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INTRODUCCIÓ 

 

El projecte educatiu de l’institut Miquel Bosch i Jover d’Artés s’ha redactat 

tot recollint els principis rectors del sistema educatiu que s’estableixen a 

l’article  2 de la Llei 12/2009, (LEC),  així mateix, aquest projecte es recolza 

en el marc normatiu  proporcionat pel decret 102/2010, de 3 d’agost, 

d’autonomia dels  centres educatius.  

La legislació bàsica estatal és als articles 120 i 121 de la Llei orgànica 

2/2006, de 3 de maig, d’educació. 

Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l’èxit escolar i 

l’excel·lència educativa, mitjançant el desenvolupament màxim de les 

capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador 

de l’equitat i garantia alhora de la cohesió social. 

 

1. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL 

1.1 Raó de ser i visió del centre educatiu 

 

   La comunitat educativa de l’INS Miquel Bosch i Jover té com a finalitat 

contribuir a la formació integral del seu alumnat, per tal que esdevinguin  

ciutadans responsables, solidaris i implicats en la societat actual.  El nostre 

objectiu fonamental es que el nostre alumnat valori la importància de 

l’estudi i l’aprenentatge, i esdevinguin  agents de transformació i de canvi 

de la societat.  

 

  Missió  

 

  L’institut Miquel Bosch és un centre públic,  laic i respectuós amb la 

pluralitat,  que proporciona  una educació de qualitat, tot apostant per la 

integració i l’equitat. 

 

  La nostra missió es transmetre coneixements i valors per tal de formar 

individus responsables i amb sentit crític, capaços de transformar el món  

en què vivim amb respecte als principis democràtics de convivència i  als 

drets i les llibertats fonamentals, i amb una formació àmplia que els 
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permeti fer front a estudis posteriors, necessaris per al seu 

desenvolupament personal.  

 

   

Valors 

 

Entenem per valors els següents principis generals que guien la presa de 

decisions i el treball quotidià del nostre centre: 

 

- Responsabilitat i implicació de tots els membres de la comunitat 

educativa en un objectiu comú, l’èxit acadèmic i personal del nostre 

alumnat. 

- Participació en un marc de col·laboració i de democràcia interna, 

basada en el treball en equip.  

- Solidaritat i respecte als drets individuals i col·lectius. 

- Equitat i cohesió social, que proporcionin igualtat d’oportunitats per 

a tot l’alumnat. 

- Compromís amb la llengua i cultura catalana. 

- Sentit crític. 

 

Visió   

 

Volem ser un centre que: 

         -  proporcioni un ambient de treball que propiciï l’aprenentatge, on es 

valori la participació de l’alumnat  i l’assumpció de responsabilitats. 

         -   possibiliti l’èxit acadèmic a tot el seu alumnat, potenciant l’atenció a 

la diversitat, eina clau de l’equitat i la integració.  

         -  asseguri un bon clima de convivència que garanteixi el dret a 

l’educació i la igualtat d’oportunitats. 

         - encoratgi les aportacions de tots els membres de la comunitat 

educativa. 

         - col·labori activament amb l’entorn.  

 

 1.2 Característiques del context escolar 

1.2.1  Context 

L’institut Miquel Bosch i Jover, al municipi d’Artés, a la comarca del Bages 

és un centre d’ensenyament secundari de titularitat pública que rep 
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alumnat dels municipis veïns de Calders, Avinyó, Santa Maria d’Oló i 

Monistrol de Calders. El centre ofereix estudis d’Educació Secundària 

Obligatòria (ESO) i Batxillerat. És l’únic centre educatiu de secundària 

públic de la zona. 

Artés és un municipi ubicat a la comarca del Bages, al seu extrem oriental, 

dins la zona de la Vall de la Gavarresa. La seva extensió és de 17,92 km, i 

l’any 2016 tenia una població, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(Idescat) de 5.596 habitants. 

Així mateix, el municipi ha experimentat un important creixement de 

població, més de 1.000 habitants en els darrers 10 anys, al qual no ha 

estat aliè, l’arribada de població d’altres països, sobretot del nord d’Àfrica 

i d’Amèrica del Sud.  

La principal activitat econòmica del municipi és la indústria, on destaquen 

principalment la de transformació de metalls, la indústria càrnia i la del 

moble. Cal destacar, també, el sector del vi i la vinya. 

La resta de municipis tenen menys població: Avinyó (2.212), Calders (953), 

Monistrol de Calders (699) i Santa Maria d’Oló, (1.054). Tots ells, excepte 

Monistrol de Calders,  han experimentat un lleuger descens de població 

en els darrers anys.   Aquests tres darrers municipis pertanyen a la nova 

comarca del Moianès. 

La principal activitat econòmica d’aquests municipis és la indústria i la 

vinya (en el cas d’Avinyó), el sector primari (Calders i Santa Maria d’Oló), i 

les pedreres (Monistrol de Calders). 

 

2.2 Creació de l’institut 

L’institut d’Artés va néixer el curs 1990/1991 com a extensió de l’institut 

Pius Font i Quer de Manresa, com a centre de BUP, a les instal·lacions del 

Passeig Diagonal d’Artés, a l’antic edifici de l’escola pública. 

El curs 1994/95, amb la implantació de la ESO, es varen fer necessaris 

nous espais i el Departament d’Ensenyament va llogar, i més endavant 

adquirir, l’edifici del patronat Sant Josep al carrer Arquitecte Gaudí, que 

en aquell moment era propietat de l’escola Vedruna. 
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El curs 1996/97 es van començar a impartir ensenyaments de Batxillerat, 

en les modalitats de Ciències i Tecnologia i Ciències Socials i Humanitats. 

