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1. INTRODUCCIÓ  

El present projecte educatiu neix de la necessitat d’actualitzar la filosofia de gestió i de definir,                

compartir i actualitzar els plantejaments institucionals de l’Institut Pere Borrell de manera            

participativa i compartida per tota la comunitat educativa. Aquesta actualització es fa d’acord amb              

les característiques i necessitats actualitzades del centre, de l’entorn i de la societat actual, i també                

d’acord amb les prescripcions i orientacions que ofereix el Departament d’Educació en l’actualitat.             

Pensem que és un bon moment per definir la nostra identitat com a centre i establir les bases que                   

ens permetran aprendre, col·laborar, créixer i transformar-nos. Això ens permetrà ser més eficaços             

en l’assoliment dels objectius que ens proposem. 

El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l'autonomia dels centres, recull la identitat del                

centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes                

assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, d'acord amb el marc             

proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, que situa la              

presa de decisions en l'àmbit del centre per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu. 

L’INS Pere Borrell parteix, per a l’elaboració d’aquest projecte educatiu, del compromís amb els              

principis establerts a l’article 93 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, que són els                 

següents: 

Article 93. 

Caràcter i projecte educatiu dels centres públics 

1. Les administracions han de garantir que els centres públics dels quals són titulars siguin              

referent de qualitat educativa i d’assoliment dels objectius d’excel·lència i d’equitat que            

aquesta llei determina. 

2. L’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat,              

trets definidors del seu caràcter propi. 

3. Els centres públics es defineixen d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de             

direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de           

comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i              

de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors. 

4. Els principis definits pels apartats 2 i 3 inspiren el projecte educatiu que cada centre públic                

ha d’adoptar en exercici de l’autonomia que aquesta llei li reconeix. En tot cas, el projecte                
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educatiu de cada centre s’ha de comprometre expressament a complir aquests principis i             

ha de determinar la relació amb els alumnes i les famílies, la implicació activa del centre en                 

l’entorn social i el compromís de cooperació i d’integració plena en la prestació del Servei               

d’Educació de Catalunya. 

Les bases legals reguladores d’aquest projecte educatiu s’acullen a la Llei 12/2009, del 10 de juliol,                

d'educació, al Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció de centres educatius públics i del                 

personal directiu professional docent, i al Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres              

educatius. 

2. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL (Qui som)  

2.1. Plantejament institucional 

El plantejament institucional s’ofereix en el marc de l’ensenyament obligatori i en coherència amb              

els objectius prioritaris del sistema educatiu català, que són l'èxit escolar i l'excel·lència educativa,              

mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a               

principi fonamentador de l'equitat i garantia, alhora, de la cohesió social. 

Els centres, seguint el principi de l'escola inclusiva que garanteix l’equitat, i d'acord amb les seves                

característiques, han de concretar en les actuacions els aspectes següents, recollits en el             

document Ofensiva de país a favor de l'èxit escolar: 

● El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a               

llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu. En finalitzar l'ensenyament          

obligatori, s'ha de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana. 

● La inclusió educativa com a principi que regeix l’escolarització i l’atenció educativa de tots              

els alumnes i, en particular, dels que es poden trobar en l’aprenentatge i la participació amb                

més barreres o dificultats associades a les seves condicions personals, familiars o socials. 

● La innovació metodològica i didàctica a les aules per adquirir les competències bàsiques             

que han de contribuir al desenvolupament personal de tots i cadascun dels alumnes.             

Prioritàriament, les competències bàsiques dels àmbits lingüístic, matemàtic,        

cientificotecnològic, social, artístic, d'educació física i de la cultura i valors, i també les dels               

àmbits transversals digital i personal i social, per afavorir la continuïtat formativa. La lectura              

com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes les àrees i matèries curriculars i la               

consolidació d'un temps de lectura independent, diària i reflexiva, que formi lectors capaços             
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d'accedir al contingut de qualsevol text i que valorin l'hàbit lector. 

● Accions de dinamització lingüística i comunicativa en els àmbits acadèmics i           

d'interculturalitat per afavorir el plurilingüisme efectiu dels alumnes i incrementar el domini            

de les llengües a Catalunya d'acord amb el Marc europeu comú de referència. 

● La personalització de l’aprenentatge per atendre les necessitats i característiques          

individuals de tots i cadascun dels alumnes, mitjançant l’atenció metodològica, l’orientació           

educativa i l’acció tutorial adequades. 

● L'emprenedoria en totes les etapes educatives com a eina per a l'autoconeixement de             

l'alumne, per afavorir-ne la creativitat i la innovació. 

● La cultura de l'avaluació i la rendició de comptes per millorar, a través de la planificació i el                  

disseny d'estratègies d'autoavaluació fonamentades en el sistema d'indicadors, les         

avaluacions censals de competències bàsiques, l'avaluació diagnòstica i els indicadors de           

progrés del centre per a la priorització d'objectius en la programació general anual i en els                

processos d'aula. 

● El creixement professional a través de la formació contínua orientada a les necessitats             

educatives dels alumnes, tot afavorint-ne l'autoformació en el centre a partir de la diagnosi              

de les necessitats del centre per transferir-les a l'aula. 

● La implicació i el compromís de la família en l'escolarització i el seguiment de l'evolució               

acadèmica i personal de l'alumne a través de la carta de compromís educatiu i l'impuls               

d'altres estratègies, i també la participació en la vida del centre. 

● La relació del centre i l'entorn per afavorir respostes integrals i comunitàries als reptes              

educatius, adequades al context, amb la col·laboració i el treball en xarxa entre els centres,               

els agents socioeducatius, les entitats del territori i el teixit productiu. 

● La prevenció i la reducció de l'absentisme i l'abandó escolar amb estratègies i actuacions              

educatives i organitzatives que impliquin el centre, les famílies i els serveis socials. 

2.2. Principis rectors i trets d’identitat  

L’Institut Pere Borrell és un centre públic dedicat a la formació integral d’adolescents i adults a                

partir del desenvolupament de tot el seu potencial intel.lectual i emocional en el marc de les                

competències bàsiques del currículum. 

L’Institut aspira a ser un centre de qualitat educativa pel que fa a l’autonomia de l’alumnat, la                 
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personalització dels aprenentatges, i la innovació educativa, tot basant-se en valors de solidaritat,             

participació democràtica i inclusió. 

Com a centre de titularitat pública assumeix plenament els valors de l’escola catalana, inclusiva,              

laica, respectuosa amb la pluralitat i implicada en la comunitat educativa a la qual serveix. Tal com                 

s’ha dit a la introducció, els centres del sistema educatiu català han de recollir els principis rectors                 

del sistema educatiu que s'estableixen a l'article 2 de la Llei 12/2009. A més, han d'incloure els                 

principis específics que s'estableixen a l'article 93 de la Llei 12/2009. 

L’Institut Pere Borrell es compromet també a vetllar pels principis de qualitat pedagògica, de              

direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes,            

d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel.lència i de respecte a                

les idees i les creences de l’alumnat i de llurs famílies. 

2.3. Raó de ser i visió  

La raó de ser de l’institut és formar persones dignes i lliures. El centre treballa per aconseguir una                  

formació integral dels seus alumnes, centrada en l’adquisició de les competències bàsiques i en la               

cerca de l’excel·lència, i que vetlli per la cohesió social en el si de la comunitat educativa; i es fa                    

corresponsable de l’educació de l’alumnat juntament amb les famílies i l’entorn. La missió del              

centre és: 

1. Oferir un ensenyament de qualitat per aconseguir uns bons resultats educatius i acadèmics             

que capacitin i orientin als alumnes a aconseguir les seves metes de continuïtat d’estudis o               

d’inserció laboral. 

2. Oferir una educació inclusiva, on tothom tingui les mateixes oportunitats, i crear les             

condicions que facin efectiva la igualtat d’oportunitats per accedir a una educació de             

qualitat i evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió. 

3. Atendre la diversitat d’alumnes del centre respectant i potenciant els seus diferents ritmes             

d’aprenentatges. 

4. Garantir les finalitats de l’educació en un sistema democràtic entre les quals figuren el              

desenvolupament de la personalitat i de les capacitats dels alumnes. 

5. Fomentar l'autonomia i els hàbits de treball i estudi, ja que sense aquests no és possible                

consolidar els aprenentatges ni l’assoliment de tècniques d’obtenció, processament i          

comunicació de la informació. 

6. Treballar l’adquisició de les competències bàsiques i professionals, no només          

coneixements, per facilitar la integració en una societat canviant i per facilitar eines i              

estratègies que permetin continuar aprenent al llarg de tota la vida. 
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7. Aplicar les noves tecnologies com a eines educatives, per motivar l’aprenentatge i            

desenvolupar al màxim les possibilitats de formació dels alumnes. 

8. Fomentar l’orientació acadèmica i professional per a facilitar la seva continuïtat d’estudis i             

l’exercici d’activitats professionals. 

L’Institut mira per la personalització de l’aprenentatge a través de la professionalitat de l’equip              

docent amb la mirada pedagògica i l’acompanyament individualitzat com a focus de la seva              

intervenció. Creiem en una educació moderna, innovadora, en constant evolució i en permanent             

transformació, que ens permeti educar per a la vida en la societat del segle XXI. 

2.4. Visió 

La visió de l’institut Pere Borrell és esdevenir un centre educatiu públic de referència pel treball que                 

s’hi desenvolupa, per la identificació de la comunitat educativa amb el centre i per la projecció                

exterior.  

1. L’institut Pere Borrell treballarà per l’aplicació de les noves tecnologies a l’aula i             

l’aprenentatge de les llengües estrangeres com a eines educatives per motivar i            

desenvolupar al màxim les possibilitats de formació dels alumnes. 

2. El projecte pedagògic del centre s’ha d’orientar cap al treball en equip i l’ensenyament              

transversal per facilitar l’adquisició de les competències bàsiques i professionals per part de             

l’alumnat. 

3. El procés d’ensenyament-aprenentatge, a més de l’adquisició d’uns coneixements bàsics          

per a viure plenament en societat, també pretén facilitar eines i estratègies que permetin              

continuar aprenent al llarg de tota la vida. 

4. L’atenció a la diversitat d’alumnes del centre, respectant els seus diferents ritmes            

d’aprenentatges i potenciant al màxim les seves capacitats, ha d’ocupar l’eix central del             

projecte pedagògic del centre. 

5. Els criteris d’avaluació de l’alumnat han de ser públics, equitatius i justos; recollint no              

només els coneixements, sinó també el domini de les competències bàsiques i            

professionals, l’actitud, l’esforç, el treball i la progressió en els aprenentatges. 

6. Com a objectiu sempre present hem de cercar la satisfacció de la comunitat educativa pel               

servei educatiu que ofereix el centre, que es pot resumir en un ensenyament de qualitat. 
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2.5.  Valors  

1. L’Institut Pere Borrell es defineix com un centre amb caràcter de servei públic, català, laic,               

gratuït, igualitari, lliure i coherent amb una societat democràtica. 

2. Es manifesta plural perquè accepta distintes ideologies, és aconfessional, defensa la           

llibertat i la igualtat, lluita contra les discriminacions de raça, sexe i llengua i fomenta els                

drets humans. 

3. L’educació i la convivència es desenvolupen en un marc de tolerància i respecte a la               

llibertat individual i de diàleg. 

4. Es promou la cultura de l’esforç per aconseguir millorar els resultats. 

5. Es potencia la iniciativa de l'alumne per tal de resoldre els problemes que se li plantegin. És                 

un centre actiu que treballa per formar i educar els alumnes perquè esdevinguin persones              

capaces de desenvolupar-se en societat. 

6. És un centre participatiu perquè tota la comunitat educativa participa en la seva gestió i, a                

més, el centre està obert i participa de les activitats de l’entorn. 

2.6. Característiques del context escolar1 

La Cerdanya és una comarca pirinenca formada per municipis dispersos geogràficament. La            

capital, Puigcerdà, aglutina 8.810 dels 17.704 habitants. És una comarca transfronterera amb            

França ubicada lluny de poblacions grans, a una distància de 168km de la capital de província                

(Girona). 

L’activitat econòmica depèn principalment del turisme i està centrada majoritàriament en           

l’hostaleria, la restauració, l’esquí, la construcció i el comerç. El nivell econòmic de les famílies               

mitjà-baix amb una renda per habitant de 14.400 euros el 2013, inferior a la mitjana de Catalunya,                 

de 16.200 euros. La taxa d’atur és baixa en comparació amb la mitjana de Catalunya (mitjana                

d’atur registrada el 2016 de 568,6 persones, és a dir, un 5,17% de la població activa, inferior al                  

13,05% de Catalunya). 

Pel que fa a la població de la comarca, hi ha tendència a l’estabilitat, en sentit lleugerament                 

decreixent. Hi ha un 13,05% de població estrangera (lleugerament per sota de la mitjana de               

1 Es pot consultar una diagnosi actualitzada i exhaustiva de l’Institut al Projecte de Direcció vigent. Aquesta diagnosi                  
està basada en l’anàlisi de dades externes (dades del sistema d’indicadors de centre del Departament d’Educació i                 
informe AVAC d’avaluació anual de centres que realitza Inspecció educativa) i internes (anàlisi DAFO i recull de                 
necessitats mitjançant l’aplicació de l’instrument Autoanàlisi (Gairín, 1998)). 
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Catalunya, que és d’un 13,61%) i més de la meitat de la població de més de 16 anys tenen estudis                    

de segon grau (un 56%), i un 20% tenen estudis universitaris (2011). 

Pel que fa al coneixement del català, les últimes xifres disponibles (2011) mostren un coneixement               

per sobre de la mitjana de Catalunya, com podem veure a continuació: 

 L'entén El sap  

parlar 

El sap  

llegir 

El sap  

escriure 

No 

l’entén 

Cerdanya 97,2% 79,3% 82,9% 62,2% 2,7% 

Catalunya 95,1% 73,2% 78,7% 55,7% 4,9% 

Coneixement del català (càlcul sobre la població de 2 anys o més). 

L’Institut Pere Borrell és l’únic institut públic de tota la comarca i té adscrites 5 escoles i 1 ZER:                   

Alfons I i Llums del Nord (Puigcerdà), ZER Cerdanya (Jaume I-Llívia, Santa Cecília-Bolvir, Santa              

Coloma-Ger) i Bac de Cerdanya (Alp) pertanyents a la província de Girona i Mare de Déu de Talló                  

(Bellver) i Sant Serni (Prats i Sampsor) de la província de Lleida. 

