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0. Introducció
“El projecte educatiu recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat
i li dóna sentit amb la finalitat que l'alumnat assoleixi les competències bàsiques i, més en
general, el màxim aprofitament educatiu” (Decret 102/2010, de 3 d’agost). Donada la
importància del document, és recomanable que gaudeixi del màxim consens de la comunitat
educativa.
Aquesta necessitat de consens va quedar ben reflectida a la Llei d’Educació de Catalunya (Llei
12/2009, del 10 de juliol, d'educació) que establia que el claustre era l’encarregat d’elaborar el
PEC, que havia de ser aprovat pel Consell Escolar per àmplia majoria:
1. Article 146. El claustre del professorat 1. El claustre del professorat és l’òrgan de
participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats
educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tot el
professorat i el presideix el director o directora del centre. 2. El claustre del
professorat té les funcions següents: a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del
projecte educatiu.
2. Article 148. El consell escolar 1. El consell escolar és l’òrgan de participació de la
comunitat escolar en el govern del centre. (...). 3. Corresponen al consell escolar les
funcions següents: a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents
per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
Tanmateix, La Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig modificada en alguns aspectes per la Llei
Orgànica 8/2013 de 9 de desembre va establir (text consolidat) en el seu article 132.1 que
pertocava al director aprovar els capítols i normes als quals es referia el capítol II del títol V de
l’esmentada llei orgànica, entre els quals consta el Projecte Educatiu.
La Generalitat de Catalunya s’ha adaptat a aquesta normativa amb un norma de rang molt
baix, una Resolució d’ensenyament, que en el seu darrer redactat, de 22 de juny de 2017,
estableix el següent (Documents de gestió i organització del centre):
1. Correspon al director de formular la proposta inicial del PEC
2. Cal garantir la participació de la comunitat escolar en l’elaboració del PEC. Correspon
als centres de definir com participa el conjunt de la comunitat educativa, però la
norma insisteix que “els processos participatius afavoreixen el compromís i la
implicació de les persones en l'aplicació dels projectes”
a. El claustre de professors “intervé en l'elaboració, la modificació i l’actualització
del projecte educatiu i aprova els aspectes pedagògics dels documents de
gestió del centre”
b. En redactats anteriors del document i encara en pàgines web del Departament
d’Ensenyament s’assenyala que li correspon al Consell Escolar del centre de
“participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El
consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per
valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una
majoria de les tres cinquenes parts dels membres”. Aquest redactat no apareix
a la norma actual pel seu evident caràcter contrari a la norma estatal.
3. Correspon al director d’aprovar la proposta definitiva del PEC
4. “El procediment d'aprovació, revisió i actualització del PEC ha d'estar recollit a les
normes d'organització i funcionament del centre”.
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Vista aquesta normativa i vist que les NOFC del centre defineixen un procés de revisió i
aprovació del PEC que no s’hi ajusta, el director ha resolt en data 12/3/2017 d’establir el
procediment de revisió i aprovació que s’explicita tot seguit. Conclòs el procediment, s’inclourà
a les NOFC per a futures revisions o modificacions. S’assenyala la data en què s’ha produït cada
pas.
1.

El director insta el claustre del centre a iniciar la revisió del PEC vigent

20/11/17

2.

El director presenta un esborrany del PEC a la comunitat educativa a
través d’un Claustre extraordinari, un Consell Escolar extraordinari i
l’apertura d’un procés participatiu obert al conjunt de la comunitat
educativa del centre que serà comunicat a través de la pàgina web i
d’e-mail.

Abril de 2018

3.

-

El professorat discutirà l’esborrany a través del procediment
habitual de les reunions de departament i de caps de
departament

-

El Consell Escolar discutirà l’esborrany a través del procediment
que consideri més oportú.

-

Qualsevol membre de la comunitat educativa podrà presentar
esmenes de forma individual o col·lectiva a través del document
que es publicarà oportunament, a la secretaria del centre, en el
termini d’un mes a partir de l’obertura del procés participatiu

-

Les famílies, a més, podran expressar la seva opinió sobre
aspectes rellevants de la relació centre – famílies a través d’una
enquesta

-

En el procés de discussió la direcció podrà aportar nova
documentació a l’esborrany del PEC, comunicant-ho a la
comunitat educativa via pàgina web i e-mail.

-

La direcció buscarà el consens de la comunitat educativa i per
això estableix per a l’aprovació del PEC els llindars de qualitat
que s’estan establint en el Programa de Qualitat i Millora
Contínua. Per això:

-

- Es buscarà una aprovació del Claustre d’un 80% de vots
favorables com a llindar òptim i del 70% com a llindar
d’acceptació

-

- Es buscarà una aprovació del Consell Escolar d’un 80% de vots
favorables com a llindar òptim i del 70% com a llindar
d’acceptació

-

- Les esmenes presentades per qualsevol membre de la
Comunitat Educativa seran sotmeses a discussió pel Claustre i el
Consell Escolar, sempre i quan no contravinguin la normativa
vigent.

Assolit el consens necessari l’esborrany definitiu del PEC serà sotmès
a votació al Claustre i al Consell Escolar

Aprovat pel claustre
en data 29/6/18 amb
el 84,72% de vots
favorables.
Aprovat pel consell
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escolar del centre en
data 26/9/18 amb el
100%
de
vots
favorables
4.

Consta específicament en acta que el Claustre aprova la vessant
pedagògica del PEC (punt 4)

Aprovat pel claustre
en data 29/6/18 amb
el 75% de vots
favorables.

5.

Assolit el vot positiu del Claustre i del Consell Escolar, el director
aprovarà la versió definitiva del PEC en una sessió ordinària de l’equip
directiu

Aprovat en
8/10/2018

data

Aquest procediment extraordinari té lloc a causa de la revisió completa a què se sotmet el PEC.
En cas de modificacions puntuals serà suficient amb l’aprovació del Claustre i del Consell
Escolar.
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1. Marc legal
1.1.

Principis quotidians fonamentals

Conèixer el marc legal és essencial per al bon desenvolupament de les activitats
d’ensenyament aprenentatge. Aquest PEC s’acull a la normativa actual en vigor, de la qual en
destaca diversos aspectes fonamentals en l’exercici quotidià de la docència:
1. El projecte educatiu recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta
l'activitat i li dóna sentit amb la finalitat que l'alumnat assoleixi les competències
bàsiques i, més en general, el màxim aprofitament educatiu.
2. La concreció dels currículums té la finalitat prioritària de garantir l'assoliment de les
competències bàsiques i les específiques de cada currículum, així com la consecució
de l'excel·lència en un context d'equitat.
3. Els criteris pedagògics del projecte educatiu del centre regeixen i orienten l'activitat
professional de tot el personal que hi treballa. El centre ha d'establir mesures i
instruments d'acollida i formació que facilitin el coneixement del projecte educatiu als
professionals que s'hi incorporin.
4. L’equip directiu ha d’impulsar el treball d'equip del claustre i la formació permanent
dels docents i del personal d'administració i serveis, per avaluar i, quan escaigui,
millorar l'organització i l'actuació pedagògica en els diferents contextos
d'ensenyament-aprenentatge.
5. Les famílies i la resta de persones membres de la comunitat escolar tenen dret a
conèixer el projecte educatiu del centre. Amb aquests efectes, cada centre ha de
mantenir el seu projecte educatiu a disposició de totes les persones membres de la
comunitat educativa i facilitar-los-en el coneixement.

1.2.

Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig modificada en alguns aspectes
per la Llei Orgànica 8/2013 de 9 de desembre

La Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig modificada en alguns aspectes per la Llei Orgànica
8/2013 de 9 de desembre estableix (text consolidat), en el seu article 120, que :
1. Els centres disposen d’autonomia pedagògica, d’organització i de gestió en el marc de
la legislació vigent i en els termes recollits en aquesta Llei i en les normes que la
despleguin.
2. Els centres docents disposen d’autonomia per elaborar, aprovar i executar un projecte
educatiu i un projecte de gestió, com també les normes d’organització i funcionament
del centre.
L’article 121 precisa les característiques del projecte educatiu dels centres:
1. El projecte educatiu del centre ha de recollir els valors, els objectius i les prioritats
d’actuació. Així mateix, ha d’incorporar la concreció dels currículums establerts per
l’Administració educativa que correspon fixar i aprovar al claustre, com també el
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tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres
ensenyaments.
2. El projecte esmentat, que ha de tenir en compte les característiques de l’entorn social i
cultural del centre, ha de recollir la forma d’atenció a la diversitat de l’alumnat i l’acció
tutorial, així com el pla de convivència, i ha de respectar el principi de no-discriminació
i d’inclusió educativa com a valors fonamentals, com també els principis i objectius que
recullen aquesta Llei i la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació.
3. En el marc del que estableixen les administracions educatives, els centres han
d'establir els seus projectes educatius, que s'han de fer públics amb l'objecte de
facilitar-ne el coneixement pel conjunt de la comunitat educativa. Així mateix,
correspon a les administracions educatives contribuir al desenvolupament del
currículum afavorint l'elaboració de models oberts de programació docent i de
materials didàctics que atenguin les diferents necessitats dels alumnes i les alumnes i
del professorat.
4. Correspon a les administracions educatives afavorir la coordinació entre els projectes
educatius dels centres d’educació primària i els d’educació secundària obligatòria a fi
que la incorporació dels alumnes a l’educació secundària sigui gradual i positiva.
5. Els centres han de promoure compromisos educatius entre les famílies o tutors legals i
el mateix centre en què es consignin les activitats que pares, professors i alumnes es
comprometen a dur a terme per millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat.
6.

El projecte educatiu dels centres privats concertats, que en tot cas s’ha de fer públic,
l’ha de disposar el seu respectiu titular i ha d’incorporar el caràcter propi al qual es
refereix l’article 115 d’aquesta Llei.

7. Correspon a les administracions educatives promoure l'especialització curricular dels
instituts d'educació secundària en funció de les alternatives que estableix aquesta Llei
orgànica, a fi que aquestes administracions puguin programar una oferta educativa
ajustada a les seves necessitats. Els centres docents han d'incloure les singularitats
curriculars i d'organització i els corresponents agrupaments pedagògics en el seu
projecte educatiu.
8. El projecte educatiu dels centres docents amb especialització curricular ha
d'incorporar els aspectes específics que defineixin el caràcter singular del centre.