El curs 1997/98 va quedar totalment implantat el sistema educatiu LOGSE, 

amb l’arribada a l’institut de l’alumnat de 1r d’ESO, i el centre va quedar 

consolidat com un institut d’ensenyament secundari, de 3 línies d’ESO i 2 

de Batxillerat. 

La manca d’espai va provocar que s’instal·lessin 3 mòduls prefabricats en 

el solar davant l’edifici del patronat Sant Josep. Durant 6 cursos 

acadèmics, el centre va estar dividit en 3 espais diferents, fins el moment 

de la inauguració del nou edifici de l’institut, l’octubre de 2003. 

2.2.1  L’alumnat 

Hi ha quatre escoles de primària adscrites a l’institut. Són les escoles 

públiques dels municipis d’Artés, Calders, Monistrol de Calders i Santa 

Maria d’Oló. Un 90% de l’alumnat del centre prové d’aquestes escoles,  a 

Batxillerat un 10% de l’alumnat prové de l’escola Vedruna d’Artés. El curs 

2018/19 hi ha 410 alumnes, xifra que s’ha mantingut estable en els darrers 

5 anys, moment en què es va produir un augment significatiu d’alumnat. 

Amb la posada en funcionament de l’institut-escola Barnola d’Avinyó, el 

curs 2019/2020, l’institut Miquel Bosch deixa de ser el centre adscrit de 

secundària per als alumnes d’aquest municipi, circumstància que fa 

preveure una davallada significativa en el nombre d’alumnat en els 

propers cursos, atès que l’alumnat d’Avinyó representa un 20% del total 

de l’alumnat. 

2.2.2 El centre 

El curs escolar 2019/2020, el centre té assignada una plantilla de 41 

professors, amb 43 professors assignats, 2 a mitja jornada i un professor a 

1/3. 

El personal d’administració i serveis té una plantilla assignada de 2 

conserges i 2 auxiliars administratius. 

La mitjana d’alumnat en els darrers 5 cursos s’ha estabilitzat en 410-420, 

amb la previsió que aquest nombre disminueixi amb la pèrdua progressiva 

de l’alumnat d’Avinyó. 

El centre té concedides 3 línies d’ESO i 2 de Batxillerat. 
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Les modalitats de Batxillerat que s’hi imparteixen son: CientíficTecnològic i 

Social Humanístic. 

 

2.2.3 L’edifici 

L’edifici de l’institut, inaugurat l’any 2003, consta de planta baixa i dos 

pisos i també en forma part l’edifici de l’antiga escola del patronat Sant 

Josep. Ambdós edificis estan connectats entre si per una passarel·la. 

Des de la inauguració del nou edifici (fa 15 anys) s’ha fet palès el 

deteriorament de la part antiga de l’institut. 

L’estiu de 2010, es va instal·lar un mòdul prefabricat al costat de la pista 

esportiva, al pati de l’institut, per resoldre la manca d’espai, ja que l’edifici 

va ser concebut com un centre per a 2 línies d’ESO i 2 de Batxillerat. 

El centre disposa de 14 aules ordinàries, una aula de Visual Plàstica, 2 

aules de Tecnologia, 2 aules d’Informàtica, una biblioteca, 2 sales de 

visites, una sala de reunions, una aula de desdoblament, cantina escolar, 

gimnàs, 4 despatxos de direcció i 8 departaments didàctics. 

  

2. 3 Necessitats educatives de l’alumnat 

  

Anàlisi de resultats i de context que permeten detectar les necessitats 

educatives de l’alumnat del centre: 

  

- L’institut Miquel Bosch  experimenta poca variació d’alumnat 

durant el curs, hi ha poca demanda d’escolarització de matrícula 

viva. Així, el curs 2018/19 van arribar 5 alumnes nous durant el curs 

, un 1,2% del total. 

- Hi ha un nombre no molt elevat de famílies amb situació econòmica 

o sociocultural desafavorida, però que ha anat augmentant 

progressivament en els darrers cursos, el curs 18/19 representaven 

un 4,87% de l’alumnat. 

- El nombre d’alumnes amb NESE, en els darrers cursos, se situa al 

voltant del 17%. 

- El nombre d’alumnes de 1r d’ESO amb les competències de primària 

no assolides es poc elevat, tot i que es detecta un augment  en els 



7 
 

darrers cursos d’alumnes amb alguna competència no assolida, el 

curs 18/19, eren 24, d’un total de 74.  

- Pel que fa als resultats acadèmics, la promoció de l’alumnat en els 

tres primers cursos d’ESO se situa al voltant del 95% a 2n i 3r d’ESO, 

i superior, al voltant del 98%, a 1r d’ESO. Aquest percentatge s’ha 

mantingut amb poques variacions en els darrers tres cursos. 

- El percentatge d’alumnat que obté el graduat en ESO, ha anat 

augmentant en els darrers 6 cursos: des del 89%, el curs 12/13 al 

98% el curs 18/19.  

- Una vegada analitzats els resultats de les proves de 4t dels darrers 

cursos, s’observa que la major part de l’alumnat supera les 

competències, tot i que el nombre d’alumnat situat a la franja alta 

no es elevat. En la competència  de Llengua Catalana els indicadors 

mostren que l’alumnat de l’institut està per sobre la mitjana de 

Catalunya. 

- En l’apartat d’equitat i cohesió social, s’observa que es un centre 

amb molt poca conflictivitat, que en els darrers cursos ha fet un 

esforç per tractar la convivència de manera no punitiva, raó per la 

qual ha anat baixant el nombre d’alumnes a qui s’expulsa a casa per 

conductes disruptives. 

