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1. INTRODUCCIÓ 

1.1.   Justificació  

Els últims anys hi ha hagut una direcció capaç de liderar el personal del centre i aconseguir que 

l’alumnat tingués uns molt bons resultats acadèmics i que hi hagués un bon clima de 

convivència. En el moment que aquesta direcció ha decidit no renovar el projecte ha estat quan 

he pensat que podria ser d’utilitat per al centre posar-me al capdavant. Per què crec que puc fer-

ho? 

• Perquè tinc l’experiència de 10 anys com a cap d’estudis en altres centres. El fet d’haver treballat 

amb un equip directiu em permet tenir una visió  més global de com ha d’estar organitzat un 

centre i de les seves necessitats. 

• Perquè he tingut càrrecs de coordinació des que em vaig incorporar en aquest institut , el curs 

2007/08, el que demostra el meu grau d’implicació. 

• Perquè amb els 13 anys que porto al centre, tinc la gosadia de pensar que conec una mica el 

personal docent i no docent, així com l’alumnat i la resta de la comunitat educativa. Crec que és 

indispensable conèixer les persones per ajudar-les a potenciar els seus punts forts, així com 

ajudar-les a superar els seus punts més febles.   

• Perquè formen part d’aquest projecte persones de gran qualitat humana i professional  que han 

acceptat compartir amb mi aquesta aventura. Sense elles, aquest repte seria impossible: En 

David Martí, cap d’estudis de Formació Professional, aportarà l’experiència de la direcció 

anterior. La Marta Carreras, secretària, i  la Judith Torrent, coordinadora pedagògica, porten 

anys fent de coordinadores d’equip docent i estan conseqüentment molt implicades en el 

funcionament del centre. L’Imma Malagelada, cap d’estudis, ha demostrat amb escreix, tot i el 

poc temps que porta al centre, la seva capacitat de treball i dedicació.    

• I finalment, perquè tinc la motivació necessària per aconseguir aquest repte. Tinc l’energia i la 

il·lusió de tirar endavant amb aquest projecte.  

Per a què em presento? 

• El principal motiu pel qual presento aquest projecte de direcció és per fer que l’Institut Pere 

Alsius i Torrent continuï sent referent a la ciutat amb l’ànim i la il·lusió de millorar els objectius 
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marcats i definir nous reptes. Tot i que la diagnosi del centre és bona,  existeixen mancances i 

aspectes a millorar. En aquest projecte presento  estratègies per millorar aspectes del centre en 

diferents àmbits  en un termini de quatre anys.  

• Tinc la sort de poder comptar amb un equip humà fantàstic, el claustre. Un equip divers, en el 

qual cal potenciar l’aspecte fort de cadascú. Pretenc treballar des d’un lideratge distribuït, 

entenent que tothom ha de tenir un paper destacat en un punt de l’engranatge educatiu. Hi ha 

persones amb una capacitat creativa increïble i amb ganes d’innovar, caldrà donar-los suport i 

buscar les eines i recursos per poder realitzar les noves idees. N’hi ha d’altres més 

conservadores, però igualment treballadores i rigoroses en la seva feina, i per tant igualment 

necessàries per al bon funcionament del centre. Tots sumem i per tant només amb l’esforç de 

tots aconseguirem millorar el centre.  

• Amb el bagatge professional adquirit al llarg d’aquests anys, l’esforç, la dedicació, la il·lusió i el 

recolzament per part de la comunitat educativa, espero portar a terme, amb èxit, aquest projecte 

de direcció. 

 

1.2. Marc legal  

Aquest Projecte de Direcció està emmarcat dins del marc normatiu següent: la Llei 12/2009, de 10 de 

juliol, d’educació; el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius; el Decret 

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

professional docent i el Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de 

novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.  

 

1.3.  Plantejament institucional 

Aquest Projecte de Direcció pel període 2020-2024 ordena el desplegament i l’aplicació del Projecte 

Educatiu de Centre durant el seu període de vigència. El Projecte de Direcció que conjuntament amb els 

membres de la resta de l’equip directiu proposo, concorda i desenvolupa el Projecte Educatiu de Centre, 

en el qual valors, missió i visió  constitueixen la seva columna vertebral i determinen els eixos bàsics 

d’actuació. 
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1.3.1. Valors i missió del centre 

La missió del nostre Institut és: educar, formar, orientar i facilitar l’acreditació als nostres alumnes, en un 

entorn de treball motivador, d’acord amb els objectius i finalitats desplegats per llei en els currículums de 

les diferents etapes educatives, segons els valors i trets d’identitat del centre i amb voluntat de servei 

públic. Treballem per tal que l’alumnat obtingui les capacitats que li permetin esdevenir un membre actiu 

de la societat. 

 

1.3.2.  Visió del centre 

L’objectiu primordial de l’INS Pere Alsius i Torrent és ser un centre educatiu de referència de l’entorn. 

Per això treballem a partir de la solidesa dels nostres trets d’identitat i fem servir tots els recursos 

humans i materials al nostre abast, per tal d’afavorir la maduració personal i evolució acadèmica de 

l’alumnat de qualsevol etapa i nivell educatiu.  

 

2. DIAGNOSI DEL CENTRE 

Per tal de plantejar quines estratègies i actuacions ens hem de marcar, cal fer una diagnosi actualitzada 

del centre.  

2.1. El centre. Ubicació i origen 

L’Institut Pere Alsius i Torrent és un centre de titularitat pública i està ubicat al municipi de Banyoles.  

Es troba en un entorn privilegiat: a tocar de l’estany i en una zona d’equipaments esportius (camp de 

futbol, club de tennis, club de Natació). 

L’Institut Pere Alsius i Torrent inicia la seva activitat docent l’any 1968 com a Secció Delegada depenent 

de l'Institut de Batxillerat de Girona. Així doncs, l’Institut Pere Alsius ha estat l´únic centre de Batxillerat a 

Banyoles durant molts anys, tot i que actualment hi ha dos centres més a la ciutat que imparteixen 

Batxillerat i tres que imparteixen ESO. Per altra banda, l’Institut Pere Alsius és centre de referència en 

ensenyaments esportius.  
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2.2. L’alumnat  

Actualment, L’Institut Pere Alsius i Torrent és  un Institut de secundària que imparteix els següents 

ensenyaments obligatoris i postobligatoris: ESO (3 línies), Batxillerat (2 línies), cicles formatius (cicle 

formatiu de Grau Mitjà de Conducció d’Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural, cicle formatiu 

de Grau Superior en Ensenyament i animació socioesportiva), i Ensenyaments de Règim Especial 

d’Esports ( modalitats de futbol, basquetbol, handbol i salvament i socorrisme). És l’únic centre al 

municipi de Banyoles que imparteix quatre estudis diferents, amb un total de 802 alumnes al curs 2019-

20120: 420 alumnes a ESO (52%), 143 a BAT (18%), 29 a CFM (4%), 57 a CFS (7%) i 153 a EREE 

(19%). 

