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Aquest document és el marc en el qual es defineix el tipus d’ensenyament que volem fer a 

l’INS Miramar de Viladecans. En aquest PEC explicitem la feina que fem (missió), els 

principis ètics i de funcionament que guien la pressa de decisions i el treball quotidià del 

centre (valors) i la imatge compartida pels seus membres sobre què volem que sigui el 

centre en el futur (visió), prenent en consideració les característiques i les peculiaritats del 

medi social, cultural i econòmic que envolta aquest centre (context). 

 

Aquest projecte, fruit del debat i el consens en la comunitat educativa (professors, pares i 

alumnes), recull els principals acords presos en relació amb els principis pedagògics, els 

objectius  que serveixen per fonamentar les decisions i actuacions institucionals que 

regeixen la vida en el centre, així com els principals trets d’identitat que defineixen el 

model d’institut que volem construir. 

1. INTRODUCCIÓ 
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2.1 Història 

 

L’Institut d’ensenyament secundari Miramar és un centre públic que pertany a la xarxa 

d'equipaments escolars del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

S'imparteixen en el centre els nivells d'ESO i Batxillerat. 

 

L’INS Miramar comença la seva història el curs 87-88 com extensió de l’Institut de Sales 

amb el nom de IB Extensió de Batxillerat de Viladecans, en uns barracots ubicats en el lloc 

on actualment està situat l’Institut.  

 

Per Resolució de 14 d'abril de 1993, comença les activitats com a institut independent sota 

el nom de Jofre de Foixà. Per Resolució de 15 de juliol de 1993 rep el nom definitiu 

d'Institut Miramar. 

 

L’any 1992 s’inaugura el nou edifici, ja amb el nom d’IES Miramar. El projecte 

arquitectònic queda finalista dels premis FAD de l’any 1992. 

 

El curs 96-97 comença a impartir-se l’ESO en el nostre institut. 

 

El curs 2012-2013 vam celebrar els 20 anys de la inauguració del nou edifici 

 

 

2. CONTEXT 
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2.2 Entorn socioeconòmic  
 

El centre està ubicat al nord del municipi de Viladecans, en el barri del Torrent Ballester 

(muntanya) entre unes zones de cases unifamiliars (barris d’Albarrosa i Mas Rates), una 

zona d’edificis antics (barri de la Montserratina) i una zona de recent construcció 

(l’Eixample centre). 

 

La ciutat de Viladecans està situada a la comarca del Baix Llobregat a la zona del Delta del 

Llobregat, i se situa a tant només 12 km al sud del centre de Barcelona i a 2 km de 

l’aeroport del Prat. Amb una extensió total de 33,5 km2 i una població de 61.427 habitants, 

el territori municipal s’estén des de la Serralada Litoral fins al mar.  

 

L’agricultura i la ramaderia són poc importants; només ocupen el 0,5% de la població 

activa. Les activitats econòmiques més importants són la construcció (16,5% de la població 

activa), la indústria (15,5% de la població activa), especialment derivada de la fàbrica 

Roca, i els serveis (67,5% de la població activa). 

 

La història recent del municipi ve condicionada pels fluxos migratoris. L’any 1960, 

Viladecans era un petit municipi bàsicament agrícola de 8.500 habitants. A finals dels anys 

70, el municipi tenia més de 40.000 habitants vinguts de la resta de l’Estat arran de la 

implantació de diferents indústries en el municipi. Una segona onada migratòria ha tingut 

lloc en els darrers anys: d’una banda procedent de l’estranger (principalment del Marroc i 

de països de l’Amèrica llatina), i per altra de Barcelona i els seus voltants (formada per 

parelles joves que venen al municipi atretes pels preus dels habitatges més reduïts que els 

de la ciutat i per les bones comunicacions amb la capital). 

 

La conseqüència d’aquesta immigració és que la mitjana d’edat de la població és baixa (38 

anys) i la quantitat d’habitants en edat d’escolarització és gran i augmenta any rera any. 
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2.3 Entorn sociocultural i lingüístic 

 

El nivell d’instrucció de la població no és gaire alt: quasi un 3% de la població no sap ni 

llegir ni escriure, un 15,7% no té cap mena d’estudis i un 30% té un nivell equivalent als 

estudis de primària. El percentatge de població amb estudis de grau mig o superior és del 

24,7%. 

 

La llengua d’ús habitual a la població és el castellà. El coneixement del català és baix però 

augmenta cada any degut a la seva utilització com a llengua vehicular en tots els centres 

educatius.   

 

El municipi de Viladecans disposa d’11 centres públics d’educació infantil i primària, 5 

instituts d’educació secundària, 4 centres privats concertats amb nivells de primària i 

secundària i un col· legi privat concertat de primària. També disposa d’una EOI, un centre 

d’educació per adults, el centre de formació ocupacional de Can Calderon  i d’una UEC que 

dóna servei a la ciutat i a d’altres poblacions dels voltants. 

 

En relació als equipaments, serveis culturals i esportius, el municipi disposa de teatre-

auditori, biblioteca, museu d’història de la ciutat, piscina, poliesportiu i cinema. 

 

A més, al municipi hi ha 3 centres d’assistència social, casals per a nens i nenes, grups de 

joves i plans de formació de pares i mares promoguts per l’Ajuntament. 

 

Funciona en el municipi la Xarxa Local de Transició Escola-Treball que coordina les 

activitats relacionades amb l’abandonament prematur dels estudis i l’orientació post-

obligatòria. Tots els centres públics de la localitat forman part d’aquesta xarxa que ha tingut 

fins ara un èxit notable en les seves actuacions. 
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2.4 El centre 

 

Actualment, el centre imparteix docència en l’etapa secundària obligatòria i en el 

Batxillerat  (Científic-Tecnològic i de Humanitats i Ciències Socials). La tipologia típica es 

de 15 grups d’ESO i 4 de Batxillerat de la forma: 

 
 

Nivell Grups Alumnes 
2n BTX 2 70 
1r BTX 2 70 
4t ESO 4 120 
3r ESO 4 120 
2n ESO 4 120 
1r ESO 3 90 

 

 

2.4.1 L’alumnat 

 

La pràctica totalitat dels alumnes del centre resideix a Viladecans. Un nombre molt reduït 

d’alumnes procedeix dels municipis de Sant Climent de Llobregat i de Gavà. Hi ha un total 

de cinc Instituts públics a Viladecans, que tradicionalment s’han repartit el municipi per 

zones d’influència fins el darrer any on, motivat per l’inici d’activitats del nou cinquè 

institut, s’ha optat per la zona única. En general, gairebé tots els alumnes vénen a l’institut 

caminant des de casa seva, donada la curta distància de desplaçament. 

 
La proximitat de tres centres de primària (l’Escola Montserratina, l’Escola Marta Mata i 

l’Escola Garrofer) fa que més del 85% del nostre alumnat hagi cursat la primària en els 

esmentats centres, mentre que la resta prové majoritàriament de les Escoles Germans Amat 

Targa, Col·legi Santo Tomás, Escola Àngela Roca i  Escola Can Palmer. 

 

L’inici del pas dels alumnes de sisè de l’Escola Marta Mata a secundària el darrer curs ha 

significat un important increment de la concentració d’alumnes per centres respecte de la 

d’anys anteriors, ja que aquesta escola aporta ara un fort contingent d’alumnes que ha fet 

disminuir el nombre dels procedents de l’Escola Garrofer i d’altres centres.  



Versió 1 
Projecte Educatiu de Centre 

INS Miramar 

  

Pàg. 8 Aprovat pel Consell Escolar amb data: 28-05-2014 

 

 

 

Una altra dada significativa de la composició de l’alumnat és la forta presència de germans 

que cursen o han cursat estudis en el centre, aproximadament un 10% de les famílies tenen 

actualment més d’un fill/a al nostre Institut. 

 
El percentatge de l’alumnat de procedència estrangera és de l’11%, aproximadament el 

mateix que el de la població. Al centre, la meitat procedeix d’Amèrica del Sud, la quarta 

part del Marroc i la resta d’altres països comunitaris o de la Xina. La major part d’aquest 

alumnat ha cursat tota la primària a Catalunya i ha nascut aquí, de forma que el percentatge 

d’alumnat nouvingut és inferior a un 1%.  

 

Cal remarcar també que, a partir de les dades que s’obtenen de l’avaluació inicial dels 

nostres alumnes d’ESO, un 40% arriben a 1r sense haver assolit els coneixements bàsics de 

6è de primària i, aproximadament un 16%, ni els de 4t de primària. En general es pot dir 

també que el nombre d’alumnes amb NEE greus i permanents no ha deixat de créixer els 

darrers anys.  

 

 

2.4.2 El professorat 
 

Després de les successives retallades de plantilla - que havia arribat a estar formada per 52 

professors amb un nombre semblant d’alumnes respecte d’aquest curs -, els recursos 

humans del centre han quedat reduïts a 46 professors, dues administratives i dues 

subalternes. La  major part del professorat té destinació definitiva al centre, fet que 

afavoreix la seva implicació en els projectes de centre, però alhora ha provocat la liquidació 

de places de professorat i descompensacions importants entre els departaments que no 

tenen places funcionals i els que sí en tenen. Les jubilacions i el darrer concurs de trasllats 

han modificat una mica la composició del professorat: professors amb molts anys 

d’experiència en el centre han estat destinats a altres centres i han arribat professors nous 

que s’han integrat en el sistema de funcionament del centre sense cap dificultat. 
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Pel que fa a l’experiència docent, més de la meitat del professorat té una experiència de 

més de quinze anys i coneix abastament el funcionament del centre, la idiosincràsia, el 

caràcter i el projecte educatiu. Aquest aspecte constitueix una fortalesa del centre però, al 

mateix temps, provoca una dificultat alhora de fer canvis en el funcionament del centre. 

 

 

2.4.3 Les instal·lacions 

 

El centre està dividit en dos edificis i té una antiguitat de 22 anys. En general és pot dir que 

el seu estat de conservació és relativament bo, encara que els darrers anys han estat 

necessàries vàries reparacions d’elevat cost  

 

Totes les aules estan equipades amb pissarra digital, ordinador i projector, i tenen connexió 

per WIFI a Internet des de fa tres anys. Aquests equipaments informàtics es van aconseguir 

amb la dotació associada al projecte Educat 1x1, completada amb romanent del centre i 

amb l’única dotació que va arribar el primer any del Pla d’Autonomia. El centre va destinar 

la major part de la dotació del Pla de Millora en actualitzar els laboratoris i els tallers, 

encara que, actualment i provocat per les retallades en la dotació anual, no es pot destinar a 

ells ni una mínima despesa de manteniment.  

 

L’edifici principal, dotat d’ascensor i lliure de barreres arquitectòniques, conté tres plantes 

amb els següents espais. 