 

 

 

3. OBJECTIUS DEL CENTRE 

3.1     Prioritats educatives 

Tal i com estableix la LEC, Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, 

desenvolupada en els decrets 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia 

de centres educatius i el decret 155/2010 de 2 de novembre, de la 

direcció dels centres educatius públics i del personal directiu 

professional docent, les prioritats del sistema educatiu català i per 

tant del nostre centre, són desenvolupar un sistema educatiu que 

situa l’alumnat com a protagonista actiu del seu procés 

d’aprenentatge i com a ciutadà crític en una societat democràtica. 

 

Els principis rectors del sistema educatiu català són: 
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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 

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 

homes i dones. 

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.  

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

 

 

 

Les línies estratègiques marcades pel Departament d’Educació, per 

tal d’assolir l’objectiu prioritari del sistema educatiu català són les 

següents:  
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- Promoure un model de professorat competent amb el projecte 

educatiu del centre, que exerceixi un lideratge orientat a la qualitat i 

a la millora de tots els alumnes. 

- Fomentar un lideratge distribuït dels equips directius i de la 

Inspecció d’Educació, orientat a la transformació i la millora 

educativa. 

- Reforçar l’autonomia dels centres per construir projectes adaptats a 

cada realitat amb l’acompanyament i el suport de l’Administració 

educativa. 

- Generar les condicions necessàries per assegurar la inclusió i 

combatre la segregació amb l’objectiu de garantir el dret a 

l’educació en igualtat d’oportunitats i eliminar radicalment tot tipus 

de violència. 

- Bastir un servei públic compromès amb l’equitat i l’assoliment de 

l’escolarització equilibrada, que respecti la diversitat de projectes i 

la seva estabilitat a partir d’un finançament equitatiu, i en què 

l’educació pública sigui l’eix vertebrador del sistema. 

- Consolidar el model educatiu del país, potenciant la llengua 

catalana com a vehicular dins un projecte plurilingüe i intercultural. 

- Estendre la innovació en el procés d’ensenyament i aprenentatge, 

amb base científica i amb l’impuls de la cultura avaluadora, com a 

motor de millora i de transformació educativa. 

- Personalitzar l’aprenentatge per tal d’atendre les característiques 

individuals de l’alumnat mitjançant l’atenció educativa i l’acció 

tutorial. 

- Desplegar un model educatiu que reforci la participació activa de les 

famílies en l’educació dels seus fills, la coresponsabilitat dels 

ajuntaments amb l’Administració educativa i la interconnexió amb 

l’entorn, capaç de donar resposta comunitària als reptes educatius. 

- Prevenir l’absentisme i l’abandó escolar amb estratègies que 

impliquin tots els agents educatius. 
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3.2 Objectius específics de centre 

 

Àmbit d’aprenentatge i resultats acadèmics 

El principal objectiu del centre a nivell d’aprenentatge és que 

l’alumnat aconsegueixi l’èxit escolar, tot assolint les competències 

bàsiques i graduant-se en Educació Secundària Obligatòria, així com 

obtenint el títol de Batxillerat, i en tots els casos, sent conscients de 

la necessitat de continuar formant-se al llarg de la vida.  

Per tal que tot l’alumnat de l’institut obtingui el graduat en Educació 

Secundària Obligatòria, el centre disposa d’un programa de 

diversificació curricular, amb projecte singular, anomenat “Projecte 

Impuls”, que té com a finalitat que l’alumnat amb més mancances 

acadèmiques  pugui graduar-se.  

  

En relació a la cohesió social (inclusió, equitat, coeducació). 

 

L’objectiu es aconseguir un bon clima de treball en el centre amb la 

implicació de tots els membres de la comunitat educativa on es 

fomenti la convivència, el respecte i la responsabilitat. 

Es imprescindible la implicació de tot el professorat i  de tots els 

agents educatius per tal de fer de l’institut Miquel Bosch un centre 

inclusiu que vetlla per la igualtat d’oportunitats de tot el seu 

alumnat, prenent com a referents l’equitat i el respecte a la 

multiculturalitat. 

El centre vetllarà perquè l’alumnat rebi un seguiment personalitzat, 

no només des de l’àmbit de les tutories individuals, sinó de tot el 

professorat del centre.  

 

 

En relació amb la vinculació amb l’entorn. 

 

L’institut Miquel Bosch és un centre estretament vinculat amb el 

municipi d’Artés i participa de moltes de les activitats que s’hi duen a 

terme.  

L’institut s’obre a moltes de les celebracions d’Artés, al llarg de l’any 

(festa de la verema, fira d’Artés, Festa Major), deixant les seves 

instal·lacions i col·laborant sempre que sigui necessari. 
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A nivell curricular es duen a terme activitats, sobretot a les àrees de 

Ciències Naturals i Ciències Socials, que han de servir per a que 

l’alumnat conegui el seu entorn més proper i el valori. Es vetlla 

també perquè els alumnes provinents d’altres municipis (Avinyó, 

Santa Maria d’Oló, Calders i Monistrol de Calders) treballin la realitat 

del seu propi lloc de residència. 

 

 

4. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

4.1 Criteris d’organització pedagògica 

4.1.1 Criteris per concretar el currículum 

4.1.1.2 Concrecions a l’ESO 

    El decret 187/2015, de 25 d’agost estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació secundària obligatòria i 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 a l’educació 

secundària obligatòria són els documents normatius del desenvolupament 

curricular de l’ESO. 

L’educació secundària obligatòria s’organitza al nostre centre de la 

següent manera: 

Assignació horària setmanal de les matèries de 1r a 3r d’ESO. 