 

2.2.1. Procedència de l’alumnat i resultats acadèmics 

2.2.1.1. ESO 

L’alumnat que inicia ESO en el centre prové majoritàriament dels centres públics adscrits: les escoles 

Baldiri i Reixach i La Draga de Banyoles, l’escola Bora Gran de Serinyà, l’escola Carles Fortuny 

d’Esponellà, l’escola Roqueta de Sant Miquel de Campmajor, i l’escola El Frigolet de Porqueres. 

Aquesta diversitat d’escoles adscrites provoca una complexitat afegida a la coordinació amb els centres, 

però s’ha consolidat un bon traspàs d’informació entre els centres. 

Ens fixem en la següent taula d’indicadors de centre (curs 2017-2018): 
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Tal com mostren els indicadors, el nostre centre mostra un elevat grau de diversitat, tant pel que fa a la 

presència d’alumnes estrangers, amb un grau d’alfabetització baix en algunes ocasions, com pel fet que 

tenim un gruix bastant considerable d’alumnes amb necessitats educatives especials: alguns d’ells amb 

necessitats de caràcter social, d’altres que tradicionalment s’havien escolaritzat en escoles d’educació 

especial i que ara, gràcies a les unitats SIEI, s’incorporen a l’ensenyament ordinari. 

Resultats: 

Es valora el grau d’assoliment de les competències bàsiques de 4t d’ESO des del curs 2012-2013:  

 

Les dades indiquen que: 

• Cada any s’han complert els objectius del DEGC: percentatge d’alumnes que no superen les 

competències bàsiques inferior al 15% , i percentatge d’alumnes que superen les competències  

superior  la franja alta superior al 30%. 

2012-2013 baix mitjà baix mitjà alt alt

Catalunya 18,1 19,0 33,2 29,7

INS Pere Alsius 15,4 16,5 34,6 33,5

2013-2014 baix mitjà baix mitjà alt alt

Catalunya 17,0 19,4 35,1 28,5

INS Pere Alsius 7,5 14,3 41,5 36,7

2014-2015 baix mitjà baix mitjà alt alt

Catalunya 17,3 21,2 35,3 26,2

INS Pere Alsius 8,4 13,9 36,7 41,0

2015-2016 baix mitjà baix mitjà alt alt

Catalunya 16,2 22,7 35,0 26,1

INS Pere Alsius 8,3 16,8 35,7 39,2

2016-2017 baix mitjà baix mitjà alt alt

Catalunya 15,0 23,6 35,8 26,0

INS Pere Alsius 7,8 16,3 37,5 38,3

2017-2018 baix mitjà baix mitjà alt alt

Catalunya 14,4 21,2 38,8 25,6

INS Pere Alsius 6,9 14,4 40,5 38,2

2018-2019 baix mitjà baix mitjà alt alt

Catalunya 13,4 24,0 36,0 26,6

INS Pere Alsius 4,3 15,6 38,3 41,9

Objectiu DEGC <15 >30

Grau d'assoliment de  les competències bàsiques

Percenta tge  d'a lumnat de  4t d'ESO
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• L’Institut Pere Alsius ha obtingut cada any millors resultats que la mitjana de Catalunya. 

• Hi ha hagut una clara tendència a la millora en el propi centre. 

Es presenten també les dades de promoció i graduació d’ESO des del curs 2015-2016 al curs 2018-

2019: 

 

Podem constatar que els resultats de promoció i graduació són molt bons, tot i que l’últim curs hi ha 

hagut una davallada a 2n i 4t d’ESO, probablement pel fet d’haver avançar les proves extraordinàries de 

setembre a juny.  

En general, tot i l’elevat grau de diversitat de l’alumnat d’ESO, constatem que els resultats acadèmics 

són molt bons, tant pel que fa les proves externes com internes. Entenem doncs que les mesures 

actuals de potenciació de les matèries instrumentals i l’organització dels recursos d’atenció a la 

diversitat són efectives, per la qual cosa continuarem en aquesta línia.  

Tot i així, detectem també que el recurs d’hores d’atenció individualitzada està infrautilitzat. Caldrà 

revisar-ho.  

També detectem que els resultats dels alumnes del projecte singular DRAC d’Aula Oberta han 

disminuït: han graduat un 70% d’alumnes, versus el 89% del curs anterior. Cal mantenir aquest recurs, 

ja que són alumnes que probablement haurien abandonat els estudis, però cal buscar mesures per 

revertir-ho. 
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2.2.1.2. Batxillerat 

La procedència de l’alumnat de batxillerat és fonamentalment del centre, al voltant d’un 80 %, però 

també hi ha un 20 % de l’alumnat de batxillerat que ha cursat l’ESO en altres centres, la majoria en 

l’escola Casa Nostra. 

Els resultats acadèmics són excel·lents, tal com veiem a les taules comparatives de les notes 

mitjanes de Batxillerat i de les PAU: 
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Curs 2018-2019 Nota PAU Mitjana BTX % Aprovats 

INS Pere Alsius 7.43 7.67 100% 

Catalunya 6.64 7.43 96% 

Diferència 0.79 0.24 4% 

Constatem que els resultats són excel·lents. El curs 2018-2019 van obtenir el títol de Batxillerat el 92% 

de l’alumnat, amb una mitjana d’expedient de 7,67. A les PAU van aprovar tots els alumnes, amb una 

mitjana superior a la resta de Catalunya.  

No obstant, tot i els bons resultats, els últims anys, hi ha hagut un degoteig d’alumnes que han decidit 

canviar de centre després de 4t d’ESO. Alguns han hagut de marxar perquè volien realitzar uns estudis 

que no s’imparteixen en el centre, com ara fer un cicle formatiu que no fos de l’àmbit esportiu, o bé fer 

un Batxillerat artístic, o per ingressar al món laboral. Ara bé, també n’hi ha hagut que han marxat per fer 

un batxillerat d’una modalitat que el centre imparteix. A més, podria donar-se la possibilitat que aquesta 

tendència vagi més enllà del centre i es traslladi a l’alumnat que ve de fora. A partir de les enquestes als 

alumnes, sessions de tutoria, entrevistes amb pares, han sortit diversos motius: 

• Alguns marxen pels amics. 

• Altres consideren que el nivell d’exigència d’aquest centre és superior al d’altres centres de la 

mateixa ciutat. 

• Altres pensen que no es fan prou sortides. 

• També hi ha una manca d’optativitat a la franja de modalitats. 