 

� 19 aules grans 

� L’aula de desdoblament 

� Laboratori de Física i Química 

� Laboratori de Biologia i Geologia  

� Laboratori de Ciències Experimentals 

� 2 aules d’Informàtica 

� Aula d’Anglès 
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� Aula d'Alemany 

� Aula de Visual i Plàstica 

� Aula de Música 

� Aula de mediació 

� 7 aules de departaments i seminaris 

� Biblioteca Joan Brossa 

� Sala de professors i espais d’administració 

� 3 aules de tutoria per a entrevistes i reunions 

 

L’edifici annex conté els següents espais: 

 

� 2 aules taller de Tecnologia 

� L’aula Polivalent 

� El gimnàs 

� 1 Aula de desdoblament 

� Locals de l’AMPA i de l’Associació d’Estudiants 

� L’antiga cantina, que es podria habilitar com a aula  

 

Dintre del recinte del centre tenim el pati i la pista poliesportiva   
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VISSIÓ 
 

 

 

3.1. Valors (Qui som?) 

 

El nostre institut és un centre educatiu amb vocació de servei públic, obert a tothom, amb la 

intenció clara d’oferir una formació acadèmica i humana de qualitat, renunciant a qualsevol 

tipus d’adoctrinament. 

 

L’Institut orienta l’educació cap a tots els aspectes que fomentin una educació per a la 

igualtat i la no discriminació per raons de sexe, ètnia, religió, grup social, nacionalitat, 

capacitats físiques i psíquiques i vol promoure els valors que s’entenen com a 

universalment desitjables: justícia, convivència, llibertat, etc.. 

 

Les activitats dels alumnes estan orientades a la formació de la seva personalitat, la seva 

pròpia manera de pensar i el foment de l’esperit crític, sense descuidar, això no obstant, la 

incentivació de la creativitat, l’autoestima dels alumnes i la responsabilitat. 

 

El centre afavoreix la socialització de l’alumnat, atenent les característiques socioculturals, 

econòmiques i lingüístiques del seu context vital. 

 

El manteniment de l’ordre i l’ambient de disciplina són enteses en el centre com el marc 

necessari per al respecte a tothom i per l’èxit de la tasca docent.  

 

L’institut es declara aconfessional. És respectuós amb les diferents religions i maneres de 

pensar sempre que siguin pacífiques, no discriminatòries ni sectàries i és obert a tothom. 

Cap membre de la nostra comunitat educativa serà discriminat per raó de la seva 

confessionalitat o aconfessionalitat religiosa. 

 

3.  IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 
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Eduquem els nostres alumnes per tal que adquireixin consciència i valorin  la preservació 

del seu medi, tot disposant dels coneixements, els valors i les destreses que els capacitin a 

fer-se’n responsables i a col·laborar en la preservació del medi ambient. 

 

El centre fomenta la creació d’un entorn que afavoreixi la salut física, psíquica i afectiva de 

l’individu. Vetlla per tal que l’alumnat adquireixi estils de vida saludables i estimula les 

conductes de prevenció davant del riscos més greus i freqüents per a la salut individual i 

col·lectiva. 

 

El centre encoratja les actituds positives cap a l’ús racional de les noves tecnologies, amb 

l’objectiu d’afavorir els coneixements i destreses que requereix la incorporació de 

l’alumnat al món laboral. 

 

 

3.2. Missió (Què fem?) 

 

La raó de ser del nostre Institut és fer possible: 

 

� Una formació acadèmica que proporcioni a l’alumnat uns bons nivells de 

coneixements i de procediments que els facilitin la incorporació posterior a les 

activitats de la societat. 

 

� Una formació personal que contribueixi a potenciar i desenvolupar les seves pròpies 

capacitats. 

 

� Una bona orientació tutorial que els ajudi a prendre decisions amb vista a la 

continuïtat de la seva formació o de la seva incorporació al món laboral. 

    

� Una educació integral amb l’objectiu d’aconseguir alumnes que esdevinguin 

ciutadans responsables, amb esperit crític i preparats per participar activament en la 

nostra realitat social per millorar-la amb la seva aportació. 
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� L’assessorament i orientació a les famílies per incidir conjuntament en el procés 

educatiu dels seus fills. 

 

� La creació d’un entorn de treball participatiu i motivador que faciliti la implicació 

de tots els membres de la comunitat educativa en la consecució del objectius fitxats.   

 

 

3.3. Visió (Que volem ser?) 
 

La visió d’un centre educatiu és la imatge compartida pels seus membres sobre què volem 

que sigui el centre en el futur. Resumeix allò que l’institut es proposa aconseguir i és el 

referent que guiarà les decisions estratègiques. La visió de futur del centre educatiu la 

podem dividir en 4 àmbits:  

 

 

� Àmbit pedagògic – Com volem que sigui l’educació dels nostres alumnes, quins 

objectius ens proposem.  

� Àmbit institucional – Com volem que ens vegin les diferents institucions de 

l’entorn del centre (ajuntament, administració educativa, societat, usuaris 

potencials). 

� Àmbit relacional o humà – Com volem que siguin les relacions entre els diferents 

estaments de la comunitat educativa. 

� Àmbit administratiu – Com volem que es transmeti la nostra informació interna i 

cap a l’exterior.  

 

La nostra visió consisteix en que volem ser un centre: 
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3.3.1. Àmbit pedagògic 
 

� En què, quan els alumnes finalitzin l’ensenyament obligatori puguin comprendre la 

llengua catalana i castellana, i expressar-s’hi amb correcció, tant de manera oral 

com escrita.  

 

� Que doni als alumnes una bona competència de comunicació en la llengua d’ús 

majoritari a la Unió Europea, l’anglès. 

 

� On el màxim d’alumnes que permeti la disponibilitat del centre puguin assolir un 

bon nivell de comunicació en la nostra segona llengua estrangera, l’alemany. 

 

� Que sigui un referent en matèria d’eficiència en el tractament de la diversitat i en els 

resultats obtinguts per aquest alumnat. 

 

� On els alumnes siguin capaços de saber aplicar els coneixements adquirits, per tal 

de resoldre els diferents tipus de problemes que es puguin plantejar, raonant de 

forma lògica. 

 

� On la pràctica totalitat dels alumnes que finalitzin l’ensenyament obligatori vulguin 

continuar la seva formació. 

 

� On les tecnologies de la informació estiguin a l’abast de tothom dintre l’aula i siguin 

una eina d’ús quotidià en els diferents aprenentatges i activitats.   

 

 

3.3.2. Àmbit institucional 
 

� Que sigui un referent cultural i de cohesió al barri i al municipi. 
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� Que mantingui relacions de col·laboració amb totes les institucions que poden 

ajudar en la tasca educativa del nostre centre. 

 

� On la imatge que es projecti de l’institut sigui la d’un centre compromès en la 

millora de la qualitat del servei que ofereix i obert sempre a l’adaptació a les noves 

circumstàncies socials. 

 

� On les activitats que es desenvolupen i l’ideari i la forma de fer siguin conegudes en 

el municipi. 

 

� Que sigui també un referent en la formació de professorat.  

 

� Que col·labori amb els centres de primària del seu voltant. 

 

 

3.3.3. Àmbit humà 
 

� Que es caracteritzi per la resolució pacífica dels conflictes, utilitzant el diàleg i els 

mecanismes de mediació. 

 

� Que en el futur mantingui o fins i tot millori el grau d’ordre i disciplina de l’alumnat  

imprescindible per l’assoliment dels objectius educatius que ens fixem. 

 

� Amb un bon clima de treball que faci assumir amb normalitat el treball en equip i el 

procés de millora contínua. 

 

� On tothom conegui les normes de funcionament i de convivència i els mecanismes 

necessaris per afavorir la participació de tots els membres de la comunitat educativa 

en la vida del centre 
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3.3.4. Àmbit administratiu 

 

� Amb la màxima transparència en la gestió. 

 

� On la documentació actualitzada estigui a l’abast de tota la comunitat educativa. 

 



Versió 1 
Projecte Educatiu de Centre 

INS Miramar 

  

Pàg. 17 Aprovat pel Consell Escolar amb data: 28-05-2014 

 

 

 
 
 

 

 

4.1. Prioritats i objectius educatius 

 

Els criteris pedagògics del Projecte Educatiu regeixen i orienten l’exercici professional de 

tot el personal que, permanentment o ocasionalment, hi treballa. 

 

Els criteris d’organització pedagògica contribueixen al compliment dels principis del 

sistema educatiu i fan possible:  

 

a) La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en aplicació del principi 

d'inclusió.  

b) El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permetin la plena integració 

social i laboral i la incorporació als estudis superiors com a resultat de l'acció educativa.  

c) La incentivació de l'esforç individual i grupal, especialment en el treball quotidià al 

centre educatiu.  

d) L'adequació dels processos d'ensenyament al ritme d'aprenentatge individual, per mitjà 

de l'aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació i per mitjà de 

l'aplicació de pràctiques d'estímul per a l'assoliment de l’excel·lència.  

e) La coeducació, que ha d'afavorir la igualtat entre l'alumnat.  

f) L'establiment de regles basades en els principis democràtics, que afavoreixen els hàbits 

de convivència i el respecte a l'autoritat del professorat.  

g) La implicació de les famílies en el procés educatiu.  

 

Dividirem els objectius educatius terminals del centre per etapes: 

 

 

 

4. PRIORITATS I PLANTEJAMENTS EDUCATIUS 
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ESO: 

 

- Conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i de les 

conseqüències dels actes i les decisions personals per a la salut individual i col·lectiva, i 

valorar els beneficis que comporten els hàbits d'exercici físic, d'higiene i d'una alimentació 

adequada.  

 

- Formar-se una imatge ajustada d'ell mateix, de les pròpies característiques i possibilitats, 

per desenvolupar un nivell d'autoestima que permeti encarrilar d'una forma autònoma i 

equilibrada la pròpia activitat; valorar l’esforç i la superació de les dificultats, i contribuir al 

benestar personal i col·lectiu.  

 

- Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup, adoptant actituds de 

flexibilitat, solidaritat, interès i tolerància, per superar inhibicions i prejudicis i rebutjar tot 

tipus de discriminacions per raons d'edat, de raça, de sexe i de diferències de caràcter físic, 

psíquic, social i altres característiques personals.  

 

- Analitzar els mecanismes i valors que regeixen el funcionament de les societats, d'una 

manera especial els relatius als drets i deures com a ciutadà dins els àmbits socials més 

immediats, que li permetin elaborar judicis i criteris personals, i actuar amb autonomia i 

iniciativa en la vida activa i adulta.  

 

- Analitzar els mecanismes bàsics de regeixen i condicionen el medi físic, valorar com hi 

repercuteixen les activitats humanes i contribuir activament a la seva defensa, conservació i 

millora com a element determinant de la qualitat de vida.  

 

- Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic, valorant les 

seves causes i les seves implicacions sobre la persona, la societat i l'entorn físic.  