1.3.

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (article 91) estableix que tots els centres vinculats
al Servei d'Educació de Catalunya han de disposar de projecte educatiu. El projecte educatiu
contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la
relació del centre amb l'entorn social, i ha de tenir en compte, si n'hi ha, els projectes
educatius territorials.
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. Aquests principis rectors són els següents:
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1. El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l'Estatut i la resta de
legislació vigent.
2. La transmissió i la consolidació dels valors propis d'una societat democràtica: la
llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
3. La universalitat i l'equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats i la integració de tots
els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons
públics.
4. El respecte de la llibertat d'ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat
d'elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders públics, la
llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes.
5. El pluralisme.
6. La inclusió escolar i la cohesió social.
7. La qualitat de l'educació, que possibilita l'assoliment de les competències bàsiques i la
consecució de l'excel·lència, en un context d'equitat.
8. El conreu del coneixement de Catalunya i l'arrelament dels alumnes al país, i el
respecte a la convivència.
9. El respecte i el coneixement del propi cos.
10. El foment de la pau i el respecte dels drets humans.
11. El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels
recursos naturals i del paisatge.
12. El foment de l'emprenedoria.
13. La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
14. L'afavoriment de l'educació més enllà de l'escola.
15. L'educació al llarg de la vida.
16. El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral
que vagi d'acord amb llurs conviccions.
17. L'exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.
A més, els centres de titularitat pública han d'incloure els principis específics que s'estableixen
a l'article 93 de la Llei 12/2009. Aquests principis específics són els següents:
1. La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i
socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb
un ensenyament de base científica, que ha d'ésser laic, d'acord amb l'Estatut, en els
centres públics i en els centres privats en què ho determini llur caràcter propi.
2. La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge
i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals.
3. La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració
social i laboral.
4. L'habilitació per a l'aprenentatge permanent.
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5. L'estímul i el reconeixement de l'esforç i la valoració del rigor, l'honestedat i la
constància en el treball.
6. La capacitació per a exercir activament la ciutadania.
7. L'aplicació general de criteris i procediments d'avaluació.
8. La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals.
9. La competència per a l'anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el
mitjà de transmissió.
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. El projecte educatiu de centre és el document estratègic marc de la
institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de
gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. En
aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets
característics del centre, d'acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del
centre.
El projecte de direcció, tal com estableix l'article 23 del Decret 155/2010, de 2 de novembre,
de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, ha
d'ordenar el desplegament i l'aplicació del PEC durant el seu període de vigència. Els decrets
que regulen l'ordenació curricular i les ordres d'avaluació consegüents estableixen aspectes
relatius a les concrecions curriculars, l'atenció a la diversitat, l'orientació i l'avaluació que el
PEC ha de contenir.
De manera sintètica, el projecte educatiu de centre ha d'incloure els elements següents:
1. Definició institucional: la identitat del centre, el caràcter propi, les seves
característiques, els elements de context i les necessitats educatives dels alumnes.
2. Objectius del centre: les prioritats i els plantejaments educatius en termes d'equitat i
d'excel·lència, coeducació, convivència, inclusió i atenció a la diversitat.
3. Criteris per a la concreció i el desenvolupament dels currículums, l'organització
pedagògica, l'estructura organitzativa pròpia, els aspectes relacionats amb la
singularitat dels ensenyaments del centre, l'aprenentatge de la convivència, la
col·laboració entre els sectors de la comunitat educativa, la relació del centre amb
l'entorn social i, en el cas dels centres públics, les seves implicacions en la definició de
llocs de la plantilla docent amb perfils professionals singulars.
4. Projecte lingüístic de centre: el tractament de les llengües al centre d'acord amb la
normativa vigent, que es concreta a partir de la realitat sociolingüística de l'entorn.
5. Els criteris per a la planificació del desplegament i la inserció de les tecnologies digitals
en els àmbits educatiu, administratiu i comunicatiu, com a referent per a l’elaboració
del pla TAC.
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6. Avaluació que es fonamenta en els indicadors de progrés que proporcionen informació
rellevant i ajuda en la presa de decisions de context (permeten la interpretació i la
correlació dels altres indicadors), de recursos (mesuren l'eficiència en l'ús i la gestió),
de processos (mesuren l'eficàcia i l'eficiència en relació amb els resultats) i de resultats
(mesuren el grau d'assoliment dels objectius del centre).
7. Altres elements que els centres considerin adequat d’incloure

1.4.