Caldrà buscar doncs estratègies per seduir novament aquests alumnes i fer que tinguin ganes que 

quedar-se a cursar els estudis post-obligatoris al nostre institut.   

 

2.2.1.3. Cicles Formatius i Ensenyaments Esportius 

Pel que fa la procedència de l’alumnat de cicles i Ensenyaments Esportius, és molt variada, ja que 

aquest cicles tenen una oferta molt limitada en el territori. Fonamentalment, es tracta, majoritàriament, 

d’alumnat de les comarques: Pla de l’Estany, Gironès, Garrotxa i Alt Empordà.  
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Pel que fa els resultats acadèmics, es presenten les dades amb els percentatges de graduats en els 

ensenyaments post-obligatoris, des del curs 2012-2013 al curs 2018-2019:  

Índex de 

graduació  

2014-

2015  

2015-

2016  

2016-

2017  

2017-

2018  

2018-

2019  

CFGM  68 %  73 %  79%  82%  74%  

CFGS  88 %  74 %  63%  73%  64%  

E. Esports  87 %  85 %  86%  83%  79%  

A partir de les dades, podem constatar: 

• Amb el CFGM hi havia hagut una tendència de millora fins al curs anterior, amb una davallada 

aquest últim curs. 

• Pel que fa el CFGS, és força irregular. Aquest últim curs, hi ha hagut una davallada, tot i que cal 

tenir amb compte que alguns alumnes s’han deixat les FCT per al curs següent i això fa baixar 

les estadístiques. 

• Pel que fa els EREE, hi ha una fluctuació en els resultats, tot i que es mouen als voltants del 

85%.  

Caldrà buscar solucions per millorar els resultats.  

 

2.2.2. Clima de convivència, absentisme i abandonament escolar 

Pel que fa el clima de convivència, es presenten les següents gràfiques: 
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Pel que fa el nombre d’incidències, es constata aquest últim any un augment d’1’5 a 2,2 incidències per 

alumne. Es constata el rebrot  2n d’ESO i a l’Aula Oberta. Cal revisar la gestió dels conflictes i en 

especial l’organització del projecte singular DRAC de l’Aula Oberta.  

Pel que fa l’absentisme escolar, a partir dels indicadors externs del centre, fem la següent valoració:  

Els índexs indiquen un percentatge d’absentisme inferior a la mitjana de Catalunya. L’índex 

d’absentisme de llarga durada (+25% absències)  és molt baix a L’ESO.  Està molt localitzat en alumnat 

amb situacions socials i familiars molt desfavorables. Hi ha hagut dos casos i, tot i la activació del 
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protocol d’absentisme i la intervenció de Serveis Socials del Pla de l’Estany  la situació no s’ha corregit. 

Per altra banda, en cap cas ha suposat l’abandonament dels estudis. 

També és baix l’absentisme de baixa intensitat (+10% d’absències). en els darrers 4 cursos ens situem 

en 1,5 punts percentuals per sota de la mitjana de Catalunya a l’ESO, entre 2 i 3 punts per sota al 

batxillerat, i entre 5 i 10 punts per sota als cicles formatius.  

Tot i així, als ensenyaments post-obligatoris hi ha hagut un rebrot al cicle formatiu de grau superior. 

Caldrà posar-hi mesures. 

Pel que fa l’abandonament escolar, aquest curs 2018-2019, a l’ESO s’han produït un abandonaments 

dels estudis, un alumne escolaritzat a la UEC. El que representa un 0.24% de l’alumnat. La resta de 

l’alumnat ha seguit la seva formació, per diferents vies: batxillerat, cicles formatius, PQPI o repetició de 

curs.  

En el cas de batxillerat s’han produït un abandonaments, el que situa l’índex en el 0.75%. A 1r de 

batxillerat, es va orientar aquest alumne a seguir la seva formació per la via dels ensenyaments 

professionals, però va optar pel batxillerat. En el moment de donar-se de baixa, tot i el treball de 

l’orientadora del centre, no va ser possible trobar plaça en un CFGM.  

Al cicle formatiu de grau mig, l’índex d’abandonament és de 8%, que representa dos alumnes, al grau 

superior del 4.3%, que representa tres alumnes. Els abandonaments són a primer curs degut a una 

deficient orientació d’aquest alumnat, que no reunia el perfil ni tenia els interessos per cursar aquest 

ensenyament. De mitjana, a cicles formatius, l’índex d’abandonament és del 5,32%.Possibles factors de 

l’absentisme i/o abandonament a cicles formatius podrien ser: 

• Falta d’orientació que molts dels alumnes han rebut i que fa que les seves expectatives no es 

vegin correspostes amb la proposta formativa del cicles. 

• Poca vinculació amb el món laboral.  

També es detecta una manca d’interrelació dels alumnes de cicles amb els d’ESO i Batxillerat. 
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2.3. Innovació educativa 

En cooperació amb altres entitats, el centre participa en els següents projectes: 

• Projectes d’intercanvis amb altres centres d’altres països (Dinamarca, Itàlia, Bèlgica) 

• Projecte TO.N.I., a emprenedoria, projecte de cooperació amb els altres centres de secundària 

de Banyoles i l’Ajuntament. 

• Tecnorepte, amb la UdG, projecte de ciència i tecnologia. 

• Dins el programa de Servei Comunitari: acompanyament a Fem companyia (gent gran), tutors 

lectors a primària, monitoratge al Consell Esportiu, Cal Drac oficina jove,.. 

• Jornada de Robòtica, amb les escoles adscrites. 

Considerem fonamental aquesta relació amb diferents entitats , ja que un centre educatiu no pot estar 

aïllat del seu entorn. Cal potenciar- ho. 

A l’aula es combinen metodologies tradicionals amb altres més innovadores, com poden ser els 

següents projectes: 

-  El món groc a 1r. ESO 

-  Conte contat i Autobiografia a 2n. ESO 

- Mostra de poesia i Booktrailers a ·3r. ESO 

Trobem doncs, tot i que la imatge del centre sigui una mica conservadora, força exemples d’innovació 

educativa. És important fer-ne difusió. 

 

 2.4. Llengües estrangeres 

Obligatòriament l’alumnat cursa una llengua estrangera (anglès) durant l’ensenyament secundari 

obligatori i, de manera optativa, pot cursar-ne una segona (francès). Per tal de millorar l’aprenentatge 

d’aquestes llengües, el centre participa en els següents projectes:   

• Programa d’auxiliar de conversa en llengua anglesa. L’objectiu del qual és comptar amb un 

parlant nadiu de la llengua anglesa per tal de donar suport a les activitats d’ensenyament-
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aprenentatge d’anglès i augmentar el contacte dels nostres alumnes amb aquesta llengua. 

L’horari de l’AC permet que pugui entrar a l’aula una hora a la setmana amb cada grup. 

