoltat el claustre en relació amb els criteris corresponents. Abans 
que finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, la direcció del centre pot revocar el 
nomenament del tutor o tutora a sol·licitud motivada de la persona interessada, o per 
pròpia decisió, expressament motivada en l’ incompliment de les seves funcions o en les 
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necessitats de funcionament del grup assignat i amb audiència de la persona afectada. El 
director o directora informa el consell escolar del centre i el claustre de professorat del 
nomenament i cessament de tutors i tutores.  

7.3.2 Equip docent d’ESO 

L’equip docent el formen el professorat del curs i el psicopedagog del centre. Les 
reunions d'equip docent estan presidides pel coordinador de nivell.  

Les seves funcions són:  

 Revisar l’assignació de les matèries optatives  

 Establir els diversos agrupaments d’alumnes.  

 Proposar les mesures per a l’atenció a la diversitat al llarg del curs.  

 Coordinar el currículum.  

 Fer el seguiment i fer propostes de cara al Pla d’Acció Tutorial.  

 Avaluar els alumnes.  

 Avaluar el funcionament general del curs i prendre les decisions oportunes per a la 
bona marxa del curs.  

 Dissenyar i aplicar el crèdit de síntesi.  

 Col·laborar en el procés d’avaluació interna.  

 Proposar l’obertura d’expedients disciplinaris. 

7.3.3 Equip docent de batxillerat  

L’equip docent està format pel professorat del curs. Fa el seguiment dels aprenentatges i 
pren les decisions que se’n derivin. A més de les reunions ordinàries, al final del 
trimestre hi haurà una sessió d’avaluació, els resultats de la qual s’enviaran als pares o 
representants legals de l’alumne com a informació documental.  

7.3.4 Comissió d’atenció a la diversitat  

Està formada per la mestra de pedagogia terapèutica, el psicòleg de l’EAP, el tutor de 
l’Aula Oberta i del PIM, la Treballadora Social de l’EAP i la coordinadora pedagògica que 
la presideix. Aquesta comissió té cura del seguiment de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials i dels que requereixen algun tipus d’adaptació curricular o atenció 
individualitzada. A més, proposa criteris metodològics i actuacions concretes de treball 
en relació als grups-classe, pel que fa al tractament de la diversitat. Aquests criteris i 
actuacions proposats són debatuts i/o duts a terme pels diversos equips docents.  

Funcions de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD)  
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 Informar als tutors dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE).  

 Informar a l’equip educatiu, a començament de curs, dels alumnes amb NEE.  

 Fer els seguiment de l’alumnat de 1r i 2n d’ESO que presentin greus problemes de 
conducta, socials o acadèmics.  

 Coordinar la intervenció de la psicòloga del centre amb els alumnes de 3r i 4t d’ESO 
que presentin greus problemes de conducta, socials, o acadèmics.  

7.3.5 Comissió social  

Està formada pel coordinador pedagògic, el treballador social de l'EAP, el 
psicopedagog/a de l’EAP . Té cura del seguiment dels alumnes que presenten situacions 
de risc d'exclusió social i estableix pautes d'aplicació conjunta entre l'EAP i assistència 
social. Fa també el seguiment de l'absentisme escolar. 

 

8 L’AVALUACIÓ I LA PROMOCIÓ  

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat ha de ser contínua i diferenciada 
segons les diferents matèries del currículum. Els objectius i les competències bàsiques, 
que indiquen el sentit general en què ha de progressar tot l’alumnat, han de ser el 
referent de les programacions i l’avaluació. A principi de curs, s’informa l’alumnat dels 
objectius, de les modalitats d'avaluació i dels percentatges que cada apartat aporta a la 
qualificació global. En l’avaluació, s’utilitzen procediments variats i continuats: valoració 
de les activitats diàries, dels deures i treballs, de l'actitud davant l'aprenentatge, proves 
objectives, proves globals i de relació, proves creatives, diaris de classe, quaderns de 
pràctiques, autoavaluació... Les programacions de cada matèria han d’incloure els 
criteris d’avaluació i les activitats d’avaluació i de recuperació previstes  

8.1 EQUIP DOCENT I SESSIONS D’AVALUACIÓ  

L’equip docent, integrat pel professorat del grup d’alumnes i coordinat pel professor o 
professora que exerceixi la tutoria, ha d’actuar com a òrgan col·legiat, en tot el procés 
d’avaluació i en l’adopció de les decisions que en resultin. Cada professor o professora 
ha d’aportar informació sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat en la matèria o 
matèries que imparteixi. La sessió d’avaluació és la reunió de l’equip docent per 
intercanviar informació i prendre decisions sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat. 
Es reunirà en sessió d’avaluació, almenys 6 avaluacions, sempre coordinades pel tutor 
del grup i amb la presència d’un membre de l’equip directiu, amb veu i sense vot, que 
garanteix la coherència dels processos d’avaluació entre els diferents grups del centre. A 
les sessions d’avaluació, l’equip docent ha d’acordar les decisions que consideri 
necessàries per facilitar el progrés de l’alumnat. La persona tutora ha de coordinar i 
presidir les reunions d’avaluació del seu grup d’alumnes, aixecar acta del seu 
desenvolupament, fer-hi constar els acords presos, i vehicular l’intercanvi d’informació 
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amb els pares, mares, o representants legals de cadascun dels alumnes. Les sessions 
d’avaluació són:  