Actualment s’ofereixen els següents estudis: entre 4 i 5 línies d’ESO, 2 de Batxillerat (Modalitats de                

Ciències, Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials), Batxibac (els alumnes fan un terç del             

currículum en francès i poden obtenir la doble titulació batxillerat–baccalauréat), 7 grups i 5              

famílies de Cicles formatius de grau mitjà (Atenció a persones en situació de dependència,              

Conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural, Cuina i gastronomia (cicle de recent             

incorporació), Cures d’auxiliar d’infermeria i Gestió administrativa), i un PIP (Programa de formació             

i inserció d’Auxiliar en Vendes, Oficina i Atenció al Públic). El centre compta amb tres dotacions de                 

professorat SIEI (suports intensius per a l’escolarització inclusiva), una UEC (Unitat d’escolarització            

Compartida amb l’Ajuntament) i una Aula d’Acollida (nouvinguts). A més, l’institut és seu CPD,              

depès de l'EOI de la Seu d'Urgell. 

L’Institut està ubicat al centre de Puigcerdà, en un edifici del 1947 que va ser adquirit pel Ministeri                  

d’Educació el 1972. L’estat general de les instal·lacions és correcte, tot i que algunes són               

deficitàries, per exemple, les finestres, les persianes i la teulada. A més, els espais amb què                

compta són força desiguals i poc funcionals. Cal realitzar obres de manteniment, substitució i              

renovació amb regularitat per tal d’evitar la degradació de les instal.lacions. Tot seguit es detallen               

les instal·lacions amb les què comptem: 

● 22 aules ESO 

● 6 aules de Batxillerat 

● 1 aula específica del CFGM de Gestió administrativa 
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● 1 aula específica del CFGM de Conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural 

● 1 aula específica dels CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència i Cures              

d’auxiliar d’infermeria 

● 1 aula específica (cuina) del CFGM de Cuina i gastronomia 

● Gimnàs 

● Sala d’actes 

● Sala d’alumnes 

● Biblioteca (17 ordinadors) 

● 2 aules informàtica (uns 24 ordinadors a cadascuna) 

● Taller de tecnologia 1 

● Taller de tecnologia 2 

● Aula de dibuix 

● Aula d’idiomes 

● Aula de música 

● Aula d’acollida 

● Laboratori de ciències naturals 

● Laboratori de física 

● Laboratori de química 

En els últims anys ha augmentat gradual i considerablement la quantitat de grups, estudis i               

alumnes i en l’actualitat existeixen limitacions d’espai que afecten l’organització pedagògica del            

centre. Aquesta manca d’espai genera dificultats a l’hora d’organitzar l’ús d’espais i els horaris dels               

grups i en algunes matèries no és possible fer ús d’aules específiques. D’una banda, s’han hagut                

de reconvertir aules específiques en aules de grup per donar cabuda a tots els alumnes. D’altra                

banda, en alguns casos s’ha hagut de recórrer a espais externs al centre. És el cas de l’educació                  

física de batxillerat i d’alguns grups de 4t d’ESO, que s’ha de fer a les instal.lacions del poliesportiu                  

de Puigcerdà per la impossibilitat que tots els grups puguin fer ús del gimnàs o dels patis (l’Institut                  

assumeix el cost que comporta l’ús del poliesportiu). 

L’alumnat és majoritàriament nascut a Catalunya, i el percentatge d’alumnat de nacionalitat            

estrangera ha anat decreixent en els últims 5 cursos, situant-se en un 15% el curs 2017-18 i en un                   

19% el curs 2018-19, per sota del 24% que hi havia el curs 2013-14. Aquests percentatges varien                 

segons els estudis i és a cicles formatius on el percentatge d’alumnes nascuts fora de Catalunya                

és més alt, d’aproximadament un 40% el curs 2017-18 mentre que a l’ESO va representar un 17%.                 

Pel que fa als països de procedència, la majoria de nouvinguts provenen de sud amèrica. La                

llengua catalana és la llengua utilitzada per la majoria d’alumnat, tot i que el castellà també té                 
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molta presència al centre. 

Entre un 60% i un 70% d’alumnes tenen la seva residència a Puigcerdà, la capital de la comarca i                   

la població més gran, mentre que la resta d’alumnes viuen en 14 poblacions pertanyents tant a la                 

província de Girona com a la de Lleida i que disten entre 1 i 20 km de Puigcerdà, distància que pot                     

suposar entre 10 i 50 minuts de trajecte en transport escolar. 

El 43% dels alumnes d’ESO, el 31% d’alumnes de batxillerat i el 6% d’alumnes de cicles són                 

usuaris de transport escolar, gestionat pel Consell Comarcal de Cerdanya. 

La participació de les famílies és molt baixa, molt per sota de la mitjana de Catalunya. Només un                  

30% de les famílies van ser sòcies de l’AMPA el curs 2017-18 i el curs 2018-19 el percentatge és                   

força similar, d’un 40%. 

El nivell de conflictivitat entre l’alumnat és baix, i el nombre de conductes contràries greus durant                

l’últim curs 2017-18 va ser de 47 en total (equivalent a un 6% dels alumnes) i de molt greus n’hi va                     

haver 3 en tot el curs. Durant el 1r i 2n trimestre del curs 2018-19 hi ha hagut 16 conductes greus                     

(equivalent a un 2% de l’alumnat) i 1 de molt greu. 

El percentatge d'alumnes amb necessitats educatives especials (motrius, físiques, psíquiques i           

sensorials) es situa al 4% aproximadament en els últims 5 cursos, per sobre de la mitjana de                 

Catalunya; mentre que el d'alumnes amb amb situació econòmica desfavorida es situa al voltant              

del 2%, bastant per sota de la mitjana. 

La proximitat del centre amb França fa que s’atorgui un tracte especial a la llengua francesa, la                 

qual s’ofereix a la majoria d’alumnat que comença 1r d’ESO i s’imparteix a la resta de cursos                 

d’ESO amb un nivell de dificultat que s’incrementa gradualment al llarg dels cursos per tal que els                 

alumnes puguin finalitzar 4t d’ESO amb un nivell equivalent a un B1. D’aquesta manera, els               

alumnes podran optar a cursar batxibac i continuar els seus estudis a França, si així ho desitgen.                 

En l’àmbit dels cicles formatius s’inclou, dins de les hores de lliure disposició, la llengua francesa                

als cicles de AG, CAI-TAPD i HT, per tal d’incrementar i millorar la formació lingüística i les                 

oportunitats laborals dels alumnes, ja que el francès és requisit imprescindible en qualsevol feina a               

la comarca. A més, el centre participa en diversos programes de mobilitat, com l’Erasmus+ o el                

Pyirene FP, per afavorir l’intercanvi acadèmic i professional amb altres països.  

El fet que l’Institut sigui l’únic centre públic de tota la comarca que ofereix estudis obligatoris i l’únic                  

centre que ofereix estudis postobligatoris fa que sigui un centre amb un gran volum d’alumnat i                

amb una oferta d’estudis molt diversa. A més, l’alumnat que rep el centre prové d’escoles de                

tipologia molt variada i que pertanyen a dues comarques i províncies diferents, des d’escoles de               
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dues línies a escoles rurals de molt pocs alumnes. Això comporta que s’hagi de fer una coordinació                 

i una acollida de l’alumnat acurades, tenint en compte aquests factors. 

Al ser la Cerdanya una comarca amb difícil accés a poblacions grans i una xarxa de transport                 

deficitària, presenta una manca d’oferta de serveis destinats a, per exemple, atendre alumnat amb              

NEE, tant al llarg de la seva etapa educativa com quan la finalitzen. L’oferta de serveis adreçats a                  

l’alumnat de secundària d’entorns econòmics i/o socials desfavorits és també molt reduïda, i els              

serveis de salut mental són molt insuficients. A causa d’aquests fets, el centre ha d’atendre o                

intentar oferir recursos per a casos que no tindrien cabuda en l’àmbit educatiu a banda que                

concentra gairebé la totalitat de l’alumnat NEE de la comarca, al no poder-se repartir amb altres                

centres.  

Una altra singularitat del fet que la Cerdanya sigui una comarca allunyada de poblacions grans és                

que quan els alumnes finalitzen 4t d’ESO, les famílies intenten triar una opció d’entre totes les                

disponibles a la comarca, és a dir, a l’Institut, que és l’únic que oferta estudis postobligatoris,                

malgrat que no correspongui amb els estudis que l’alumne vol triar en realitat. La majoria de                

famílies consideren que els alumnes són massa joves per marxar a estudiar fora i independitzar-se               

a la força (no existeixen gaire opcions per anar a fer uns estudis que permetin anar i tornar el                   

mateix dia), a banda de l’esforç econòmic que suposa i que moltes famílies no poden assumir. Això                 

provoca que a tots els 1rs cursos d’estudis postobligatoris (tant batxillerat com cicles) hi hagi un                

percentatge d’alumnat que no vol estudiar-los més alt que en altres centres i que l’absentisme i                

l’abandonament a 1r puguin ser més elevats. 

Per últim, l’aïllament de la comarca no facilita la formació del professorat i la distància que separa                 

el centre d’altres centres de característiques similars no permet que es pugui fer treball en xarxa ni                 

impulsar col·laboracions, intercanvis o activitats conjuntes.  

3. OBJECTIUS DE CENTRE (Què pretenem)  

3.1. Objectius i prioritats educatives generals 

El fet de ser un centre que integra ensenyament obligatori i una àmplia oferta d’ensenyaments               

postobligatoris ens permet concebre un projecte educatiu de forma global i continuada que ofereix              

als alumnes la millor preparació per al seu futur. Aquesta preparació entenem que ha de ser                

diversa, personalitzada, flexible i inclusiva; sempre amb l’objectiu d’afavorir la motivació, la            

continuïtat formativa i l’èxit dels alumnes. 

L’Institut pretén esdevenir un centre que promou la formació integral dels alumnes a partir del               
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desenvolupament del seu potencial intel.lectual i emocional en el marc de les competències             

bàsiques del currículum. Per aconseguir-ho i esdevenir un centre de qualitat educativa, aposta,             

d’una banda, per l’aprenentatge actiu, l’autonomia de l’alumnat o la personalització dels            

aprenentatges. I, per altra part, aposta per la innovació educativa per oferir una educació              

adequada a les necessitats del segle XXI. 

Aquests pilars es concreten curricularment en l'enfocament del Departament d'Educació sobre           

l’aprenentatge basat en competències dins d’un sistema educatiu inclusiu i en els corresponents             

decrets que els desenvolupen: 

● DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació          

secundària obligatòria; 

● DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un              

sistema educatiu inclusiu. 

● ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els              

documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria. 

Alhora que es desenvolupen en els 7 principis de l’aprenentatge concretats a The nature of               

learning: using research to inspire practice (2012)2: 

1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge. 

2. L’aprenentatge és de naturalesa social: cal fomentar l’aprenentatge cooperatiu ben          

organitzat. 

3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge: és fonamental que els docents estiguin             

sintonia amb les motivacions dels alumnes i amb el paper clau que tenen les emocions en                

l’assoliment de resultats. 

4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals. 

5. L’esforç amb sentit és clau per a l’aprenentatge: l’entorn d’aprenentatge planteja programes            

que requereixen esforç i repte per part de tothom sense una sobrecàrrega excessiva. 

6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge: expectatives clares i estratègies        

d’avaluació coherents. 

7. Aprendre és construir connexions horitzontals entre les àrees de coneixement i matèries;            

també amb la comunitat i amb el món en general. 

Aquests són els principis que fonamenten el projecte i la pràctica diària de l’Institut i es concreten                 

en el projecte de centre que ara tot seguit desenvoluparem. 

2 Dumont, H. , Istance, D. i Benavides, F.(2010). The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice.
Centre for  Educational Research and Innovation. París: OECD Publications.
(PDF:  http://www.educ.ethz.ch/pro/litll/oecdbuch.pdf)  
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Entenem que l’excel.lència i l’equitat que marca la LEC han de ser els objectius que perseguim                

com a centre. Aquesta excel·lència educativa es basa en les metodologies més adequades per              

identificar i maximitzar els talents individuals de cada alumne. Per això, considerem que és              

important oferir una atenció personalitzada i una educació integral amb classes amb ràtios el més               

reduïdes possibles, que donen màxima atenció a les destreses i punts de millora de cada estudiant                

per ajudar-lo a aconseguir el seu màxim potencial. A més, és necessari un gran equip docent i un                  

gabinet psicopedagògic que recolza a alumnes, professors i famílies. Tot això perquè l’alumne             

creixi motivat, feliç i amb un gran futur per endavant. 

Cal puntualitzar que no entenem com a excel.lència educativa l‘assoliment d’altes qualificacions            

segons estàndars homogenis, sinó en saber com intervenir en el procés d’instrucció per tal de               

millorar la qualitat i el nivell d’aprenentatge de tots els alumnes. Com diu Salavert, R. (2010)3:  

L’excel·lència educativa per a tothom pot semblar un binomi incompatible; però el fet és que               

l’educació d’excel·lència a les escoles públiques d’avui és possible. És possible quan            

s’evoluciona d’una cultura de conformitat a una cultura en què s’entén que cal rendir comptes               

sobre la base dels resultats, i quan s’evoluciona d’una cultura d’uniformitat a una cultura de               

diferenciació de l’aprenentatge a  d’accelerar el rendiment acadèmic individual de cada            

alumne. 

3.2. Prioritats i objectius del centre 

En concret, les prioritats educatives de l’institut Pere Borrell són: 

1. Utilització de la llengua catalana com a llengua vehicular a l’escola. 

2. Escolarització inclusiva de tot l’alumnat fonamentant la seva participació i atenent les seves             

necessitats educatives. Per aquest motiu es podran definir llocs estructurals d’atenció a la             

diversitat (DIV)4 de diferents especialitats per poder afavorir la participació dels alumnes            

amb necessitats específiques de suport educatiu en activitats habituals d’aula i de centre. 

3. Coordinació entre el professorat per tal d’afavorir que el procés educatiu sigui coherent i es               

millorin els aprenentatges de l’alumnat. Per aquest motiu al centre es defineixen diferents             

llocs de doble especialitat (EDP)5 per tal de reduir el nombre de professors que intervenen               

en el grup d’alumnes i facilitar la coordinació en el desenvolupament del currículum. 

3 Text de la conferència Excel·lència educativa per a tothom: una realitat possible de Roser Salavert a l’Auditori del                   
MACBA de Barcelona el dia 1 de juny de 2010 en el marc de Debats d’Educació. 
4  El document que defineixen aquest lloc estructural del centre es pot consultar a l’Annex. 
5  El document que defineixen aquest lloc estructural del centre es pot consultar a l’Annex. 
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4. Assoliment dels continguts i les competències bàsiques tot i fomentant la millora de l’ús de               

les llengües estrangeres i les TAC a l’aula així com promovent els valors de la llibertat, la                 

ciutadania, la convivència, el diàleg, el clima de reflexió, l’educació ambiental, la salut,             

l’accés a la informació, la comunicació i el gust per la lectura. Per aquest motiu s’han definit                 

i es preveu definir llocs estructurals de diferents especialitats que contribueixin a            

l’assoliment d’aquest objectiu. D’una banda, llocs de treball amb perfil professional de            

metodologies amb enfocament globalitzat (EGI) i de de doble especialitat (EDP) per poder             

comptar amb un gran grup de docents que apliquin metodologies de treball per projectes o               

metodologies amb enfocaments globalitzats per afavorir unes condicions d’aprenentatge         

que desenvolupin i impulsin l’aprenentatge competencial en tots els nivells. D’altra banda,            

llocs de treball amb perfil professional de la competència digital docent (TIC) per promoure              

l’ús didàctic de les tecnologies en el procés d’ensenyament i aprenentatge, d’acord amb el              

pla TAC del centre, amb l’objectiu que els alumnes assoleixin la competència digital,             

d’acord amb el marc curricular. Per últim, es preveu la definició d’un lloc estructural de               

Lectura i biblioteca escolar (LBI)6 per poder liderar la participació en programes que             

fomentin la lectura, l’escriptura i la transversalitat de les llengües. 