• Realització d’una estada lingüística durant cinc dies a un país anglòfon a 4t d’ESO. Aquesta 

estada forma part del Projecte de Recerca.  

• Certificació de llengües estrangeres: exàmens de la Cambridge University (anglès) i DELF 

Scolaire (francès) 

Els resultats en llengües estrangeres tant a ESO com a Batxillerat són molt bons. Presentem els del 

curs 2018-2019:  

Resultats Competències 4t ESO 

 

Resultats PAU Anglès 

Mitjana juny Mitjana setembre Mitjana Catalunya 

7,70 9,17 7,36 

Resultats DELF scolaire 

Curs Nivell % aprovats Nota mitjana/100 

4ESO A2  100% 90,6 

1BAT B1 100% 82,5 

2BAT B2 100% 74 

Continuarem doncs en aquesta direcció. 
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2.5. Recursos humans 

2.5.1. El professorat 

Aquest curs 2019-2020 el centre té una dotació de 61 professors a jornada sencera, essent la plantilla 

de 62 professors a causa de les dotacions de ½ i 1/3 per reducció de jornada. D’aquests, 32 estan en 

destinació definitiva, els quals representen un 51,6% de la plantilla. Tal i com es desprèn de les dades 

anteriors, l’institut no té un percentatge gaire elevat de plantilla consolidada, possiblement a una doble 

causa: per una part, la jubilació d’una part dels professors els últims anys, i per una altra, la no 

renovació de les places al no haver-hi hagut oposicions durant uns quants anys. Aquest fet ha provocat 

un rejoveniment de la plantilla, però no consolidada. No obstant, cal remarcar que el professorat no 

definitiu té un elevat grau d’implicació en el centre, pel que fa l’acceptació de càrrecs i de tutories, així 

com  en la col·laboració de tasques. 

Anualment, es demana que el professorat realitzi un qüestionari de satisfacció. De la darrera enquesta, 

les valoracions són positives en general, tot i que hi ha un empitjorament conjunt dels indicadors ( de 

8.40 a 8.15).  

Els aspectes millor valorats són:  

• Grau de satisfacció amb la tasca del personal de secretaria  

• Grau de satisfacció amb la informació proporcionada a l'inici de curs.  

• Satisfacció de treballar en l'institut  

• Grau de satisfacció de la plataforma digital del centre  

• Grau de satisfacció amb l'organització del centre  

Els aspectes pitjor valorats:  

• Grau de satisfacció amb el funcionament dels equips docents  

• Utilitat dels cursos de formació i/o les accions formatives desenvolupades  

• Grau de satisfacció amb els materials, instal·lacions i recursos que el centre t'ha proporcionat 

per realitzar la teva feina  

• Grau de satisfacció amb el funcionament de les guàrdies  

• Grau de satisfacció amb la gestió de les necessitats de formació del professorat del centre. 
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2.5.2.  El PAS , PAE i suport a la docència i educadora social 

Actualment l’institut disposa del següent Personal d’Administració i Serveis: tres conserges, dues 

administratives i una Professional d’Atenció Educativa i suport a la docència. També disposem del 

servei d’una educadora social, a través de l’AMPA. Aquest curs 2019-20 és un any d’adaptació, ja que 

les dues administratives i una conserge s’han incorporat recentment. 

 

2.6. Recursos materials: les instal·lacions  

Tot i haver complert els 50 anys, el centre té bona presència, possiblement perquè cada any es destina 

una partida a manteniment. Tot i així es detecten una sèrie de mancances: 

• L’ocupació de les aules és molt alta, sense pràcticament espais lliures.  

• Les pistes del pati estan en mal estat. Fa anys que es reclama al Departament una partida per 

poder-les reparar. Els vestidors del gimnàs són molt vells. 

• A la zona d’esbarjo detectem que falten bancs.  

• El mur de separació amb el camp de futbol està molt brut. 

• Falten posa-bicis.  

• Falta servei de menjador i una zona de pícnic per a l’alumnat i professorat. 

• Falten lavabos per al professorat. 

Per altra banda, hi ha una bona dotació a nivell informàtic. Disposem de més de 300 ordinadors repartits 

de la següent manera: 26 aules amb ordinador + projector (2 interactius) i equip de so , 6 aules amb 

ordinadors fixos, 8 carros amb 15 portàtils, 30 ordinadors als despatxos , 2 servidors i 8 ipads. Es 

detecta un problema de deteriorament dels portàtils dels carros, a causa del mal ús d’alguns alumnes.  

 

2.7. Recursos econòmics 

El centre està en una situació econòmica en què s’han de fer equilibris entre els ingressos i les 

despeses. Cada any, hi ha un petit romanent que ajuda a reajustar aquests equilibris. Els ingressos 
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venen principalment  del Departament d’Educació per a despeses de funcionament, de les matrícules a 

cicles formatius i cicles d’esports i de les famílies per a programes educatius i sortides curriculars.  

2.8. Participació i implicació de l’alumnat i famílies 

Els alumnes poden participar activament a través de les tutories, el Consell de Delegats i els 

representants al Consell Escolar. No obstant voldríem fer un pas més i integrar-los en alguna comissió  

de treball, conjuntament amb professors. Els alumnes són el principal actiu de l’escola i creiem que hem 

d’escoltar més les seves opinions i aportacions. És cert que aquest curs ha sorgit una proposta per part 

dels alumnes de preparar ells mateixos una enquesta per als alumnes. 

Pel que fa l’enquesta de valoració, també veiem que la seva participació és baixa: del 12.1%.. Hem de 

buscar mecanismes per revertir aquesta situació.  

Les valoracions són positives en general, tot i una lleugera davallada (de 7,68 a 7,57). Els temes que 

més surten i preocupen són:  

• Clima de convivència:  

- Molt ben valorat  

- Es demana més intervenció per part del professorat per reconduir actituds que pertorben el 

clima de convivència.  

• Comunicació amb l’alumnat (BTX, CFS i EREE):  

- La relació professorat alumnat seria bo que fos més propera. Més empatia i ganes de 

comunicar-se.  

- Comentaris poc adequats per part d’algun/a professor/a.  

• Millora de la coordinació entre el professorat per fixar exàmens (1r BTX)  

• Netedat dels espais comuns:  

- Brutícia al pati.  

- Brutícia als vestidors.  