 

Matèries 1r ESO 2n ESO 3r ESO 
Llengua catalana i literatura     3      3     3 

Llengua castellana i literatura     3      3     3 

Llengua estrangera (Anglès)     3      3     3 
Ciències Socials, Geografia i Història     3      3     3 

Ciències de la Naturalesa, Biologia i 
Geologia 

    3      2 

Ciències de la Naturalesa, Física i Química       3     2 
Matemàtiques     3      4     4 

Educació Física     2      2     2 
Música     2      2 

Educació Visual i Plàstica     2      2  

Tecnologia     2      2     2 
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Religió/Cultura i Valors Ètics     1      1     1  
Tutoria     1      1     1 

Treball de Síntesi    (1)     (1)   (1) 
Matèries optatives     2      2     2 

TOTAL                                                                            30            30            30 

 

 

 

 

Assignació horària setmanal de matèries a 4t d’ESO. 

Matèries            4t d’ESO 

Llengua catalana i literatura                3 
Llengua castellana i literatura                3 

Llengua estrangera (Anglès)                 3 

Ciències Socials, Geografia i Història                3 
Matemàtiques                4 

Educació Física                2 
Religió/Cultura i Valors Ètics                1   

Projecte de Recerca               (1) 
Matèries optatives Bloc 1                3 

Matèries optatives Bloc 2                3 

Matèries optatives Bloc 3                3 
Treball de competències bàsiques                1 

Tutoria                1 
Total               30    

 

 

4.1.1.3 Especificacions sobre les matèries 

- La matèria de Música es cursa a 1r d’ESO (com és preceptiu) i a 3r d’ESO, 

la matèria d’educació visual i plàstica es cursa a 1r d’ESO (preceptiu) i a 2n 

d’ESO. 

- Les matèries de llengua estrangera (Anglès), ciències de la naturalesa, 

biologia i geologia, ciències de la naturalesa, física i química i tecnologia 

desdoblen una hora setmanal en els tres primers cursos de l’ESO. Es 

prioritza que sigui el mateix professor qui imparteixi l’hora de 

desdoblament. 

- El servei comunitari es realitza a 3r d’ESO.  
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- Les segones llengües estrangeres que ofereix el centre són: Llengua 

Francesa i Llengua Alemanya. S’ofereixen a tots els cursos de l’etapa. 

- Les matèries optatives que s’han d’oferir amb caràcter preceptiu, segons 

el decret d’ordenació dels ensenyaments d’educació secundària 

obligatòria, cultura clàssica, emprenedoria, s’ofereixen a 3r d’ESO.  

- El treball de síntesi i el projecte de recerca es realitzen els darrers dies de 

curs. 

- Les matèries optatives de 4t d’ESO s’organitzen en blocs de continguts, 

així el bloc 1 i el bloc 2 inclouen matèries pertanyents al mateix àmbit de 

coneixement. Les matèries que s’ofereixen són :  física i química, 

tecnologia, biologia i geologia, llatí i economia. L’alumnat ha d’escollir les 

dues matèries del bloc. 

- Al bloc 3 s’ofereixen matèries de tria lliure per part de l’alumnat i 

aquestes són: filosofia, alemany, francès i tecnologies de la informació i la 

comunicació.   

4.1.1.4 Programa de diversificació curricular amb projecte singular.  

 

A 4t d’ESO el centre ofereix un programa de diversificació curricular amb 

projecte singular, el projecte “Impuls”. 

Aquest programa té com a finalitat afavorir els objectius i les 

competències bàsiques de l’etapa i pugui obtenir el graduat en educació 

secundària obligatòria mitjançant una organització de continguts i 

matèries del currículum diferents a l’establert amb caràcter general i una 

metodologia específica i personalitzada.  

El  programa de diversificació curricular que es pot cursar al centre és de la 

modalitat B, és a dir amb projecte singular, que comporta activitats 

pràctiques externes al centre.  

El programa s’estructura en tres àmbits: àmbit de caràcter lingüístic i 

social, àmbit científic i tecnològic i àmbit pràctic.  

El nombre d’hores destinades a l’àmbit pràctic són 12 setmanals que es 

realitzen en diferents empreses del municipi d’Artés. 

La incorporació al programa és voluntària, per la qual cosa es requereix 

l’acceptació, tant de l’alumne/-a, com dels seus pares o tutors legals. 
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4.1.2 Concrecions a Batxillerat 

El decret 142/2008 estableix l’ordenació dels ensenyaments de Batxillerat, 

i el 150/2017, de 17 d’octubre estableix l’atenció educativa a l’alumnat en 

el marc d’un sistema educatiu inclusiu.   

L’institut Miquel Bosch i Jover ofereix les modalitats de Batxillerat de 

Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials.  

 

 

Assignació horària setmanal de les matèries a Batxillerat:  

 

Matèries 1r  2n  
Llengua catalana i literatura          

2 
           
2 

Llengua castellana i literatura          
2 

           
2 

Llengua estrangera (Anglès)          
3 

           
3 

Filosofia  2 - 

Ciències per al Món Contemporani (Cultura Científica) 2 - 
Educació Física 2 - 

Història de la Filosofia - 3 
Història - 3 

Tutoria 1 1 

Treball de Recerca  - (*) 
Matèria comuna d’opció I i II 4 4 

Matèria de modalitat 4 4 
Matèria de modalitat 4 4 

Modalitat o específiques 4 o 
2+2 

4 

Total 30 30 
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4.1.2 .1 Matèries comunes d’opció, de modalitat i específiques.  

Les matèries comunes d’opció, tal com estableix el decret 142/2008, són: 

 

Matemàtiques per a la modalitat de Ciències i Tecnologia, Matemàtiques 

aplicades a les CCSS per a la modalitat de Ciències Socials i Llatí per a la 

modalitat d’Humanitats.  