5. Impuls de les llengües estrangeres, atorgant una especial importància a la formació en una              

segona llengua estrangera (en el cas del centre en llengua francesa donada la proximitat              

del centre a França i les oportunitats formatives i laborals que aquest fet ofereix als               

alumnes), la participació en diferents programes de mobilitat i la impartició de continguts no              

lingüístics en llengua estrangera tant a l’ESO com al batxillerat i als cicles per tal               

d’augmentar la competència lingüística dels alumnes en una llengua estrangera mitjançant           

l’aplicació d’una metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de contingut i llengua.           

Per aquest motiu s’han definit diversos llocs estructurals lingüístics, per poder garantir la             

impartició d’història en francès al batxibac així com la metodologia AICLE en anglès (IAN) a               

biologia i socials a l’ESO i a FOL a cicles, i en francès (IFR) al cicle de cures d’auxiliar                   

d’infermeria (per afavorir la inserció laboral dels alumnes que cursen aquest cicle a             

l’Hospital transfronterer que existeix a la mateixa localitat, així com en altres hospitals             

francesos propers). Es preveu que se’n puguin definir d’altres especialitats en el futur per              

poder ampliar, consolidar i donar continuïtat a l’impuls de les llengües estrangeres a             

l’institut. En aquesta línia, el centre participarà, a partir del curs 2019-20, al programa              

d’innovació GEP, amb l’objectiu de millorar la competència lingüística en llengua estrangera            

tot i incrementant la transversalitat entre les matèries en combinació amb l’ús de             

6  Els documents que defineixen aquests llocs estructurals del centre es poden consultar a l’Annex. 
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metodologies actives i participatives. També s’ha definit un lloc estructural de gestió de             

projectes i serveis de formació professional inicial o d’ensenyaments de règim especial            

(GPS)7 per poder continuar impulsant i participant en programes i projectes que afavoreixin             

la mobilitat de l’alumnat d’FP. 

6. Aplicació de les noves tecnologies com a eines educatives per motivar l’aprenentatge i             

desenvolupar al màxim les possibilitats de formació dels alumnes. 

7. Afavoriment de la relació entre les famílies dels alumnes i el centre i promoció de la seva                 

col·laboració en l’educació dels seus fills i filles. 

8. Educació per a la convivència, per al diàleg, la llibertat d’expressió, la solidaritat i el               

respecte a les persones sense discriminacions de cap mena, de manera que l’alumnat i el               

professorat es relacioni en règim d’igualtat i col·laboració amb individus de sexe, cultura,             

creences o altres peculiaritats distintes de les pròpies, fomentant, per tant, els valors             

democràtics i el respecte als drets humans.  

9. Foment de la bona convivència al centre mitjançant la implantació de programes de             

mediació i de tutoria entre iguals. 

10. Personalització dels aprenentatges i dels itineraris formatius de l’alumnat per tal que cada             

alumne arribi el més lluny possible pel millor camí i amb el màxim de possibilitats d’èxit,                

proporcionant orientació personal, acadèmica i professional personalitzada segons els seus          

interessos i aptituds. 

11. Foment de la consciència cívica dels alumnes per tal que adquireixin actituds de respecte i               

responsabilitat. L’objectiu és ensenyar els alumnes a gaudir i conservar l’entorn mostrant un             

comportament cívic i respectuós, tot començant per utilitzar de manera adequada les            

instal·lacions del centre. 

12. Compromís per part del professorat en la reflexió i en la millora de la tasca docent i de                  

l’educació dels alumnes. 

D’acord amb aquestes prioritats educatives, els objectius més coherents amb la diagnosi realitzada             

per a l’elaboració del Projecte de direcció (PD) vigent, orientats a la direcció i el sentit en què                  

volem millorar i alineats amb les prioritats del Departament d’Ensenyament són els següents: 

 

7   Els documents que defineixen aquests llocs estructurals del centre es poden consultar a l’Annex. 
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Objectiu PEC 1: 
Millorar els resultats acadèmics de tot l’alumnat, cercant l’excel·lència i potenciant el            
talent dels alumnes. 

Objectius específics PD: 
1. Millorar els resultats de les àrees instrumentals a l’ESO en concordança amb la prova              

de Competències Bàsiques de 4t d’ESO. 

2. Incrementar l’índex de promoció de curs en consonància amb la millora           

d’aprenentatges. 

3. Fomentar la mobilitat i una formació multilingüe de qualitat als ensenyaments obligatoris            

i postobligatoris. 

4. Millorar la qualitat i potenciar la projecció exterior del Centre, especialment a l’FP. 

Justificació: Segons els Indicadors de Centre, el nostre Centre, en comparació amb la             

mediana, es troba a la franja baixa (la franja inferior) en promoció de curs a ESO, 1r de                  

Batxillerat i CFGM i en rendiment de l’ESO. L’índex de graduació en ESO també és baix i                 

a la prova de Competències Bàsiques de 4t d’ESO els resultats de Centre es situen a la                 

franja mitjana-baixa. L’índex de superació de les matèries també és baix i a l’evolutiu              

d’indicadors es detecta una tendència a la baixa. 

Les valoracions que es fan a l’últim AVAC, així com les recomanacions, emfatitzen la              

necessitat de millorar els resultats acadèmics. 

Si ens fixem en l’anàlisi DAFO que es va realitzar el 2017 per al PD vigent, veiem que les                   

principals febleses poden estar relacionades amb la millora d’aquests resultats (Centre           

sense PEC i sense línia definida; manca de cultura de treball en equip; sector del               

professorat estable, poc implicat i reticent a canvis; i manca de transversalitat i de treball               

competencial), que a la vegada poden ajudar a contrarestar algunes de les principals             

amenaces (diversitat i ràtios altes). A més, les fortaleses es poden aprofitar per aconseguir              

aquest objectiu (nou Equip Directiu obert a nous reptes, equips de professors implicats i              

motivats i bona acció tutorial). 

Objectiu PEC 2:  
Millorar la cohesió social de la comunitat educativa dinamitzant processos de           
participació i vetllant per un bon clima de treball. 

Objectius específics PD: 
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1. Augmentar el número de pares que participen en les activitats del centre. 

2. Millorar el clima i la convivència al centre. 

Justificació: Segons els Indicadors de Centre de 2016, només un 45% de les famílies              

estaven associades a l’AMPA. El centre es troba molt per sota de la mediana, en la franja                 

de participació baixa i amb tendència decreixent els últims 5 anys. 

L’AVAC també coincideix en destacar la baixa participació de les famílies al Centre i              

recomana treballar per augmentar-la. 

Una de les amenaces amb més incidència a l’anàlisi DAFO és precisament la baixa              

participació de les famílies. També és l’amenaça que es pot contrarestar més fàcilment si              

aconseguim capgirar les debilitats. 

Objectiu PEC 3: 
Potenciar l’elaboració participada i l’aplicació dels instruments d’autonomia i definir          
un model pedagògic que s’identifiqui com un model de qualitat. 

Objectiu específic PD: 
1. Elaborar el PEC i definir la línia de centre consensuadament mitjançant el treball en              

equip i la participació de tots. 

Justificació: La debilitat amb un valor més alt a l’anàlisi DAFO és precisament que al               

Centre no existeix un PEC concret i consensuat, que no existeix una línia de centre. Ja                

hem justificat anteriorment la importància del PEC al Centre i de la rellevància de que la                

seva elaboració sigui participativa i consensuada. Amb aquest objectiu també es pot            

millorar la segona debilitat, l’alt individualisme del professorat i la manca d’una cultura de              

treball en equip. Aquest objectiu suposa una oportunitat per definir-nos com a Centre,             

consensuar una línia, promoure el treball en equip i implicar a tots els membres de la                

Comunitat Educativa. 

 

4. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE (Com ho fem)  

4.1. Criteris d’organització pedagògica  

L’educació en la societat del coneixement requereix una redefinició de l’aprenentatge. Aprendre ja             

no consisteix en saber més coses sinó en saber gestionar la informació, saber‐se plantejar nous               

problemes i noves formes de resoldre’ls8, i la tasca dels professors és guiar‐los perquè s’adaptin               
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a aquest nou paradigma. 

La incorporació del concepte de competència en els currículums implica canvis metodològics que             

afecten el rol del professorat i la manera com aprèn l’alumnat. El concepte de competència se                

sustenta en la integració articulada dels diferents tipus de continguts i està relacionada amb la               

capacitat d’activar‐los o mobilitzar‐los per fer front a situacions diverses i actuar de forma eficaç. 

L’Institut centra el seu projecte educatiu en l’ensenyament aprenentatge competencial entorn de            

les competències del s. XXI. En aquest sentit, considera transversal i clau al llarg de tot el                 

currículum tres grans grups de competències:  

● Competències comunicatives: Tant orals com escrites en la llengua vehicular          

d’ensenyament aprenentatge del centre, que és el català, com en castellà i en             

anglès, amb un impuls especial en la utilització d’aquesta llengua, i francès. 

● Competències personals i socials: Que es basen en la implicació de l’alumne en el              

seu propi procés d’aprenentatge, a través de la incentivació de la reflexió i la              

responsabilitat, de manera que això el permeti visualitzar el seu progrés per tal de              

liderar‐lo. Es fomenta el desplegament d’actituds i valors personals com la           

perseverança, l’autoconeixement i la construcció de l’autoestima, i els valors socials           

de l’empatia, el respecte i la col.laboració. 

● Competències d’aprenentatge: Que permetin a l’alumne disposar de les eines          

necessàries per adquirir aprenentatges de forma significativa: treball en equip,          

pensament crític, pensament creatiu, iniciativa emprenedora, autonomia, gestió de         

la informació, i competència digital. 

4.1.1. Criteris per a la concreció competencial del currículum (funcionalitat dels           

aprenentatges, integració d’àmbits i matèries...)  

A l’ESO se'n diuen competències bàsiques; a batxillerat hi ha unes competències generals i unes               

competències específiques de cada matèria; a cicles formatius se'n diuen competències claus o             

transversals; i al final tot gira al voltant del mateix eix: És més important el "saber fer", saber                  

resoldre problemes de manera creativa, saber treballar en equip, que no pas al fet de memoritzar                

conceptes i continguts. 

Estem preparant alumnes per a un món que ignorem com serà d’aquí a 10 anys. De fet, molts dels                   

alumnes es dedicaran a professions que encara no existeixen, hauran de resoldre problemes que              

8 Touron, J., Santigo, R., Díez, A. (2014). The Flipped Classroom. Cómo convertir la escuela en un espacio de                   
aprendizaje . Barcelona: Digital‐Text. 
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encara no s'han plantejat i hauran d'utilitzar màquines que encara no s'han inventat. Per tant, la                

característica més important que han de tenir els nostres alumnes és la capacitat d'adaptar-se als               

canvis. De tenir la iniciativa necessària per crear la seva pròpia empresa, en el cas que ningú els                  

doni feina. Tot això només ho podran fer si són competents i saben resoldre problemes complicats                

que la resta de gent està disposada a pagar perquè algú els els resolgui. 

4.1.2. Criteris metodològics  

Els principis metodològics han de permetre millorar les situacions d’aprenentatge i afavorir l’èxit             

escolar de tot l’alumnat. No hi ha un model únic i vàlid per a tothom, però sí que hi ha uns principis                      

metodològics que poden fer que es generin estratègies d’aprenentatge que ajudin a enfocar allò              

que se sap d’una altra manera, i a incorporar nou coneixement, fent que els alumnes aprenguin                

més i millor.  

Els principis metodològics que es prioritzen al centre es concreten en els següents: 

● Personalització de l’ensenyament 

La personalització de l’ensenyament fa referència a la necessitat de donar resposta a les diferents               

aptituds i habilitats que presenten els nois i les noies. La finalitat d’aquesta personalització és que                

els alumnes disposin dels ajuts i les adaptacions necessàries per tal que puguin participar              

plenament de la vida i de l’aprenentatge del centre dins del seu grup. La proposta d’activitats                

obertes i amb diversos nivells possibles de resolució, permet que diferents alumnes participin             

simultàniament de la mateixa activitat malgrat que puguin tenir punts de partida diversos davant del               

contingut que es tracti. L’avaluació que té en compte els diferents nivells d’adquisició de les               

competències, també contribueix al desenvolupament integral dels alumnes. 

● Aprenentatge actiu 

L’aprenentatge actiu implica una educació activa, que estimuli la iniciativa, desperti la inquietud i              

ajudi els alumnes a adquirir una actitud curiosa, crítica i investigadora, que mitjançant la              

comunicació i el treball esdevindrà la base de la formació i de l’adquisició dels aprenentatges. 

L’aplicació de metodologies actives depèn de múltiples factors com les necessitats de l’alumnat,             

els objectius a assolir, de l’agrupament, del grau de participació de l’alumnat, etc. però en               

qualsevol cas aquestes metodologies propicien la interacció entre iguals i l’intercanvi comunicatiu            

que contribuiran a mobilitzar els recursos cognitius de tots els alumnes i a adquirir valors               

instrumentals. El fet de compartir el procés d’aprenentatge, de donar i rebre ajuda, contribueix al               

fet que s’assoleixin millor els continguts d’aprenentatge i al desenvolupament integral de l’alumnat.  
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Alguns exemples de metodologies actives són el mètode d’experts, la tècnica puzle, l’aprenentatge             

basat en problemes (ABP), el treball per projectes, el leittext, l’anàlisi de casos, la ludificació, els                

debats o la recerca. 

● Aprenentatge cooperatiu 

La societat actual necessita ciutadans que siguin capaços de treballar, en els aspectes laboral i               

social, en equip. Cada cop més cal desenvolupar l’autonomia personal, la capacitat per             

enfrontar-se a nous reptes, molt diversificats, alguns dels quals no som capaços d’imaginar a hores               

d’ara. Cal, per tant, potenciar el treball en grups heterogenis on l’alumnat treballa plegat i tothom es                 

fa responsable del propi aprenentatge i del dels companys i companyes. 