Pel que fa a les famílies, la seva participació es fomenta a través de l’associació de mares i pares 

(AMPA), i els seus representants al Consell Escolar. Algunes de les actuacions de l’AMPA són: 

• Col.laboració amb les xerrades de l’Eduquem en família 
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• Sistema de reutilització de llibres de text (Iddink) 

• Servei de biblioteca i taller d’estudi assistit 

• Servei de l’Educadora Social 

• Revista del centre 

• Subscripció a la Web universitària d’orientació UnPortal.net  

• Col·laboració amb premis per a concursos tal com Relats de Ciència, Disseny de la portada de 

l’agenda escolar, Escribidores o la Setmana de la Ciència 

• Ajuts per a la prova Cangur de matemàtiques i per a la Mostra de poesia de secundària 

• El programa d’Auxiliar de conversa 

Valorem molt positivament la tasca de l’AMPA i esperem treballar amb la seva col·laboració.  

La participació de les famílies a les enquestes és del 40,4%. Tot i haver-hi un descens respecte al curs 

anterior (del 8,22 al 8,09), les valoracions són molt positives en general.  

Els aspectes millor valorats són:  

• Gestió de faltes d'assistència  

• Difusió de la informació que proporciona el centre  

• Tasca del personal d'administració i serveis  

• Evolució personal i acadèmica del vostre/a fill/a  

• Organització del centre  

• Tasca del tutor o de la tutora  

• Clima de convivència  

Els aspectes pitjor valorats:  

• Servei de transport escolar  

• Servei de bar  

• Tasca del professorat  

• Nivell d'exigència acadèmica del centre  

• Recursos i materials didàctics 
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2.9. Documentació. 

La documentació del centre està penjada a la intranet  i es revisa anualment:  

DOCUMENTS  Existeix? 
Estat del document Observacions ANÀLISI DE 

DOCUMENTS DE CENTRE Cal actualitzar Cal corregir Doc. Correcte 

Projecte Educatiu de Centre Sí No 

  
Sí 

Revisat i aprovat pel Claustre del 
Professorat l’11 d’abril 2019 
Revisat i aprovat pel Consell 
Escolar a 25 d’abril 2019 

Normes d’Organització i 
funcionament de Centre 

Sí No 

  
 
Sí 

Revisat i aprovat pel Claustre del 
Professorat l’11 d’abril 2019 
Revisat i aprovat pel Consell 
Escolar a 25 d’abril 2019 

Projecte de Direcció Sí No 

  
Sí 

Finalitza el proper curs 2019-
2020. Cal elaborar un nou 
Projecte de Direcció per al 
període 2020-2024. 

Programació General Anual 
de Centre 

Sí  

  
Sí 

S’elabora anualment 

Memòria Anual Sí  

  
Sí 

S’elabora anualment 

Pla d’acollida Sí No 

  
Sí 

Inclòs a les NOFC 

Pla de comunicació No  

  Cal crear una comissió de 
comunicació. Una de les seves 
tasques serà elaborar aquest 
document, per tal de donar a 
conèixer a la comunitat i a la 
ciutat les activitats que es 
realitzen al centre. 

Pla d’Atenció a la Diversitat Sí No 

  
 
Sí 

Forma part de les NOFC 

Pla TAC SÍ No 

  
 
Sí 

Aprovat el 12 de juny 2019 pel 
Claustre 28 juny i Consell Escolar 

Projecte Lingüístic Sí No 

  
 
Sí 

Revisat i aprovat pel Claustre del 
Professorat l’11 d’abril 2019 
Revisat i aprovat pel Consell 
Escolar a 25 d’abril 2019 

Projecte de Convivència No  

  
 

S’està elaborant aquest curs 
2019-2020 

Pla d’Acció Tutorial Sí No 

  
 
Sí 

Revisat i aprovat pel Claustre del 
Professorat l’11 d’abril 2019 
Revisat i aprovat pel Consell 
Escolar a 25 d’abril 2019 

Pla d’emergència Sí No 

  
 
Sí 

Revisat i aprovat pel Claustre del 
Professorat l’11 d’abril 2019 
Revisat i aprovat pel Consell 
Escolar a 25 d’abril 2019 
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3. OBJECTIUS, ESTRATÈGIES I ACTUACIONS 

Feta la diagnosi del centre, ens fixem els següents objectius: 

Millora del rendiment acadèmic: 

• A l’ESO, treballarem per mantenir els bons resultats per una banda, i  incrementar l’èxit escolar 

entre l’alumnat amb NEE  i del Projecte Singular DRAC, per l’altra.  

• Potenciarem un Batxillerat amb un currículum diversificat més ample. més atractiu per als 

alumnes, en què se sentin acompanyats en els seus estudis i continuïn obtenint els bons 

resultats dels últims anys. 

• Revisarem i potenciarem els Cicles Formatius i Ensenyaments d’Esports per adaptar-los a la 

nova realitat. 

Millora de la cohesió social i de l’absentisme i abandonament escolar: 

• Procurarem generar un clima relacional positiu en tota la comunitat educativa. 

• Buscarem la inclusió de l’alumnat amb risc d’exclusió social. 

• Intentarem mantenir el percentatge pràcticament nul d’absentisme i abandonament escolar a 

l’ESO i Batxillerat, i buscarem estratègies per reduir l’abandonament a Cicles Formatius i 

Ensenyaments Esportius. 

Millora de la projecció exterior del centre: 

• Aquest és potser el punt més feble del centre. Procurarem millorar la seva imatge, potenciar 

la relació amb l’entorn i afavorir la difusió de les activitats que es realitzen al centre. 

Per tal d’aconseguir aquests objectius en un període de quatre anys, proposem una sèrie 

d’estratègies i actuacions, les quals detallem a continuació. 
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 3.1. Objectiu 1: Millora dels resultats acadèmics 

 
 

 Estratègia 1.1 Increment de l’èxit escolar entre l’alumnat amb NEE.  

  Indicadors de progrés: 
 Percentatge d’alumnes que es graduen per sobre del 90% (vi: 89,9%) 
 Percentatge d’alumnes que no assoleixen les competències en les proves de 
 4ESO per sota del 15% (Vi 4,3%) 

 Activitats i actuacions 

 

Responsable Indicadors de 

procés 

Temporització 

1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 

1.1.1 Continuar amb el Programa 
Intensiu de Millora (PIM): 
grups flexibles a les matèries 
instrumentals. 

Coord 
pedagògica 

CAD 

Equips docents 

 
Percentatge 
d’alumnes PIM que 
suspenen +3 
matèries: -20% 
 

   

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.2.2 Elaborar  plans 
individualitzats. 

Coord 
pedagògica 

CAD 

Equips 
docents 

 
Percentatge 
d’alumnes amb PI 
que suspenen +3 
matèries:-20% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.2.3 A 2n cicle, fer un grup de 
suport a 3r en les matèries 
instrumentals i fer un grup de 
diversitat a 4t. 

Coord 
pedagògica 

CAD 

Equips 
docents 

Percentatge 
d’alumnes que no 
assoleixen les 
competències en 
les proves de 4t 
d’ESO per sota del 
15% 
Índex de graduació 
a l’ESO per sobre 
del 90% 
  
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.2.4 Consolidar el model 
d’organització al SIEI i a 
l’Aula d’Acollida. 