 

- Conèixer i identificar les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials dels 

diferents pobles que conformen la nostre societat i el seu entorn.  
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- Tenir el domini funcional efectiu o d’usuari experimentat  de les llengües catalana i 

castellana (nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües), que li 

permeti relacionar-se sense problemes en qualsevol de les habilitats de comprensió i 

expressió, ja sigui oral o escrita. Aquesta exigència esdevé requisit imprescindible perquè 

l’alumne pugui acreditar l’etapa.  

 

- Tenir el domini mínim necessari per entendre i expressar idees sobre els temes més 

propers i comunicar-se en un viatge per satisfer les seves necessitats en llengua anglesa 

(nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües). Aquesta exigència 

esdevé requisit imprescindible per a que l’alumne pugui acreditar l’etapa. 

 

- Interpretar i produir missatges amb propietat, autonomia i creativitat, utilitzant codis 

artístics, científics i tècnics, articulant-los a fi d'enriquir les pròpies possibilitats de 

comunicació i reflexionar sobre els processos implicats en el seu ús.  

 

- Identificar problemes en els diversos camps del coneixement i elaborar estratègies per 

resoldre'ls. mitjançant procediments intuïtius, de raonament lògic i d’experimentació, bo i 

reflexionant sobre el procés seguit i el resultat obtingut.  

 

- Obtenir, seleccionar, tractar i comunicar informació utilitzant les fonts en que 

habitualment es troba disponible, i les metodologies i els instruments tecnològics apropiats, 

procedint de forma organitzada, autònoma i crítica.  

 

- Conèixer les creences, les actituds i els valors bàsics de la nostra tradició i el nostre 

patrimoni cultural, valorar-los críticament i escollir aquelles opcions que afavoreixin més el 

desenvolupament integral de la persona.  

 

- Comprendre l'aplicació, en l'àmbit professional, dels coneixements adquirits com a 

preparació i orientació de la futura integració al món laboral.  
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El centre considera el català, el castellà, l’anglès i les matemàtiques com a matèries 

instrumentals, i per tant, assegurarà les estratègies organitzatives que cregui més adients 

perquè tot l’alumnat, en acabar els seus estudis i superar l’etapa cursada assoleixin els 

anteriors objectius. 

 

Batxillerat: 

 

El batxillerat ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capacitats 

que els permetin:  

 

- Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència 

cívica responsable, inspirada en els valors de la Constitució espanyola, de l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya i en la Declaració Universal dels Drets Humans, que fomenti la 

corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa i afavoreixi la 

sostenibilitat.  

 

- Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar d’una manera 

responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament 

els conflictes personals, familiars i socials.  

 

- Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar 

críticament les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no-discriminació de les 

persones amb discapacitat.  

 

- Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a 

l’aprofitament eficaç de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.  

 
- Utilitzar amb correcció les tècniques de comunicació oral i escrita en llengua catalana i 

castellana i empri els recursos bàsics dels llenguatges tècnic, literari, científic i icònic 

adequats al tipus de missatge volgut (nivell C2 del Marc europeu comú de referència per a 

les llengües). 
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- Utilitzi amb correcció les tècniques de comunicació oral i escrita en llengua anglesa i 

empri els recursos bàsics dels llenguatges tècnics, literaris, científics i icònics adequats al 

tipus de missatge volgut (nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les 

llengües). 

 

- Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació.  

 

- Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents 

històrics i els principals factors de la seva evolució. Participar de manera solidària en el 

desenvolupament i la millora del seu entorn social.  

 

- Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats 

bàsiques pròpies de la modalitat triada.  

 

- Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes 

científics. Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en 

el canvi de les condicions de vida, així com refermar la sensibilitat i el respecte vers el medi 

ambient.  

 

- Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en 

equip, confiança en si mateix i sentit crític.  

 

- Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de 

formació i enriquiment cultural.  

 

- Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social.  

 

- Refermar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària. 
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Els objectius específics de cada matèria i curs estan continguts en el document Projecte 

Curricular de Centre, que es revisa cada any. 

 

 

4.2. El Projecte Lingüístic (ANNEX I) 
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5.1. Criteris d’organització pedagògica 

 

5.1.1. Criteris per a confeccionar els grups classe 

 

A primer d’ESO a l’hora de fer els grups es seguiran les següents pautes: 

 

- Es repartiran els alumnes entre els grups de primer de manera que a cada grup hi hagi un 

equilibri entre els alumnes amb bons resultats acadèmics i els que no. 

 

- Es procurarà seguir les indicacions que ens donin els/les tutores de sisè de primària dels 

centres d’origen. 

 

- Es vetllarà perquè hi hagi un equilibri entre nois i noies. 

 

- Els alumnes amb NEE es repartiran entre els grups de manera que puguin ser atesos per 

el/la psicopedagog/a del centre a les hores de les matèries instrumentals. 

 

- Si el nombre d’alumnes de Religió i/o Història i Cultura de les Religions és suficientment 

petit, es procurarà que vagin en un mateix grup. 

 

- Els alumnes que comencin la segona llengua estrangera a primer seran seleccionats 

atenent les qualificacions obtingudes en les proves de competències de sisè de llengua 

anglesa, el parer dels/de les tutor/es de sisè i el de les famílies. 

 

- Els alumnes amb problemes conductuals es repartiran homogèniament entre els diferents 

grups de primer. 

5. EL CURRÍCULUM 
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- En tot cas, es vetllarà perquè els grups resultants siguin internament heterogenis i 

homogenis entre ells. 

 

A segon i tercer d’ESO es mantindrà el grup del curs anterior sempre que l’avaluació de la 

dinàmica del grup durant el curs passat hagi estat positiva, a criteri dels respectius equips 

docents. En tot cas, els alumnes repetidors del curs i els alumnes nouvinguts al centre es 

repartiran homogèniament entre els grups resultants. 

 

L’adscripció dels alumnes als itineraris d’optatives de 3r la farà el/la coordinador/a 

pedagògica en funció de les qualificacions acadèmiques. 

 

A segon, tercer i quart d’ESO es podrà formar un grup d’alumnes amb greus retards 

d’aprenentatge i sense problemàtica conductual que seguiran una adaptació curricular 

grupal, sempre que hi hagin uns vint alumnes aproximadament i la disponibilitat d’hores 

per fer-ho. Si no es pot fer, es procurarà fer una secció dintre d’un grup amb tots els 

alumnes d’aquesta tipologia que segueixi una adaptació curricular durant el màxim de 

matèries possibles, amb preferència per les matèries instrumentals.  

 

A quart els criteris de confecció de grups vindran determinats per l’elecció de matèries 

optatives. 

 

A primer i segon de batxillerat, serà l’elecció de les matèries de modalitat les que 

determinaran els agrupaments dels grups. 

 

 

5.1.2. Criteris d’assignació d’hores de desdoblament 
 

Per normativa, les matèries experimentals (Física-Química i Ciències Naturals) de l’ESO 

tenen 1 hora de desdoblament de cada 3 amb l’objecte de fer les pràctiques de laboratori en 

grup reduït. La matèria de Tecnologia té, pel mateix motiu, 2 de cada 3 hores desdoblades 
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per fer les pràctiques de taller. També serà obligatori desdoblar almenys, 1 de cada 3 hores 

a la matèria d’anglès.  

 

Les resta de matèries instrumentals seran preferents a l’hora de repartir-se les hores 

d’atenció a la diversitat, que podran ser en forma de desdoblaments o d’altres tipus 

d’agrupaments. 

 

 

5.1.3. Criteris d’assignació de tutories 

 

La direcció del centre assigna els tutors de cada grup. A l’hora de fer les assignacions seran 

preferents: els professors amb antiguitat en el centre envers del professors nouvinguts i els 

professors amb jornada complerta enfront dels professors amb mitges o terços de jornada. 

 

Sempre que sigui possible, s’assignarà també un cotutor a cada grup, amb preferència pels 

nivells inferiors envers dels superiors i dels grups més nombrosos enfront dels més reduïts. 

 

 

5.2. El currículum 

 

Currículum ESO 

 

El Decret 143/2007 de 26 de juny, sobre l'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

secundaria obligatòria, dins del seu articulat, establia un desplegament curricular amb 

caràcter general que podia ser modificat pels centres prèvia autorització dels Serveis 

Territorials i amb l’aprovació prèvia del projecte didàctic per part del Claustre i del Consell 

Escolar del centre.   
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L’INS Miramar va presentar el seu propi projecte didàctic amb data 3 de juliol de 2007, 

prèvia aprovació pel Claustre de l’Institut de dia 25 de juny de 2007 i ratificació per 

unanimitat del Consell Escolar del centre de data 29 de juny de 2007. 

 

El projecte didàctic propi va ser autoritzat pels Serveis Territorial per Resolució de 17 

d’abril de 2008.  

 

El projecte didàctic propi es va començar a aplicar durant el curs 2007-2008 i, quatre anys 

després, durant el curs 2011-2012, es va valorar positivament per part del Claustre, 

ratificant-se la seva continuïtat.  

 

El Decret 51/2012 de 22 de maig modificava parcialment el desplegament establert amb 

caràcter general del Decret 143/2007 i l’apropava el model general al nostre projecte 

didàctic propi. El projecte didàctic propi actual de l’INS Miramar per l’ESO és el següent: 

 

Desplegament curricular LOE de l'I.N.S. Miramar 

     
  1r ESO 2n ESO  3r ESO 4r ESO 

Català 3 4 3 3 

Castellà 4 3 3 3 

Matem. 3 4 3 4 

Anglès 3 3 3 3 

Socials 3 3 3 3 

Ed. Física 2 2 2 2 

C.Naturals 3 3 5 

Ed. Ciutadania      1 

  

Ed. Ètico-
cívica 

  1 

Tecnologia 3   3 

Música   3   

Ed. Vis. i Pl. 3 2   

  

Religió/ A.R. 2 2   1 

Tutoria 1 1 1 1 

Optatives     3 9 

Recerca     

TOTAL 30 30 30 30 
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Optatives 4t Itinerari 1 Itinerari 2 Itinerari 3 

Opt. 1 Bio i Geo./Tecno. Llatí Tecnologia 

Opt. 2 Física i Química Música Biologia i Geologia 

Opt. 3   Inform. (2 grups)   Alemany   Ed. Vis i Pl. 

 

La comunitat educativa de l’INS Miramar ha valorat positivament aquest projecte didàctic 

perquè: 

 

- Permet reduir el nombre de matèries que reben els alumnes per any a primer, segon i 

tercer d’ESO. Aquesta iniciativa ja s’havia portat a terme en l’anterior marc legal agrupant 

variables amb la seva matèria respectiva, disminuint el nombre d’hores d’activitats 

diferents. 

 

- Evita les assignatures d’una hora (sempre que ho permet el decret). 