 Avaluació inicial (preavaluació): per millorar el coneixement i l’acollida de l’alumnat i 
prendre decisions sobre el seu procés d’aprenentatge, valorar els aprenentatges de cada 
alumne/na i el desenvolupament per part del professorat del procés d’ensenyament.  

Tres sessions d’avaluació ordinària trimestral: Per valorar els aprenentatges de cada 
alumne/na i desenvolupament per part del professorat del procés d’ensenyament.  

Avaluació final ordinària: L’equip docent ha de valorar els resultats obtinguts per 
l’alumnat al llarg del curs escolar, tant pel que fa als ensenyaments d’aquest darrer 
període com a les activitats o proves de recuperació de les avaluacions anteriors. A partir 
del conjunt de dades de l’avaluació obtingudes al llarg del curs, i de les recuperacions si 
escau, el professorat de cada matèria ha d’atorgar a cada alumne o alumna una 
qualificació final d’avaluació, tenint en compte els criteris d’avaluació de cada matèria. 
Després de l’avaluació final ordinària les famílies hauran de rebre la qualificació final 
d’avaluació ordinària i les activitats de recuperació que hauran de realitzar a l’estiu els 
alumnes amb matèries pendents.  

Avaluació final extraordinària: La qualificació final extraordinària serà el resultat global 
obtingut a partir de la valoració de l’evolució de l’alumne/na durant tot el curs, de les 
activitats de recuperació que se li hagin proposat de realitzar al llarg de l’estiu i dels 
resultats de la prova extraordinària corresponent. A partir d’aquesta valoració global, 
l’equip docent prendrà les decisions definitives respecte a la superació de les matèries 
pendents i sobre el pas de curs, si s’escau, la superació de l’etapa.  

8.1.1 Decisions de l’equip docent  

L’equip docent, en la valoració dels aprenentatges de l’alumnat, ha d’adoptar les 
decisions per consens i, en cas de no arribar-hi, per majoria. Cada professor o professora 
de l’equip pot emetre un vot únic, amb independència del nombre de matèries que 
imparteixi. El vot del tutor/ra serà diriment en cas d’empat. En el cas que l’equip docent, 
en la seva valoració global de l’alumnat, prengui la decisió de modificar la qualificació 
d’alguna matèria, tant en l’avaluació final ordinària com en l’extraordinària, es limitarà a 
un màxim de dues matèries aquelles que puguin ser objecte de modificació de la 
qualificació. La qualificació d’aquestes matèries serà de suficient (S) i s’indicarà a l’acta 
d’avaluació amb un asterisc. L’equip docent pot decidir, excepcionalment, el pas al curs 
següent, i fins i tot la superació de l’etapa i títol de graduat en educació secundària 
obligatòria, d’un alumne/na amb tres matèries suspeses. Aquesta decisió requereix del 
vot favorable de la majoria dels membres de l’equip docent presents en la sessió. En cas 
d’empat, el vot del tutor/a serà diriment. L’alumnat haurà de tenir present que és 
l’equip docent reunit en sessió d’avaluació qui determinarà que, per exemple, amb tres 
matèries no superades i davant del mateix equip, un alumne podrà promocionar al curs 
següent i un altre no, perquè es tindrà en compte l’actitud de l’alumne, la voluntat 
d’abandonament d’alguna d’aquestes matèries, etc. 
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8.1.2 Possibilitats de promoció per a 1r, 2n i 3r d’ ESO  

MESURES ORDINÀRIES  

 Si l’alumnat supera el curs en la seva totalitat, PROMOCIONA al curs següent.  

 Si l’alumnat no ha superat UNA o DUES matèries, PROMOCIONA al curs següent, amb 
Mesures de Reforç i Suport, destinades a recuperar els aprenentatges i que no poden 
consistir simplement en la superació d’una prova.  

 Si l’alumnat no ha superat TRES o més matèries, REPETEIX el curs en la seva totalitat, 
amb un Pla Específic Personalitzat, orientat a superar les dificultats detectades en el curs 
anterior.  

 Es pot repetir el mateix curs un sol cop, i dos cops com a màxim dins l'etapa.  

 Si escau, es comptabilitzen com una única matèria les cursades amb el mateix nom en 
diferents cursos.  