● Aprenentatge amb autonomia 

Es treballa perquè els alumnes adquireixin coneixements, hàbits de treball, tècniques i estratègies             

per al tractament de la informació que els permeti esdevenir persones autònomes, capaces             

d’assumir el seu propi desenvolupament (intel·lectual, professional i personal), a més d’ajudar-los a             

tenir esperit crític i alhora obert a la realitat, i unes pautes adequades de responsabilitat. 

● Aprenentatge a partir de situacions reals  

Cal potenciar el màxim possible les situacions reals, quotidianes i properes als alumnes per tal               

d’enfortir el vincle que ha d’existir entre el que s’ensenya a l’institut i el que la societat demana. Es                   

tracta de contextualitzar els ensenyaments a fi que prenguin sentit i resultin per a ells funcionals i                 

plenament significatius. Potenciar situacions en què els alumnes puguin decidir i siguin            

responsables del seu propi procés d’aprenentatge. 

● Interdisciplinarietat i transversalitat  

El treball per projectes i recerques que promou la globalització dels aprenentatges, es basa en la                

realització de plans d’acció organitzats que permeten assolir uns objectius prefixats, desitjats i             

d’interès per als participants. Potencien que l’alumne investigui sobre diferents aspectes de la             

realitat, que s’impliqui en el seu procés d’aprenentatge i que trobi sentit al que aprèn a l’aula. Cal,                  

per tant, impulsar des dels equips docents i des dels àmbits la realització de projectes               

interdisciplinaris que donin l’oportunitat als alumnes de treballar i aprendre de manera transversal i              

interdisciplinar. 

D’altra banda, s’ha de promoure que, gradualment, algunes matèries passin a treballar-se de             

manera més globalitzada i interdisciplinar, de manera que hi hagi àmbits que no estiguin separats               
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en matèries. D’aquesta manera, s’ha de fomentar la formació del professorat en treball globalitzat,              

STEAM i educació plurilingüe per tal de facilitar aquest treball.  

● Aprenentatge amb tecnologia  

El centre ha de promoure la incorporació generalitzada de les tecnologies de la informació i la                

comunicació tant en el currículum de les diferents àrees com en la funció docent. La utilització                

d’aquests sistemes digitals s’ha de basar en l’anàlisi i la contrastació de tota la informació que                

transmeten i ha de facilitar un aprenentatge significatiu, actiu, autònom i crític. Cal proporcionar              

criteris per validar els canals i les fonts d’informació, que l’alumnat aprengui a valorar i a                

seleccionar la informació abans de processar-la. És bàsica la utilització sistemàtica de les             

tecnologies de la informació, la comunicació i el món audiovisual, no només com a suport didàctic                

sinó com una forma bàsica d’aprendre i de desenvolupar capacitats. 

● Aprenentatge plurilingüe 

El centre ha de promoure un ensenyament i un aprenentatge plurilingüe que permeti l’alumnat              

millorar la competència en llengües estrangeres, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior             

inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.  

A més, el centre impulsarà la mobilitat i l’intercanvi amb altres països a través de programes i                 

projectes com l’Erasmus+, el PyireneFP, l’intercanvi Catalunya-Quebec o l’intercanvi         

Catalunya-Lyon o bé a través d’altres iniciatives com estades lingüístiques en països de parla              

anglesa o l’organització d’activitats conjuntes amb l’Institut francès de Fontromeu.  

● Activitats complementàries i extraescolars  

Les sortides a l’entorn i els viatges d’estudis ofereixen la possibilitat d’establir un lligam entre els                

continguts i les competències que es treballen a l’institut i els que ens proporcionen el nostre                

entorn natural, cultural, professional, etc. L’organització i la celebració d’actes acadèmics i/o            

festius, en diferents moments al llarg del curs escolar, permet treballar de forma transversal              

diferents aspectes del currículum i afavoreix la participació de tota la comunitat educativa en la               

dinàmica del centre. La participació en trobades, intercanvis, concursos i treballs de camp             

afavoreix l’excel·lència, el treball en equip i la relació de l’institut amb l’entorn. La programació,               

coordinació i realització d’activitats fora de l’horari lectiu i de participació voluntària, serveixen per              

complementar diferents aspectes acadèmics i/o curriculars alhora que contribueixen a la cohesió            

social.  
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4.1.3. Criteris per a l’avaluació de l’alumnat  

El fet de situar l’alumnat com a protagonista del seu procés d’aprenentatge comporta que ell sigui                

el responsable principal d’identificar els seus encerts i les seves dificultats. A partir d’aquesta              

diagnosi, ha de ser capaç de buscar com avançar. L’avaluació ha de posar èmfasi en la capacitat                 

de l’alumnat per entendre, processar i elaborar informació complexa, per tenir pensament            

interconnectat i crític, i per prendre decisions raonades. 

En l’avaluació hi intervindran diferents actors: 

● L’alumnat. L’autoavaluació i la coavaluació impliquen un procés de reflexió sobre la            

pròpia feina i sobre la dels altres, demanen una anàlisi i la correcció dels errors o la                 

solució de les imperfeccions apropant-se, així, a la definició d’estratègies per part de             

la persona o del grup de treball. 

● El professorat pren decisions, estructura i guia l’aprenentatge de l’alumne. Alhora,           

l’ajuda a autoregular el seu treball i el del grup. També estimula la incorporació de               

resultats no previstos fruit d’aquesta dinàmica i de la interacció amb altres persones             

i situacions. Com a màxim observador i facilitador del procés té un paper crucial en               

l’avaluació. 

Els instruments d’avaluació han de ser múltiples i diversificats: diaris de classe, esquemes, mapes              

conceptuals, observacions directes, exposicions orals, debats, carpetes d’aprenentatge, rúbriques,         

proves orals i escrites, produccions, etc. 

L’avaluació també ha de servir per conèixer el nivell d’adquisició de competències de cada alumne               

per tal de detectar a temps possibles dificultats i donar pautes per superar-les. Quan es detecti que                 

un alumne o grup no assoleix el nivell de competències previst, s’han d’establir mesures de reforç                

educatiu i la realització d’activitats de recuperació d’aquells aprenentatges que es considerin clau             

per prosseguir amb èxit el seu procés d’aprenentatge. Pel que fa als alumnes amb altes capacitats,                

s’han d’adoptar mesures d’ampliació que els permetin avançar en la construcció del coneixement.  

Els alumnes i les seves famílies han de rebre informació tant de les característiques de l’avaluació                

(objectius, continguts, procediments) com dels resultats quantitatius i qualitatius de l’avaluació, per            

tal de poder incidir en la millora dels resultats. 

4.1.4. Criteris per a l’atenció inclusiva a la diversitat9  
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4.1.4.1. Principis de l’atenció a la diversitat 

El centre ha d’implementar un conjunt de mesures curriculars i organitzatives, basades en els              

principis de l’educació inclusiva, la coeducació i l’equitat, per tal que tots els alumnes,              

independentment de la seva especificitat, puguin participar plenament en les activitats d’aula i en la               

vida del centre. A l’hora de gestionar la diversitat, l’institut ha de tenir en compte els objectius                 

següents:  

● Garantir l’assoliment de les competències bàsiques i les específiques de cada àrea.  

● Programar activitats de reforç, quan es detecti un retard en l’aprenentatge, o bé mesures              

d’ampliació, basades en estratègies i activitats per als alumnes amb més capacitats.  

● Prioritzar l’atenció dels alumnes de primer d’ESO que no tenen assolides les competències             

bàsiques de l’educació primària.  

● Atendre preferentment la diversitat de capacitats, aptituds, ritmes i estils d’aprenentatge a            

l’aula ordinària i amb agrupaments heterogenis i, quan no sigui possible, adoptar mesures             

curriculars i organitzatives singulars encaminades a crear els contextos més adequats           

perquè els alumnes que tenen més dificultats puguin assolir els objectius i els continguts de               

l’etapa. 

El Decret 143/2007, de 26 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària             

obligatòria, també preveu a l’article 23.3 que cada centre ha d’establir els principis per a l’atenció a                 

la diversitat dels alumnes. El document d’organització i funcionament de centres (2018) Mesures             

per atendre la diversitat a l’ESO, conté indicacions i desenvolupa els continguts relatius a, per               

exemple, plans individualitzats per als alumnes d’ESO o programes de diversificació curricular            

ordinaris. 

L’atenció a la diversitat a l’institut es fa, principalment, dins l’aula, seguint el principi de la inclusió i                  

l’aprenentatge entre iguals. Alguns alumnes dels diferents nivells poden seguir un pla            

individualitzat (PI) o una adaptació curricular (AC). Aquestes adaptacions, les elabora l'equip            

docent, coordinat pel tutor i liderat pel departament d’orientació educativa, amb el suport del              

representant de l’EAP, si s’escau. La comissió d'atenció a la diversitat (CAD), formada pel              

coordinador pedagògic, el cap d’estudis, el director, els professionals de l’EAP i els professors del               

departament d’orientació, ha de promoure les mesures d’informació general, ajuda i           

assessorament al tutor coordinador del pla i a l'equip de professors per a la seva elaboració i                 

aplicació. 

9 Una major concreció sobre l’atenció a la diversitat es podrà consultar al Pla d’Atenció a la Diversitat i a les NOFC del                       
Centre (actualment en el·laboració), on s’especifiquen les funcions de cada recurs, els seus objectius i la tipologia                 
d’alumnes. 

24 



 

  

  

 
4.1.4.2.El professorat d’orientació educativa 

El professorat de psicopedagogia i orientació tindrà, principalment, les següents funcions:  

1. Atenció a l’alumnat  

● Docència directa als grups de reforç i de diversificació curricular.  

● Docència directa a l’alumnat de 1r d’ESO amb més dificultats (optativa) 

● Atencions individualitzades a alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que,           

per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica.  

2. Suport tècnic al professorat  

● Coordinació, lideratge i participació en l’elaboració i el seguiment de plans individualitzats.  

● Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de l’alumnat amb             

dificultats específiques en les activitats ordinàries del centre i de l’aula.  

● Col·laboració en la prevenció de conductes de risc i en la gestió de conflictes.  

● Participació en la comissió d’atenció a la diversitat a fi de col·laborar en la planificació i el                 

seguiment de mesures d’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat del centre. 

3. Orientació a l’alumnat i suport a l’acció tutorial  

● La planificació i el desenvolupament d’activitats d’orientació escolar i professional,          

principalment amb aquell alumnat amb més necessitats d’orientació individualitzada i          

famílies.  

● L’atenció i el seguiment de l’alumnat amb dificultats específiques i de l’alumnat amb             

escolarització compartida.  

● La col·laboració d’agents externs.  

● La col·laboració amb xarxes de treball que coordinen recursos i actuacions d’orientació            

escolar i professional en els àmbits municipal i territorial.  

4.1.4.3. L’Aula d’Acollida 

Es considera alumne nouvingut aquell que s’ha incorporat per primera vegada al sistema educatiu              

català en els darrers 24 mesos o, excepcionalment, quan s’hi ha incorporat en els darrers 36                

mesos i procedeix d’àmbits lingüístics i culturals molt allunyats del nostre. L’acollida d’aquest             

alumnat, que ha de ser un dels primers objectius del centre educatiu, ha d’estar emmarcada dins                

del Pla d’acollida que el centre té establert amb caràcter general per a tot l’alumnat. 
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Una de les eines que poden contribuir a l’èxit de l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut és                 

l’aula d’acollida. El centre preveu una sèrie de mesures curriculars i metodològiques, materials             

curriculars..., que garanteixen l’aprenentatge intensiu de la llengua i la progressiva incorporació de             

l’alumnat a l’aula ordinària. 

L'aula d'acollida ha de proporcionar a l'alumnat nouvingut una atenció adequada a les necessitats i               

als progressos relacionals i lingüístics, sense perdre el contacte amb la resta de grup-classe al               

qual estigui adscrit. L’Institut està en procés d’elaboració del Pla d’acollida, que ha serà aprovat per                

la CAD. 

L'especificitat del procés d'aprenentatge d'aquest alumnat fa necessària l'elaboració d'un pla           

individual amb orientacions curriculars i avaluatives que tinguin en compte la diversitat de l'alumnat              

i la coresponsabilitat de tots els agents que intervenen en el seu aprenentatge. L'alumnat nouvingut               

haurà de ser avaluat de les matèries cursades a final de curs. Trimestralment seran el tutor de                 

l’aula d’acollida i l’equip docent qui decideixin quines matèries s’avaluen i quines no. L'avaluació es               

durà a terme en relació amb els objectius del seu PI. 

4.1.4. Acció tutorial i criteris per al seguiment i l’orientació acadèmica i professional             
de l’alumnat  

L’acompanyament personalitzat del procés d’aprenentatge i d’escolarització de l’alumnat és una           

línia d’actuació fonamental del nostre institut. L’acció tutorial és responsabilitat de tots els membres              

de l’equip docent, tot i que cada grup classe té assignat un tutor que és el principal referent dels                   

alumnes i de les famílies, pel que fa al desenvolupament personal i acadèmic dels alumnes.  

El conjunt d’activitats educatives que es desenvolupen en l’espai i en el temps de la tutoria                

pretenen aconseguir la formació integral de l’alumnat i la prevenció de l’abandonament escolar,             

mitjançant la implicació dels alumnes en el procés educatiu, el desenvolupament d’un clima positiu              

en el grup i en la dinàmica del centre, i la col·laboració amb les famílies per al procés                  

d’aprenentatge que fan a casa.  

L’institut està elaborant una sèrie de documents que marquen les línies de l’acompanyament             

tutorial com, per exemple, el pla d’acció tutorial, el protocol d’absentisme, el pla d’acollida de               

l’alumnat nouvingut i les pautes per a l’assessorament personal, acadèmic i/o professional. 

 

4.1.5. Criteris organitzatius (confecció de grups i agrupaments de l’alumnat, organització 

dels espais i del temps, assignació del professorat...)  

26 



 

  

  

 
4.1.5.1. Criteris de confecció de grups 

1. Cada nivell de l’ESO s’organitzarà en els grups que, depenent del nombre d’alumnes de la               

promoció, es determini des de planificació del Departament d’Educació. Sempre que la            

dotació d’hores ho permeti, internament i amb recursos destinats a la millora de l’atenció als               

alumnes i a l’atenció a la diversitat, als 3 primers cursos d’ESO s’organitzarà en un grup                

més dels oficials. Aquest recurs de generar un grup extra permet reduir les ràtios dels grups                

i oferir una atenció més individualitzada a tot l’alumnat, especialment a aquells alumnes             

amb NESE, i potenciar l’orientació personalitzada, ja que permet un millor coneixement dels             

alumnes i llurs famílies. A més, facilita la gestió d’aula i permet utilitzar una metodologia               

més activa fent l’alumne partícip del seu aprenentatge, com el treball cooperatiu, activitats             

que impliquen producció oral dels alumnes, activitats en què han de fer ús de les TAC, etc. 