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

Al mateix temps, el decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius,
estableix en el seu article 2.1. que “l'autonomia dels centres educatius abasta els àmbits
pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials. El projecte educatiu del
centre n'és la màxima expressió”. Aquest decret estableix amb precisió les característiques del
PEC:
CAPÍTOL 1
Projecte educatiu del centre
Article 4
Definició
1. El projecte educatiu recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat
i li dóna sentit amb la finalitat que l'alumnat assoleixi les competències bàsiques i, més en
general, el màxim aprofitament educatiu.
2. El projecte educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la
comunitat educativa i la relació entre el centre i l'entorn social. El projecte educatiu ha de tenir
en compte, si n'hi ha, els projectes educatius territorials.
3. Per definir o actualitzar el projecte educatiu, cada centre ha de tenir en compte les
característiques socials i culturals del context escolar i, quan escaigui, de l'entorn productiu, i
preveure les necessitats educatives de l'alumnat.
Article 5
Contingut
1. El projecte educatiu de cada centre recull i, si escau, desenvolupa el caràcter propi del
centre definit per la titularitat. El caràcter propi ha de respectar els principis rectors del
sistema educatiu i per als centres de titularitat pública, el caràcter propi és el definit a l'article
93 de la Llei d'educació. A més, el projecte educatiu ha de contenir, com a mínim, els aspectes
que s'indiquen a continuació, amb les precisions que s'estableixen en aquest Decret:
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a) L'aplicació dels criteris d'organització pedagògica, les prioritats i els plantejaments
educatius, els procediments d'inclusió educativa, els valors i objectius que regeixen
l'aprenentatge de la convivència i altres actuacions que caracteritzen el centre.
b) Els indicadors de progrés pertinents, que han de referir-se a elements de context, recursos,
processos i resultats i que han de ser revisables periòdicament en funció dels resultats de
l'avaluació del centre. En qualsevol cas, se n'han d'incorporar de relatius a resultats o
rendiments acadèmics d'acord amb el que determini l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de
l'Educació.
c) La concreció i el desenvolupament dels currículums, els criteris que orientin l'atenció a la
diversitat i els que han d'orientar les mesures organitzatives, sempre d'acord amb els principis
de l'educació inclusiva i de la coeducació. Quan els ensenyaments impartits pel centre prevegin
en el seu currículum formació en centres de treball, les concrecions curriculars que faci el
centre han de contemplar també l'especificitat d'aquesta formació. En tot cas, el centre ha de
mantenir la concreció dels currículums a disposició de l'Administració educativa per tal que
aquesta en pugui comprovar l'ajustament als mínims curriculars que garanteixen la validesa
dels títols corresponents als ensenyaments reglats impartits.
d) Els criteris que defineixen l'estructura organitzativa pròpia.
e) El projecte lingüístic, que s'ha de concretar a partir de la realitat sociolingüística de l'entorn i
d'acord amb el règim lingüístic del sistema educatiu establert a les lleis. El projecte lingüístic
dóna criteri amb relació al tractament i l'ús de les llengües en el centre i recull els aspectes que
determinen les lleis sobre la utilització normal del català com a llengua vehicular i
d'aprenentatge, així com la continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos
lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i
pares d'alumnes. El projecte lingüístic també dóna criteri sobre l'aprenentatge de les dues
llengües oficials i de les llengües estrangeres. Així mateix, determina quina llengua estrangera
s'imparteix com a primera i quina o quines com a segones. Quan, d'acord amb el projecte
lingüístic, el centre acordi impartir continguts curriculars en alguna de les llengües estrangeres,
ha d'obtenir autorització del Departament d'Educació.
2. El centre pot introduir en el projecte educatiu tots els altres aspectes que, d'acord amb la
definició de projecte establerta a l'article 4 i amb els altres preceptes d'aquest Decret,
consideri pertinents.
3. El conjunt de normes d'organització i funcionament del centre a què fa referència el capítol
3 d'aquest títol han de ser coherents amb els principis, valors, objectius i criteris educatius que
el centre determini en el seu projecte educatiu.
Article 6
Aprovació i difusió
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1. Els procediments de formulació i aprovació dels projectes educatius s'han d'ajustar,
respectivament per als centres públics i privats concertats, al que estableixen els articles 94.1 i
95.1 de la Llei d'educació.
2. Els criteris pedagògics del projecte educatiu del centre regeixen i orienten l'activitat
professional de tot el personal que hi treballa. El centre ha d'establir mesures i instruments
d'acollida i formació que facilitin el coneixement del projecte educatiu als professionals que
s'hi incorporin.
3. Les famílies i la resta de persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conèixer el
projecte educatiu del centre. Amb aquests efectes, cada centre ha de mantenir el seu projecte
educatiu a disposició de totes les persones membres de la comunitat educativa i facilitar-losen el coneixement.
Article 7
Carta de compromís educatiu
1. En aplicació del projecte educatiu, cada centre ha de formular una carta de compromís
educatiu amb les famílies.
2. La carta de compromís educatiu ha d'expressar els compromisos que cada família i el centre
s'avenen a adquirir en relació amb els principis que la inspiren, i que han de ser els necessaris
per garantir la cooperació entre les accions educatives de les famílies i la del centre educatiu
en un entorn de convivència, respecte i responsabilitat en el desenvolupament de les activitats
educatives.
3. Els compromisos expressats en cada carta s'entenen en el marc del respecte als drets i les
llibertats de les famílies recollits a les lleis i pressuposen el respecte de la família al caràcter
propi del centre.
4. Els compromisos s'han de referir, com a mínim, al seguiment de l'evolució dels i de les
alumnes, a l'acceptació dels principis educatius del centre, al respecte a les conviccions
ideològiques i morals de la família en el marc dels principis i valors educatius establerts a les
lleis, a l'adopció de mesures correctores en matèria de convivència i a la comunicació entre el
centre i la família.
5. Els continguts comuns de la carta de compromís educatiu són elaborats pel centre, en el
marc de les orientacions del Departament d'Educació, amb la participació de la comunitat
escolar, i són aprovats pel consell escolar. La carta pot incloure compromisos específics
addicionals, que ambdues parts convinguin en el marc del projecte educatiu i d'acord amb els
principis i valors educatius establerts a les lleis, i és revisada periòdicament en els termes i
terminis que acordin el centre i el pare, mare o tutor o tutora legal. L'actualització de la carta
s'ha de realitzar, almenys, a l'inici de cada etapa educativa.
6. La carta de compromís educatiu i les seves modificacions és signada per la direcció del
centre públic o per la persona titular del centre privat concertat o, en el seu nom, per qui
disposin les normes d'organització i funcionament del centre, i pel pare, mare o tutor o tutora
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legal de l'alumne/a. De la carta signada n'ha de quedar constància documental al centre i a la
família.
7. L'aplicació d'aquest article és preceptiu en els ensenyaments d'educació infantil i en
l'educació bàsica, i aconsellable en la resta d'ensenyaments en què sigui rellevant la implicació
de la família en l'educació escolar.
Article 8
Relació amb la participació de la comunitat escolar
1. Sense perjudici de la participació que s'exerceix a través dels òrgans de participació en el
control i gestió dels centres a què fa referència el capítol 4 d'aquest títol, els projectes
educatius han de preveure mecanismes de participació de l'alumnat, professorat i famílies en
la vida del centre per orientar-la a l'assoliment dels objectius educatius.
2. Per facilitar aquesta participació, els centres han de tenir especialment en compte que les
associacions de mares i pares i les associacions d'alumnes tenen per finalitat essencial
promoure i facilitar la participació en les activitats del centre.
Article 9
Relació amb les activitats complementàries, extraescolars i serveis escolars
1. L'oferta i contingut d'activitats escolars complementàries, si n'hi ha, ha de ser coherent amb
els objectius educatius establerts en el projecte educatiu del centre i han de contribuir a
facilitar-ne l'assoliment, d'acord amb l'horari escolar establert legalment.
2. El contingut de les activitats extraescolars que s'ofereixin a través del centre ha de ser
compatible amb els objectius educatius establerts en el projecte educatiu i ha de tenir en
compte, si n'hi ha, el projecte educatiu territorial.
3. L'oferta i prestació del serveis escolars de transport, menjador i altres que en cada cas
escaigui s'han de regir pels criteris educatius que s'estableixin en els projectes educatius dels
centres. En cap cas, la prestació del servei pot comportar contradicció amb els objectius
educatius establerts en els projectes
Article 10
Relació amb la programació general anual
1. Els centres educatius han d'elaborar la programació general anual, que és la concreció de les
prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament del centre per al curs
corresponent, incloses, si escau, les concrecions relatives als projectes, el currículum, les
normes i tots els plans d'actuació acordats i aprovats.
2. El projecte educatiu ha d'orientar les successives programacions generals anuals del centre i
establir els criteris, indicadors i procediments per a l'avaluació de l'assoliment dels objectius
previstos. El resultat d'aquesta avaluació es recull en la memòria anual corresponent.
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3. La direcció de cada centre públic i la titularitat i la direcció de cada centre privat concertat
han de garantir que la comunitat escolar és informada del contingut de la programació general
anual i del resultat de la seva avaluació.
Article 11
Vinculació amb l'entorn
Els projectes educatius dels centres han de considerar mecanismes de col·laboració amb
l'entorn i estratègies d'actuació que els vinculin amb els altres centres del mateix nivell, amb
els ajuntaments, amb el projecte de zona educativa, amb els plans d'entorn i altres plans
socioeducatius i amb els projectes educatius de caràcter territorial, si n'hi ha. Així mateix, s'han
de tenir en compte els processos que assegurin la coordinació entre projectes educatius dels
centres que imparteixen les etapes educatives successives a un mateix alumnat. En relació
amb els ensenyaments professionalitzadors, s'han de considerar també les vinculacions amb
els sectors productius.
Article 12
Acords de coresponsabilitat
1. Els centres educatius poden establir acords de coresponsabilitat amb l'Administració
educativa per a l'aplicació del seu projecte educatiu d'acord amb el projecte de direcció a què
fa referència l'article 31.2, quan escaigui.
2. El Departament d'Educació ha de prioritzar els acords de coresponsabilitat amb els centres
que desenvolupin estratègies orientades a assegurar l'equitat i a millorar els resultats
educatius en entorns de característiques socioeconòmiques i culturals especialment
desafavorides o singulars, o projectes d'excel·lència educativa que aportin experiències de
qualitat al sistema educatiu.
3. Correspon al consell escolar aprovar l'acord de coresponsabilitat i participar en l'avaluació
de l'aplicació en els termes que s'hi estableixin.
4. L'Administració educativa i el centre han de definir els objectius dels acords de
coresponsabilitat segons els principis que orienten el sistema educatiu.
5. L'acord de coresponsabilitat inclou:
a) El pla d'actuació.
b) Les singularitats del centre i el seu entorn.
c) Els recursos addicionals associats, si escau.
6. En els acords de coresponsabilitat, l'Administració educativa es compromet a facilitar
recursos addicionals o mitjans necessaris per a l'aplicació del pla. El centre es compromet a
aplicar el pla d'actuacions i a retre comptes a la comunitat escolar i a l'Administració educativa
de l'assoliment dels objectius, en els termes establerts a l'acord.
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7. La renovació de l'acord de coresponsabilitat resta subjecta al resultat de l'avaluació.
Article 13
Prestació de serveis educatius i de suport als centres
L'assessorament i suport que proporcionen els serveis educatius als centres s'ha d'orientar a
l'assoliment dels objectius del projecte educatiu. Amb aquesta finalitat, cada centre ha
d'acordar amb el servei educatiu, d'acord amb les funcions i recursos del servei i en funció de
les necessitats de l'alumnat del centre, la planificació de les actuacions que ha de rebre, i ha de
fer anualment la valoració del servei obtingut.
CAPÍTOL 2
Autonomia pedagògica i organització dels currículums
Article 14
Concrecions del currículum i mesures organitzatives associades
1. La concreció dels currículums dels diferents ensenyaments a què fa referència l'article 5.1.c)
té la finalitat prioritària de garantir l'assoliment de les competències bàsiques i les específiques
de cada currículum, així com la consecució de l'excel·lència en un context d'equitat, i pot
comportar la incorporació d'objectius addicionals i l'adopció de mesures organitzatives i de
gestió específiques.
2. Les mesures esmentades a l'apartat anterior poden afectar variables com l'ús del temps i
dels espais, l'agrupament de l'alumnat i els criteris d'assignació de docència al professorat, l'ús
dels recursos didàctics, la utilització de la biblioteca escolar i la formació del professorat i
d'acord amb el que determinin els decrets d'ordenació curricular aplicables, la distribució de
les àrees i matèries per cicles o cursos.
Article 15
Acció tutorial
1. L'acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al
desenvolupament personal i social de l'alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i
moral, d'acord amb la seva edat, i comporta el seguiment individual i col·lectiu de l'alumnat
per part de tot el professorat.
2. Les actuacions associades a l'acció tutorial, com a mínim, han de:
a) Informar les mares, els pares o tutors/es sobre l'evolució educativa dels seus fills i filles, i
oferir-los assessorament i atenció adequada.
b) Facilitar a pares, mares i tutors/es legals l'exercici del dret i el deure de participar i implicarse en el procés educatiu dels seus fills i filles.
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c) Vetllar pels processos educatius de l'alumnat i promoure, especialment a l'etapa d'educació
secundària obligatòria, la implicació de cada alumne/a en el seu procés educatiu.
d) Dur a terme la informació i l'orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de
l'alumnat, tot evitant condicionants lligats al gènere.
e) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del
centre.
f) Aquelles altres actuacions de caràcter individual o col·lectiu específicament establertes en
els decrets reguladors del currículum de cada ensenyament, entre les quals, en els
ensenyaments professionalitzadors que escaigui, hi haurà la tutorització de les pràctiques en
les empreses.
Article 16
Projectes d'innovació pedagògica i curricular
1. Els centres poden desenvolupar projectes d'innovació pedagògica i curricular, d'acord amb
el seu projecte educatiu, amb l'objectiu d'afavorir la millora de la qualitat del servei educatiu
que presten i, en particular, la millora dels resultats educatius.
2. Els projectes es poden referir a un o més centres i poden comportar, a més de les
vinculacions que escaigui amb els ens locals, vinculacions amb la universitat, amb els sectors
econòmics o amb altres organitzacions.
3. Els centres tenen a disposició de l'Administració educativa els seus projectes d'innovació
pedagògica i curricular per tal que aquesta pugui garantir-ne, quan escaigui, l'adequació.
Article 17
Estratègies didàctiques pròpies del centre
1. En la concreció i desenvolupament del currículum, que s'ha de recollir en el projecte
educatiu, els centres poden implantar estratègies didàctiques pròpies que requereixin una
organització horària de les matèries diferent de l'establerta amb caràcter general, amb
l'objectiu fonamental de millorar els resultats educatius de l'alumnat i els processos
d'ensenyament i aprenentatge. En aquestes estratègies s'hi entenen compresos els projectes
didàctics propis prèviament autoritzats.
2. L'aplicació d'estratègies didàctiques pròpies requereix la proposta del claustre de
professorat i l'aprovació del consell escolar del centre i, en el seu cas, de la persona titular.
3. Les estratègies didàctiques pròpies que impliquin una alteració en l'assignació global de les
hores de cada matèria en el conjunt de l'etapa o que augmentin el nombre màxim de matèries
que es poden cursar simultàniament, han de comptar amb l'autorització del Departament
d'Educació abans de la seva aplicació en el centre.
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4. Entre les estratègies didàctiques pròpies, els centres que imparteixen ensenyaments
professionalitzadors han de considerar, si escau, les que es derivin d'acords o convenis amb els
ens locals, empreses i altres institucions del sector productiu, que poden comportar
l'establiment de calendaris escolars específics d'aquests ensenyaments, en els termes i amb les
limitacions que el Departament d'Educació determini.