MESURES EXCEPCIONALS  

 Excepcionalment, l’alumnat amb avaluació negativa en TRES matèries pot 
PROMOCIONAR, amb Mesures de Reforç i Suport destinades a recuperar els 
aprenentatges i que no poden consistir simplement en la superació d’una prova, quan 
l’equip docent considera, de forma individualitzada:  

 Que l’alumne/na té bones expectatives per seguir amb aprofitament el curs 
següent, 

 Que té expectatives favorables de recuperació  

 Que la promoció serà positiva per a la seva evolució personal i acadèmica.  

 Que no ha tingut manca manifesta d’interès o abandonament injustificat 
d’alguna  

 matèria, així com un elevat nombre de faltes d’assistència.  

8.1.3 Possibilitats de titulació a 4t d’ESO.  

 Si l’alumnat supera el curs en la seva totalitat, OBTÉ el Títol de Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria.  

 Si l’alumnat no ha superat UNA o DUES matèries, i excepcionalment, TRES, pot ser 
proposat per l’obtenció del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, sempre 
que l’equip docent consideri que la naturalesa i el pes d’aquestes matèries en el conjunt 
de l’etapa no li impedeix assolir les competències bàsiques i els objectius de l’etapa.  

 Si escau, es comptabilitzen com una única matèria les cursades amb el mateix nom en 
diferents cursos.  

 Quan l’alumnat NO OBTÉ el Títol, l’equip docent decidirà d’entre les següents 
possibilitats:  
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 Si l’alumnat té 18 anys, haurà esgotat l’ensenyament obligatori i podrà passar 
adequació per a adults.  

 Si l’alumnat no té 18 anys i no ha esgotat l’ensenyament obligatori, REPETICIÓ 
de 4t ESO en la seva totalitat, amb Mesures de Reforç i Suport o Adaptació 
Curricular, destinades a recuperar els aprenentatges. Els centres docents han 
d'organitzar anualment proves per superar les matèries pendents d'avaluació 
positiva per a aquells alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en 
educació secundària obligatòria i hagin superat l'edat màxima de permanència a 
l'etapa. S'hi poden presentar, en els dos anys següents a la finalització dels 
estudis, alumnes amb un màxim de cinc matèries pendents d'avaluació positiva. 

 

8.1.4 Participació de l'alumnat i les famílies  

Per tal de garantir el dret de les famílies a participar en el procés educatiu dels seus fills i 
filles i millorar-ne la qualitat, el professorat corresponent ha d'informar l'alumnat i les 
seves famílies dels criteris d'avaluació generals del centre i dels de cada matèria, així 
com de les estratègies de recuperació.  

8.1.5 Orientació final d’ESO  

En finalitzar l’ESO, l’Institut ha d’elaborar un document orientador per a l’alumne o 
l’alumna sobre les opcions més adequades per al seu futur acadèmic i professional, que 
ha de tenir caràcter confidencial i el seu contingut no pot ser prescriptiu. 

9 APROVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PEC  

Els procediments de formulació i aprovació d’aquest projecte educatiu s'ajusta, al que 
estableixen els articles 94.1 i 95.1 de la Llei d'educació (LEC). D’acord amb aquests la 
formulació correspon al claustre del professorat, a iniciativa del director o directora i 
amb la participació dels professionals d’atenció educativa. La seva aprovació correspon 
al consell escolar.  

La LEC (article 148) atribueix funcions al Consell Escolar que contradiuen les que li 
atribueix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig , d’educació (LOE), després de les 
modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per la millora 
de la qualitat educativa (LOMCE). Donat que cal entendre que tenen prevalença les 
indicades en la LOE, pel seu caràcter de norma bàsica, i també pel que s’indica en la 
Resolució de 20 de juny de 2014 per la qual s’aproven els documents per a l’organització 
dels centres per al curs 2014-2015, hem d’entendre que el Consell Escolar no aprova el 
PEC. Aquesta atribució li correspon ara al director o directora del centre si bé s’ha de fer 
prèvia consulta preceptiva al consell escolar, el qual n’expressa el seu suport per una 
majoria de 3/5 parts dels seus membres, i en el supòsit que la decisió del director no 
sigui concordant amb la del consell, el director haurà de motivar la seva decisió davant 
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aquest òrgan col·legiat i es farà constar en acta.  

Els criteris pedagògics del projecte educatiu del centre regeixen i orienten l'activitat 
professional de tot el personal que hi treballa. El centre facilita el coneixement del 
projecte educatiu als professionals quan s'hi incorporen.  

Les famílies i la resta de persones membres de la comunitat escolar tenen dret a 
conèixer el projecte educatiu del centre. Amb aquests efectes, el centre manté el seu 
projecte educatiu a disposició de totes les persones membres de la comunitat 
educativa per tal de facilitar-los-en el coneixement. 