2. L’organització dels grups de 1r d’ESO anirà a càrrec de la coordinació pedagògica,             

coordinació de 1r i, si escau, d’un dels orientadors de centre, un cop recollides totes les                

informacions de traspàs de les escoles de primària i altres agents externs implicats (si es               

creu necessari, es pot demanar assessorament a l’ EAP en casos que no es vegin prou                

clars). A l’hora de confeccionar els grups de 1r d’ESO, a banda dels criteris esmentats al                

punt anterior es tindran en compte els següents: 

● L’alumnat de les diferents escoles de primària es distribuirà entre els diferents grups             

en funció del seu nombre. 

● Per tal de mantenir les relacions creades a les escoles i afavorir la transició              

primària-secundària es garantirà que cap alumne/a romangui sense companys         

referents. 

● Es procurarà seguir les recomanacions de l’escola d’origen així com les de l’EAP. 

3. En consonància amb els criteris del nostre PEC, els grups seran heterogenis, procurant             

equilibrar l’alumnat segons les escoles d’origen, gènere, els resultats de la prova de             

competències bàsiques de 6è, nacionalitat i NESE. No obstant, fa uns cursos i per              

orientació de l’EAP, un dels grups de cada curs d’ESO acull aquells alumnes que no han                

superat un cicle mitjà de primària (l’EAP els fa proves d’assoliment a finals de 6è) i que                 

mostren un endarreriment en els aprenentatges considerable i que arriben al centre amb             

molt poques expectatives de poder acabar graduant. Per tal d’incrementar aquestes           

possibilitats, aquests alumnes treballen junts en un grup d’ESO amb una ràtio més reduïda              

que els altres grups i sota la tutorització d’un dels orientadors de centre. Aquest grup és un                 

grup d’adaptació curricular seguint les orientacions del PIM (pla intensiu de millora). Es             
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treballa de manera més globalitzada i es prioritza l’assoliment de les competències            

bàsiques seguint les orientacions del pla PIM (pla intensiu de millora) que proposa el              

Departament com a mesura d’atenció a la diversitat. A més, es treballa molt la part               

emocional i es reforça l’autoestima d’aquests alumnes que, sovint, és força baixa. Cal tenir              

en compte que aquest recurs no és fixe, sinó que anualment es revisarà la seva               

conveniència en funció de les necessitats de l’alumnat i progressivament es tendirà a             

utilitzar recursos més inclusius. 

4. Els alumnes nouvinguts que faci menys de 24 mesos que s’han incorporat al sistema              

educatiu català assistiran unes hores a l’aula d’acollida. L’aula d’acollida és una eina de              

treball més de la qual disposa el centre per a l’atenció a la diversitat. Aquesta aula facilita                 

l’atenció més adequada de l’alumnat nouvingut. L’horari d’assistència a l’aula d’acollida es            

fa de manera que garanteix la integració de l’alumne/a al seu grup classe i segons les                

necessitats de l’alumne. 

5. En la distribució d’alumnes també caldrà tenir en compte la tria de l’alumnat pel que fa a                 

segona llengua estrangera i religió/ètica de manera que, un cop barrejats, els grups siguin              

equilibrats pel que fa al nombre d’alumnes (ESO). 

6. Tot i que es procurarà mantenir el mateix grup sense canvis de 1r a 3r d’ESO, exceptuant                 

les noves incorporacions o baixes si s’escau, es deixa a criteri de la coordinació              

pedagògica i dels coordinadors i tutors dels nivells implicats la possibilitat de fer canvis de               

grup en el moment del canvi de curs o bé a començaments de curs per tal d’intentar canviar                  

dinàmiques de treball i/o de relacions entre iguals que es considerin negatives per al              

desenvolupament de l’alumnat. 

7. A 4t d’ESO, els alumnes s’agrupen per itineraris, segons l’orientació que es faci a 3r d’ESO                

i d’acord amb la tria que hagin fet els alumnes i llurs famílies. Actualment hi ha dos                 

itineraris: el tècnic-professional, adreçat a alumnes que volen fer un CFGM quan acabin 4t,              

i l’acadèmic, adreçat a alumnes que volen estudiar batxillerat. Segons l’itinerari, les            

matèries comunes també s’adeqüen a la tria feta pels alumnes. No obstant, la tria d’itinerari               

no és vinculant de cara a estudis posteriors i, tot i que s’intenta que la tria sigui la millor per                    

a l’alumne, aquesta és lliure. 

8. A batxillerat els grups es fan agrupant modalitats. 

9. A CFGM només hi ha un grup a cada curs. 

10. Els desdoblaments de matèries al batxillerat i a l’ESO queden definits a les orientacions              
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curriculars publicades pel Departament i s’apliquen sempre i quan hi hagi més de 25              

alumnes al grup en tots els casos. De la mateixa manera, els desdoblaments de mòduls als                

Cicles Formatius queden definits a les orientacions publicades pel Departament i depenen            

del nombre d’alumnes de cada cicle dels últims cursos. 

11. Excepcionalment, i durant el curs, la coordinació pedagògica podrà sol·licitar algun canvi            

puntual de grup a la CAD, que valorarà si és prou justificat un cop consultat l’equip docent. 

12. Es presenta a cada equip docent l’assignació de grups a principis de setembre, una vegada               

tancades les avaluacions extraordinàries. Si dona temps, a finals de juny els tutors i els               

coordinadors el.laboraran els grups, perquè així puguin participar en la seva el.laboració els             

tutors del curs que finalitza. En cas que no sigui possible, els grups s’acabaran d’el.laborar               

el primer dia lectiu de setembre. 

4.1.5.2. Criteris d’assignació de tutories 

L’equip directiu del centre és qui encomana la tasca de tutoria al professorat. De moment,               

només existeixen les tutories de grup, tot i que podria ser que es plantegi també la figura de                  

tutor individual en els propers cursos. 

1. Els tutors de grup seran professors que imparteixen una o més matèries amb aquell grup. 

2. Els tutors dels grups amb adaptació curricular seran, si pot ser, professors d’orientació             

educativa. 

3. Es recomanarà la continuïtat del mateix tutor/a de grup almenys dos cursos a l’ESO,              

sempre que sigui possible. 

4. S’intentarà evitar que la tutoria recaigui en professorat nou al centre. 

5. Es procurarà que l’assignació de tutories vagi lligada a l’equip docent en què més              

intervenció té el docent tutorant, és a dir, que un tutor tingui el màxim de grups d’aquell                 

mateix nivell. 

6. El tutor serà l’encarregat de fer el seguiment acadèmic i personal de l’alumne tutorat (notes,               

assistència, incidències…) i serà el referent directe de relació amb les famílies. 

4.1.5.3. Criteris d’assignació de matèries 

Tal i com estableix la normativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres,                

Personal docent, apartat 3: Correspon al director o directora del centre l'assignació dels             
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professors als diferents cicles, cursos i àrees (article 10.1.b del Decret 155/2010, de la direcció               

dels centres educatius públics). Aquesta assignació s'ha de fer segons el que disposin les              

normes d'organització i funcionament del centre, tenint en compte les especialitats dels            

docents i ajustant-se al que determinen els articles del 92 al 99 i la disposició addicional                

setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. 

La direcció assignarà les matèries tenint en compte les següents prioritats: 

1. Es procurarà formar equips estables dels diferents àmbits de treball de l’Institut i s’intentarà              

que, d’acord amb la normativa, els equips docents siguin compactes i intervinguin el mínim              

nombre de professors possible, especialment a 1r i 2n d’ESO. Seguint aquesta directriu,             

s’intentarà que un mateix professor faci el màxim grups d’un mateix nivell i que, si pot ser,                 

intervingui en un sol equip docent. També s’intentarà que algun professor, espacialment            

tutors, imparteixin més d’una matèria al seu grup. 

2. El francès (2a llengua estrangera) a l’ESO s’oferirà en la mateixa franja d’optatives, que              

s’organitzarà tenint en compte les diferents sol·licituds. 

3. La religió i l’ètica a l’ESO s’oferiran en dues o tres franges, que s’organitzaran tenint en                

compte les diferents sol·licituds i procurant equilibrar el nombre d’alumnes a cadascuna. 

4. Es repartiran els orientadors de centre per nivells. En el cas d’ESO, hi impartiran docència               

per poder tenir millor coneixement de l’alumnat al què han d’atendre. Un orientador farà una               

matèria optativa a 1r d’ESO alternativa a segona llengua estrangera per poder detectar             

casos de NESE que puguin haver quedat sense detectar en el traspàs de primària i poder,                

el més aviat possible, donar una resposta. 

5. A batxillerat i a cicles formatius s’assignaran les matèries en funció de les especialitats dels               

professors, intentant que els equips docents siguin els més compactes possible. També            

s’intentarà que hi imparteixi docència una majoria de professorat estable al centre i que les               

tutories vagin a càrrec de professors amb experiència a batxillerat i a cicles. 

Cal fer menció especial al cicle de Conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural,              

ja que els professors que imparteixen docència en el cicle són de l’especialitat d’educació              

física. Es procurarà que faci classes en el cicle el mínim de professorat possible i que                

aquest tingui els màxims coneixements sobre medi natural i sobre l’entorn de la Cerdanya. 

4.2. Criteris d’estructura organitzativa i de gestió  
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4.2.1. Òrgans de govern i de coordinació  

A l’Institut Pere Borrell entenem l’exercici de la funció directiva com un servei a la comunitat,                

basada en el lideratge distribuït (tal i com contempla la LEC), la innovació responsable i               

l’aprenentatge constant de tota la comunitat educativa i regida per la transparència, la planificació,              

la participació, l’eficàcia i l’eficiència. Entenem la direcció com un instrument per desenvolupar un              

projecte educatiu propi, arrelat a la comarca de la Cerdanya, que emani de les necessitats               

específiques de la seva comunitat educativa i dels nous canvis socials, culturals i polítics que               

s’estan produint en el món actual. 

Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa estan desenvolupats a les normes           

d’organització i funcionament de centre. 

L’organigrama del centre basat en els criteris que defineixen l’estructura organitzativa del centre és              

el següent:  

Departament d’Educació: Serveis Territorials a Girona 

● Inspecció educativa 

○ Equip directiu 

■ Director 

■ Caps d’estudis (ESO, batxillerat i FP) 

■ Coordinador pedagògic 

■ Secretari  

● Coordinadors 

○ Coordinadors d’ESO, batxillerat i FP. 

■ Tutors d’ESO, batxillerat i FP. 

● Equips docents d’ESO, batxillerat i FP. 

○ Coordinador d'informàtica. 
○ Coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social. 
○ Coordinador d'activitats i serveis escolars. 
○ Coordinador de prevenció de riscos laborals. 
○ Caps de departament didàctic, responsables per a cadascun dels àmbits de treball: 

■ ESO i Batxillerat 
● Lingüístic 
● Idiomes 
● Matemàtiques 
● Cientificotecnològic 
● Expressió 
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● Social 
● Orientació educativa 

■ Cicles Formatius 
● CAFEMN 
● C. Administratiu 
● C. Sociosanitari 
● C. Cuina 

○ Coordinadors de programes que impulsa el Departament d’Educació i en els quals            
el centre participa (poden variar segons la continuïtat o inici en el programa): 

■ Mobilitat formativa i cooperació europea i internacional. 
■ Serveis d'assessorament professional i reconeixement acadèmic dels       

aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral. 
■ Coordinador de Batxibac. 
■ Coordinador del programa TEI (tutoria entre iguals). 
■ Coordinador del PCEE (pla català d’esport a l’escola). 
■ Coordinador GEP (grup d’experimentació plurilingüe). 
■ Coordinador programa qualitat i millora contínua (FP). 

La direcció delega funcions i preses de decisió a tots els càrrecs de responsabilitat del centre                

(coordinadors, caps d’àmbit i d’FP, etc.) perquè l’esforç comú faciliti el trànsit cap a la consecució                

de la visió establerta. Fomenta la iniciativa i la participació dels coordinadors i responsables en els                

seus àmbits de treball, i recull d’ells el retorn necessari per ajustar la planificació de cada curs. 

El centre facilita tota l'autonomia que sigui possible dins el marc legal vigent a les coordinacions i                 

als equips docents, especialment en els àmbits pedagògic i d'innovació, sempre alineats amb la              

missió i la visió del centre. 

4.2.2. Participació de la comunitat educativa 

La comunitat escolar està formada per l’alumnat, les famílies, el personal docent, el personal              

d’administració i serveis, i la representació municipal. D’altra banda, la comunitat educativa inclou,             

a més dels anteriors, també l’Administració. 

En tant l’àmbit organitzatiu s’orienta a fer possible el funcionament del centre amb tots els seus                 

integrants, el seu repte primer i principal és posar en relació eficient els seus diferents actors.  

 

● L’alumnat 

Cada grup-classe està representat per un delegat i un sotsdelegat que són escollits a l’inici de                 
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curs pels seus companys, amb l’acompanyament i supervisió de la tutoria.  

● El personal docent 

El professorat no només imparteix classes, sinó que també fa tasques de gestió, repartida entre els                

diferents càrrecs de direcció, coordinacions, caps de departament i tutors. El lideratge distribuït és              

un concepte emergent propi de les societats del coneixement en les quals el lideratge es considera                

una tasca que ha de ser compartida. En aquesta concepció, el líder ha de promoure en el seu                  

entorn l’aparició de nous lideratges, de persones disposades a assumir responsabilitats projectes i             

iniciatives. Envoltar-se de persones disposades a exercir, en parcel·les específiques de           

l’organització, les tasques de lideratge, és a dir, a comprometre’s. 

La funció docent s’ha d’exercir en el marc dels principis de coherència amb el projecte educatiu del                 

centre i de respecte al caràcter propi del centre i ha d’incorporar els valors de la col·laboració, de la                   

coordinació entre els docents i els professionals d’atenció educativa i del treball en equip. 

La formació permanent del professorat, articulada a partir del saber i l’experiència dels docents,              

contribueix a la millora de la pràctica educativa i de retruc, a l’èxit acadèmic de l’alumnat.                

L’assistència a congressos, jornades, conferències, cursos i tallers ha d’esdevenir una part            

important de la tasca docent en la mesura que permet al professorat actualitzar la seva feina als                 

canvis normatius, pedagògics i metodològics que es van produint amb el pas del temps.  

El professorat del centre ha de tenir en compte la tradició històrica i popular i l’herència científica,                 

artística i cultural, però al mateix temps ha d’estar obert a les innovacions que es produeixen en la                  

societat i també a les que sorgeixen de la reflexió sistemàtica de la pròpia pràctica educativa. 