 

- L’organització de les optatives de 4t s’ajusta molt a la composició dels alumnes que 

acrediten a 4t (un grup de ciències, un de lletres i un grup orientat cap a cicles formatius). 

 

- És coherent amb les propostes de millora dels resultats del centre fetes com a 

conseqüència de l’avaluació interna, en el sentit de reforçar les matèries instrumentals 

(Català i Castellà a primer cicle i Matemàtiques a segon cicle). La proposta elimina 

l’optativitat a primer cicle però reforça les matèries on creiem que els nostres alumnes 

mostren més mancances de la primària. 

 

- Permet una organització més racional de les pràctiques de Ciències Naturals i Fís-Quí. de 

la que figura al decret (5ª hora per pràctiques a tercer) que permetrà donar-li a les dues 

matèries un contingut més experimental. 

 

- L’aplicació d’aquest projecte permet fer una “borsa d’hores” (transformació d’hores 

d’optatives en hores comuns) que es poden dedicar a incrementar les hores dedicades als 

projectes relacionats amb l’atenció a la diversitat (tant de conductuals com de NEE i DSA) 
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amb l’objectiu de reduir el fracàs escolar en aquests segments d’alumnes, especialment 

nombrós a la nostra zona. Les iniciatives que hem portat a terme en aquest sentit, malgrat 

ser insuficients, han donat resultats prou bons, valorats per tots els estament implicats 

(professors, alumnes i famílies).  

 

- La nostra experiència ens ha demostrat que les  matèries optatives a primer cicle no donen 

els resultats esperats. Per això disminuïm l’optativitat a primer cicle (de 5h a 0h). En canvi, 

a segon cicle la valoració és prou positiva perquè aquestes matèries permeten diversificar el 

currículum en funció dels interessos de cada segment de l’alumnat. Amb aquest model 

passem de 2 hores d’optativitat a tercer a  3 hores. 

 

Currículum Batxillerat  

 

Al Batxillerat tenim per una banda les matèries comuns a tots els itineraris de Batxillerat, 

determinades per la normativa, i que són: 

 

 

Comuns 1r 2n 

Llengua i lit. Catalana 2 2 

Llengua i lit. Castellana 2 2 

Anglès 3 3 

Ed. Física 2   
Filosofia i ciutadania 2   
Ciències per al món 

contemporani 
2   

Història de la Filosofia   3 

Història d’Espanya   3 

Tutoria 1 1 

Treball de recerca     
(*) Religió (voluntària) -2   

TOTAL 14 14 

 

 

Per altre, tenim les matèries de modalitat i optatives que es divideixen en 4 franges, de la 

forma: 
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Batxillerat: Ciències i Tecnologia 
Branca coneixement : Ciències i Ciències de la salut 
  
  1r curs 
  
  Mod. 1  Mod. 2  Mod. 3  Mod. 4 

Matem. I  Física I   Química I  Biologia I  
  C. de la Terra I     Alemany I  

 
2n curs 

 
Mod. 1  Mod. 2  Mod. 3  Mod. 4 

Matem. II  Física II   Química II  Biologia II  
  C. de la Terra II     Alemany II  

 
Batxillerat: Ciències i Tecnologia 
Branca coneixement : Enginyeria i Arquitectura 
  

1r curs 
 

Mod. 1  Mod. 2  Mod. 3  Mod. 4 
Matem. I  Física I   Química I   Dibuix Tèc. I  

  C. de la Terra I   Tec. Industrial I   Alemany I  
 

2n curs 
 

Mod. 1  Mod. 2  Mod. 3  Mod. 4 
Matem. II  Física II   Química II   Dibuix Tèc. II  

  C. de la Terra II   Tec. Ind. II   Electrotècnia  
        Alemany II  

 
 

Batxillerat: Humanitats i Ciències Socials 
Branca coneixement : Ciències jurídiques i Socials 
  

1r curs 
 

Mod. 1  Mod. 2  Mod. 3  Mod. 4 
Hª Món   Ec. Emp. I   M.A.C.S. I   Psicologia  
Llatí I   Llit. Universal    Grec I   Economia  

         Alemany I  
 

2n curs 
 

Mod. 1  Mod. 2  Mod. 3  Mod. 4 
Hª Art   Ec. Emp. II   M.A.C.S. II   Geografia  
Llatí II   Lit. Catalana   Grec II   Alemany II  

         Llit. Castellana  
 

 

- Els alumnes que fan Religió no fan la matèria de Mod. 4 i la substitueixen per la Religió 

(2 hores) i una optativa a determinar pel Departament de Música (2 hores). 

- Els alumnes que fan l’optativa d’Estada a l’empresa no fan Mod. 4 i en el seu lloc fan la 

part teòrica de la matèria (2 hores). 
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5.3. L’avaluació i la promoció 

 

5.3.1. Avaluació i promoció ESO 

 

L’avaluació a l’ESO ve regulada per l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es 

determinen els procediments i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a 

l’educació secundària obligatòria, modificada parcialment per l’Ordre ENS/56/2012, de 8 

de març. 

 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat en l’educació secundària 

obligatòria 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. 

 

Criteris d’avaluació 

 

Les programacions de cada matèria han d’incloure els criteris d’avaluació i les activitats 

d’avaluació i de recuperació previstes. A començament de curs, els alumnes i les famílies 

de tots els cursos són informats dels criteris d’avaluació de cada matèria mitjançant la 

pàgina web del centre, i els professors de l’equip docent de cada grup faran les aclaracions 

necessàries sobre els continguts dels criteris esmentats. 

 

Equip docent 

 

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.  
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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/de la tutor/a serà diriment en cas d’empat. 

 

Avaluació inicial 

 

A mitjans de la primera avaluació es farà, a primer curs, a quart i als grups amb adaptacions 

curriculars grupals, una preevaluació. 

 

Avaluacions trimestrals 

 

Es faran al llarg del curs i segons el calendari general del centre, aprovat a començament de 

curs, tres avaluacions trimestrals per valorar els aprenentatges de cada alumne/a i el 

desenvolupament per part del professorat del procés d’aprenentatge.  

 

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 amb els pares, mares o representants legals de cadascun 

dels alumnes. 

 

Els/Les professors/es de les matèries suspeses a cada avaluació determinaran, d’acord amb 

els criteris establerts pels respectius departaments, les activitats de recuperació necessàries 

que haurà de fer l’alumne amb la finalitat de garantir l’adquisició dels aprenentatges 

imprescindibles per prosseguir el procés educatiu amb èxit. 
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Avaluació final ordinària (juny) 

 

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 d’avaluacions anteriors. A partir del conjunt de dades d’avaluació obtingudes al 

llarg del curs, i de les recuperacions, si escau, el professorat de cada matèria ha d’atorgar a 

cada alumne/a una qualificació final d’avaluació, tenint en compte els criteris d’avaluació 

de cada matèria. 

 

Després d’aquesta darrera avaluació ordinària, les famílies han de rebre informació dels 

resultats d’aquesta qualificació final d’avaluació ordinària i de les activitats de recuperació 

que hauran de realitzar al llarg de l’estiu els alumnes amb matèries pendents. 

 

Avaluació final extraordinària (setembre) 

 

La qualificació final extraordinària serà el resultat global obtingut a partir de la valoració de 

l’evolució de l’alumne/a 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 de la superació de les matèries pendents i sobre el pas de curs o, si 

escau, la superació de l’etapa. 

 

Decisions de l’equip docent 

 

L’equip docent, en la seva valoració global de l’alumne/a, pot prendre la decisió de 

modificar la qualificació d’alguna matèria, tant en l’avaluació final ordinària de juny com 

en l’extraordinària de setembre, en tot cas es limitarà a un màxim de dues matèries (entre 

juny i setembre) aquelles que puguin ser objecte de modificació de qualificació. La 

qualificació d'aquestes matèries serà de suficient (S) i s'indicarà a l'acta d'avaluació amb un 
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asterisc. Per prendre aquesta decisió serà necessari una majoria de dos terços dels membres 

de l’equip docent presents a la junta d’avaluació. 

 

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/a alumne/a amb tres 

matèries suspeses. Aquesta decisió requereix el vot favorable de la majoria dels membres 

de l’equip docent presents en la sessió. En cas d’empat, el vot del tutor o tutora serà 

diriment. Per aquesta decisió caldrà considerar factors com l’actitud de l’alumne, 

l’abandonament que hagi fet d’una matèria,... 

 

Qualificacions 

 

Les qualificacions que cal usar per expressar els resultats de l'avaluació de tots i cadascun 

dels alumnes en tots els documents d'avaluació de caràcter oficial són: excel·lent (E), 

notable (N), bé (B), suficient (S), insuficient (I). Es considera qualificació negativa 

l'insuficient; les altres es consideren totes positives. 

 

Aquestes qualificacions han d'anar acompanyades d'una qualificació numèrica entera, en 

una escala d’u a deu, amb les correspondències següents:  

Insuficient: 1, 2, 3 o 4, 

Suficient: 5, 

Bé: 6 , 

Notable: 7 o 8, 

Excel·lent: 9 o 10, 

i han de constar en tots els documents d'avaluació de caràcter oficial  

 

Càlcul de la qualificació del bloc Global Optatiu a 1r, 2n i 3r 

d’ESO 

 

A tercer, la qualificació del bloc de Global Optatiu s’ha d’obtenir com a mitjana aritmètica 

arrodonida fins a les unitats de la qualificació del treball de síntesi, d’una banda; i de la 
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qualificació aportada pels professors de les matèries optatives cursades per l’alumne/a al 

llarg del curs. 

 

A primer i segon, on no hi han optatives, la qualificació del Global Optatiu ha de coincidir 

amb la qualificació del treball de síntesi. 

 

A tercer, si el resultat de l’avaluació de juny és d’Insuficient, serà el/la tutor/a l’encarregat 

de determinar, prèvia consulta amb els professors dels variables suspesos, les activitats de 

recuperació i, si s’escau, els continguts de la prova de recuperació de setembre. 

 

Promoció de curs a 1r, 2n i 3r d’ESO 

 

- Si l’alumne/a supera totes les matèries del curs, promociona al curs següent. 

 

- Si l’alumne/a no supera una o dos matèries, promociona al curs següent. Els professors 

del curs següent de les matèries suspeses decidiran, atenent a la normativa interna de cada 

departament, les mesures de reforç o suport destinades a recuperar el aprenentatges i que no 

poden consistir simplement en la superació d’una prova. 

 

- Si l’alumne/a no supera tres o més matèries, repeteix el curs en la seva totalitat, amb un 

pla específic personalitzat, orientat a superar les seves dificultats detectades durant el curs 

anterior. 

 

- Si l’alumne/a no supera tres o més matèries i ja ha repetit el curs o bé ja porta dos cursos 

repetits durant l’etapa, promociona sense haver aprovat el curs. 