1.5.

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a
l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu

Per la seva banda, el decret d’inclusió assenyala que
Aquest Decret té per objecte garantir que tots els centres educatius sostinguts amb fons
públics dins l'àmbit de l'ensenyament no universitari siguin inclusius mitjançant l'establiment
de criteris que orientin l'organització i la gestió dels centres; l'ordenació de mesures i suports
per a l'atenció educativa i per a la continuïtat formativa de tots i cadascun dels alumnes, i la
diversificació de l'oferta de serveis dels centres d'educació especial per esdevenir, també,
centres d'educació especial proveïdors de serveis i recursos per als centres educatius ordinaris
a fi de completar la xarxa de suports a l'educació inclusiva.
Inclou aspectes diversos relacionats amb el projecte educatiu
1. Al seu Article 4, 3. Els serveis educatius donen suport als docents dels centres
sostinguts amb fons públics dins l'àmbit de l'ensenyament no universitari per a la
realització efectiva del projecte educatiu de cada centre, i hi col·laboren, i orienten i
acompanyen el treball en xarxa del sistema educatiu inclusiu.
2. Al seu Article 6, de Funcions dels centres educatius, correspon als centres educatius:
a) Disposar d'un projecte educatiu de centre que fomenti i garanteixi una atenció
educativa inclusiva i de qualitat per a tots els alumnes, ajustant a aquest
objectiu tots els recursos de què disposa el centre, i que es desplegui
mitjançant el projecte de direcció o la programació anual, en cas que no hi
hagi projecte de direcció.
b) Impulsar i promoure, a través de l'equip directiu, el treball d'equip del claustre
i la formació permanent dels docents i del personal d'administració i serveis,
per avaluar i, quan escaigui, millorar l'organització i l'actuació pedagògica en
els diferents contextos d'ensenyament-aprenentatge.
c) Constituir la comissió d'atenció a la diversitat (CAD), o òrgan equivalent, com
una estructura organitzativa del centre que ha de proposar l'organització i la
gestió de les mesures i els suports per atendre tot l'alumnat del centre, i que
ha de fer-ne el seguiment i l'avaluació per tal d'ajustar aquestes mesures i
suports a les seves necessitats.
d) Adequar l'acció educativa al reconeixement i a la valoració de les diferents
característiques i necessitats d'aprenentatge i socialització dels alumnes,
mantenint altes expectatives d'èxit per a tots ells.
e) Dissenyar, dins del projecte educatiu, entorns d'aprenentatge flexibles que
ofereixin opcions variades per donar una resposta ajustada a les necessitats
dels alumnes, cercant la personalització de l'aprenentatge i dissenyant
activitats i materials que permetin l'avenç de tots i cadascun dels alumnes,
tenint en compte que poden presentar àmplies diferències en les seves
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capacitats, en les aptituds, actituds i els ritmes, i en les maneres d'interessarse per l'aprenentatge, i de percebre, comprendre i expressar el coneixement.
3. Al seu Article 7, 3. Les mesures i els suports per a l'atenció educativa dels alumnes
s'han de preveure al projecte educatiu de centre i a les normes d'organització i
funcionament de centre, en els termes següents:
a) Han de garantir que els contextos escolars ofereixin les condicions
d'aprenentatge necessàries per desenvolupar les fortaleses dels alumnes;
vetllar per la seva vinculació amb els aprenentatges i el grup, i facilitar l'accés a
l'aprenentatge i a la participació i assegurar el progrés de tots.
b) Han de concretar-se en la programació general anual i avaluar-se en la
memòria anual i en les programacions d'aula.
c) Han de preveure el grau d'intensitat de suport que correspongui: mesures i
suports universals, addicionals i intensius.

1.6. ORDRE ENS/xxx/201x, de x de x, per la qual es determinen el
procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació
a l’educació secundària obligatòria
Finalment l’ordre d’avaluació estableix, pel que fa als PEC, que
1. Han d’incloure els criteris generals adoptats respecte a l’avaluació i el pas de curs dels
alumnes, a l’acreditació de l’etapa i al disseny d’activitats d’avaluació i activitats
adreçades a millorar nivells competencials no assolits.
2. En el marc de la seva autonomia, els centres organitzen i desenvolupen el currículum
establert en el Decret 187/2015, de 25 d’agost. Han de concretar quines competències
prioritzaran cada curs d’acord amb el projecte educatiu de centre (PEC), que seran un
referent de l’avaluació i el pas de curs. Des de cada matèria i des dels espais curriculars
interdisciplinaris com el Treball de Síntesi, el Projecte de Recerca o el Servei
Comunitari, les programacions donen resposta als objectius generals establerts al PEC,
que inclouen també l’acció tutorial i l’orientació educativa.

1.7.
1.
2.
3.

Altra normativa de rellevància a tenir en compte
DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del
personal directiu professional docent.
Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària
obligatòria
Qualsevol altra normativa rellevant serà incorporada automàticament al PEC sense que
calgui obrir necessàriament cap procediment formal de revisió o modificació. Les
modificacions, tanmateix, seran comunicades a la comunitat educativa del centre.
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2. El centre en el seu context
L’Institut Pla de l’Estany està situat a la capital de la comarca del Pla de l’Estany, Banyoles. És
l’Institut més petit dels tres centres públics de la població, amb poc més de 600 alumnes, entre
ESO, Batxillerat i Cicles. A la ciutat hi ha un altre centre, concertat, d’una sola línia i que no
ofereix ni Batxillerat ni Cicles formatius. L’Institut Pla de l’Estany ofereix l’ESO (amb un nombre
de grups per curs que oscil·la entre 3 i 5), el Batxillerat (que oscil·la entre 1 i 2 per curs), i tres
cicles de formació professional: el CFGM APD en dual, el CFGM SMX i el CFGS DAM en dual.
La comarca del Pla de l’Estany està situada, per nivell de riquesa, lleugerament per sota de la
mitja catalana, si bé amb grans diferències entre les seves localitats. El nucli de la comarca és
Banyoles, que concentra gairebé dues terceres parts de la seva població, alhora que presenta
característiques pròpies en relació a les poblacions del voltant: una població estrangera molt
major, una taxa d’atur que les multiplica per dos, amb tota probabilitat una renda familiar
mitja menor, i un nivell d’instrucció també menor. Aquest fet és molt important per al nostre
centre, perquè rep alumnes de dos entorns força diferents com són el municipi de Porqueres i
el sud de Banyoles. En el primer cas, trobem les característiques que hem exposat per a les
poblacions del voltant de Banyoles i es tracta d’una zona d’habitatge unifamiliar adossat o
aïllat. En el segon cas, la zona sud de Banyoles, hi trobem el barri de la Farga, on una mica més
del 50% de la seva població procedeix de la immigració recent.
RFDB/habitant, 2013 (índex) (idescat)
Catalunya

Comarca

Banyoles

Porqueres

Cornella del Terri

100

92,7

91

n.d.

n.d.

Atur, novembre 2016 (percentatge) (idescat; xifra - diputació de Girona)
Catalunya (3r tri)

Comarca

Banyoles

Porqueres

Cornella del Terri

14,63

8,71

10,23

5,84

5,55

Població de nacionalitat no espanyola, 2015 (percentatge) (idescat)
Catalunya

Comarca

Banyoles

Porqueres

Cornella del Terri

13,7

14,2

19,41

5,6

6,26
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Nivell d’instrucció, 2011 (percentatge) (idescat)
Estudis

Catalunya

Comarca

Banyoles

Porqueres

Cornella del Terri

Sense titulació

10,01

7,12

7,32

n.d.

n.d.

Primaris

13,45

14,7

14,76

15,89

17,73

Secundaris

56,20

60,07

59,43

63,53

56,92

Superiors

20,32

18,04

18,46

n.d.

n.d.

Un estudi de l’Ajuntament de Banyoles detalla les dificultats que aquesta població immigrada
presenta pel que fa a l’educació (assenyalant que allò rellevant no és la nacionalitat sinó la
procedència de la família, ja que molts fills de la immigració ja tenen nacionalitat espanyola,
però això no fa desaparèixer les seves dificultats).
Graduació a l’ESO, curs 2015-16, instituts de Banyoles (%)

Procedència
familiar

Graduen

Graduen amb diversificació o adaptació No graduen
curricular

Espanya

85,79%

13,69%

5,26%

Marroc

46,67%

40%

13,33%

Gàmbia

16,67%

36,67%

46,67%

Òbviament la població immigrada no constitueix la totalitat ni molt menys dels alumnes amb
NEE del centre, però sí que en representa el 75%, essent els majoritaris els procedents del
Magreb i de l’Àfrica subsahariana (que constitueixen el 68,4% de tots els alumnes amb
NEE). D’aquí que l’educació de la població immigrada hagi passat a ser a Banyoles una qüestió
de ciutat i que els alumnes amb NEE es reparteixin de forma equitativa entre els diversos
centres de secundària.
En conjunt, la diversitat del centre és elevada, fet ben expressat per l’índex d’alumnes amb
necessitats educatives especials (motrius, físiques, psíquiques i sensorials) triplica en els
darrers anys la mitja catalana i l’índex d’alumnes amb una situació econòmica desfavorida
duplica la mitja catalana.
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En aquest context, és possible analitzar les característiques de l’Institut Pla de l’Estany prenent
com a punt de partida les competències bàsiques de 4t i els indicadors de centre. Des d’aquest
punt de vista, el centre presenta les següents característiques:
1. Des del punt de vista de les competències bàsiques de 4t d’ESO, els resultats del centre
són bons, mesurats tant en termes absoluts com relatius. La mitja del centre se situa
sempre a la paritat o superior dels resultats del conjunt de Catalunya, i els millors
alumnes es troben situats a la banda alta o, almenys, mitja-alta. Per contra, un grup,
amb una adaptació curricular, presenta resultats menys optimistes.