● Les famílies 

La creació de vincles estrets entre la família i l’institut ha de permetre dur a terme una acció                  

educativa coherent i coordinada que permeti una formació integral dels joves. El centre ha de               

promoure la implicació de la família en el procés educatiu dels fills i la participació en el                 

funcionament del centre. Per tant, el centre ha de tenir especialment en compte l’associació de               

pares i mares d’alumnes, que col·labora amb el centre, tant en l’àmbit material com humà. Algunes                

de les iniciatives que es duen a terme per tal de fomentar aquest vincle amb les famílies dels                  

nostres alumnes són: la carta de compromís educatiu, els informes i/o butlletins de notes              

trimestrals amb la presència de comentaris qualitatius, les entrevistes i les reunions, la publicació              

de notícies a la web del centre i a les xarxes socials, l’enviament de notícies per correu electrònic                  

quan hi ha un esdeveniment d’interès, etc.  
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● L’associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) 

L’AMPA organitza una assemblea a l’any amb els seus associats. Periòdicament es realitzen             

reunions entre membres de la junta de l’AMPA i de l’equip directiu per preparar accions conjuntes. 

Els canals de comunicació de l’AMPA amb les famílies és a través del correu electrònic i l’espai                 

web del centre. Entre l’AMPA i l’equip directiu la comunicació es fa normalment a través del correu                 

electrònic. 

● El personal d’administració i serveis (PAS) 

El personal d’Administració i serveis ha de treballar en col·laboració amb l’equip directiu. El PAS,               

en el seu fer diari, coneix a fons quines són les seves responsabilitats i deures. Per això ha de tenir                    

una actitud proactiva per avançar-se als problemes i per proposar solucions. 

● La representació municipal 

L’equip de govern municipal proposa una persona que representi l’Ajuntament en el Consell             

Escolar. Aquest representant ha de fer de pont entre el centre i l’Ajuntament. 

● Altres: centres educatius, socials, empreses, etc. 

Seran responsabilitat directa de la direcció del centre les relacions institucionals amb els òrgans              

prescriptius: 

○ Amb el Departament d’Educació i més directament amb la Direcció dels Serveis            

Territorials a Girona. Cal recordar que tal com marca el Decret 155/2010 de 2 de               

novembre de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu            

professional docent10, la direcció del centre és la representant del Departament           

d’Educació en el centre educatiu. 

○ Amb l’Ajuntament de Puigcerdà i els altres Ajuntaments de la comarca i amb el              

Consell Comarcal de Cerdanya. 

També seran responsabilitat de la direcció del centre, tot i que podrà delegar en alguna altra                

persona quan així ho cregui convenient, les relacions amb altres organismes i/o entitats que tinguin               

relació amb l’Institut. 

Serà voluntat del centre i formarà part del desplegament del PEC l’establiment de sinèrgies amb               

10 Modificat pel 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. 
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l’entorn que ens permetin desenvolupar al màxim possible els objectius del projecte de centre. 

Amb els centres educatius de primària de l’entorn s’hi té una relació necessària, ja que són els                 

centres que ens proporcionen l’alumnat. L’institut Pere Borrell, com a únic centre públic de la               

comarca és el centre de referència de 6 escoles: Alfons I i Llums del Nord (Puigcerdà), ZER                 

Cerdanya (Jaume I-Llívia, Santa Cecília-Bolvir, Santa Coloma-Ger), Bac de Cerdanya (Alp), Mare            

de Déu de Talló (Bellver) i Sant Serni (Prats i Sampsor). 

Al mes de febrer, abans de la preinscripció, l’alumnat de 6è a cada escola visita l’institut, i els                  

alumnes de 1r d’ESO expliquen el funcionament de l’institut i tot allò que tenen curiositat de                

conèixer. També s’organitza una jornada de portes obertes en horari de tarda perquè els alumnes               

puguin venir acompanyats de les seves famílies a conèixer l’institut i els estudis d’ESO.  

El centre manté acords de col·laboració amb diferents ajuntaments, entitats i empreses de la zona               

a les quals alumnes de diferents nivells educatius poden realitzar-hi activitats pràctiques i de              

formació, com el servei comunitari.  

L’institut ha de desenvolupar un treball en xarxa amb els diferents agents educatius de l’entorn per                

a facilitar la continuïtat i la coherència entre l’educació formal i no formal dels nois i noies. La                  

col·laboració amb l’Administració, els ajuntaments, les institucions, altres centres educatius i           

culturals, i les empreses de la zona resulta clau per a l’èxit escolar. L’institut ha d’aprofitar els                 

recursos i les activitats de les institucions de l’entorn per fer partícip la comunitat educativa en les                 

activitats que es fan al municipi o bé a la comarca. La relació amb empreses i altres entitats, que                   

es pot materialitzar mitjançant convenis de col·laboració, ha de ser prioritària per tal de millorar la                

formació de l’alumnat i adequar-la al seu entorn laboral.  

● La comunicació en un espai de treball comú 

La comunicació entre el professorat es realitza mitjançant reunions com les reunions d’àmbits,             

d’equips docents o els claustres, entre d’altres, així com mitjançant el correu, l’espai web, el Drive,                

el portal Alexia, etc. 

Per tal d’unificar l’accés a aquest espai i la resta de l’entorn virtual del centre (allotjament de                 

documentació, agenda digital, aplicacions i quaderns digitals, portfolis…) es treballarà amb les            

eines pròpies de Google Suite for Education com a entorn de treball digital i de comunicació entre                 

la comunitat educativa i l’organització i gestió interna del centre. 

A l’alumnat li arriba la informació a través de les sessions de tutoria –que es realitzen                

setmanalment–, dels entorns virtuals d’aprenentatge, dels correus electrònics, l’espai web, les           
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xarxes socials i els plafons d’anunci. 

Durant el curs es duen a terme una sèrie de reunions que es repeteixen cada any entre les famílies                   

i el centre que tenen com a finalitat fer arribar a les famílies tots els temes relacionats amb                  

l’organització del centre que els afecten i el desenvolupament escolar dels seus fills. A l’inici de                

curs es fa una reunió general de cada nivell; al mes de març té lloc la jornada de portes obertes                    

d’ESO; i cap al mes de maig tenen lloc les reunions d’orientació per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO,                    

Batxillerat i Cicles, també en format de portes obertes. La comunicació es duu a terme a través                 

dels tutors i tutores mitjançant reunions, correus electrònics, espais web del centre, xarxes socials,              

entorns virtuals d’aprenentatge i el portal Alexia. 

4.2.3. Promoció de la convivència i gestió de conflictes  

La comunitat humana que conforma el centre (personal d’administració i serveis, alumnes i             

professors) ha de conviure i treballar en condicions d’harmonia i satisfacció, per això a l’institut es                

treballa per conservar un clima de relacions interpersonals positives, fomentant el diàleg i             

l’empatia, tot mantenint oberts sempre els canals de comunicació i col·laboració entre les             

persones. Aquest ambient positiu ha de ser extensible a totes les relacions humanes que es creïn                

en el centre (aules, departaments, claustre...).  

Pel que fa a la gestió de la convivència, a banda de tot allò concretat a les NOFC de l’Institut,                    

s’aposta especialment per la mediació i la tutoria entre iguals (programa TEI).  

La mediació serà l’eina bàsica de resolució de conflictes que puguin sorgir en el centre. Tant si són                  

conflictes entre alumnat com conflictes entre alumnat i professorat. A 1r i 2n d’ESO aquesta               

mediació serà portada per un docent adult (preferentment del departament d’orientació i amb             

formació en el tema) i a partir de segon cicle es treballarà per poder fer una mediació entre iguals a                    

partir de la formació d’alumnat mediador. Sempre s’intentarà aconseguir la concreció d’un acord             

entre les parts així com l’acceptació de culpa i la restauració del dany en cas que n’hi hagi hagut                   

(tenint en compte la normativa regulada a les NOFC). 

El programa de Tutoria entre Iguals és una estratègia educativa per fomentar la convivència              

escolar i prevenir l’assetjament escolar al centre. En aquest programa els alumnes de 3r d’ESO               

són tutors voluntaris dels alumnes de 1r ESO, que acaben d’arribar al centre. Els tutors ajuden els                 

seus tutoritzats a conèixer el funcionament del centre i solucionar els problemes de convivència              

amb què es puguin trobar. 

4.2.4. Elaboració i l’actualització de documents de gestió  

36 



 

  

  

 
Els documents es poden classificar segons siguin programàtics o de funcionament. Els primers són              

el PEC i el PD. Els segons inclouen la PGA, les Normes d’organització i funcionament de centre                 

(NOFC), el Projecte lingüístic (PL), els Plans d’acció tutorial (PAT) i la Memòria general anual               

annexa i posterior a la PGA. 

El compromís del centre és comptar amb tots aquests documents, actualitzar-los quan sigui             

convenient -comptant que els documents programàtics tenen un període de vigència més llarg que              

la resta, que són anuals-, donar-los a conèixer i aplicar-los en el dia a dia.  

El detall del procés d’elaboració i aprovació d’aquests documents depèn de la legislació, la              

normativa i les NOFC, essent diferent en cada cas. En el cas del PEC, el director del centre                  

formula la proposta inicial del projecte educatiu coherent amb el PEC anterior i amb la idiosincràsia                

del centre -respectuós amb la trajectòria de l’Institut i coherent amb el seu entorn i les persones                 

que en formen part-; i les modificacions i adaptacions corresponents. El claustre intervé en              

l’elaboració, modificació i actualització del PEC a partir de la proposta inicial del director i aprova                

els aspectes pedagògics dels documents i de gestió del centre es especial el PEC i les seves                 

actualitzacions. Correspon al director del centre la competència d’aprovar la proposta de projecte             

educatiu, prèvia consulta preceptiva al Consell Escolar, el qual n’expressa el seu suport per una               

majoria dels seus membres. L’aprovació del PEC per part del director farà constar si aquest               

compta amb el suport del Consell Escolar en els termes establerts. En el supòsit que aquesta                

decisió del director no sigui concordant amb la del Consell Escolar, el director haurà de motivar la                 

seva decisió davant d’aquest òrgan col.legiat i es farà constar en acta. El PEC serà vigent mentre                 

no s’aprovi una nova revisió per l’òrgan competent.  

La comunitat educativa de l’institut, i cadascun dels sectors en particular, ha de tenir coneixement               

del PEC. La seva adopció i observació ha de guiar les actuacions del personal, alumnes i famílies,                 

que han de respectar i mantenir el caràcter i línia pròpia de la institució. 

Així, el PEC ha d’estar a disposició de tots els membres de la comunitat educativa. I, en concret:  

● L’alumnat ha de respectar el projecte educatiu.  

● Les mares, pares o tutors tenen dret a rebre informació sobre el projecte educatiu i el deure                 

de respectar-lo.  

● El professorat exerceix les seves funcions dins els límits que determina la legislació i el               

marc del projecte educatiu; i gaudeix dels drets i té els deures fixats per la normativa                

d’acord amb els principis, valors, objectius i continguts del PEC.  

● Els criteris pedagògics del PEC orienten l’exercici professional de tot el personal que hi              

treballa. 
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● La difusió del PEC es farà a través de la pàgina web de l’Institut i en el procés d’acollida de                    

l’alumnat i del professorat nouvingut. 

4.2.5. Serveis escolars (menjador, transport, acollida matinal o de tarda, …) 

El Consell Comarcal, per encàrrec del Departament d’Educació, és qui porta la gestió del transport               

i a qui comuniquem l’horari marc del centre i qualsevol incidència en aquest àmbit. Gran part del                 

nostre alumnat fa ús del transport escolar.  

A les tardes, si la dotació de recursos ho permet, s’ofereix una tarda de suport escolar a càrrec                  

d’un professor del centre, si és possible, de l’especialitat d’orientació educativa.  

En el marc del pla català d’esport a l’escola s’ofereixen activitats extraescolars esportives tres              

tardes a la setmana a un preu molt econòmic. 

4.3. Criteris per a la planificació dels desplegament i la inserció de les TAC  

L’Institut Pere Borrell, conscient de la necessitat i de la rellevància de les tecnologies de la                

informació, potencia l'aprenentatge de recursos TAC per facilitar la tasca docent diària i             

d'aprenentatge de l'alumnat, incorporant noves eines en un procés de millora de les competències              

informacionals i de les capacitats de l'alumnat cap a aquest tipus de recursos.  

L’institut promou la formació del professorat en l’ús d’aquestes tecnologies i la participació en              

projectes i programes que permetin la seva implementació i difusió. Així mateix el centre dota, dins                

del marge dels recursos disponibles, de les eines necessàries per a la seva aplicació.  

El pla TAC de l’Institut es troba actualment en procés d’elaboració. 

4.4. El Projecte Lingüístic  

Tot ii que es pot consultar el document específic, es pot trobar un resum de les línies principals a                   

continuació. 

4.4.1. El català llengua vehicular de l’institut  

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua                

vehicular i d’aprenentatge de l’institut: activitats orals i escrites, exposicions del professorat,            

material didàctic físic i virtual, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, informes i comunicacions. És             

el vehicle d’expressió habitual en les reunions del claustre, consell escolar i en els actes en general                 

de la comunitat educativa. Així mateix el català és la llengua normalment emprada en les activitat                

internes (actes, comunicats, informes,...) i en la relació amb corporacions públiques de Catalunya,             
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institucions i amb les empreses amb les quals es relaciona el centre. També s’utilitza la llengua                

catalana en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques             

residents en l’àmbit lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les               

en castellà, si ho demanen. En aquest darrer cas es fan les còpies o documents necessaris en                 

castellà. Tenint en compte les característiques pròpies de l’alumnat del nostre centre (molts tenen              

com a llengua pròpia el català, però el nombre d’alumnes que tenen com a llengua materna el                 

castellà ha augmentat força els últims anys) es procura que practiquin el català en les exposicions                

orals i que també s’utilitzi en les activitats complementàries.  

4.4.2. Plurilingüisme 

D’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, l’institut es planteja la                

necessitat de desenvolupar la competència comunicativa global dels alumnes, sigui quina sigui la             

llengua que s’utilitzi. 

Les llengües no viuen en compartiments mentals estancs sinó que creixen i es desenvolupen en la                

mesura que s’interrelacionen i interactuen. És per això que l’Institut pretén formar ciutadans             

capaços de desenvolupar-se amb plenitud en un món canviant, ple de reptes lingüístics i culturals.               

No persegueix només l’assoliment d’uns nivells i competències en unes llengües determinades            

sinó que alhora pretén que l’alumnat pugui aconseguir, a partir de l’ús reflexiu de la llengua, el                 

coneixement profund dels mecanismes lingüístics que han de facilitar l’aprenentatge de les            

llengües necessàries al llarg de la seva trajectòria acadèmica, professional i vital. 

Òbviament, per aconseguir aquest objectiu comunicatiu, partim del català com a llengua pròpia i              

transmissora de cultura i tradició de la nostra terra. A partir del català i del castellà, es busca                  

millorar l’aprenentatge de l’anglès i el francès, així com la intercomprensió entre totes les llengües               

romàniques. 