 

 

Les matèries de modalitat que es poden cursar al centre són 

Ciències i tecnologia   1r  2n  
Biologia I i II   4   4 

Ciències de la Terra (Geologia) I i II   4   4 

Dibuix Tècnic I i II   4   4 
Electrotècnia   -   4 

Física I i II   4   4 
Química I i II   4   4 

Tecnologia Industrial I i II   4   4 
Humanitats i ciències socials   

Economia   4   - 

Economia d’Empresa I i II   4   4 
Geografia   -   4 

Història de l’Art   -   4 
Història del Món Contemporani  4   - 

Literatura Castellana   -  4 

Literatura Catalana   -  4 
Literatura Universal   4  - 

Llatí I i II (*)   4  4 
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I i II (*)   4  4 
(*) Si no s’ha cursat com a matèria comuna d’opció. 

 

 

 

 

Les matèries específiques que s’ofereixen al centre són les següents: 

Matèries  1r   2n 

 Sociologia   2   - 

 Segona Llengua Estrangera, Francès I i II   4  
 Religió   2  

 Estada a l’Empresa    2 



16 
 

 

 4.1.2.2  Especificacions sobre les matèries 

-  Tal i com especifica el decret 142/2008, d’ordenació de les matèries de  

Batxillerat i el decret 102/2010, d’autonomia de centres, l’alumnat que 

cursi, a part de les dues matèries de modalitat obligatòries, una tercera 

matèria de modalitat, aquesta tindrà caràcter d’específica, i serà la que 

es podrà convalidar en cas que l’alumne/-a cursi estudis superiors de 

música o de dansa. 

- La matèria específica, Segona Llengua Estrangera, Francès es cursa a 1r 

de curs. 

- En cas algun alumne volgués cursar alguna matèria que el centre no 

ofereix, es pot adreçar a cursar-les a l’Institut Obert de Catalunya (IOC). 

- La matèria d Estada a l’Empresa, està oberta a tot l’alumnat de 

Batxillerat, i el centre l’ofereix com a complement dins l’oferta de 

matèries específiques, és a dir, compta com una matèria afegida al 

currículum de l’alumnat. En el cas que els alumnes vulguin cursar-la, el 

seu currículum inclourà 20 matèries i no 19. 

- Tal i com estableix la normativa, el Treball de Recerca té caràcter 

individual, si excepcionalment la dinàmica de la mateixa recerca ho 

requerís, es pot ampliar fins a grups de dos alumnes. 

 

4,1.3 Definició de llocs de treball amb perfils professionals singulars. 

Segons el decret 39/2014, de 26 de març, pel qual es regulen els 

procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, 

correspon a la direcció de cada centre públic, d’acord amb el projecte 

educatiu i amb el projecte de direcció, proposar la plantilla de llocs de 

treball del centre i les modificacions successives, amb periodicitat anual. 

La creació de llocs de treball amb perfils professionals singulars al centre 

va lligada als diferents projectes i programes de centre, sempre i quan 

siguin programes o projectes que es preveu que es consolidin  i, que, per 

tant, tinguin durada en el temps. 

4.1.3.1 Llocs de treball amb perfils professionals singulars.  

L’institut Miquel Bosch, fins el curs 2019/2020 té creats dos llocs de treball 

específics d’atenció a la diversitat de l’alumnat. 

Aquests llocs específics són de les especialitats docents de Biologia i 

Geologia i Orientació Educativa.    
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La creació d’aquests dos llocs de treball específics es justifica pel fet que 

l’institut ofereix un programa de diversificació curricular amb projecte 

singular, i els docents que ocupen aquests dos llocs de treball en són els 

responsables, ambdós n’exerceixen la tutoria, el professional d’Orientació 

Educativa se centra en l’orientació acadèmica i professional, i el professor 

de Biologia i Geologia és el responsable de l’àmbit pràctic.  

 

4.2.1 Criteris pedagògics i organitzatius 

Els criteris de centre que han de dur l’alumnat a assolir l’èxit acadèmic i a 

garantir un bon clima de convivència a l’institut són els següents: 

 

 

4.2.1.1 Criteris metodològics 

       -    Foment del treball competencial a tots els cursos de l’ESO, per tal 

d’assolir les competències bàsiques.  

       -     Foment del treball cooperatiu en les matèries optatives de 1r i 2n 

d’ESO.  

       -    Potenciació de les llengües estrangeres, tot oferint com a segones 

llengües a l’ESO, Llengua Francesa i Llengua Alemanya, i participant al 

programa GEP (Generació Plurilingüe). 

      -       Promoció de l’hàbit de lectura, dedicant temps setmanal a llegir       

dins les matèries lingüístiques. 

      -     Promoció de l’escriptura a totes les àrees del currículum. 

- Promoció de processos actius d’aprenentatge, per tal d’afavorir 

l’autonomia de l’alumnat i la presa de decisions. 

- Atenció a la diversitat de tot l’alumnat, tant de l’alumnat amb 

necessitats educatives específiques, com d’altes capacitats. 

           

           

4.2.1.2 Criteris d’organització pedagògica: 

           

- Organització de grups classe heterogenis, per tal de facilitar la 

integració de l’alumnat, procedent d’entorns, municipis i escoles 

diferents. 

- A 1r d’ESO, els grups s’organitzaran a partir de la informació 

proporcionada per les escoles de primària, tot vetllant perquè els 

grups siguin equilibrats en nombre, gènere i capacitats de l’alumnat. 
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- Desdoblament de grups classe d’ESO sempre que sigui possible per 

tal de garantir l’assoliment de les competències bàsiques i l’èxit 

escolar. Es prioritzarà el desdoblament dels grups més nombrosos, 

independentment del nivell. 