Coord 
pedagògica 

SIEI 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.2.5  Revisar la franja d’optativitat Direcció 

Caps de Dpt 

Fet /no fet  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 Estratègia 1.2. Millora de resultats acadèmics de l’alumnat del Projecte 
Singular DRAC 

  Indicadors de progrés: 
 percentatge d’alumnes d’Aula Oberta que obtenen el GESO per sobre del 75% (vi 
70%) 

 Activitats i actuacions 

 

Responsable Indicadors de 

procés 

Temporització 

1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 

1.2.1 A l’aula, treballar amb 
projectes i amb activitats 
competencials. 

CAD 

Equip docent 

 
Nombre de 
projectes 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.2.2 Assegurar que la 
programació de les activitats 
comporti l’assoliment de les 
competències bàsiques i la 

 
CAD 

Tutor 

Percentatge 
d’alumnes d’AO 
que assoleixen les 
comp. Bàsiques 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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graduació. 
Percentatge 
d’alumnes d’AO 
que graduen 
 

1.2.3 Fer un Seguiment 
 exhaustiu dels alumnes a 
 l’empresa 

CAD 

Tutor  

 
Nombre 
d’entrevistes  
tutor/  
empresa 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.2.4 Cercar més empreses que 
col·laborin amb el projecte 

 CAD 

Tutor 
Nombre 
d’empreses 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 Estratègia 1.3 Impuls a la innovació educativa 

 Indicadors de progrés:    

Percentatge d’alumnes que assoleixen les competències en les proves de 4t d’ESO en la franja 
alta per sobre del 30% Vi:41,9% 

Índex de graduació a l’ESO per sobre del 90% Vi: 89,9% 

 Activitats i actuacions 

 

Responsable Indicadors de 

procés 

Temporització 

1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 

1.3.1 Potenciar projectes a l’aula, 
amb altres entitats o altres 
països 

C. pedagògica 

Comissió de 
projectes 

 

Nombre de 
projectes 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.3.2 Potenciar l’ús d’activitats 
competencials a l’aula 

C.Pedagògica 

Dpts 

Nombre d’activitats 
Nombre de 
professors 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.3.3 Potenciar l’ús de les noves 
eines TIC en la dinàmica de 
les classes Pla Educació 
Digital) 

Direcció 

Comissió TAC 

 

Nombre de 
matèries 
Nombre de 
professors 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.3.4 Continuar amb el Pla lector Dpt Català 
Nombre de llibres 
llegits 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.3.5 Continuar el projecte 
d’Oralitat 

Tenim la paraula 

Direcció 

Dpt català 

Nombre 
d’actuacions 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.3.6 Promoure projecte de  
conscienciació mediambiental 
de la comunitat educativa a 
través d’un comitè ambiental  

Direcció 

Comitè 
ambiental 

 
Nombre 
d’actuacions 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.3.7 Elaborar un projecte per 
pintar la paret mitgera amb el 
camp de futbol conjuntament 
amb l’Escola d’Art d’Olot i 
l’Associació de Banyoles les 
Guerrileres del Ganxet 

Direcció 

Aula Oberta 

Fet/no fet  
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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 Estratègia 1.4 Potenciació de les llengües estrangeres 

 Indicadors de progrés: Percentatge d’alumnes que assoleixen les competències en llengües 
estrangeres en les proves de 4t d’ESO per sobre del 90% (vi 96%) 

 

 Activitats i actuacions 

 

Responsable Indicadors de 

procés 

Temporització 

1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 

1.4.1 Consolidar el programa d’ 
auxiliar de conversa 

Direcció 

Dpt llengües 
estrangeres 

 
Fet/no fet 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.4.2 Consolidar l’estada 
lingüística a 4t ESO 

Coord. estada 
ling. 

Dpt llengües 
estrangeres 

Estada 
realitzada/no 
realitzada 

Nombre de 
participants 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.4.3 Consolidar l’acreditació de 
nivells en llengües 
estrangeres establerts pel 
Marc Europeu 

Dpt llengües 
estrangeres 

 
Nombre de 
participants 
 
Nombre 
d’acreditacions  

 
X 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 Estratègia 1.5. Potenciar el Batxillerat  

 Indicadors de progrés: Percentatge d’alumnes que graduen a Batxillerat per sobre del 95 % 
(vi 92%) 

 Activitats i actuacions 

 

Responsable Indicadors de 

procés 

Temporització 

1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 

1.5.1 Revisió del projecte curricular 
de Batxillerat per millorar 
l’oferta d’optatives  

Direcció 

Caps de Dpt 

Departaments 
didàctics 

 
Fet/no fet (100%) 

 
X 

   

1.5.2 Creació d’un pla d’acollida 
per als alumnes nous de 
Batxillerat 

Coord 
Batxillerat, tutors 

Fet/no fet  
X 

   

1.5.3 Potenciació d’activitats 
escolars (xerrades, visites..) 

Equips 
docents 

 
Nombre d’activitats 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.5.4 Foment de l’acompanyament 
de l’alumne en els estudis 

Tutoria 

Equips 
docents 

 
Nombre d’equips 
docents per parlar 
d’alumnes 
Nombre 
d’entrevistes 
tutor/alumne 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.5.5 Revisió del Treball de 
Recerca 

Direcció, 
Coord Bat, 
CoordTdR 

Nombre 
d’entrevistes tutor/ 
alumne 
Full seguiment 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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3.2. Objectiu 2: Millora de la cohesió social i de l’abandonament escolar 
 

 Estratègia 1.6 Potenciar els cicles formatius i Ensenyaments Esportius 

 Indicadors de progrés: Percentatge d’alumnes que graduen a CF i EREE per sobre del 80% 
(vi CGGM 74%,CFGS 64%,EREE 79%) 

 Activitats i actuacions 

 

Responsable Indicadors de 

procés 

Temporització 

1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 

1.6.1 Revisió del projecte 
curricular de cicles formatius 
per adaptar-lo a la Formació 
Dual 

Cap d’estudis de 
cicles 

 

Fet/no fet (100%) 

 
X 

   

1.6.2 Sol·licitud d’autorització per 
impartir el Cicle Superior de 
Condicionament físic 

Direcció Fet/no fet  
 
X 

   

1.6.3 Foment de l’acompanyament 
de l’alumne en els estudis. 
(Creació d’una fitxa 
diagnòstic...) 

Tutoria 

Equips 
docents 

Fet/no fet 
Nombre d’equips 
docents per parlar 
d’alumnes 
Nombre 
d’entrevistes 
tutor/alumne 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.6.4 Sol·licitud Projecte de 
mobilitat Erasmus + 

Cap d’estudis 
FP 

Fet/no fet 
Nombre de 
mobilitats 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.6.5 Realització projecte d’esport 
inclusiu (amb Fundació 
Estany, taller de Federació 
Catalana d’Esport Adaptat) 

Cap d’estudis 
FP 

 

Fet/no fet  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 Estratègia 2.1 Millorar el clima de convivència en el centre 

 Indicadors de progrés: Nombre  d’irregularitats registrades per alumne i any per sota de 2 (vi 
2,2) 

 Activitats i actuacions 

 

Responsable Indicadors de 

procés 

Temporització 

1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 

2.1.1 Crear una comissió de 
convivència 

Direcció 
Fet/no fet X    

2.1.2 Mantenir un bon clima de 
treball a l’aula. Aplicar el 
règim disciplinari de 
l’alumnat, intentant sempre 
reconduir la situació. 