4.4.3. El tractament de les llengües 

En matèria de llengua, un dels objectius principals que tenim com a centre és el de millorar la                  

comprensió lectora i l’expressió escrita del nostre alumnat. Pensem que saber comprendre textos             

és una base molt important per poder assolir i consolidar els aprenentatges, ja siguin transversals               

o d’una matèria en concret. De la mateixa manera, saber expressar-se correctament per escrit, tant               

des del punt de vista ortogràfic com de redacció, és un altre dels pilars fonamentals que han                 

d’estructurar el pensament i l’aprenentatge de l’alumnat. Per aquest motiu, des del vessant             

lingüístic volem posar un èmfasi especial en aquestes dues competències, consolidar-les i alhora             

compartir-les amb les altres assignatures, ja que considerem que pertoca a tot el professorat donar               
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estratègies als estudiants per comprendre bé el que llegeixen i per expressar-se amb fluïdesa,              

correcció i pulcritud. De fet, pensem que el desenvolupament de la comprensió oral i de l’expressió                

escrita és responsabilitat de totes les matèries del currículum i que aconseguir-ho ajudarà l’alumnat              

tant a desenvolupar-se més bé dins i fora de l’institut com a tenir més èxit en el futur.  

4.4.4. L’ensenyament/aprenentatge de les llengües catalana i castellana 

Pel que fa a l’ensenyament/aprenentatge de les llengües catalana i castellana, serà responsabilitat             

del professorat de totes les àrees aconseguir que l’alumnat assoleixi un domini adequat del català i                

del castellà. Des de cada àrea d’aprenentatge, doncs, es vetllarà perquè l’ús de la llengua, tant oral                 

com escrit, sigui al més acurat possible. Sempre que es pugui, es procurarà que els mitjans                

audiovisuals emprats facin servir la llengua catalana com a mitjà d'expressió principal, i les              

activitats d’avaluació de les diferents àrees utilitzaran la llengua catalana com a llengua vehicular. 

Es treballarà tant la llengua escrita com la llengua oral i s’utilitzaran metodologies i recursos variats                

i motivadors per als alumnes, aprofitant materials específics per a l’ensenyament de les llengües i               

d’altres sobre temes d’actualitat o temes propers als alumnes.  

El centre vetllarà per tal que, a l’ensenyament secundari obligatori, l’alumnat comprengui i             

produeixi missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat en llengua catalana i              

castellana, i que els sàpiga fer servir per comunicar-se, organitzar els pensaments propis i              

reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del llenguatge. 

En acabar el batxillerat, els alumnes hauran de saber usar amb correcció les tècniques de               

comunicació oral i escrita en llengua catalana i castellana, de la mateixa manera que hauran de                

saber emprar els recursos bàsics dels llenguatges tècnic, literari, científic i icònic adequat al tipus               

de missatge volgut. 

Així, el Departament de Català juntament amb el Departament de Castellà vetllaran per aconseguir              

la màxima coherència en l’ensenyament/aprenentatge de les estructures comunes. 

4. 4. 5. Les llengües estrangeres a l’ESO 

El centre vetllarà perquè a l’ensenyament secundari l’alumnat comprengui i produeixi missatges            

orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en almenys una llengua estrangera, i que els                

sàpiguen fer servir per comunicar-se, organitzar els pensaments propis i reflexionar sobre els             

processos implicats en l’ús del llenguatge. 

L’alumne cursarà, en tot l’ensenyament secundari obligatori, una llengua estrangera com a mínim.             
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L’anglès serà l’idioma obligatori i podran optar per estudiar el francès com a segona llengua               

estrangera. 

El centre assegurarà una distribució coherent i progresiva del desplegament del currículum referent             

a la llengua anglesa al llarg de les diferents etapes educatives, amb un tractament cíclic dels                

conceptes i variant els contextos d’ús d'acord amb l’etapa madurativa i les necessitats de l’alumnat.               

Alhora, oferirà oportunitats d’ús significatiu de la llengua estrangera dins i fora de l’aula, així com                

espais d’interacció/comunicació suficientment variats per donar resposta als diferents estils i ritmes            

d'aprenentatge de l’alumnat. Atès que els alumnes de primer d’ESO provenen de centres diferents,              

en els quals el tractament de la llengua anglesa és molt divers, es començarà l’ensenyament a                

partir del nivell inicial. Al acabar quart d’ESO, la majoria del nostres alumnes hauran assolit un                

nivell B1 —segons el MECR— i un nivell B2 al final del batxillerat. 

L’ús de l’anglès com a eina de comunicació a les classes serà una prioritat des del primer curs de                   

l’etapa d’educació secundària obligatòria, i anirà augmentant i s’anirà enriquint a mesura que             

avancin els cursos. L’objectiu és que els alumnes se sentin cada vegada més segurs a l’hora                

d’usar la llengua tant en les habilitats de comprensió (oral i escrita) com en les de producció (oral i                   

escrita). 

El Departament de Llengües Estrangeres vetllarà perquè l’enfocament emprat en l’aprenentatge i            

ús de les llengües estrangeres inclogui oportunitats per tal que l’alumnat adquireixi habilitats             

lingüístiques i aconsegueixi estar motivat per aprendre i comunicar-se en aquestes llengües. 

Al llarg dels cursos s’organitzen activitats com representacions de teatre o de màgia en anglès i                

des del curs 2018-19 es fa una estada lingüística d’una setmana a Dublín (Irlanda). A més, durant                 

tres cursos i gràcies a un conveni amb l’AMPA i amb l’Ajuntament de Puigcerdà s’ha pogut                

comptar amb un auxiliar de conversa nadiu d’anglès per millorar la competència comunicativa dels              

alumnes. També ens han adjudicat un en llengua francesa des del Departament d’Educació dues              

vegades i des del curs 2018-19 es duen a terme activitats amb l’Institut de Fontromeu (França) per                 

incrementar les oportunitats d’utilitzar el francès en contextos i situacions reals.  

El curs 2018-19 s’inicia la impartició de matèries no lingüístiques en llengua anglesa a 1r d’ESO,                

en concret, s’impartiran amb metodologia AICLE (llengua anglesa) les matèries de ciències            

naturals i de ciències socials. A partir del curs 2019-20 el centre participarà en el programa GEP                 

(grup d’experimentació plurilingüe) i es preveu estendre l’aplicació de la metodologia AICLE a             

altres nivells i matèries. 

4.4.6. Les llengües estrangeres al batxillerat 
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A batxillerat tots els alumnes cursen l’anglès com a primera llengua estrangera. En acabar el               

batxillerat, l’alumne haurà de comprendre textos orals i escrits en registre estàndard en, com a               

mínim, l’anglès, i s’haurà de saber expressar amb fluïdesa i correcció en aquest mateix registre, ja                

sigui oralment com per escrit. L’enfoc metodològic serà el mateix que a l’ESO. 

Des del curs 2015-2016 els alumnes que ho desitgin i que demostrin un nivell de francès                

equivalent al nivell B1 del marc europeu comú de referència (MECR), tindran l'opció de cursar el                

batxibac. Així, l’alumnat que cursi aquest currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si                

supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova               

externa que es desenvoluparà íntegrament en francès. 

A més, alguns alumnes de batxibac poden participar en els programes d’intercanvi amb el Quebec               

i amb Lyon. 

4.4.7. Les llengües estrangeres als cicles formatius  

Els ensenyaments de formació professional tindran per finalitat proporcionar als alumnes la            

formació necessària per adquirir la competència lingüística instrumental en la llengua o llengües             

estrangeres adients en l’àmbit professional de treball. 

Les necessitats d’un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa                

esdevingui fonamental en la inserció laboral de l’alumnat dels cicles formatius. Amb la finalitat              

d’incorporar i normalitzar l’ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la               

presa de decisions en l’àmbit laboral, el centre dissenya activitats d’ensenyament i aprenentatge             

que incorporen la utilització de la llengua anglesa en crèdits o mòduls que no són pròpiament de                 

llengua anglesa, en l’àmbit de FOL, comuna a tots els cicles, i s’estudiarà impartir alguns               

continguts d’algun altre mòdul en francès en el futur. 

A més, i donada la proximitat del centre amb França i per tal de millorar les oportunitats laborals                  

dels alumnes s’ofereix la llengua francesa als alumnes dels cicles de Gestió Administrativa i de CAI                

i TAPD.  

L’Institut participa, ja fa anys, en el projecte Erasmus + un programa integrat de la Unió Europea                 

(UE) que engloba les iniciatives en educació, formació, joventut i esport. Fins ara, el Centre s’ha                

centrat en la mobilitat dels alumnes del cicle sociosanitari a la Cerdanya francesa, però el curs                

2017-18 es van ampliar els països amb què es col.labora (Itàlia i Irlanda) i es va obrir la                  

participació en el programa d’alumnes dels altres cicles formatius que s’imparteixen al Centre, i              

impulsar l’aprenentatge de la llengua anglesa dels alumnes de tots els cicles amb uns resultats               
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molt positius. Des del curs 2018-19 el centre forma part del programa de mobilitat PyireneFP, un                

projecte europeu de cooperació transfronterera, dirigit a oferir als alumnes serveis coordinats            

d’informació i orientació professional en relació a les ofertes de formació professional i de              

reconeixement de l’experiència laboral existents en l’espai transfronterer entre Espanya i França. 

4.4.8. Ús del llenguatge no sexista  

El centre procura utilitzar un llenguatge no sexista. Per aquest motiu els equips docents, el               

professorat, la direcció, tota la comunitat educativa treballa per superar tota mena d’estereotips i              

per facilitar l’actitud crítica davant dels continguts de risc que denigren les persones per motius de                

sexe o que l’associen a imatges tòpiques. En els documents bàsics del centre es tenen en compte                 

els criteris d’utilització d’un llenguatge no sexista.  

4.5. Projectes de centre o d’innovació pedagògica (projectes de convivència, d’innovació,           

PAT...)  

4.5.1. TEI (Tutoria Entre Iguals)  

Com ja s’ha dit a l’apartat de convivència, el programa de Tutoria entre Iguals és una estratègia                 

educativa per fomentar la convivència escolar i prevenir l’assetjament escolar al centre. En aquest              

programa, implementat al centre del del curs 2017-18, els alumnes de 3r d’ESO són tutors               

voluntaris dels alumnes de 1r ESO, que acaben d’arribar al centre. Els tutors ajuden els seus                

tutoritzats a conèixer el funcionament del centre i solucionar els problemes de convivència amb              

què es puguin trobar. 

Els objectius d’aquest programa són els següents. 

● Afavorir la convivència escolar. 

● Millorar la integració dels nous alumnes. 

● Treballar per la cultura de la no exclusió i la no violència. 

● Integrar la tolerància zero com un signe d’identitat del centre. 

● Crear un referent, (tutor), per afavorir l’autoestima i disminuir la inseguretat dins            

del centre. 

● Compensar el desequilibri de poder i forces, pròpies de la violència i l’assetjament             

escolar, des de la prevenció. 

4.5.2. ILEC (Pla d’Impuls a la Lectura) 

Amb l’objectiu de fomentar el gust per la lectura, el centre va decidir participar en el pla ILEC el                   
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curs 2018-19 amb l’objectiu de fomentar la lectura entre l’alumnat i també de millorar la seva                

comprensió lectora i, en conseqüència, els aprenentatges en totes les àrees. Es preveu dotar les               

aules dels cursos d’ESO i la biblioteca de lectures en diferents formats que puguin ser d’interès per                 

als alumnes. El centre implementarà el curs 2019/2020 un Pla Lector a primer cicle d’ESO que                

consisteix a llegir de manera autònoma i silenciosa durant mitja hora diària una lectura de lliure                

elecció. Aquest pla es consolidarà a la resta de cursos d’ESO. 

Els beneficis d'augmentar la velocitat lectora i alhora la comprensió s'estenen a tots els àmbits. La                

millora en l’expressió escrita i oral i l'ampliació del vocabulari són objectius a assolir en tots els                 

cursos.  

4.5.3. Projectes i programes multilingües  

L’Institut Pere Borrell és un centre plurilingüe. Les llengües són presents en tots els espais del                

centre, no només a l’aula de llengua, la qual cosa permet de fomentar la consciència intercultural.                

Treballant les llengües de manera coordinada s’incrementa la recepció de continguts i l’accés a la               

informació curricular bàsica, no només en llengua catalana i llengua castellana sinó també en              

llengües estrangeres. És per això que l’Institut ha implementat diferents programes i projectes al              

llarg dels cursos: 

4.5.3.1. Batxibac 

Doble titulació de batxillerat i baccalauréat que implica que els alumnes cursen un terç del               

currículum del batxillerat en francès. 

4.5.3.2. Intercanvi Quebec-Catalunya 

Els alumnes de 1r de batxibac poden optar a un intercanvi de tres mesos amb un alumne                 

quebequès.  

4.5.3.3. Intercanvi Lyon  

Els alumnes de 1r de batxibac poden optar a un intercanvi d’un mes amb un alumne de Lyon.  

4.5.3.4. GEP i AICLE ESO i CF 

Des del curs 2018-19 s’imparteixen algunes parts de les matèries de biologia i socials a 1r d’ESO                 

en anglès i algunes parts de la matèria de FOL en anglès a tots els cicles formatius. Es preveu que                    

es pugui ampliar a altres nivells en anglès i també a francès en el cas de cicles. El curs 2019-20 el                     

centre formarà part del programa GEP (grup d’experimentació plurilingüe), que també contribuirà a             
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planificar, fer formacions i dur a terme actuacions relacionades amb l’àmbit plurilingüe. 

4.5.3.5. Estada lingüística a Dublín 

Des del curs 2018-19 s’organitza una estada lingüística a Dublín per als alumnes de 3r d’ESO que                 

inclou allotjament en famílies irlandeses, classes d’anglès i visites i activitats culturals. 

4.5.3.6. Activitats en anglès a les colònies  

Des del curs 2015-16 s’inclou alguna activitat de les colònies d’esports aquàtics que fan els               

alumnes de 2n d’ESO en llengua anglesa. 

4.5.3.7. Erasmus+ 

Ja fa anys, des del 2014, que l’Institut forma part del programa Erasmus+ a cicles formatius amb                 

l’objectiu de millorarles possibilitats de mobilitat i d’ocupabilitat dels alumnes d’FP. Fins ara, el              

Centre s’ha centrat en la mobilitat dels alumnes del cicle sociosanitari a la Cerdanya francesa, però                

el curs 2017-18 s’ha ampliat els països amb què es col.labora (Itàlia i Irlanda) i el curs 2018-19, a                   

banda de mantenir França, Itàlia i Irlanda com a possibles països, s’ha obert la participació en el                 

programa d’alumnes dels altres cicles formatius que s’imparteixen al Centre. Des del curs 2018-19              

també s’està duent a terme el Programme de Mobilité Catalunya-Montpellier (Erasmus+) en el             

CFGM de Cures Auxiliars d'Infermeria i Atenció a les Persones en Situació de Dependència. 