 

- A tots els efectes, es comptabilitzen com una única matèria les cursades amb el mateix 

nom en diferents cursos. 

 

- 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 
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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. 

Aquesta decisió requereix el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip docent 

presents en la sessió. En cas d’empat, el vot del tutor o tutora serà diriment. 

 

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 

a 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. Per prendre aquesta 

decisió cal el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip docent presents. 

 

Es comptabilitzaran a tots els efectes com una única matèria les cursades amb el mateix 

nom en diferents cursos. 

 

Si l’alumnat no té 18 anys i no ha esgotat les possibilitats de repetició de l’etapa, podrà 

repetir curs amb mesures de reforç i suport o adaptació curricular destinades a recuperar els 

aprenentatges. 
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En finalitzar l’ESO, l’Institut ha d’elaborar un document orientador per a l’alumne/a 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. 

 

Proves GESO 

 

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. 

 

 

5.3.2. Avaluació i promoció a Batxillerat 
 

L’avaluació a l’ESO ve regulada per l’Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la 

qual es determinen el procediments 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, modificada parcialment 

per l’Ordre ENS/62/2012, de 15 de març. 

 

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat de batxillerat ha de ser contínua i, 

alhora, global i diferenciada segons les matèries, de manera que es tinguin en compte tant 

les particularitats dels elements singulars del currículum com la seva coordinació i 

coherència. 

 

Els objectius i les competències generals i específiques, que indiquen el sentit en què han 

de progressar tots els alumnes i les alumnes, donen les pautes que han de regular els 

processos d’avaluació. Aquests objectius i competències han d’estar recollits a les 

programacions didàctiques, han de donar significació a les diferents estratègies d’avaluació 

que s’hi detallin i han de constituir el referent constant de totes les accions formatives. 
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Les programacions de cada matèria han d’incloure els criteris i les activitats d’avaluació i 

de recuperació previstes. A començament de curs, els alumnes de batxillerat són informats 

dels criteris d’avaluació de cada matèria a la web del centre. 

 

Equip docent 

 

L’equip docent, integrat per un/a professor/a de cada matèria i coordinat i presidit pel/per la 

professor/a que exerceixi la tutoria, ha d’actuar com a òrgan col· legiat en tot el procés 

d’avaluació de l’alumnat del grup corresponent 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 les matèries que imparteixi. 

 

L’equip docent, en la valoració dels aprenentatges de l’alumnat, ha d’adoptar les decisions 

per consens. En cas de no assolir-lo, es farà per majoria absoluta dels membres presents, 

llevat dels casos en què la normativa determini una altra solució. A la decisió sobre 

l’avaluació de cada alumne hi han d’intervenir els professors de les matèries que hagi cursat 

l’alumne. Cada professor o professora de l’equip pot emetre un vot únic, amb 

independència del nombre de matèries que imparteixi. 

 

La persona tutora ha de coordinar i presidir les reunions d’avaluació del seu grup 

d’alumnes, estendre acta del seu desenvolupament, fer-hi constar els acords presos, fer-ne 

el seguiment i responsabilitzar-se de donar la informació adequada, no només a l’alumnat, 

sinó també als pares, mares o representants legals dels i les alumnes, en el cas que siguin 

menors d’edat. El vot de la persona tutora és diriment en cas d’empat. 
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Avaluació final de curs 

 

El professor o professora de cada matèria és qui decideix, al final del curs, si l’alumne o 

alumna n’ha superat els objectius, prenent com a referent fonamental els criteris 

d’avaluació. 

 

Els resultats de l’avaluació de cada matèria s’han d’expressar mitjançant qualificacions 

numèriques de zero a deu sense decimals. Es consideren superades les matèries amb 

qualificació igual o superior a cinc. 

 

En el cas de les matèries amb continuïtat en els dos cursos, l’alumnat que tingui cursada i 

no superada la matèria de primer curs no pot ser qualificat de la matèria de segon curs. 

Aquesta circumstància s’ha de consignar a les actes finals amb la menció “pendent de 

qualificació de 1r curs” (PQ). En cas que, a causa d’un canvi de matèria o de modalitat 

autoritzat per la direcció del centre o perquè l’alumne s’hagi incorporat al batxillerat en el 

segon curs, no hagi cursat la matèria de primer curs, sí que podrà ser qualificat de la 

matèria de segon curs. 

 

A fi de garantir la coherència dels processos d’avaluació entre els diferents grups del 

centre, a la sessió d’avaluació final de cada curs hi ha de ser present, amb veu i sense vot, 

un membre de l’equip directiu. 

 

En la sessió d’avaluació final ordinària de cada curs de batxillerat, s’adopten les decisions 

sobre el pas de curs i, si escau, d’obtenció de títol de batxiller. En el cas de l’alumnat que 

tingui matèries pendents després de la sessió d’avaluació final ordinària, la decisió 

definitiva sobre la qualificació d’aquestes matèries i, si escau, sobre la promoció de curs o 

la superació de l’etapa d’aquest alumnat, queda pendent de la realització de les proves 

extraordinàries i de la posterior avaluació final extraordinària. 

 

Als alumnes i les alumnes que obtinguin una qualificació mitjana de batxillerat igual o 

superior a 9, se’ls pot consignar la menció de “matrícula d’honor”, “MH”, en les 
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observacions de l’acta de qualificacions finals, en l’expedient acadèmic i en l’historial 

acadèmic. Se’n pot concedir una per cada vint alumnes, i una altra, si en resulta una fracció 

sobrant, sobre el total d’alumnes avaluats de segon curs. En aquest cas, s’entén per alumnes 

avaluats de segon curs tots els que han cursat les matèries necessàries per completar l’etapa, 

si bé poden no haver-les superat. 

 

Proves extraordinàries  

 

Amb posterioritat a l’avaluació final del curs, el centre ha de realitzar les proves 

extraordinàries de recuperació, ja programades prèviament, per a l’alumnat que no hagi 

superat totes les matèries en l’avaluació final. 

 

Els resultats de les proves extraordinàries s’han d’expressar mitjançant qualificacions 

numèriques de zero a deu sense decimals, o amb la menció “no presentat” (NP), quan 

calgui. Es consideren no superades les matèries amb qualificació inferior a cinc i el no 

presentat. 

 

El departament didàctic corresponent ha d’elaborar les proves extraordinàries de cada 

matèria i establir-ne els criteris per qualificar-les, d’acord amb la programació dels 

currículums dels quals són responsables.  

 

En el primer curs de batxillerat, el centre ha d’organitzar aquestes proves extraordinàries en 

els primer dies dels mes de setembre, d’acord amb les dates que determini el calendari 

escolar anual. 

 

En el segon curs de batxillerat, aquestes proves extraordinàries s’han de realitzar al llarg 

dels cinc darrers dies de classe del curs, segons el període lectiu establert d’acord amb el 

calendari escolar del curs, per tal que l’alumnat que les hagi de realitzar pugui presentar-se 

a les proves d’accés a la universitat que es realitzen en el mes de setembre, en el cas 

d’obtenir el títol de batxiller. 
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Després de les proves extraordinàries tindrà lloc una nova sessió d’avaluació final 

extraordinària. En aquesta, vistos els resultats obtinguts en les proves extraordinàries, 

caldrà prendre les decisions definitives del curs acadèmic respecte a la superació de 

matèries. 

 

L’equip docent, actuant de manera col·legiada, valorarà la maduresa acadèmica de 

l’alumne en relació amb els objectius del batxillerat. Per a aquesta valoració, i vista 

l’avaluació de totes les matèries cursades, es considera que els resultats en algunes matèries 

poden compensar els obtinguts en altres atenent l’assoliment de les competències, i també 

les possibilitats de progrés de l’estudiant en opcions posteriors. Si la decisió de l’equip 

docent, a efectes de pas de curs o d’obtenció del títol de batxiller, implica modificar la 

qualificació d’alguna matèria, cal l’acord de la majoria de dos terços dels membres presents 

en la sessió. En el cas que es produeixi aquesta votació, cada membre de l’equip docent 

haurà d’exposar raonadament la justificació del seu vot, la qual s’haurà de fer constar en 

l’acta d’avaluació. La modificació de la qualificació es pot aplicar a un màxim de dues 

matèries. 

 

Pas de curs 

 

Els alumnes i les alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries 

cursades o no tinguin superades dues matèries com a màxim.  

 

L’alumnat que passi al segon curs sense haver superat totes les matèries s’ha de matricular 

de les matèries pendents del curs anterior. Els centres han d’organitzar les conseqüents 

activitats de recuperació i l’avaluació de les matèries pendents. 

 

Els alumnes i les alumnes poden romandre al batxillerat en règim ordinari un màxim de 

quatre anys, consecutius o no.
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Permanència d’un any més en el mateix curs 

 

Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs han de romandre un any més en el 

primer curs i l’han de cursar novament en la seva totalitat si el nombre de matèries amb 

avaluació negativa és superior a quatre.  

 

En cas de rebre avaluació negativa de tres o quatre matèries a primer curs, els alumnes i les 

alumnes poden optar per repetir el curs en la seva totalitat o matricular-se de les matèries de 

primer amb avaluació negativa. 

 

Els alumnes que en finalitzar el segon curs tinguin avaluació negativa en algunes matèries 

es poden matricular d’aquestes matèries sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja 

superades. 

 

Els alumnes i les alumnes no hauran de tornar a cursar les matèries treball de recerca i 

estada l’empresa un cop les tinguin superades, encara que no passin al curs següent. 
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6.1. Criteris que defineixen l’estructura 

organitzativa 

 

L'estructura organitzativa del centre ha de permetre i facilitar el bon funcionament del 

centre i l'assoliment dels objectius proposats en el projecte educatiu. 

 

Els criteris que defineixen l’estructura de l’INS Miramar són: 

 

- Lideratge distribuït – Una estructura en un institut com l’INS Miramar no pot dependre 

de la supervisió que faci una persona de totes les múltiples activitats del centre. Cada 

responsable de cadascuna de les activitats del centre ha de gestionar i liderar el seu grup 

específic de treball, participant també en el procés de rendiment de comptes general del 

centre. 

 

- Gestió descentralitzada – Conseqüentment amb l’apartat anterior, l’estructura 

organitzativa del centre no és piramidal, si no més aviat descentralitzada a partir dels 

diferents equips de treball.  

 

- La planificació estratègica – Tots els equips de treball apliquen la metodologia de la 

planificació estratègica en el seu àmbit d’actuació, així com també l’aplica el centre en la 

seva planificació anual. Això vol dir que tots els equips de treball actuen amb la 

seqüenciació de: 

 

 

Es a dir, intentem ser una organització que aprèn de si mateixa.  

6. L’ORGANITZACIÓ 
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- Simplicitat organitzativa – L’organigrama del centre procura defugir de grans estructures 

de gestió, buscant sempre la simplicitat organitzativa. 