Centre en relació a Catalunya

Grup A

Grup B

Grup C

Català

MA, > Cat.

A

A

MB

Castellà

MA, > Cat.

A

A

MB

Anglès

MA, = Cat.

A

A

B

Matemàtiques MA, > Cat

MA

A

B

Ciències
Tecno.

MA

MA

MB

MA, = Cat

nota: A= Alt; MA= Mitjà alt; MB= Mitjà baix; B= Baix
2. Al mateix temps, els resultats assolits a les PAU indiquen un bon rendiment acadèmic
de molts alumnes al batxillerat. Efectivament, segons el SIC la majoria dels alumnes
que es presenten superen les PAU, en un percentatge proper al 100% i superior a la
mitjana i a la mediana de Catalunya.
3. Des del punt de vista dels indicadors de centre, el perfil de centre mostra un bon
rendiment relatiu: en un context d’alta diversitat i d’una ràtio professors/alumne
baixa, el percentatge de graduació és mig-alt. Alhora, el perfil de centre ens indica que
hi ha marge de millora en les proves de 4t d’ESO i en l’abandonament escolar.
Recordem, tanmateix, que el perfil de centre es basa en la mediana, d’aquí que hàgim
dit en el punt a) que els resultats de les competències bàsiques són bons i que aquí hi
ha marge de millora.
En definitiva, el centre presenta bons resultats entre l’alumnat ordinari i és capaç d’oferir-los
una educació de qualitat i competitiva quan cal enfrontar-se a proves externes d’accés als
estudis superiors. Al mateix temps, presenta dificultats amb els alumnes de més baix
rendiment acadèmic, procedents molts d’ells de la immigració recent. Analitzant el SIC de
forma individual i en la seva evolució en els darrers anys, cal afegir o matisar que:
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4. El centre té una elevada participació de les famílies, que, tanmateix, s’ha reduït en els
dos darrers cursos i que cal recuperar
5. Que s’ha fet un gran esforç en els darrers anys per millorar els resultats dels alumnes
amb baix rendiment, sobretot a partir de programes de diversificació curricular i de
plans individualitzats
6. Que, en el marc de la problemàtica dels alumnes amb baix rendiment, cal millorar
l’absentisme d’algunes tipologies d’alumnat i, especialment, de l’alumnat dels cicles
formatius
A aquesta caracterització cal afegir que, malgrat que no es disposa d’indicadors sistemàtics, cal
fer notar que el centre és molt conegut i valorat en el municipi de Porqueres, la majoria de
l’alumnat de l’escola pública del qual accedeix al centre, i també en el barri en el qual està
implantat, però que en canvi és menys valorat i conegut en el conjunt del municipi de
Banyoles.
La darrera característica a destacar de l’Institut Pla de l’Estany és que en els propers anys
assumirà bona part del creixement de la població escolar de la comarca en els estudis d’ESO i
Batxillerat, si bé s’havia assenyalat que el centre arribaria a 6 grups per curs quan en realitat el
nombre màxim serà de 5.
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3. Objectius del centre
Els objectius del centre es concreten en un conjunt de perspectives que podem definir com la
Missió, la Vissió, els Valors, i la Política de Qualitat, que s’expressen tot seguit. Finalment,
definim la Missió que assumim en uns objectius concrets (document aprovat en claustre). Al
mateix temps, per al bon funcionament del centre és necessari d’especificar amb claredat els
drets i deures dels membres de la comunitat educativa, l’alumnat, el professorat, i les famílies.
La carta de compromís especifica els més rellevant.

3.1.

Missió

L’Institut Pla de l’Estany té per missió proporcionar a tot el seu alumnat un ensenyament
democràtic i plural que assegura al mateix temps l'excel·lència i l'equitat. Amb això vol
promoure ciutadans formats intel·lectualment, autònoms, crítics i capaços de desenvolupar-se
tant des d’un punt de vista personal com acadèmic i professional en el món d’avui, amb
especial atenció a les noves tecnologies i les llengües estrangeres. Assolim aquests objectius a
partir d’un aprenentatge actiu, que té en compte tant la vessant intel·lectual com emocional
de tot l’alumnat, orientador, i basat en els nostres valors fonamentals: convivència, esforç,
responsabilitat, esperit crític i creativitat.

3.2.

Visió

Assumim un ideal de centre que es vol fonamentar en:
1. Considerar l’alumne com el centre de l’aprenentatge i de totes les activitats que es
duen a terme al centre.
2. Desenvolupar en l’alumnat la motivació, les ganes i l’esperit d’aprendre, la
responsabilitat, l’autonomia personal i la seva capacitat de continuar la formació i
inserir-se en el món professional
3. Promoure en les nostres famílies la participació en l’educació dels seus fills i filles i en
les activitats del centre.
4. Promoure un equip de professionals, docents i de PAS, il·lusionat i format
professionalment per portar a terme el Projecte Educatiu del Centre.
5.

Inserir la nostra tasca educativa en una perspectiva responsable i compromesa amb la
societat, l’economia, el territori i el medi ambient.

6. Fomentar l’avaluació i la millora continuada de tota la nostra tasca educativa

3.3.

Valors

Els valors que assumim són els de convivència, esforç, responsabilitat, esperit crític i creativitat
1. Convivència: entenem per convivència una adequada relació de cadascú amb si
mateix, amb els altres i amb el món; la participació, la implicació i el compromís de
tota la comunitat escolar en la gestió del centre; la potenciació de l’equitat, la no
discriminació per cap raó i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors
compartits, i de la mediació escolar, la cultura del diàleg i el foment de la cultura de la
pau com a valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.
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2. Esforç: l'esforç és la capacitat de treballar durant un temps continuat per aconseguir
uns objectius determinats. Ajuda a ampliar al màxim les capacitats de cadascú per
obtenir uns millors resultats i permet vèncer i superar els obstacles en els diferents
àmbits de la vida (l'escola, la família, els amics...). No assolir del tot un objectiu no
equival a un fracàs: el camí que duu a acostar-se a un objectiu també és un
aprenentatge.
3. Responsabilitat: la responsabilitat és la capacitat de dur a terme els compromisos
adquirits i assumir les conseqüències de les pròpies accions. Ser responsable exigeix
comprometre's, és a dir, decidir el que s'ha de fer i actuar en conseqüència i és
imprescindible per a ser persones autònomes.
4. Esperit crític: entenem per esperit crític la capacitat de reflexió i d'anàlisi, per anar-se
formant una opinió pròpia i informada. Cal curiositat per aprendre i capacitat per
escoltar l'altre, per comparar arguments i per exposar les pròpies idees.
5. Creativitat: la creativitat és la capacitat de trobar respostes útils als canvis constants
de la societat. El concepte de creativitat està associat a la novetat, els processos
d’innovació i l’originalitat… i el volem aplicar tant en el sentit d’una educació creativa
(segons la qual el professorat genera una sèrie d’estratègies que motiven a l’alumnat)
com en el sentit d’una educació per a la creativitat (amb la qual es fomenta aquesta
habilitat en el conjunt de l’alumnat).

3.4.

Política de qualitat

La política de qualitat del nostre centre abasta tots els processos clau relacionats amb
l’ensenyament-aprenentatge a la secundària obligatòria (ESO) i postobligatòria (Batxillerat i
CFGM i CFGS), alhora que el conjunt de la gestió del centre, acadèmica, administrativa, de
comunicació i de relació amb l’entorn.
La política de qualitat es basa en l’anàlisi i avaluació de la nostra tasca educativa i de gestió i en
la introducció de totes aquelles mesures que millorin els resultats de la nostra tasca educativa,
que té per finalitat l’excel·lència i l’equitat, i que incrementin la satisfacció de tots els membres
de la comunitat educativa. La millora de la qualitat es fonamenta en l’ús d’estàndards que
possibilitin aquesta avaluació de manera objectivable, que són, per una banda, l’ISO9001:2015
(que s’assolirà en el període 2017-20 dins del PQiMC del Departament d’Ensenyament) i, per
l’altra i pel que fa als aspectes més estrictament pedagògics, el model SCAP (model
competencial orientador, Significativitat, Comunicació, Acció i Projecció dels aprenentatges de
l’alumne).

3.5.

Objectius que desenvolupen la Missió

La missió que assumeix l’Institut Pla de l’Estany es concreta en el següents objectius:
Com a ideal educatiu,
1. Promoure el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes mitjançant una
formació humana integral basada en la coeducació i l’educació inclusiva.
2. Potenciar la maduració global i harmònica de l’alumnat, tant en l’àmbit afectiu i
relacional com cognitiu.
3. Afavorir l’esperit de recerca, creativitat i rigor intel·lectual.
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4. Vetllar perquè l’alumne aprengui a planificar i organitzar el seu propi temps en
els diferents camps de l’activitat: estudi, esport i lleure.
5. Fomentar l’accés de l’alumnat al coneixement i l’ús de les noves tecnologies.
6. Fomentar el ple coneixement de les llengües oficials de Catalunya i de les llengües
estrangeres.
7. Procurar un bon clima de centre, que potenciï la convivència així com un clima d’aula
que estimuli l’aprenentatge i el benestar personal.
8. Atendre la diversitat de l'alumnat amb els recursos necessaris.
De valors,
1. Vetllar per difondre els principis democràtics i els drets humans fonamentals i de
l’infant.
2. Fomentar la llibertat, la solidaritat, el respecte, la igualtat, la tolerància, l’educació
per la pau i evitar les actituds discriminatòries ja sigui per raó de sexe, la cultura, la
religió o altres circumstàncies.
3. Afavorir l’esforç, l’esperit crític i la responsabilitat de l’alumnat.
4. Afavorir les actituds respectuoses amb el medi ambient.
De línia pedagògica,
1. Organitzar els diversos nivells d’estudis pel que fa a l’acció tutorial, coordinació
del professorat, agrupament de l’alumnat, horaris i infraestructura de manera que
possibilitin i impulsin l’ús d’una metodologia activa en la pràctica pedagògica.
2. Fomentar la participació de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge.
3. Proporcionar una atenció específica i individualitzada a aquell alumnat que presenti
dificultats en l’assoliment de les capacitats de l’etapa.
4. Potenciar en els docents el paper d’orientador i estimulador del procés
d’ensenyament/aprenentatge.
5. Molt en particular, orientar l’alumnat en aspectes escolars i en el trànsit als estudis
universitaris, a d’altres estudis posteriors, i al món laboral.
6. Fomentar la coordinació amb els centres educatius de primària, els serveis
externs (EAP, CRP, Mossos d’Esquadra, etc.) i amb altres òrgans que permeten un
treball coordinat.
En la gestió,
1. Potenciar la participació de tots els membres de la comunitat educativa en el bon
funcionament del centre.
2. Procurar que els recursos econòmics del centre garanteixin la seva conservació i
modernització constant.
De caire social,
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1. Incidir en la socialització de l’alumnat a través del grup classe, el treball en grup i les
sortides acadèmiques i de lleure.
2. Promoure la cohesió social en totes les activitats de l’Institut.
3. Utilitzar i fomentar el català tant en la pràctica educativa i administrativa del centre
com en l’àmbit de les relacions socials.
4. Promoure l’arrelament del centre en el seu medi vinculant-lo al teixit social,
econòmic i cultural de la comarca i del país.
5. Facilitar l’ús social de les instal·lacions del centre, segons la normativa vigent.
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3.6. Carta de compromís
La carta de compromís expressa la coresponsabilització de centre i família en l’educació de
l’alumnat, i també la responsabilització del propi alumnat.
En les reunions entre el tutor/a del centre i la família es farà un seguiment del compliment de
la Carta de compromís.
El contingut de la Carta de compromís formarà part de la formació que rebrà l’alumnat en el
marc de l’acció tutorial.