- Manteniment del mateix tutor a 1r i 2n d’ESO, sempre que no hi 

hagin variacions en el grup classe.  

- Agrupament de l’alumnat de 4t d’ESO segons la tria de matèries 

optatives, d’aquesta manera s’afavoreix que l’orientació acadèmica 

i professional sigui la més adequada.  

- Orientació i assessorament a l’alumnat de 3r d’ESO, per tal que 

pugui escollir l’itinerari formatiu de 4t d’ESO que millor escaigui als 

seus interessos i aptituds. Dedicar especial atenció a l’alumnat amb 

necessitats educatives específiques per, si escau, orientar-los 

perquè cursin a 4t d’ESO el programa de diversificació curricular 

amb projecte singular. 

- Reservar una hora al treball específic de competències bàsiques 

dins l’horari de 4t d’ESO. 

- Agrupament de l’alumnat de Batxillerat per la modalitat escollida, 

sempre que els grups quedin equilibrats, si no és el cas, es farà un 

altre tipus d’agrupació.  

- Treball de la competència personal i digital a totes les àrees, seguint 

la proposta del PAT. 

4.3  Criteris per a l’avaluació de l’alumnat 

4.3.1 Avaluació a l’ESO 

    D’acord amb l’ordre ENS/108/2017, de 4 de juliol d’avaluació a 

l’avaluació secundària obligatòria, el decret 187/2015, de 25 d’agost, 

d’ordenació d’ensenyaments d’ESO, i el decret 150/2017, de 17 d’octubre, 

d’educació inclusiva, els principis d’avaluació el nostre centre són els 

següents: 

- Tal i com estableixen aquestes disposicions, l’avaluació dels 

aprenentatges dels alumnes ha de ser global, contínua i 

diferenciada.  

- La finalitat de l’avaluació és acompanyar i millorar el procés 

d’aprenentatge dels alumnes pel que fa al grau d’assoliment del les 

competències dels diferents àmbits i matèries de l’etapa, tenint en 

compte els ritmes i les potencialitats de cadascú. 
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- L’avaluació també ha de permetre els alumnes i el professorat 

analitzar les dificultats del procés d’aprenentatge i trobar estratègies 

per superar-les. 

- L’avaluació serà contínua. En el marc de les reunions d’equip docent 

es proposaran mesures de suport i reforç per als alumnes que hagin 

passat de curs sense assolir objectius i competències de cursos 

anteriors, que hauran de ser ratificades per la CAD. 

- Després de cada sessió d’avaluació, el tutor o tutora farà arribar a les 

famílies l’informe d’avaluació amb les especificacions de l’assoliment 

d’aprenentatges i competències de l’alumne/-a. 

- Cada trimestre el tutor/tutora mantindrà una entrevista individual 

amb la família (telefònica o presencial). 

- Al finals de cada curs, s’informarà les famílies del grau d’assoliment 

de les diferents competències, les decisions sobre el pas de curs o la 

superació de l’etapa i se’ls farà arribar el consell orientador amb les 

recomanacions de l’equip docent. 

- Els alumnes amb un Pla de Suport Individualitzat (PI) s’avaluaran 

d’acord amb els criteris d’avaluació establerts en aquest pla. 

 

4.3.1.1 Criteris de pas de curs de 1r a 3r d’ESO 

- L’alumne passa de curs quan ha superat els criteris competencials 

establerts. 

- L’assoliment de les competències d’un curs suposa l’assoliment de 

les competències no assolides de cursos anteriors. 

- D’acord amb el decret 187/2015, l’equip docent pot decidir la 

promoció d’un alumne al curs següent amb nivells competencials no 

assolits quan es consideri que té bones expectatives de millora i que 

el pas de curs és positiu per a la seva evolució acadèmica i personal.  

- La repetició de curs s’ha de considerar una mesura excepcional, i en 

el cas de romandre un any més al mateix curs, l’alumne rebrà 

indicacions personalitzades, orientades a superar les dificultats 

detectades en el curs anterior, i que poden comportar un PI. 

- La decisió del pas de curs la prendrà l’equip docent per votació, si no 

és possible el consens. Cal aconseguir majoria simple (la meitat més 

1) per promocionar de curs amb alguna competència no assolida. 

4.3.1.2 Criteris de superació de l’etapa 
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- Es considera que un alumne/-a ha superat l’etapa quan ha assolit 

les competències dels àmbits associats a les matèries i els àmbits 

transversals. 

- L’equip docent, considerant la maduresa de l’alumne i les seves 

possibilitats de progrés, pot decidir que un alumne obtingui el títol 

encara que tingui avaluació negativa en una o dues matèries que no 

siguin simultàniament Llengua Catalana i Literatura, Llengua 

Castellana i Literatura i Matemàtiques. 

4.3..2 Avaluació del Batxillerat. 

Tal i com estableix l’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, els criteris d’avaluació del batxillerat són els següents: 

- L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat de Batxillerat ha 

de ser contínua i, alhora global i diferenciada segons les matèries. 

- Quan es detecti que un alumne té dificultats en el seu 

aprenentatge, el professor establirà la realització d’activitats de 

recuperació. 

- L’avaluació ha de ser global: es considera la situació de cada alumne 

en cada matèria particular i la seva evolució de conjunt. 