 

- Optimització dels recursos humans – Un dels recursos més valuosos d’un centre és el 

temps de la gent que es dedica al centre. Per tant, procurem que en tots els grups de treball i 

en totes les comissions que s’hi formin hi hagi el menor nombre possible de gent, però que 

estiguin totes les persones que són necessàries o que tenen alguna cosa a aportar. 

 

- Participació de tots els membres de la comunitat educativa en la gestió del centre – És 

important la implicació en la gestió del centre de tots els membres de la comunitat 

educativa, més enllà de la seva participació en els òrgans de govern com el Consell Escolar. 

Així, el centre dóna suport a diferents activitats tant de l’AMPA com de l’Associació 

d’Estudiant i ambdues associacions participen regularment en les activitats organitzades pel 

centre.    

 

 

6.2. Organigrama del centre 

 

L’esquema del organigrama del centre ve explicitat a la pàgina següent: 
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6.3. Equips de treball 
 

Sense considerar els grups de treball establerts dins l’estructura dels òrgans de govern 

del centre, actualment funcionen en el centre els següents equips de treball: 

 

- L’equip directiu 

- Els Departaments didàctics 

- Els equips de nivell 

- Els equips docents 

- El Consell de Direcció 

- La Comissió d’Atenció a la Diversitat 

- La Comissió Social 

- El Consell de delegats 

- Els equips de gestió dels diferents projectes i activitats del centre 

 

La composició i funcions de tots ells està establerta en les NOF del centre 
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7.1. Principis d’inclusió i coeducació 

 

El centre té com objectiu prioritari proporcionar a tots els seus alumnes una educació de 

qualitat que els permeti la seva formació integral com a persones, fer efectiu el principi 

d’igualtat d’oportunitats en la societat i compensar, en la mesura que ens pertoqui, les 

desigualtats socials que envoltin l’alumne. 

 

També és un objectiu fonamental del centre vetllar per una educació igualitària entre els 

dos sexes. 

 

 

7.2. L’acollida 

 

El centre disposa d’un protocol d’acollida pels alumnes i pels professors nouvinguts al 

centre. 

 

Acollida d'alumnat 

 

L'objectiu és facilitar la incorporació de l'alumnat nouvingut a la dinàmica ordinària del 

centre. 

 

1) Alumnat que s'incorpora al centre dins del termini de preinscripció  i matriculació.  

 

Protocol d’actuacions: 

 

1a) Prèvies a l'inici del curs  

7. LA INCLUSIÓ 
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- Explicació del procés de preinscripció per part del/de la director/a del centre als pares 

dels alumnes de sisè dels centres de proximitat. L'activitat es fa en els propis centres de 

primària. 

 

- Visita a l'Institut dels alumnes de sisè dels centres de primària propers al centre. 

Durant la visita se'ls explica el funcionament de l'ESO i es fa una visita a les 

instal·lacions del centre. L’organitza l'equip directiu amb la col·laboració dels centres 

de primària. 

 

- A finals de febrer o començaments de març es porta a terme, la jornada de Portes 

Obertes. L’objectiu és explicar el PEC a les famílies. Hi participa tot el Claustre de 

professors i l'equip directiu. 

 

- Un cop finalitzat el procés de preinscripció, el/la coordinador/a pedagògica i els/les 

coordinadors/res de nivell s'entrevisten amb els tutors dels centres de primària d’on 

procedeix l'alumnat assignat, per recavar informació i els resultats obtinguts en les 

proves de competències de sisè dels alumnes assignats.  

 

- El/la coordinador/a pedagògica i el departament d'Orientació Escolar s'entrevisten amb 

el/la responsable de l'EAP per obtenir informació sobre l'alumnat NEE assignat al 

centre. El departament d'Orientació elabora la relació d'alumnes que seran atesos en el 

grup reduït de les matèries instrumentals. 

 

1b) A l'inici del curs acadèmic 

 

- El primer dia de classe, els alumnes de primer d'ESO són acollits pels respectius 

tutors. Aquests, els expliquen les normes de funcionament del centre, els horaris, la 

ubicació dels espais i els presenten l'equip docent. 

 

- Durant els primers dies, l'equip docent passa als alumnes de primer d'ESO les proves 

d'avaluació inicial.  
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- A finals de setembre o començaments d'octubre, es convoca als pares a una reunió 

general, on els respectius tutors de cada grup els explicaran el funcionament del centre i 

del nivell en el que es troben els seus fills. 

 

2) Alumnat que s'incorpora al centre fora del termini de preinscripció i matriculació.  

 

Protocol d’actuacions: 

 

- Lliurament a la família dels impresos de matrícula, els permisos i els fulls de recollida 

de dades personals. 

 

- El mateix dia, el/la coordinador/a pedagògica s'entrevista amb la família i fa una 

assignació provisional de grup. La secretaria del centre demana, si s'escau, la informació 

acadèmica de l'alumne al centre de procedència. 

 

- Si l'alumne porta menys de dos anys en el sistema educatiu català o bé el/la 

coordinador/a pedagògic/a ho considera necessari, el departament d'orientació escolar 

cita a l'alumne per entrevistar-se i obtenir informació per l'elaboració del Pla 

Individualitzat provisional. 

 

- Si l’alumne és de Batxillerat, haurà d’entrevistar-se amb el/la cap d’estudis per 

determinar la compatibilitat de les matèries de modalitat amb relació a les matèries que 

cursava fins el moment d’entrar en el centre. 

 

- Un cop retornada omplerta la documentació per part de la família, el/la coordinador/a 

pedagògica torna a entrevistar-se amb la família i els facilita la informació sobre: el 

calendari escolar, l’horari personalitzat, les normes de convivència, el plànol orientatiu i 

els llibres de text o digitals. El coordinador d'informàtica incorpora a l'alumne al 

Moodle del centre i li facilita les claus d'accés. El/la tutor/a del grup assignat es presenta 

a l'alumne i a la família. Es decideix el primer dia d'incorporació a les activitats lectives. 

 

- El/la tutor/a presenta a l'alumne a la classe. Els professors de les matèries 

instrumentals de l'equip docent passen a l'alumne les proves inicials de competències. 
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- Durant el primer mes d’estada en el centre, el departament d’Orientació elabora el Pla 

Individual definitiu de l’alumne amb la col·laboració amb el respectiu equip docent, que 

haurà de ser aprovat (si s’escau) per la CAD del centre. 

 

3) Professorat nouvingut al centre 

 

Protocol d’actuacions i responsables: 

  

Responsable Actuació 

Administratives Fitxa de dades personals 
Escrit d’incorporació als Serveis Territorials 
d’Ensenyament 
  

Equip directiu Acollida inicial 
Lliurament de la carpeta informativa 
Informacions sobre: 
- Trets generals del centre i de l’alumnat 
- Projecte Educatiu de Centre 
- Organització del centre (organigrama, 
departaments,...) 
- Projectes de centre 
- Horaris i grups d’alumnes 
- Normes bàsiques de funcionament 
- Funcionament de les guàrdies 
- Pla d’acció tutorial 
Procediments sobre: 
- Justificació de faltes (alumnes i professors) 
- Incidències disciplinàries 
- Sortides 
- Reunions 
- Carpeta d’acció tutorial (si s’escau) 
 

Coordinador/a d’Informàtica Funcionament del material informàtic de les aules 
(canons, pissarres digitals, ordinador) 
Alta del Moodle 
Funcionament de l’aula d’informàtica 
 

Cap de Departament 
 

Presentació dels companys de departament 
Assignació d’espai de treball 
Programacions i materials curriculars 
Criteris metodològics i d’avaluació 
Organització i reunions de departament 
 

Consergeria Claus del centre i de les aules 
Funcionament de les fotocòpies 
Assignació de taquilla i gaveta a la sala de 
professors 
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La carpeta informativa del professorat s’actualitza anualment abans del començament 

de curs i conté: 

- L’organigrama del centre. 

- La relació de tutors i cotutors del centre. 

- La relació de caps de departament. 

- Els horaris de l’alumnat i del professorat. 

- La relació d’equips docents. 

- La relació de grups de cada professor. 

- La relació d’ocupació d’aules. 

- Les graelles de faltes d’assistència de l’alumnat. 

- Els models de fulls d’incidències i/o amonestacions. 

- Les normatives bàsiques de funcionament del centre. 
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8.1. Valors i objectius per a l’aprenentatge de 

la convivència 

 

El centre considera que qualsevol projecte educatiu que es pugui dissenyar està 

comdemnat al fracàs si en el centre educatiu no hi ha un bon ambient de respecte i de 

convivència. Per tant, dediquem tots els esforços que siguin necessaris per crear aquest 

ambient i demanem a tots els membres de la nostra comunitat educativa que col·laborin 

amb aquest objectiu. 

 

El respecte s’ha d’entendre d’una manera global, no només com el seguiment d’unes 

normes de comportament cap els demés, si no també com el respecte cap a un mateix i 

la seva dignitat, i també envers la gent que contribueix al sosteniment de l’esforç 

educatiu que fa la societat i que cal aprofitar al màxim. El respecte cap als demés 

implica l’establiment d’unes normes bàsiques de disciplina que regulin les activitats del 

centre.  

 

Un centre educatiu és un lloc format per un col·lectiu de gent generalment molt 

nombrós que conviuen una bona part de la jornada diària, cadascun amb la seva manera 

particular de ser i de pensar. Són, per tant, necessàries unes normes que regulin aquesta 

convivència i ajudin a la resolució dels conflictes que, inevitablement, es produiran. 

Aquestes normes han de ser fruit del consens de tota la comunitat educativa i 

constitueixen les normes bàsiques de convivència establertes a les NOF del centre. 

 

Inherent a l’establiment de normes de convivència i de disciplina, estan els mecanismes 

sancionadors per aquelles persones que no les acceptin i vulguin imposar les seves, en 

contra del plantejament col·lectivament establert. 

 

8. LA CONVIVÈNCIA 
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Els plantejaments anteriors desemboquen en una sèrie d’objectius del projecte educatiu 

del centre, que són: 

 

L’aprenentatge de la convivència ha de ser i és un objectiu prioritari del centre tant en el 

seu plantejament institucional com a la pràctica ordinària.  

 

El coneixement de les normes de convivència, de disciplina i de les sancions per 

l’incompliment d’elles, han de ser generals per a tots els membres de la comunitat 

educativa. També el coneixement dels mecanismes i procediments de reclamació i de 

queixa han de formar part de l’aprenentatge d’aquesta convivència.  

 

Un altre objectiu és ensenyar als alumnes a ser capaços d’incrementar el seu autocontrol 

en situacions difícils i a aplicar el diàleg abans de qualsevol mesura de violència. 

L’aprenentatge de les habilitats per gestionar els seus propis conflictes està present en 

els objectius pedagògics del centre i s’explicita en el Pla d’Acció Tutorial i en la matèria 

d’Educació per la Ciutadania. 