El model que s’utiilitzarà serà el següent:

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Les persones sotasignades, ………………………..., director del centre educatiu Institut Pla
de l’Estany

i……………………………....................................................(nom i cognoms),

(pare,

mare,

tutor,

tutora)

de

l’alumne/a

.............…………………………................................, que cursa ..................., i el propi
alumne/a, conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la
família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta
els següents compromisos:
Per part del centre
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la
personalitat de l’alumne o alumna.
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de
l’alumne o alumna.
4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i
funcionament del centre.
5. Compartir amb les famílies els valors i normes de convivència del centre, així
com les mesures adoptades davant de qualsevol conflicte.
6. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar
el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la
família els resultats de les avaluacions.
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7. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per
atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne
informada la família.
8. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució
acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna.
9. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al
centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu
desenvolupament acadèmic i personal.
10. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que
formuli la família.
11. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i el
contingut.

Per part de la família
1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i,
més específicament, la de l’equip directiu.
2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les
complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
3. Instar el fill o filla a acceptar i respectar les normes d’organització i
funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el
desenvolupament normal de les classes.
4. Vetllar perquè el fill o la filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència
regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques
encomanades a casa pel professorat.
5. Posar-se en contacte amb el centre per contrastar les discrepàncies,
coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en
la formació del fill o filla.
6. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al
procés d’aprenentatge.
7. Atendre amb la major rapidesa possible les peticions d’entrevista o de
comunicació que formuli el centre.
8. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
9. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
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10. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos
de la carta i, si escau, el contingut.

Per part de l’alumne/a
1. Esforçar-se per aprendre.
2. Preparar el material que necessita a l’aula i organitzar-se la feina amb llistes,
horaris, etc.
3. Dedicar un temps periòdic a repassar el que s’ha aprés a l’aula.
4. Mostrar interès per totes les activitats que es fan a l’aula.
5. Valorar el resultat de les seves tasques
6. Tenir cura del material escolar i respectar les instal·lacions del centre.
7. Acceptar els límits i normes, tant a casa (descans, alimentació, higiene,
comportament, etc.) com en el centre educatiu (convivència, relacions
personals, etc.).
8. Utilitzar habilitats socials de relació (saludar, disculpar-se, donar les gràcies,
etc.).
9. Procurar mantenir relacions harmòniques i gestionar positivament els
conflictes.
10. Tractar amb respecte a totes les persones.
11. Respectar les normes d’aula que ajuden a establir un clima de convivència i
de relació positiva, tant entre els alumnes com amb els professors.
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

En cas que la família no volgués signar, se signarà la diligència següent:
Diligència
per
a
fer
constar
l’alumne/a:.........................................................

que

els

pares

de

que cursa ................. després de llegir la Carta de Compromís Educatiu, no la volen
signar .
I per això signen aquest document.
Nom del pare, mare, tutor/a .................................................................
DNI ...................................
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3.7. Drets i deures d’alumnes i professorat
3.7.1. Drets i deures dels alumnes
Secció 1 Dels drets
L’INS Pla de l’Estany vetllarà per al compliment de tots els drets de l’alumnat que queden
recollits en aquest apartat.
D’acord amb l’article 21 de la llei 12/2009 d’Educació (LEC), l’alumnat té dret a:
1. Ser protagonistes del procés educatiu, i a rebre una educació integral i de qualitat.
2. La protecció de les seves dades personals regulada en la LOPD (Llei orgànica de
Protecció de Dades).
3. Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats.
4. Accedir a la formació permanent.
5. Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme
d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment.
6. Rebre una valoració objectiva del seu rendiment escolar i del seu progrés personal.
7. Ser informat dels criteris i els procediments d’avaluació.
8. Ser educat en la responsabilitat.
9. Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de
diàleg i de cooperació.
10. Ser educat en el discurs audiovisual.
11. Ser atès amb pràctiques inclusives i, si s’escau, de compensació.
12. Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre.
13. Reunir-se i, si s’escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.
14. Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui
donar lloc a situacions de desemparament.
15. Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional
16. Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu.
17. Realitzar les activitats en condicions de seguretat i salut per la seva integritat i/o la dels
altres.
18. Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o
accident.
Qualsevol incompliment d’aquests drets podrà ser denunciat per l'afectat o els seus
representants legals per escrit al director/a del centre. També es podran presentar davant la
Delegació Territorial corresponent del Departament d'Ensenyament.

Secció 2 Dels deures
1. Estudiar per aprendre és el deure principal de l’alumnat i comporta els deures
següents:
2. Assistir a classe i fer-ho amb puntualitat.
3. Participar en les activitats educatives del centre.
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4.
5.
6.
7.
8.

Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals.
Respectar la resta d’alumnat i l’autoritat del professorat.
Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.
Complir les normes de convivència del centre.
Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre, especialment les
que l’afectin directament, com són la comunicació professorat-pares, realització
d’exercicis i proves, lliurament de justificants i butlletins de qualificació...
9. Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.
10. Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre.
11. Té la obligació, extensible als seus progenitors i tutors legals, d’actualitzar les dades
personals que disposa el centre, si aquestes canvien, mentre duri la seva matrícula
oficial.
3.7.2. Funcions, drets i deures del professorat
El professorat és el col·lectiu encarregat de l'educació de l’alumnat a l'institut. Tindrà cura que
tothom conegui aquest document de Normes d’Organització i Funcionament del Centre amb la
finalitat d'assolir un clima adequat d'educació, respecte i correcció envers les persones, el
material, les dependències i les instal·lacions del centre.

Funcions:
Les funcions del professorat, que es realitzaran sempre sota el principi de col·laboració i treball
en equip, són les recollides a l’article 91 de la Llei Orgànica 2/2006 d’Educació (LOE), i a l’article
104 de la llei 12/2009 d’Educació (LEC) són:
1. Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els
mòduls que tinguin encomanats, d’acord amb el currículum, en aplicació de les normes
que regulen l’atribució docent.
2. Avaluar el procés d'aprenentatge de l’alumnat.
3. Exercir la tutoria de l’alumnat i la direcció i l'orientació global del seu aprenentatge.
4. Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal de
l’alumnat en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral.
5. Informar periòdicament les famílies sobre el procés d'aprenentatge i cooperar en el
procés educatiu.
6. Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin
encomanades per la direcció o que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament.
7. Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin encomanades
per la direcció o que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament.
8. Col·laborar en la recerca, l'experimentació i el millorament continu dels processos
d'ensenyament.
9. Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del
recinte escolar, si són programades pel centre, aprovades pel consell escolar, i són
incloses en la seva jornada laboral.
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10. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i
dominar com a eina metodològica pel desenvolupament de les tasques que li són
pròpies.
11. Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars,
d'acord amb l'article 34 de la LEC.

Secció 1 Dels drets
El professorat en l’exercici de les seves funcions docents té els drets específics següents:
1. A exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència l’article 104, en
el marc del projecte educatiu del centre.
2. A accedir a la promoció professional.
3. A gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent.
4. A la llibertat de càtedra, d’acord amb la programació del departament didàctic
corresponent.
5. A ser respectat tant per part de l’alumnat com dels altres membres de la comunitat
educativa. A participar en els òrgans de govern del centre.
6. A elegir i ser elegit per als càrrecs del centre mitjançant el Claustre de professors/es i
el Consell Escolar.
7. A ser informat de la gestió del centre mitjançant el Claustre de professors i el Consell
Escolar.
8. A reunir-se lliurement al centre per tractar tant d’assumptes laborals com pedagògics.
9. A treballar en unes instal·lacions aptes i amb material docent adient per a
desenvolupar dignament la seva tasca.
10. A contribuir a la definició de les orientacions pedagògiques del Centre, d’acord amb els
documents de gestió (Projecte Educatiu de Centre, etc.).