Tutors 

Equips docents 

Tutors 

Dpt orientació 

Nombre 
d’incidències 
a l’aula 

 
X 

 

 
X 

 
X 

 
X 

2.1.3 Continuar amb el projecte de  
suport  a  la convivència per 
tal de millorar la inclusió 
socioeducativa de l’alumnat 
de primer cicle de l’ESO amb 
risc de conductes disruptives, 

Cap d’estudis 

Educadora 
social 

Equip docent 

Dpt orientació 

 
 
Nombre 
d’actuacions 
Percentatge 
d’alumnes que 
segueixen el 
projecte 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2.1.4 Potenciar la comunicació 
amb les famílies . 

Cap d’estudis 
Equips docents 
Tutors 
Dpt orientació 

Nombre 
d’entrevistes 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 



PROJECTE DE DIRECCIÓ INSTITUT PERE ALSIUS I TORRENT  

24 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5 Continuar amb el projecte de 
mediació 

Educadora Social 
Dpt orientació 

Nombre d’alumnes 
que hi ha participat 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2.1.6 Dinamitzar les hores 
d’esbarjo a ESO 

Cap d’estudis,  

Dpt orientació, 

Dpt de CF 

 
Nombre 
d’incidències  
al pati 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2.1.7 Impulsar activitats per 
interrelacionar l’alumnat de 
cicles/EREE amb el de 
Batxillerat i ESO 

Cap d’estudis 
cicles 

Coord Activitats 

Equips docents 

Nombre d’activitats  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2.1.8 Crear un sistema de rotació 
equitatiu de les guàrdies, per 
tal de millorar el clima de 
convivència entre el 
professorat. 

Direcció 
 
Fet/no fet 

 
X 

   

2.1.9 Fomentar la participació del 
professorat en celebracions.. 

Coord Activitats 
Nombre de 
celebracions 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 Estratègia 2.2 Millorar la inclusió de l’alumnat en situació de risc d’exclusió social 

 Indicadors de progrés: Percentatge d’alumnes que reben ajuts (v. Ref 10%. Vi 9,1%) 

 

 Activitats i actuacions 

 

Responsable Indicadors de 

procés 

Temporització 

1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 

2.2.1 Potenciar els recursos 
destinats a atendre l’alumnat 
en situació de risc: Aula 
Oberta, Aula d’Acollida, 
Programa Intensiu de Millora 
a l'ESO, Grups Flexibles, 
SIEI, Educador Social 

Equip directiu 

CAD 

Dpt orientació 

Nombre de 
recursos 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2.2.2 Procurar que aquests 
alumnes tinguin el material 
necessari per treballar a l’aula 

Direcció 

CAD 

Nombre d’ajuts  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2.2.3 Potenciar la participació 
d’aquests alumnes a les 
sortides i altres activitats 
escolars 

Direcció 
Nombre d’ajuts  

X 
 
X 

 
X 

 
X 

2.2.4 Oferir suport a l’estudi en 
horari extraescolar amb la 
col·laboració de l’AMIPA i 
d’altres entitats.  

Direcció 
Nombre d’activitats  

X 
 
X 

 
X 

 
X 
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3.3. Objectiu 3: Millora de la projecció exterior del centre 

 

 Estratègia 2.3 Reduir l’índex d’absentisme o abandonament escolar 

 Indicadors de progrés: Percentatge d’absentisme de llarga durada (+25% absències)a ESO 
per sota de 1% . Vi 0,71% 

Percentatge d’abandonament a ESO per sota del 2% . Vi 0,24% 

Percentatge d’abandonament a BAT per sota del 4% . Vi 0,75% 

Percentatge d’abandonament a CF per sota del 4%. Vi 5,32% 

 Activitats i actuacions 

 

Responsable Indicadors de 

procés 

Temporització 

1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 

2.3.1 Elaborar un pla d’orientació 
individualitzat per a l’alumnat 
amb risc d’abandonament 
escolar prematur 

Coord. 
pedagògic CAD 

Dep. Orientació 
Ed. Social 

Nombre de Plans  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2.3.2 Treballar en xarxa amb altres 
organismes: Consorci de 
Benestar Social, DEGAIA, ... 
per tal de reconduir situacions 
d’absentisme i/o 
abandonament escolar 

Coord. 
pedagògic CAD 

Dep. Orientació 
Ed. Social 

Nombre d’alumnes 
tractats  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2.3.3 Acompanyar  les famílies i 
informar sobre serveis i 
recursos per a l’alumnat que 
presenta situació 
d’absentisme o risc 
d’abandonament dels estudis. 

Coord. 
pedagògic CAD 
Dep. Orientació Ed. 
Social 

Nombre 
d’entrevistes 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2.3.4 Orientar els alumnes que 
volen abandonar els estudis 
post-obligatoris o són 
absentistes 

Dpt orientació 

Tutors 

Nombre 
d’entrevistes 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2.3.5 Impulsar la formació dual a 
cicles, la qual cosa pot  
incentivar l’assistència a 
classe i el no abandonament 

Direcció 
Fet/no fet  

X 
   

 Estratègia 3.1 Millora de la difusió de les activitats que es realitzen al centre 

 Indicadors de progrés: Percentatge de visites a les xarxes socials 

 Activitats i actuacions 

 

Responsable Indicadors de 

procés 

Temporització 

1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 

3.1.1 Crear una comissió de 
comunicació/difusió 

Direcció 

Coord activitats 

Coord revista 

coord comissió 

Fet/no fet  
Nombre de 
participants 

 
X 

   

3.1.2 Crear/utilitzar canals de 
difusió/comunicació, xarxes 
socials... 

Direcció  

Coord TAC 

Coord revista 

Nombre de canals  
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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3.1.3. Recopilar projectes, activitats 
a través de la comissió  

Comissió 
comunicació 

Nombre d’activitats  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3.1.4 Consolidar la revista anual 
online i en paper a través 
d’una optativa a 3ESO. 
Portar-la a les escoles 

Dpt castellà 
 
 

Nombre de 
publicacions i de 
visites online 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3.1.5 Instal·lar una vitrina a 
l’entrada per exposar els 
treballs, trofeus.. 