 

Per últim, considerem la mediació i l’aprenentatge de les tècniques de mediació com 

una eina pedagògica molt important tant per l’aportació que pot fer als coneixements 

generals dels alumnes com per l’aplicació pràctica en la dinàmica de resolució de 

conflictes en el centre. 

 

 

8.2. La mediació. El servei de mediació 

 

El centre ha desenvolupat un projecte propi d’implantació de la mediació en el centre 

que ja està incorporat a l’estructura ordinària de l’institut.  

 

L’aprenentatge de les tècniques de mediació i el curs de formació de mediadors, estan 

inclosos en els continguts de la matèria d’Educació per la Ciutadania de tercer. Això 

permet disposar d’un ampli grup de mediadors i d’un sistema de renovació automàtica 

que donen continuïtat al projecte.  
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El projecte de mediació i el funcionament del servei de mediació estan definits i 

explicitats en el Projecte de Mediació de l’INS Miramar que figura com annex a les 

NOF del centre. 



Aprovat pel Claustre amb data: 

 
Projecte Educatiu de Centre 

INS Miramar 

  

Pàg. 54 
Aprovat pel Consell Escolar amb data: 

 

 

 

 

 

 

9.1. Objectius de l’orientació i seguiment de 

l’alumne 

 

Considerem l’acció tutorial com el conjunt d’accions educatives que contribueixen al 

desenvolupament personal dels alumnes, al seguiment del seu procés d’aprenentatge i a 

la orientació escolar, acadèmica i professional. Aquestes permeten potenciar la seva 

maduresa, autonomia i presa de decisions coherents i responsables, de manera que tots 

els alumnes aconsegueixin un millor creixement personal i integració social. També 

l’acció tutorial ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup 

classe i en la implicació de l’alumnat en la dinàmica del centre.  

 

El Projecte d’Acció Tutorial (PAT) és l'instrument de planificació de les accions 

educatives que materialitzen l'acció tutorial i, a la vegada, una guia per a coordinar 

l’aplicació a l'aula.  

 

Els principals objectius dels nostre PAT són: 

- Donar a conèixer a l’alumnat el funcionament del centre i els seus mecanismes de 

participació. 

- Organitzar la participació dels grups en les activitats col·lectives del centre. 

- Contribuir al desenvolupament personal de l’alumne. 

- Potenciar les habilitats socials i proporcionar-los eines per la resolució pacífica dels 

conflictes. 

- Donar-los suport escolar durant el seu procés d’aprenentatge. 

- Contribuir a la seva orientació acadèmica i professional 

 

 

9.2. El Pla d’Acció Tutorial (PAT) (Annex II) 

9. L’ORIENTACIÓ I LA TUTORIA 
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Els indicadors permeten fer una estimació quantitativa i qualitativa del grau d’eficàcia 

en la realització dels projectes, activitats i en general, de les accions educatives del 

centre amb l’objectiu de millorar tant per la banda dels resultats obtinguts, com per la de 

l’optimització dels recursos invertits. Tracten de reflectir els aspectes essencials del 

funcionament d’un centre educatiu. 

 

Els indicadors es poden dividir en el següents tipus: Indicadors de context, de resultats, 

de recursos, de processos (de centre i d’aula). 

 

El centre disposa de tres conjunts de sistemes d’indicadors per a la gestió del centre i la 

pressa de decisions: El sistema d’indicadors de centre, els indicadors interns i els 

indicadors de ciutat. 

 

El sistema d'indicadors de centre del Departament d'Ensenyament són una referència 

amb relació al conjunt de centres del sistema educatiu públic. Ens serveixen per saber 

on som amb relació al conjunt dels centres. 

 

El sistema d'indicadors interns són els indicadors de progrés del centre. Els projectes de 

direcció que es facin hauran de establir els objectius de millora a partir d'aquest conjunt 

d'indicadors. El manteniment d'aquesta sèrie històrica recau sobre l'equip directiu del 

centre. 

 

El sistema d'indicadors de ciutat també és, com ho son el sistema d'indicadors del 

Departament, una eina de gestió i pressa de decisions i reflecteixen la situació del centre 

respecte del conjunt de la ciutat. 

 

10. ELS INDICADORS 
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10.1. Sistema d’indicadors de centre 

 

Fa sis anys es va crear el sistema d’indicadors del Departament d’Ensenyament. Es 

tracta d’un ampli conjunt d’indicadors anuals que s’elabora pel conjunt de centres 

públics del Departament. Aquests es poden dividir en: 

 

Indicadors de context:  

 

- Escolarització: Grups ESO i Grups Batxillerat 

- Centre: Participació de les famílies 

 - Índex de famílies associades a l’AMPA 

 - Índex de famílies que fan aportacions econòmiques per activitats extraescolars 

- Centre: Diversitat significativa 

 - Índex d'alumnes amb necessitats educatives especials 

 - Índex d’alumnes amb necessitats educatives específiques 

 - Índex d'alumnes de nova incorporació al sistema educatiu 

- ESO: nacionalitat de l’alumnat 

 - Índex d'alumnes de nacionalitat estrangera 

- ESO: ajuts 

- Índex d'alumnes d'ESO que gaudeixen d'ajuts per a l'adquisició de llibres de 

text i material didàctic complementari i informàtic 

- ESO: Programes de Diversificació Curricular 

 - Índex d'alumnes de 3r que cursen programes de diversificació curricular 

 - Índex d'alumnes de 4t que cursen programes de diversificació curricular 

- ESO: Plans individualitzats 

- Índex d'alumnes de 1r amb pla individualitzat 

- Índex d'alumnes de 2n amb pla individualitzat 

- Índex d'alumnes de 3r amb pla individualitzat 

- Índex d'alumnes de 4t amb pla individualitzat 

- Centre: mobilitat 

- Índex de mobilitat de l'alumnat 
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- Índex de mobilitat del professorat 

- Centre: absències alumnat 

- Índex d'absències de l'alumnat d'ESO: 1r trimestre 

- Índex d'absències de l'alumnat d'ESO: 2r trimestre 

- Índex d'absències de l'alumnat d'ESO: 3r trimestre 

- Índex d'absències de l'alumnat de Batxillerat: 1r trimestre 

- Índex d'absències de l'alumnat de Batxillerat: 2r trimestre 

- Índex d'absències de l'alumnat de Batxillerat: 3r trimestre 

- Centre : d’absències del professorat 

 - Índex d' absències del professorat que no generen substitució 

- Centre: demanda 

 - Índex de demanda d'escolarització 

- Centre: tipologia 

 - Grau de complexitat/ Nivell socioeconòmic 

 

Indicadors de resultats 

 

- ESO: promoció 

 - Índex d'alumnes de 1r que promocionen de curs 

- Índex d'alumnes de 2n que promocionen de curs 

- Índex d'alumnes de 3r que promocionen de curs 

- ESO: graduació 

 - Índex d'alumnes que es graduen 

- ESO: superació de les matèries a 1r (a juny i a setembre) 

- Índex d’alumnes que superen la matèria de: Català, Castellà, Anglès, 

Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa, Socials, Ed. Física, Ed. Visual i Pl., 

Tecnologia, Religió, Treball de síntesi. 

 - ESO: superació de les matèries a 2n (a juny i a setembre) 

- Índex d’alumnes que superen la  matèria de: Català, Castellà, Anglès, 

Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa, Socials, Ed. Física, Ed. Visual i Pl., 

Música, Religió, Treball de síntesi. 

- ESO: superació de les matèries a 3r (a juny i a setembre) 
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- Índex d’alumnes que superen la  matèria de: Català, Castellà, Anglès, 

Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa, Socials, Ed. Física, Tecnologia, Ed. 

Ciutadania, Opt.2n llengua estrangera, Treball de síntesi. 

- ESO: superació de les matèries a 4t (a juny i a setembre) 

- Índex d’alumnes que superen la  matèria de: Català, Castellà, Anglès, 

Matemàtiques, Socials, Ed. Ètico-cívica, Ed. Física, Tecnologia, Física-Química, 

Biologia Llatí, Música, Ed. Vis. i Pl., Informàtica, Segona Llengua estrangera, 

Religió, Projecte de recerca. 

- Índex d'alumnes que superen les competències: Prova de 4t d'ESO (globals) 

- Competència lingüística: llengua catalana 

- Competència lingüística: llengua castellana 

- Competència lingüística: llengua anglesa 

- Competència matemàtica 

- Índex d'alumnes que superen les competències: Avaluació diagnòstica (globals) 

 - Competència lingüística: llengua catalana 

 - Competència lingüística: llengua castellana 

 - Competència matemàtica 

- Batxillerat: superació  

 - Índex d' alumnes que es graduen en Batxillerat 

- Batxillerat: superació de les matèries comunes (ordinària i extraordinària) 

- Índex d’alumnes que superen les  matèries comuns de: Llengua catalana i 

literatura I, Llengua catalana i literatura II, Llengua castellana i literatura I, 

Llengua castellana i literatura II, Llengua estrangera I, Llengua estrangera II, Ed. 

Física, Filo. i ciutadania, Història de la Filosofia, Història, Ciències per al món 

contemporani, Treball de recerca. 

- Batxillerat: superació de les matèries de modalitat (ordinària i extraordinària) 

- Índex d’alumnes que superen les  matèries de modalitat de: Biologia I, Biologia 

II, CTMA I, CTMA II, Dibuix Tècnic I, Dibuix Tècnic II, Economia, Economia 

de la empresa I, Economia de la empresa II, Electrotècnia, Física I, Física II, 

Geografia, Grec I, Grec II, Història de l’art, Història del món contemporani, 

Literatura Castellana, Literatura Catalana, Literatura Universal, Llatí I, Llatí II, 

MACS I, MACS II, Matemàtiques I, Matemàtiques II, Química I, Química II, 

Tecnologia Industrial  I, Tecnologia Industrial II. 
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- Ensenyaments postobligatoris: accés a la Universitat 

 - Índex d'alumnes que superen les proves d’accés a la Universitat 

- ESO: Cohesió social (a partir de l’abandonament dels estudis) 

 - ESO: cohesió social (a partir de l’abandonament dels estudis) 

- ESO: índex d’abandonament d’estudis 

- Primer curs: índex d’abandonament 

- Segon curs: índex d’abandonament 

- Tercer curs: índex d’abandonament 

- Quart curs: índex d’abandonament 

- Batxillerat: Cohesió social (a partir de l’abandonament dels estudis) 

- Batxillerat: cohesió social (a partir de l’abandonament dels estudis) 

- Batxillerat: índex d’abandonament d’estudis 

- Primer curs: índex d’abandonament 

- Segon curs: índex d’abandonament 

 

Indicadors de recursos  

 

- Recursos humans: ràtio alumnes / professor 

 - Recursos humans: ràtio alumnes / professor 

- Recursos humans: ràtio professors /alumne 

 - Recursos humans: ràtio professors /alumne 

- Recursos humans: ràtio alumnes / grup 

 - Recursos humans: ràtio alumnes / grup 

- Altres recursos 

 

 

10.2. Sistema d’indicadors interns 

 

El centre disposa d’una sèrie històrica d’indicadors dels resultats acadèmics i de 

processos del centre des l’any 2003 (“estadístiques de centre”), que tradicionalment 

s’han fet per a cada trimestre i per a cadascuna de les matèries, a banda d’indicadors 

relatius a l’absentisme, l’abandonament dels estudis i d’altres paràmetres, com ara, el 
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nombre d’expedients disciplinaris, d’amonestacions, alumnes que cursen segona llengua 

estrangera, acreditacions per promoció, etc. Aquesta estructura d’indicadors es va 

modificar lleugerament arran de l’entrada en funcionament del sistema d’indicadors 

oficials de centre. Les necessitats de l’avaluació del Pla d’Autonomia (PAC09) ens van 

fer veure la necessitat d’adaptar alguns d’elles a les característiques específiques del 

centre, cosa que es va fer, recalculant-se la sèries històrica per aquests paràmetres. 