Secció 2 Dels deures
El professorat en l’exercici de la seva funció docent té els deures següents:
1. D’exercir la funció docent d’acord amb els principis, els valors, els objectius i els
continguts del projecte educatiu.
2. De contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte
tolerància, participació i llibertat que fomenti entre l’alumnat els valors propis d’una
societat democràtica.
3. D’assistir als claustres, avaluacions, reunions de coordinació, d’equips docents, de
departament, així com a totes les reunions convocades per la Direcció del centre o
algun càrrec de coordinació.
4. De mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives
necessàries per a la millora continua de la pràctica docent.
5. De complir amb puntualitat l’horari de classes i altres activitats d’horari fix.
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6. De ser present al centre durant les activitats no lectives sempre que tinguin lloc dins
del seu horari lectiu i/o fix al centre.
7. De sol·licitar al Cap d’Estudis qualsevol canvi d’horari o d’aula.
8. De controlar diàriament l’assistència dels alumnes i mantenir-los a l’aula durant la
classe.
9. De mantenir a les aules un ambient d’estudi, atenció i treball necessaris per al correcte
desenvolupament de les tasques d’ensenyament i aprenentatge.
10. De fer-se responsable de les instal·lacions, material i ordre en el centre durant tot el
seu horari lectiu i/o fix al centre. Els professors que facin classe abans de l’esbarjo i
l’última classe del matí deixarà l’aula tancada. Tindrà cura que quedin els llums
apagats i les finestres tancades. De comunicar a través del registre d’incidències
qualsevol desperfecte o anomalia i en casos de desperfectes greus comunicar-ho al
Cap d’Estudis junt amb el nom dels responsables, si són coneguts.
11. De comunicar les absències previstes al Cap d’Estudis, proposant la feina pels alumnes,
sempre que sigui possible.
12. Justificar les faltes d’assistència a qualsevol activitat inclosa a l’horari lectiu i/o fix per
escrit, omplint el model adient, adjuntant els justificants i presentant-ho a la directora
en el termini d’una setmana.
13. De facilitar informació dels alumnes als tutors quan aquests ho sol·licitin.
14. D’atendre l’alumnat i els seus pares i mares que ho desitgin en l’horari establert a
l’efecte.
15. De dur a la pràctica la programació específica de la matèria, pel que fa als objectius,
continguts, metodologia i criteris d’avaluació elaborats amb la resta dels membres del
departament, sota la coordinació del Cap de Departament.
16. D’informar de forma clara, a començament de curs, del sistema d’avaluació i
recuperació aprovat pel departament corresponent.
17. D’avaluar l’alumnat segons la normativa vigent, mostrar els exàmens un cop corregits i
resoldre les reclamacions fetes per l’alumnat a les qualificacions obtingudes al llarg del
curs, del cicle o final d’etapa.
18. De comunicar prèviament les activitats escolars i extraescolars no previstes inicialment
a la direcció, per tal que puguin ser aprovades pel Consell Escolar.
19. De fomentar l’esperit cívic entre la comunitat escolar.
20. D’implicar-se activament i de no defugir de situacions conflictives que es donin
puntualment amb alumnes, encara que no siguin alumnes seus.
3.7.3. Drets i deures de les famílies

Drets de les famílies
1.

A que els seus fills i filles rebin una educació de qualitat
2. A estar informats de les característiques del centre: el projecte educatiu; el caràcter
propi del centre; els serveis que ofereix el centre i les característiques que té; la carta
de compromís educatiu, i la coresponsabilització que comporta per a les famílies; les
normes d'organització i funcionament del centre; les activitats complementàries, si
n'hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que s'ofereixen, el caràcter voluntari
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3.
4.
5.

6.

que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies, l'aportació econòmica que, si
escau, els comporta i la resta d'informació rellevant relativa a les activitats i els serveis
oferts; la programació general anual del centre; les beques i els ajuts a l'estudi.
A rebre informació de tot el procés educatiu
A participar en la gestió dels centres i en l’educació dels fills i filles
A constituir associacions, que tenen per finalitat facilitar la participació de les mares i
els pares en les activitats del centre, a més de les establertes per la normativa vigent i
les que determinin els estatuts de les dites associacions.
A rebre formació per part de programes del que afavoreixin la seva implicació en
l'educació dels fills i filles

Deures de les famílies
1. A respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre
2. A assegurar l’assistència dels fills i filles a l’institut
3. A fer un seguiment acurat del seu procés educatiu i participar activament en l'educació
de llurs fills i/o filles
4. A col·laborar amb el professorat i fomentar en els llurs filles i fills el respecte per les
normes establertes al centre
5. A contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat
La coreponsabilització del centre i de les famílies en l’educació es concreta en la Carta de
compromís (punt3.6.)
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4. Principis pedagògics i organitzatius
Incloem en aquest apartat les qüestions següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Principis pedagògics
Principis organitzatius
Criteris d’avaluació a l’ESO
Criteris d’acció tutorial a l’ESO
Criteris per a la concreció i desenvolupaments dels currículums
Criteris pedagògics de l’AA, la USEE i els grups PIM
Criteris pedagògics, d’acció tutorial i d’avaluació del Batxillerat
Criteris pedagògics, d’acció tutorial i d’avaluació dels Cicles Formatius
Criteris per a la definició de la plantilla docent amb perfils professionals singulars

4.1. Principis pedagògics
4.1.1. Principis pedagògics fonamentals
Els principis pedagògics fonamentals que orienten la nostra tasca són els següents:
1. El model competencial orientador, que és l’estàndard pedagògic que interpreta en el
nostre centre l’ensenyament per competències que és la base de l’ensenyament a
l’ESO segons la normativa vigent.
a. El model competencial orientador fomenta l’autonomia de l’aprenentatge en
l’alumne, una relació més intensa entre l’ensenyament formal i el context
social d’aquest alumne, i l’ensenyament per competències. Es basa en els
quatre criteris de l’orientació educativa : Significativitat, Comunicació, Acció i
Projecció. El PEC incorporarà una síntesi del model per a un millor
coneixement de la comunitat educativa.
b. Els estudis de Batxillerat i de Cicles Formatius es regeixen per la seva pròpia
normativa, però incorporaran aquells elements del model que s’adeqüin a les
seves necessitats. La direcció promourà aquest debat i el consens necessari al
si dels estudis citats.
2. La coordinació de tots els àmbits de l’Institut, i especialment, dels equips docents per
una banda, i, per l’altra, del professorat d’un mateix àmbit.
3. La incorporació d’espais, com crèdits de síntesi i projectes, que promoguin propostes
interdisciplinàries i interdepartamentals que facilitin una comprensió global dels
coneixements curriculars
4. L’aprenentatge personalitzat des d’una perspectiva inclusiva
5. La integració de les noves tecnologies en la tasca quotidiana d’ensenyament –
aprenentatge
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4.1.2. Principis pedagògics i organització dels grups
Tenint present la cartera de serveis que s’especifica més endavant, aquests principis
pedagògics es concreten en una organització dels estudis de l’institut que és la següent:
1. A l’ESO:
a. A 1r i 2n d’ESO
i. Grups heterogenis
ii. PIM a les matèries de català, castellà i matemàtiques
iii. PIM o desdoblament d’una hora a anglès
iv. Desdoblament d’una hora a la resta de matèries, tret d’educació física
v. Matèries optatives com una altra forma de personalització de
l’aprenentatge
vi. Cotutories
b. A 3r i 4t d’ESO
i. Diversificació curricular
1. Grups formats per alumnes amb mesures i suports universals
2. Grups formats per alumnes amb mesures i suports addicionals
3. Grups formats per alumnes amb mesures i suports addicionals
– adaptacions curriculars importants
ii. Un/a tutor/a per grup
iii. Matèries optatives com una altra forma de personalització de
l’aprenentatge
c. A tots els grups
i. Aula d’Acollida per a alumnes de nova incorporació al sistema
educatiu català
ii. USEE (o suports definits per Decret 150/2017 de 17 d’octubre : SIEI,
SIAL, AIS, CEEPSIR, CREDA, CREDV)
2. Al Batxillerat: Grups heterogenis
3. Als cicles formatius: Grups heterogenis
Per a la formació dels grups i la inclusió d’un/a alumne/a en un o altre grup es tindrà en
compte:
1.

Les competències assolides per l’alumne/a, els suports que ha rebut fins el moment i els
que continua necessitant

2.

Els criteris específics exigits per la normativa o els que es detallen als apartats 4.6., 4.7. i
4.8.

3.

Els equips docents podran valorar altres factors per decidir la inclusió d’un alumne en un
o altre grup (com el comportament, la seva adaptació, etc.)

4.

Altres factors a valorar per l’equip directiu
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4.1.3. Model competencial orientador. Síntesi
El model competencial orientador (acrònim SCAP que fa referència a Significativitat,
Comunicació, Acció i Projecció dels aprenentatges de l’alumne) emergeix del corpus teòric de
l’orientació educativa, elaborat des del Departament d’Ensenyament el curs 2011-2012, i
conté els principis pedagògics i les dinàmiques organitzatives i de relació d’un centre
orientades a afavorir l’èxit de l’alumne pel que fa a la seva autonomia i el desenvolupament
del seu projecte de vida.
Té com a referents els models pedagògics i teories de l’aprenentatge que entapissen la tradició
pedagògica i s’insereix en el plantejament i disseny competencial dels currículums actuals a
Catalunya.
El model competencial orientador és una eina que permet als centres i als seus equips
aprofundir en el desenvolupament professional i pedagògic de centre com a organització en
les seves tres dimensions: Àmbit/matèria, Acció tutorial, Cultura d’equip.
Cadascuna d’aquestes dimensions es concreta en uns criteris i uns indicadors de
l’orientació educativa que guien l’anàlisi, la reflexió i l’acció pedagògica de centre per a la
millora contínua.
Pel que fa a la dimensió d’Àmbit/matèria, els criteris que es fan servir són el de significativitat,
comunicació, acció i projecció. Cadascun d’aquests criteris té uns indicadors específics que
ajuden a fer activitats competencialment orientadores.
Els indicadors per tenir una dimensió d’Acció tutorial competent en orientació s’agrupen tenint
continguts que orientin, activitats orientadores, la didàctica de l’acció tutorial es basa en
activitats seguint el model SCAP i l’acció tutorial que es fa en equip.
La última dimensió, però no menys important, la Cultura d’equip. Els indicadors d’aquesta
dimensió s’agrupen en els criteris següents: l’Equip orienta cap el projecte de vida, l’equip
planifica i l’equip interactua.
El Model Competencial Orientador proporciona eines als professors per fer activitats més
competencials, en les que els alumnes han de posar en pràctica tots els seus coneixements,
perquè la finalitat d’aquest model és posar a l’alumnat en el centre de l’aprenentatge i ajudarlo a desenvolupar-se com a persona, com a ciutadà d’una societat cada cop més plural i com a
treballador exitós.
Com a centre orientador entenem que l’orientació és el procés d’acompanyament de l’alumne
a nivell personal, acadèmic i professional. L’objectiu de tots els professors és acompanyar als
alumnes en el seu projecte de vida. Una tasca complexa i engrescadora que ajuda a l’alumne a
sentir-se valorat i respectat.
Si fem de l’Orientació educativa l’eix transversal del PEC i som capaços d’orientar
pedagògicament els alumnes i les famílies en funció de les competències d’aprenentatge que
tenen els ajudarem, a uns i altres, de manera més segura i eficient en la presa de decisions.
Aquest concepte d’orientació que ajuda a descobrir el bo i millor de cada alumne, el seu
itinerari formatiu que s’adapta millor a les seves competències, ha de ser assumida per tot el
professorat que incideix en el procés d’aprenentatge i tracte amb els alumnes.
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4.2. Principis organitzatius
En el marc del Programa de Qualitat i Millora Contínua la gestió de l’institut s’adreça cap a
l’anomenada gestió per processos. Un procés és un conjunt de característiques, procediments i
accions que converteixen una entrada de recursos en una sortida de resultats, productes i/o
serveis amb valor afegit.
1. Per a cada procés cal tenir en compte les necessitats i expectatives dels grups
d’interès, la informació que necessitem i les entrades que ens proporcionen altres
processos.
2. També per a cada procés es defineixen les sortides o resultats que s’esperen obtenir.
3. I finalment, s’assenyalen les regulacions que limiten el procés ( normatives, lleis, etc.) i
els recursos necessaris.
El resultat final, en un termini de 3 o 4 anys, serà l’obtenció de l’ISO9001:2015 que ens ajudarà
a garantir l’eficàcia i la transparència de la forma de funcionar de l’Institut.
El Manual de serveis és la documentació bàsica que concreta els nostres procediments.
L’ISO9001:2015 s’aplicarà al conjunt dels serveis que ofereix l’institut, que són els següents:
Grups de serveis
Ensenyament
obligatori