4.3.1.1 Criteris de centre pel que fa a l’avaluació ordinària de 1r i 

2n de Batxillerat 

 Tal i com estableix l’ordre EDU 554/2008 és el professor de cada 

matèria qui decideix, a final de curs,  si l’alumne o alumna n’ha superat 

els objectius, prenent com a referent fonamental els criteris 

d’avaluació, per aquest motiu, amb caràcter general, l’equip docent no 

modificarà la qualificació de cap matèria, a menys que el tutor proposi 

que es reconsideri el resultat de l’avaluació. Aquesta proposta ha de ser 

raonada i l’equip docent ha de decidir per majoria que s’accepta la 

proposta.  

4.3.2.1 Criteris de centre pel que fa a l’avaluació extraordinària de 1r de Batxillerat 

L’equip docent actuant de manera col·legiada, pot valorar si modifica 

alguna qualificació de l’alumnat que arriba a l’avaluació extraordinària 

amb més de dues matèries no superades. 

Els criteris a valorar són els següents: 

- L’interès i esforç demostrat per l’alumne en la superació de la 

matèria. 
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- Els resultats en algunes matèries poden compensar els obtinguts en 

altres. 

- Les possibilitats de progrés de l’estudiant en opcions posteriors. 

 

Com a criteri de centre, únicament es permetrà modificar una 

qualificació per alumne, que per norma general serà la més alta de 

totes les que no arribin a 5.  

Per tal que es pugui modificar una o més qualificacions d’un alumne, cal 

que hi hagi majoria de dos terços dels membres de l’equip docent 

presents a la junta d’avaluació. Caldrà fer constar en acta la justificació 

del sentit de la votació. 

 

 

4.3.2.2 Criteris de centre pel que fa a l’avaluació extraordinària de 2n de Batxillerat 

L’equip docent actuant de manera col·legiada pot valorar si modifica  

alguna qualificació de l’alumnat que tingui una única matèria no 

superada. 

Els criteris que es valoraran són els següents: 

- Possibilitats de progrés de l’estudiant en estudis posteriors. 

- Interès i esforç demostrat per l’alumne per superar la matèria. 

- Haver assistit i entregat l’examen de la prova extraordinària. 

Per tal que es pugui modificar una qualificació, caldrà que hi hagi majoria 

de dos terços dels membres de l’equip docent presents a la junta 

d’avaluació. Caldrà fer constar en acta la justificació del sentit de la 

votació. 

De manera excepcional, el tutor pot proposar que un alumne pugui 

obtenir el batxillerat amb més d’una matèria no superada, sempre que hi 

hagi un motiu justificat per modificar més d’una qualificació.  

4.4  Criteris per a l’atenció a la diversitat 

Tal i com estableix el decret 150/2017, de 17 d’octubre, l’atenció 

educativa a l’alumnat comprèn el conjunt de mesures i suports destinats a 

tots els alumnes, amb la finalitat d’afavorir el seu desenvolupament 

personal i social, perquè avancin en el desenvolupament de les 

competències en cada etapa educativa i la transició a la vida adulta en el 

marc d’un sistema educatiu inclusiu.  
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4.4.1 Comissió d’Atenció a la Diversitat 

La comissió d’atenció a la diversitat és l’òrgan que concreta  els criteris i 

prioritats per a l’atenció a la diversitat dels alumnes, també organitza i fa 

un seguiment de les mesures adoptades i de l’evolució de l’alumnat amb 

necessitats educatives especials i específiques,  i, si escau,  elabora les 

propostes dels plans individualitzats. 

Formen part de la CAD, la coordinadora pedagògica, la professora 

d’orientació educativa, la mestra terapeuta i els coordinadors de nivell 

d’ESO.  

4.4.2 Atenció a la diversitat a l’aula ordinària 

Com a norma general , l’atenció a la diversitat de l’alumnat es farà a l’aula 

ordinària. En les matèries instrumentals i com a criteri general, l’atenció a 

la diversitat es durà a terme amb dos professors a dins l’aula. 

4.4.3 Plans individualitzats 

Els plans individualitzats s’aplicaran quan es consideri que són insuficients 

les adaptacions incorporades a la programació ordinària i les mesures de 

reforç previstes.  

La comissió d’atenció a la diversitat ajuda i assessora al tutor de 

l’alumne/a per a l’elaboració i aplicació del pla individualitzat.  

La proposta d’elaborar una pla individualitzat pot sorgir d’un dictamen 

d’escolarització, d’un informe psicopedagògic o a demanda del tutor o de 

qualsevol professor de l’equip docent, si identifiquen que per al progrés 

d’un determinat alumne no són suficients les mesures ordinàries d’atenció 

a la diversitat. 

4.5  Estructura organitzativa i de gestió 

 

4.5.1 Òrgans de govern i de coordinació 

4.5.1.1 Equip Directiu  

L’equip directiu de l’institut està format pels càrrecs següents:  

Director, Cap d’estudis, Secretari i Coordinador Pedagògic. 

L’actual equip directiu té nomenament per al període 2017/2021 i està 

format per les persones següents: 

Directora: Rosa M. Riera Ubach 
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Cap d’Estudis: Josep Ortiz Murcia 

Coordinadora Pedagògica: Eva Giralt Selvas 

Secretària: Rosa M. Galiano Magem.  

4.5.1.2 Càrrecs de coordinació 

Hi ha un coordinador de nivell per a cada curs d’ESO, i un coordinador 

de Batxillerat. Les funcions dels coordinadors estan recollides a les 

NOFC de l’institut aprovades l’any 2012.  

El centre disposa de coordinació de riscos, coordinació d’activitats i 

serveis, coordinació d’informàtica, coordinació LIC, coordinació del 

Projecte “Per l’Equilibri” i coordinació del Servei Comunitari.  