 

El motiu de les modificacions van ser, per una banda, obtenir uns indicadors més fiables 

en la mesura de determinats fenòmens del centre (p.ex. l’abandonament) que amb la 

definició del sistema d’indicadors de centre donava resultats contradictoris. També quan 

el departament va decidir que en el sistema d’indicadors de centre es tenien que 

considerar, a l’hora de quantificar els alumnes que superaven determinada matèria, els 

alumnes que la tenien pendent de cursos anteriors, vam pensar que desvirtuaria 

l’objectiu de l’indicador i es va continuar amb la definició antiga. També s’han inclòs 

dintre dels indicadors interns altres indicadors típics del Pla d’Autonomia com ara els 

del Grau de Satisfacció de la comunitat educativa i d’altres indicadors propis de 

resultats i de processos. El resultat és el conjunt d’indicadors següents que queden 

definits en l’ANNEX III: 
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Nom Indicador Codi Nom Indicador Codi 

BLOC 1  BLOC 3 : Av. diagnòstica 2n.   

A - Promoció ESO  Llengua Catalana 3CA 

Alumnes que promocionen 1r 1A1 Llengua Castellana 3CS 

Alumnes que promocionen 2n 1A2 Matemàtiques 3MA 

Alumnes que promocionen 3r 1A3 BLOC 4 : Av. competències 4t  

B - Graduació ESO  C.L. Català 4CLCA 

Alumnes que es graduen 1B C.L.Castellà 4CLCS 

Acreditacions per promoció PRO C. Matemàtica 4CMA 

C- Batxillerat  C.L. Anglès 4CLAN 

Es graduen a Batx. 1C BLOC 5 : Sat. Com. Ed.  

Passen Selectivitat 1D Professors 5PR 

BLOC 2 : ESO sup. matèries  Famílies 5FA 

Superen Català a 1r 2CA1 Alumnes 5AL 

Superen Català a 2n 2CA2 BLOC 6  

Superen Català a 3r 2CA3 Absències  

Superen Català a 4t 2CA4 Abs. ESO 1r trimestre 2TAE1 

Superen Castellà a 1r 2CS1 Abs. ESO 2n trimestre 2TAE2 

Superen Castellà a 2n 2CS2 Abs. ESO 3r trimestre 2TAE3 

Superen Castellà a 3r 2CS3 Abs. Btx. 1r trimestre 2TAB1 

Superen Castellà a 4t 2CS4 Abs. Btx. 2n trimestre 2TAB1 

Superen Matem. a 1r 2MA1 Abs. Btx. 3r trimestre 2TAB1 

Superen Matem. a 2n 2MA1 Abandonaments  

Superen Matem. a 3r 2MA1 Aband. ESO  3AE 

Superen Matem. a 4t 2MA1 Aband. Btx. 3AB 

Superen Anglès a 1r 2AG1 BLOC 7  

Superen Anglès a 2n 2AG2 Alumnes Segona llengua estrangera ALE 

Superen Anglès a 3r 2AG3 Expedients disciplinaris EXP 

Superen Anglès a 4t 2AG4 

 

Mediacions MED 

 

 

10.3. Indicadors de ciutat 

 

El centre també disposa d’un conjunt d’indicadors propis de la ciutat de Viladecans que 

elaboren el conjunt de centres públics de la localitat amb l’objectiu d’avaluar els 

resultats de les actuacions que conjuntament planifiquen i executen les entitats que 

formen part de la XLTET (Xarxa Local de Transició Escola Treball). L’estructura dels 

indicadors queda reflectida també a l’ANNEX III . 
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11.1. Relacions amb altres institucions 

 

a ) Del Departament d’Ensenyament: 

 

EAP – Les activitats de col·laboració de l’EAP amb el centre venen determinades 

anualment pel Pla de Treball que ambdues institucions signen cada any en funció de les 

necessitats del centre. Els professional de l’EAP que intervenen en el centre varien en 

funció d’aquestes necessitat però, de manera fitxa tenim un/a psicopedagoga/a de l’EAP 

que intervé en el centre un matí per setmana. Aquest professional forma part de la CAD 

i de la comissió social. 

 

b) Altres Institucions públiques: 

 

L’Ajuntament  – A través de: 

 

- Pla Educatiu d’Entorn:  

- Tallers d’estudi assistit 

- Pla de formació de mares i pares 

- Seguiment dels casos d’absentisme 

- Dinamització dels estudiants a l’INS 

- Programa Salut i Escola 

- Tallers per a fomentar un clima de convivència positiu 

- Punt a l’Insti 

- Fòrum de Treballs de recerca 

- XLTET: 

- Traspàs personalitzats de les derivacions d’alumnes amb risc 

d’abandonament escolar (PQPI). 

11. LA PROJECCIÓ EXTERNA. LA RELACIÓ 
DEL CENTRE AMB L’ENTORN SOCIAL 
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- Jornada anual del Servei Local de TET adreçada a tutors 

- Jornada “I ara què?” 

- Jornada d’Orientació entre iguals 

- Pla d’Orientació als centres de secundària 

- Projecte Òrbita 

- Projecte Mart XXI 

- Atenció, orientació i seguiment dels joves 

 

- Serveis Socials – Seguiment de necessitats d’alumnes.  

 

- Universitat Politècnica de Castelldefels- A través de:  

 

- Projecte Mart XXI 

- Treballs de recerca 

 

- Mossos d’Esquadra –Organització de tallers i xerrades en el centre. 

 

c) Institucions privades i fundacions -  

 

- UEC – Tutorització i seguiment d’alumnes del centre amb escolarització compartida 

amb l’UEC 

 

- Fundació Orienta – Seguiment d’alumnes del centre derivat a la Fundació Orienta. 

 

- Institut Goethe – Exàmens d’alemany nivell A2 

 

 

11.2. Relacions amb altres centres escolars 
 

Mantenir bones relacions de col·laboració entre el centre i els centres de primària és una 

de les prioritats de centre, especialment amb els centres que tradicionalment més 

alumnat aporten en la composició del nostre alumnat. L’objectiu ha de ser la 
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coordinació curricular entre sisè de primària i primer d’ESO per una banda i per l’altre 

millorar el traspàs d’informació entre els centres. De tot això se’n deriven un conjunt 

d’actuacions que podem resumir en quatre: 

 

- Traspàs d’informació primària-secundària. 

- Grups de treball de coordinació primària-secundària. 

- Organització de la Fira Educativa. 

- Altres programes de col·laboració: Taller d’anglès fets pels nostres 

alumnes de Batxillerat, col·laboració en el Projecte Òrbita, xerrada sobre 

el procés de preinscripció,....  

 

 

11.3. Programes Internacionals 

 

A l’INS Miramar considerem que les relacions amb institucions educatives d’altres 

països i els intercanvis ajuden al nostre alumnat a formar-se una mentalitat més oberta i 

a conèixer altres maneres de pensar i de viure dintre del nostre àmbit europeu. Per tant, 

fomentem aquestes relacions i tractem sempre d’ampliar-les. Les més importants que 

mantenim són: 

 

El centre manté un intercanvi anual, dins la matèria d’alemany amb el Gymnasium 

Haigerloch de Haigerloch (Badem-Wüttemberg). És un intercanvi molt ben valorat per 

la totalitat de la comunitat educativa i que ha impulsat de forma important el 

desenvolupament del pla d’implantació de l’ensenyament de l’alemany als quatre cursos 

d’ESO. Cas que per qualsevol circumstància l’intercanvi no es pogués mantenir amb 

l’esmentada localitat, el centre valoraria fer-lo amb un altre centre. 

 

El centre ha mantingut un projecte Comenius sobre immigració “Europawege auf 

Spurensuche” conjuntament amb els instituts Gymnasium Heepen de Bielefeld 

(Alemanya) i Zespół Szkół Nr 1 de Rzeszów (Polònia). 
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El centre ha participat en el Pla Experimental de Llengües Estrangeres (PELE) amb 

l’institut Gimnazjum nr 44 de Varsovia (Polonia). 

 

També mantenim relacions de col·laboració amb ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ (Gimnasio Experimental d’Anavryta). 
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L’avantprojecte de modificació del PEC serà tramés al Claustre perquè s’incorporin les 

esmenes, modificacions o ampliacions que el professorat estimi oportunes. El Consell 

de Direcció decidirà les que s’incorporen o no al projecte que, posteriorment serà tramès 

a tots el sectors de la comunitat educativa presents al Consell Escolar del Centre. 

 

Hi haurà un període d’almenys un mes perquè qualsevol membre del Consell Escolar 

del centre pugui presentar esmenes al projecte. Les esmenes es presentaran a la direcció 

del centre que les farà arribar a la resta de membres del Consell Escolar. Després de 

quinze dies, les esmenes es presentaran oficialment al Consell Escolar que votarà el text 

definitiu. 

 

El text definitiu del PEC serà tramès per la direcció del centre a tots els membres del 

Consell Escolar, al professorat del centre, a l’AMPA, a l’Associació d’Estudiants i a 

l’Ajuntament. Serà incorporat també a la pàgina WEB del centre. 

 

El seguiment del PEC es farà per part del Consell Escolar a partir de les Programacions 

Anuals del centre i dels resultats de la Memòria Anual. 

 

El PEC es revisarà cada quatre anys, encara que qualsevol membre del Consell Escolar, 

la direcció del centre o un terç del professorat del Claustre poden demanar incorporar 

una esmena al text durant aquest període, seguint-se el mateix procés per la seva 

aprovació que el text original. 

12. PROPOSTA, APROVACIÓ, DIFUSIÓ, 
SEGUIMENT I MODIFICACIONS DEL PEC 