Direcció Fet/no fet  
X 

   

3.1.6 Crear un Pla de comunicació Direcció 

Comissió 
comunicació 

Document fet/no fet  
X 

   

 Estratègia 3.2 Millorar la imatge del centre 

 Indicadors de progrés: Index de satisfacció dels diferents sectors 

 Activitats i actuacions 

 

Responsable Indicadors de 

procés 

Temporització 

1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 

3.2.1 Fer un concurs per crear un 
logotip que faciliti el 
reconeixement instantani del  
centre 

Direcció 

Comissió 
comunicació 

Dpt dibuix 

Fet/no fet  
X 

 
 

  

3.2.2 Dinamitzar les Jornades de 
Portes Obertes 

Direcció 

Comissió 
comunicació 

Index de 
satisfacció dels  
diferents sectors 

 
X 

 
   X 

 
X 

 
X 

3.1.3. Elaborar projecte paret camp 
de futbol 

Direcció 
Aula Oberta 

Fet/no fet  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3.1.4 Millorar les instal·lacions: 
Remodelar la pista esportiva 
Remodelar els vestidors 
Incrementar el nombre de 
bancs al pati 
Incrementar el nombre de 
posa-bicis 
Incrementar el nombre de 
lavabos 
Millorar la sala d’actes 
Desdoblar algunes aules 

Dpt d’Ensenyament 
Direcció 
 

 
Nombre de millores 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3.1.5 Arreglar els jardins, a través 
del PQPI de jardineria de 
l’INS Brugulat 

Direcció Nombre 
d’actuacions 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3.1.7 Fomentar el servei de pícnic i 
de menjador 

Direcció Nombre de 
persones que 
utilitzen el servei 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3.1.6 Promocionar la interacció del 
centre amb entitats de 
l’entorn (Fundació Estany, 
Guerrilleres ganxet, PQPI Ins 
Brugulat, Escola Art d’Olot, 
Ajuntaments de la comarca..) 

Direcció 
Dpts 
Equips docents 

Nombre 
d’institucions 
Nombre 
d’interaccions 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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4. LIDERATGE DISTRIBUÏT. FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA. 
 
És important que l’equip directiu sàpiga engrescar el professorat, reconèixer la feina feta i saber 

comunicar assertivament propostes de millora. Es desprèn de l’enquesta efectuada l’últim any que el 

grau de satisfacció del professorat és elevat  i  que hi ha un bon clima de treball, fets essencials per 

proporcionar un bon servei educatiu. Cal intentar fomentar un esperit innovador, però sense crear 

angoixa, i sempre prioritzant la bona entesa. Només si n’estem convençuts podrem tirar endavant.   

A més, és indispensable fomentar un lideratge distribuït, entenent com a tal  la participació de la 

comunitat educativa en la gestió d’un centre, el treball en equip i la delegació de decisions. Aquests són 

elements clau per a l’èxit del Projecte de Direcció del centre. Cal conèixer les habilitats i potencialitats 

de cadascú per tal d’assignar-li un rol i un lloc en l’organització del centre i des d’allà contribuir a la 

millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat i la seva avaluació.  Perquè això sigui 

possible i efectiu, ha d'haver-hi una estructura organitzativa formada per comissions i coordinacions amb 

una finalitat i funcions determinades, i presidides per un cap.  

L’estructura actual d’organització i gestió del centre és la següent: 
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Proposo mantenir aquesta estructura i, a més, proposo la creació de: 

• Una Comissió de Projectes que revisi els crèdits de síntesi, impulsi i proposi la posta en marxa 

de nous projectes dins l’aula o amb altres entitats, així com la promoció i organització dels 

intercanvis amb instituts d’altres països europeus.  

• Una Comissió de Comunicació, per tal de donar a conèixer a tota la comunitat educativa i a la 

ciutat les activitats més destacables que es vagin realitzant, i que impulsi la relació del centre 

amb l’entorn. 

• Una Coordinació per organitzar la Formació Dual a Cicles Formatius. 

• Un Comitè Ambiental format per alumnes i professors, que dugui a terme iniciatives per tal de 

despertar en els nostres alumnes i tota la comunitat educativa una conscienciació mediambiental 

i de respecte pel nostre entorn més proper.  

• Una Comissió de Convivència que dinamitzi i impulsi iniciatives per a la millora de la convivència. 

Aquesta organització de coordinacions i comissions s’inclourà al document de les Normes 

d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC), als apartats Estructura organitzativa de govern i 

Organització pedagògica del centre. A cada secció es detallaran la finalitat, funcions i membres de cada  

òrgan.  

 

5. AVALUACIÓ i RETIMENT DE COMPTES  
 
El retiment de comptes permet justificar els objectius i resultats que responen a les necessitats i 

interessos del centre. És necessari i indispensable per a la millora contínua del centre, ja que el fet 

d’avaluar la gestió del centre implica arribar a  conclusions  i a una conseqüent presa de decisions cap a 

la millora. És també un exercici de transparència envers la resta de la comunitat educativa.  

L’aplicació del PdD s’anirà avaluant periòdicament, utilitzant una sèrie d’actuacions: 

Actuació Responsable A qui va dirigit Temporització 

Programació General 

Anual (PGA) 

Direcció Inspecció 

Claustre 

Consell Escolar 

A l’inici de curs 
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Memòria anual  Direcció Inspecció 

Claustre 

Consell Escolar 

A final de curs 

Anàlisi i valoració de les 

proves externes (proves 

de competències 4t, 

PAU) 

Direcció 

Equips docents 

Departaments 

 

Claustre 

Equips docents 

Consell Escolar 

 

Anualment 

Anàlisi i valoració de les 

proves internes 

Direcció 

Equips docents 

Departaments 

Professorat Anualment 

Actes de les reunions 

(equips docents, 

departaments, 

comissions, claustres,..)  

Els responsables de 

cada coordinació, 

departament,.. 

Professorat 

Direcció 

Al llarg del curs 

Publicació a la web i 

xarxes socials 

d’activitats i projectes. 

Direcció 

Comissió comunicació 

Tota la comunitat 

educativa 

Al llarg del curs 

Publicació i valoració de 

resultats d’enquestes 

de satisfacció. 

Direcció Tota la comunitat 

educativa 

Anualment 

Pressupost de comptes 

i liquidació 

Direcció 

Secretaria 

Claustre 

Consell Escolar 

Administració 

Anualment 

Memòria final de 

mandat 

Direcció Inspecció Quart any 
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