4.5.3.8. Pyirenefp 

Des del curs 201819 l’Institut participa en el programa Pyirenefp, un projecte europeu de              

cooperació transfronterera, dirigit a oferir als joves i a les persones adultes serveis coordinats              

d’informació i orientació professional en relació a les ofertes de formació professional i de              

reconeixement de l’experiència laboral existents en l’espai transfronterer entre Espanya i França. 

4.5.4. PCEE (Pla Català de l’Esport a l’Escola) 

En el marc del PCEE, l’Institut organitza, en col·laboració amb el Consell Comarcal de Cerdanya,               

diferents activitats amb l’objectiu de promoure la pràctica esportiva entre l’alumnat. D’una banda,             

activitats esportives extraescolars com dansa, BTT o bàdminton tres tardes a la setmana a un preu                

molt econòmic. D’altra banda, activitats esportives en horari lectiu, com per exemple una cursa              

solidària. 

4.5.5. Servei Comunitari 
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Programa adreçat a l’alumnat de 4t de l’ESO, utilitzant la metodología de l’aprenentatge i servei,               

per fomentar la competència social i ciutadana de l’alumnat. En aquest programa els alumnes han               

de fer 10 hores de voluntariat fora d’hores lectives en entitats amb les quals el centre té conveni,                  

com l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Puigcerdà o del Consell Comarcal, algunes escoles i               

residències d’avis de la comarca o l’associació ADIS. 

4.5.6. Participació en concursos 

Des de diferents àrees es promou la participació en concursos per tal de fomentar la motivació i                 

l’excel·lència de l’alumnat, com les proves Cangur de matemàtiques, el Big Challenge d’anglès o el               

Joc de Borsa a economia. 

4.5.7. PAT (Pla d’Acció Tutorial) 

El pla d’acció tutorial que Regula, concreta i fixa els protocols en l’exercici de la tutoria i la                  

coordinació dels equips docents com a eina fonamental per a la formació integral de l’alumnat es                

troba en procés d’elaboració. 

4.5.8. Projecte de convivència  

En procés d’elaboració. RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix             

l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc               

del Projecte Educatiu de Centre abans del 2020. 

5. AVALUACIÓ (Com ho avaluem)  

5.1. Mecanismes d’avaluació (recull d’informació i valoració de resultats)  

L’avaluació dels processos de l’Institut constitueix una peça angular, que s’aborda des de les              

perspectives quantitativa i qualitativa a través de procediments interns d’anàlisi i mesura, inclosos             

en el sistema de gestió integral del centre, i mitjançant avaluacions externes independents.             

L’objectiu final és l’aplicació de la millora continuada basada en el coneixement i anàlisi dels               

resultats obtinguts que permeti la seva millora i l’assoliment de noves fites. Per poder portar a                

terme aquesta avaluació integral és necessari quantificar les millores produïdes en diferents àmbits             

(resultats educatius, impacte social, satisfacció de l’alumnat, famílies, professorat, empreses          

col·laboradores i altres grups d’interès, comparació amb altres centres...) per així poder planificar             

estratègies encaminades a la seva millora futura.  

Els principals elements de valoració interna són els indicadors que juntament amb la sistemàtica              
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que s’aplica per la seva recollida i anàlisi queden reflectits en diferents documents estratègics del               

centre que possibiliten l’avaluació contínua. A més, L’AVAC (avaluació de centre externa) ocupa             

un lloc destacat en el tema de l’avaluació de centre. 

La responsabilitat del projecte global i de cadascun dels objectius recau en la figura del director.                

De tota manera, aquest és un projecte d’equip que implica tothom, i cadascun dels membres, en                

especial l’equip directiu i el claustre de professors, n’és responsable. 

Com en totes les avaluacions, cal partir d’uns indicadors que donin la informació del grau               

d’assoliment dels nostres objectius, tant a nivell qualitatiu com quantitatiu, i de quan i amb quina                

freqüència es revisaran les nostres responsabilitats. 

Cada membre de l’equip directiu elaborarà una estratègia de seguiment dels objectius dels quals              

és responsable, especificant com registrarà l’evolució de les activitats, si s’estan realitzant en el              

temps previst i amb la participació dels membres implicats, i analitzarà la conveniència o no de                

modificar-ne les estratègies o la temporització per adequar-les a les desviacions produïdes. 

Cada curs es faran un mínim de tres reunions, dins l’espai de reunions de junta directiva, per posar                  

en comú aquest seguiment: 

● a principi de curs, per introduir els canvis que es derivin de variacions de plantilla, de la                 

normativa d’inici de curs o d’altres situacions imprevistes que s’hagin pogut donar; 

● al mes de gener/febrer, quan ja es podrà valorar si la posada en pràctica de les activitats i                  

el seu desenvolupament segueix la línia fixada, i preveure possibles canvis després            

d’analitzar-ne el motius; 

● a finals de juny, per valorar els objectius de curs i poder preveure els possibles canvis                

organitzatius i metodològics que calgui. 

Amb aquestes reunions, la direcció podrà avaluar el compliment de les activitats i el nivell de                

responsabilitat dels membres de l’equip directiu. 

En la Programació General Anual (PGA) es concretarà en quin moment del curs es portaran a                

terme les accions. Es tracta de fer el que s’està fent però amb una clara idea de millora. També és                    

important afegir que la seva aplicació està determinada, en gran mesura, pels canvis legislatius,              

reformes educatives, directrius del Departament d’Educació, o pels recursos humans i econòmics            

disponibles. Qualsevol modificació serà incorporada en la PGA de cada curs escolar. S’hi inclouran              

totes aquelles estratègies i activitats que el projecte contempli i s’hagin considerat oportunes de              

fer. Per tant, seran conegudes pel Claustre i pel Consell Escolar. Al final de cada curs acadèmic,                 

caldrà incloure a la memòria les valoracions de cadascuna de les activitats i el nivell d’assoliment                
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dels objectius, per presentar-les al claustre i consell escolar. 

5.2. Indicadors de progrés (del Departament d’Educació / propis del centre):  

Objectiu PEC 1: 
Millorar els resultats acadèmics de tot l’alumnat, cercant l’excel·lència i potenciant el            
talent dels alumnes. 

INDICADOR:  

Percentatge de superació de les etapes d’ESO, Batxillerat i CFGM (indicador sobre l’àmbit             
PEDAGÒGIC)  

● FINALITAT 

○ Avaluar el percentatge de graduats tot comparant-lo amb els percentatges dels 3            

cursos anteriors per tal d’extreure’n una tendència. Comparar aquests         

percentatges amb els percentatges corresponents de tot Catalunya.  

● JUSTIFICACIÓ  

○ Aquest indicador resulta operatiu perquè l’objectiu principal de l’àmbit pedagògic és           

que l’alumnat assoleixi les etapes respectives.  

● FÓRMULA 

○ Mitjana aritmètica dels percentatges de graduats en les quatre etapes del curs            

actual i mitjana aritmètica dels percentatges de graduats en les quatre etapes de la              

mitjana dels tres cursos anteriors. Comparació d'aquestes mitjanes. Mitjana         

aritmètica de les desviacions dels nostres resultats respecte els valors de Catalunya            

(valors absoluts de les diferències entre els percentatges de graduats a Catalunya i             

en el nostre centre) i mitjana aritmètica de les desviacions dels tres cursos             

anteriors. Comparació d'aquestes mitjanes.  

● POBLACIÓ-MOSTRA  

○ Alumnes del centre de l’últim curs de cada etapa.  

● FONT DE LES DADES  

○ Indicadors d'Inspecció i Memòries anuals.  

● FREQÜÈNCIA  RECOLLIDA  

○ Anual (final de curs).  

● FREQÜÈNCIA D’ANÀLISI  

○ Anual (final de curs).  

● RESPONSABLE DE LA RECOLLIDA  

○ Equip directiu i Inspecció.  
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● RESPONSABLE DE L’ANÀLISI  

○ Coordinació pedagògica.  

● DISTRIBUCIÓ 

○ Claustre i Consell Escolar (mitjançant la Memòria Anual). 

● ESPECIFICITATS 

○ Els càlculs es realitzaran amb un full de càlcul. Considerem positiu que la mitjana de               

graduats del nostre centre augmenti i que s’apropi a la mitjana de graduats de              

Catalunya. Per a valorar aquestes tendències comparem el resultat del curs que            

valorem amb la mitjana dels tres cursos anteriors. 

● REFERENT CRITERIAL 

○ Si la tendència del percentatge de graduats del centre disminueix i la tendència de              

les desviacions entre Catalunya i el centre augmenta, millorable.  

○ Si la tendència del percentatge de graduats del centre augmenta i/o la tendència de              

les desviacions entre Catalunya i el centre disminueix, favorable.  

Objectiu PEC 2:  
Millorar la cohesió social de la comunitat educativa dinamitzant processos de           
participació i vetllant per un bon clima de treball. 

INDICADOR  

(indicador sobre l’àmbit de la COHESIÓ SOCIAL). 

● FINALITAT  

○ Avaluar el grau d'assoliment de les estratègies de la Programació General Anual.  

● JUSTIFICACIÓ  

○ L’avaluació global de l’assoliment de les estratègies de la PGA ens indica l’èxit de la               

nostra tasca quant a la seva alineació amb els objectius del PEC.  

● FÓRMULA  

○ Percentatge d’estratègies de la PGA amb un resultat favorable segons els seus            

indicadors.  

● POBLACIÓ-MOSTRA  

○ Tota la comunitat escolar en la mesura que és representada en major o menor              

mesura en les estratègies de la PGA.  

● FONT DE LES DADES  

○ Memòria anual.  

● FREQÜÈNCIA  RECOLLIDA  
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○ Anual (final de curs).  

● FREQÜÈNCIA   D’ANÀLISI  

○ Anual (final de curs).  

● RESPONSABLE DE LA RECOLLIDA  

○ Equip directiu.  

● RESPONSABLE DE L’ANÀLISI  

○ Cap d’estudis.  

● DISTRIBUCIÓ  

○ Claustre i Consell Escolar (mitjançant la Programació General Anual i la Memòria            

Anual).  

● ESPECIFICITATS  

○ Els càlculs es realitzaran amb un full de càlcul.  

○ Considerem positiu que s’assoleixin  les estratègies de la PGA.  

● REFERENT CRITERIAL  

○ Si el percentatge d’estratègies de la PGA amb resultat favorable és igual o superior              

al 70%, favorable. En cas contrari, millorable.  

Objectiu PEC 3: 
Potenciar l’elaboració participada i l’aplicació dels instruments d’autonomia i definir un           
model pedagògic que s’identifiqui com un model de qualitat. 

TÍTOL DE L’INDICADOR  

Grau d'assoliment dels objectius de la Programació General (indicador sobre l’àmbit de la             
GESTIÓ). 

● FINALITAT  

○ Avaluar el grau d'assoliment de les estratègies de la Programació General Anual.  

● JUSTIFICACIÓ  

○ L’avaluació global de l’assoliment de les estratègies de la PGA ens indica l’èxit de la               

nostra tasca quant a la seva alineació amb els objectius del PEC.  

● FÓRMULA  

○ Percentatge d’estratègies de la PGA amb un resultat favorable segons els seus            

indicadors.  

● POBLACIÓ-MOSTRA  

○ Tota la comunitat escolar en la mesura que és representada en major o menor              

mesura en les estratègies de la PGA.  
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● FONT DE LES DADES  

○ Memòria anual.  

● FREQÜÈNCIA  RECOLLIDA  

○ Anual (final de curs).  

● FREQÜÈNCIA   D’ANÀLISI  

○ Anual (final de curs).  

● RESPONSABLE DE LA RECOLLIDA  

○ Equip directiu.  

● RESPONSABLE DE L’ANÀLISI  

○ Cap d’estudis.  

● DISTRIBUCIÓ  

○ Claustre i Consell Escolar (mitjançant la Programació General Anual i la Memòria            

Anual).  

● ESPECIFICITATS  

○ Els càlculs es realitzaran amb un full de càlcul.  

○ Considerem positiu que s’assoleixin  les estratègies de la PGA.  

● REFERENT CRITERIAL  

○ Si el percentatge d’estratègies de la PGA amb resultat favorable és igual o superior              

al 70%, favorable. En cas contrari, millorable.  

TÍTOL DE L’INDICADOR 

Grau d'existència, vigència, coneixement i utilització dels documents de centre (indicador 
sobre l’àmbit de l’ORGANITZACIÓ). 

●  FINALITAT  

○ Avaluar el coneixement, la vigència i utilització dels documents de centre.  

● JUSTIFICACIÓ  

○ Aquests documents són Projecte Educatiu de Centre (PEC), Projecte de Direcció           

(PD), Normativa Organització i Funcionament de Centre (NOFC), Programació         

General Anual (PGA), Memòria Anual (MA), Projectes d’Acció Tutorial (PAT), Pla           

TAC (PTAC) i Projecte Lingüístic (PL). És important conèixer la proximitat a la vida              

diària del centre, ja que són els que en marquen el seu funcionament.  

● FÓRMULA 

○ Es calculen tres percentatges: Percentatge d’existència i vigència és el percentatge           

de documents programàtics i de funcionament de centre que tenim actualitzats.           

Percentatge de coneixement és el percentatge de documents programàtics i de           
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funcionament de centre que coneix el professorat . Percentatge d’utilització és la            

mitjana dels percentatges de professorat que ha utilitzat cada document un mínim            

de vegades durant el curs. Aquest mínim depèn del document, i és un cop pel               

PEC, PD, PAT i PTAC; dos cops pel MA ; cinc cops pel NOFC i PGA; i cinc cops                   

pel PAT (aquet darrer només pels professors que són tutors) Mitjana ponderada            

dels tres percentatges (25% els dos primers i 50% el darrer).  

● POBLACIÓ-MOSTRA  

○ Professorat del centre.  

● FONT DE LES DADES  

○ Enquesta a l'equip directiu i enquesta al professorat.  

● FREQÜÈNCIA  RECOLLIDA  

○ Anual (final de curs).  

● FREQÜÈNCIA   D’ANÀLISI  

○ Anual (final de curs).  

● RESPONSABLE DE LA RECOLLIDA  

○ Equip directiu.  

● RESPONSABLE DE L’ANÀLISI  

○ Director/a  

● DISTRIBUCIÓ 

○ Claustre i Consell Escolar (mitjançant la Memòria Anual). 

● ESPECIFICITATS 

○ Els càlculs es realitzaran amb un full de càlcul. L’Equip Directiu contesta un 

qüestionari en  un full de càlcul pel grau d’existència i vigència dels documents. El 

professorat respon una enquesta pel grau de coneixement i el grau d’utilització. Cal 

passar els resultats de l’enquesta al full de càlcul. 

● REFERENT CRITERIAL 

○ Si la mitjana ponderada dels tres valors supera el  70 %, favorable. En cas contrari, 

millorable.  
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