 

4.5.1.3 Caps de Departament 

El centre organitza les diferents àrees en 8 departaments didàctics: 

- Llengua Catalana i Literatura 

- Llengua Castellana i Literatura i Llengües Clàssiques 

- Llengües Estrangeres (Anglès, Francès i Alemany) 

- Matemàtiques i Economia 

- Ciències Naturals, Biologia i Geologia i Física i Química 

- Ciències Socials i Música 

- Tecnologies i Visual Plàstica 

- Educació Física 

4.5.1.4 Altres càrrecs de coordinació 

 El professorat responsable dels projectes de centre té la reducció 

horària d’un càrrec de coordinació, i, en la mesura del possible el 

complement econòmic que li correspongui.  

 

4.5.1.5 Consell Escolar  

El Consell Escolar de l’institut Miquel Bosch i Jover està format per 15 

membres, després que s’aprovés la proposta de reduir-ne el nombre 

per tal de fer-lo més operatiu. Aquesta modificació va quedar recollida 

a les NOFC del centre. 

El Consell Escolar té els següents components: 

Director, cap d’estudis, secretari, cinc representants del professorat, 2 

representants de l’alumnat, 1 representant de l’AMPA, 2 representants 
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dels pares i mares, 1 representant del PAS, 1 representant de 

l’Ajuntament d’Artés. 

5. Participació de la comunitat educativa 

 

 El decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius 

estableix que el projecte educatiu contribuirà a impulsar la col·laboració 

entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació entre el 

centre i l’entorn social. 

És fonamental la implicació de les famílies per tal que l’alumnat assoleixi 

l’èxit educatiu i la seva adaptació al centre sigui òptima. Els mecanismes 

per afavorir la participació de la comunitat educativa són els següents: 

 

 Carta de compromís educatiu 

Aquest document té com a finalitat potenciar la comunicació, la 

implicació, el compromís i la coresponsabilitat entre el centre i les famílies 

en l’educació dels seus fills. Les famílies signen la carta de compromís en 

el moment de la primera matrícula de l’alumne a l’institut, i sempre que 

hagi estat objecte de modificació en algun dels seus apartats. 

Famílies 

Pel que fa a les famílies, la seva relació amb el centre es concentra en les 

reunions de pares d’inici de curs i en les reunions que mantenen els tutors 

en les entrevistes que tenen lloc un cop al trimestre.  

Atenció especial reben les famílies dels nous alumnes de 1r d’ESO, a les 

quals es convoca per primera vegada en el moment de la preinscripció 

(mesos de febrer o març) i, si les famílies així ho volen, es manté una 

entrevista personal amb la direcció del centre. 

La comunicació amb les famílies s’intenta que sigui constant i eficaç per 

part del centre. En aquest sentit, la implementació de la plataforma 

ClickEdu ha  estat molt important per garantir una bona comunicació 

entre el centre i les famílies. 

 

Relació amb l’AMPA 

 

Hi ha una única AMPA al centre, amb la qual s’hi mantenen relacions 

periòdiques en la persona del seu president o presidenta 
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(aproximadament 2 reunions cada trimestre). L’associació de mares i 

pares col·labora activament en les diverses activitats del centre, sobretot 

en la festa de Sant Jordi. També es cuida de la gestió de llibres de text, a 

través de l’empresa Iddink, que també ofereix un servei de reutilització.  

 

6. Promoció de la convivència    

El pla de convivència s’està elaborant, amb previsió de tenir una proposta el 

3r trimestre d’aquest curs 2019/20. 

7. Aprovació i control de canvis 

 

PEC  

Elaborat Equip directiu 

Aprovat Consell Escolar 

Data 29 de gener 2020 

8. Projecte lingüístic del centre (Vegi’s document annex) 

 

9. Criteris per a l’elaboració del pla TAC 

(Vegi’s document annex) 

10 Avaluació 

10.1 Mecanismes d’avaluació 

L’avaluació del projecte educatiu de centre es fa a través dels indicadors 

de progrés que mesuren el grau d’assoliment dels objectius explicitats en 

el PEC i que tenen la seva concreció en el projecte de direcció i es 

desenvolupen en la programació general anual de cada curs. 

El seguiment del grau d’assoliment d’aquests objectius es realitza per part 

de l’equip directiu i tot el claustre de professors, a partir de l’anàlisi de 
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resultats es fan les propostes de millora que es recolliran a la programació 

general anual del curs següent. 

10.2 Indicadors del centre 

Els indicadors són unitats d’informació que permeten recollir de manera 

aproximativa i en termes quantitatius les característiques d’un fenomen. 

Els indicadors permeten efectuar el seguiment de processos i  conèixer el 

grau d’assoliment dels objectius, els primers són els indicadors de procés i 

els segons de progrés.  

Els indicadors de progrés  es divideixen en  2 categories: 

- De resultats acadèmics 

- De cohesió social i la convivència 

Indicadors de resultats Mitjana a mantenir 
% de promoció de curs (1r-3r ESO)  92% 

% de graduació ESO  92% 
% de graduació Batxillerat  90%     

% d’alumnat que supera les proves 
de 4t d’ESO 

Català     >90% 
Castellà  > 85% 
Anglès    > 85% 
Matemàtiques > 85% 
Cientificotecnològica > 85% 

% d’alumnes que superen les PAU  90% 

Indicadors de cohesió social i 
convivència 

 

% d’abandonament a l’ESO       <1,5% 
% d’abandonament a Batxillerat       <3% 

Grau de satisfacció de la comunitat  
educativa 

      >75% 

 

Pel que fa als indicadors de procés, aquests mesuren si s’està aplicant el 

procés de forma adequada. Els indicadors de procés es concreten a la 

Programació General Anual de cada curs i tenen en compte el grau 

d’aplicació, el grau de qualitat de l’execució i el grau d’impacte. 
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