Serveis específics
ESO

Ensenyament
post-obligatori

Batxillerat

CFGM
CFGS
Orientació per a Mesures flexibilitzadores
la
trajectòria
formativa
i
professional
Transferència de Màster de secundària
coneixements
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Desglossament de serveis
4 cursos d’ESO amb 3-5 línies cadascun
USEE
AA
Modalitat de ciències i tecnologia
Modalitat d’humanitats i ciències socials
1-2 línies per curs comptant-los tots dos
APD 1 línia per curs
SMX 1 línia per curs
DAM 1 línia per curs
Assessorament i reconeixement a APD

Totes les especialitats de les quals hi hagi
formadors disponibles a l’institut
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4.3. Criteris d’avaluació a l’ESO
D’acord amb l’apartat 1.7.3. d’aquest PEC, segons el qual “qualsevol altra normativa rellevant
serà incorporada automàticament al PEC sense que calgui obrir necessàriament cap
procediment formal de revisió o modificació. Les modificacions, tanmateix, seran comunicades
a la comunitat educativa del centre”, l’apartat 4.3. s’ha actualitzat per la direcció en data
10/7/2018 amb el contingut de l’Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen
el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació
secundària obligatòria.
Aquest apartat inclou els ítems següents:
1. Criteris generals de l’avaluació a l’ESO
2. Criteris d’avaluació d’ESO al nostre institut
3. Incorporació dels resultats de les proves de CB de 4t d’ESO a les notes de 4t d’ESO
4. Sessions d’avaluació finals, extraordinàries i de graduació
a. Sessions d’avaluació d’ESO, finals i extraordinàries, de 1r, 2n i 3r d’ESO
b. Avaluacions finals de 4t d’ESO i graduació
c. Procediment per a les reclamacions de notes trimestrals, notes finals i
decisions de pas de curs / acreditació final d’etapa, i models de documents per
a les reclamacions i resolucions
5. Esquema de qualificacions segons la nova ordre d’avaluació i qualificacions a les
competències transversals

4.3.1. Criteris generals de l’avaluació a l’ESO:
1. Diferenciada segons les matèries
2. Contínua, amb l’objectiu d’identificar les dificultats del procés d’aprenentatge i trobar
estratègies per a superar-les.
3. Diversificada, ja que té en compte que els alumnes aprenen de manera diferent i en
graus diferents
4. Global, o sigui, inclou l’orientació educativa i l’atenció a tot l’alumnat com a eina
principal de l’aprenentatge, i contempla l’assoliment de les competències de manera
integrada per part de l’alumnat en les avaluacions finals.
5. Col·legiada, i recau en l’equip docent.
6. Vetlla per l’assoliment de les competències de matèria, de les competències
transversals (que s’avaluaran des de tots els àmbits i matèries) i dels continguts. Les
competències s’especifiquen al Decret 187/2015, de 3 de maig. L’Ordre ENS/108/2018,
de 4 de juliol, insisteix que “les competències que determina el Decret 187/2015, de
25 d'agost, són els objectius d'aprenentatge que han d'assolir els alumnes al final de
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l'etapa i es concreten en els criteris d'avaluació establerts per a cada curs per a totes
les matèries i àmbits”.
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4.3.2. Criteris d’avaluació de centre a l’ESO (Aprovats en claustre, 23/11/17)
Les característiques generals de l’avaluació, es concreten en el nostre institut en cinc notes
que recullen diferents elements de l’observació sistemàtica que es porta a terme sobre el
procés d’ensenyament - aprenentatge. Cadascuna d’elles es valora sobre 4 nivells
d’assoliment, que són els següents (vegeu al final per al seu desenvolupament):
A.
B.
C.
D.
E.

Competència personal i social.
Tasques realitzades a classe.
Activitats d’avaluació de competències bàsiques.
Activitats d’avaluació d’aprofundiment de les competències.
Deures.

La ponderació d’aquests diversos elements variarà en funció de les necessitats i de les
característiques dels alumnes. La ponderació més habitual és la següent, segons els tipus de
mesures i suports definides pel Decret 150/2017 de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a
l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu:
1) Alumnes amb mesures i suports universals
Alumnes

Expressió de resultats A

Mesures i suports universals AS, AN, AE
(1-10)

B

C

D

E

20% 20% 25% 25% 10%

Són alumnes:
1.
2.
3.
4.

Ordinaris
PI metodològics (dislèxies lleus)
PI metodològics (TDA, TDH i TDAH lleus)
Alumnes amb estudis de música, dansa, esport (malgrat que poden necessitar certes
mesures i suports addicionals)

2) Alumnes amb mesures i suports addicionals
Per a aquests la ponderació que s’usarà serà la següent:
Alumnes

Expressió
resultats

Mesures i
addicionals

suports AS, AN
(1-8)

de A
20%
25%

B

C

D

E

- 25%
30%

- 30%
35%

- 5%
10%

- 5%
10%

-

Segons el Decret 150/2017 de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un
sistema educatiu inclusiu, són alumnes:
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1. amb dificultats en l'aprenentatge
2. amb necessitats específiques de suport educatiu:
a. Necessitats educatives especials associades a discapacitats físiques,
intel·lectuals o sensorials, trastorns de l'espectre autista, trastorns greus de
conducta, trastorns mentals, i malalties degeneratives greus i minoritàries.
b. alumnes d'origen estranger amb incorporació tardana, falta de domini de la
llengua vehicular dels aprenentatges, escolaritat prèvia deficitària.
c. situacions socioeconòmiques i socioculturals especialment desfavorides.
d. trastorns d'aprenentatge o de comunicació, entesos, aquests últims, com a
trastorns que afecten l'adquisició i l'ús funcional del llenguatge.
e. altes capacitats derivades de la superdotació intel·lectual, els talents simples i
complexos i la precocitat.
f. risc d'abandonament escolar prematur
3. amb determinades condicions de salut, mesures judicials d'internament, adopció de
mesures de protecció de caràcter residencial

En l’estructura del nostre institut les mesures que es porten a terme són les següents: (entre
parèntesi, la nota màxima, la primera segons la notació actual / la segona, segons la nova
ordre d’avaluació)
1. AA
2. PI curriculars (6/2)
3. PIM (tant a les assignatures que tenen PIM com aquests mateixos alumnes en
assignatures que no tenen PIM, si escau) (6/2)
4. Projecte Som-hi (Grups 3r ESO D i 4t ESO C2) (6/2)
5. PI metodològics (dislèxies greus) (8/3)
6. PI metodològics (TDA, TDH i TDAH greus) (8/3)
7. Grup 4t ESO C1 (8/3)
8. Grup 3r ESO E (8/3 a partir del curs 18/19)
9. Atenció domiciliària (8/3)

3) Alumnes amb mesures i suports intensius, s’aplicarà una valoració personalitzada.
Segons el Decret 150/2017 de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un
sistema educatiu inclusiu, són alumnes que tenen necessitats específiques, i sobretot:
1. Alumnes amb necessitats educatives especials.
2. Alumnes en situacions socioeconòmiques i socioculturals especialment desfavorides.
3. Alumnes amb altes capacitats derivades de la superdotació intel·lectual, els talents
simples i complexos i la precocitat.
4. Alumnes amb risc d'abandonament escolar prematur.
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En l’estructura del nostre institut les mesures que es porten a terme són les següents: (entre
parèntesi, la nota màxima)
1. USEE (o suports definits per Decret 150/2017 de 17 d’octubre : SIEI, SIAL, AIS, CEEPSIR,
CREDA, CREDV) (6/2)
2. UEC (6/2)
3. Alumnes amb PI d’altes capacitats (10/4)

En tots els casos:
1. Si es suspèn l’actitud es pot suspendre tota la matèria
2. Un alumne pot ser ordinari en unes matèries i tenir adaptacions en altres
3. A les matèries optatives, el professorat tindrà en compte la ponderació que s’aplica a
l’alumne/a habitualment

ANNEX:
A. Competència personal i social. Suposa l’adquisició d’un grau suficient de consciència de les
pròpies capacitats intel·lectuals, emocionals i físiques, el desplegament d’actituds i valors
personals com la responsabilitat, la perseverança, l’autoconeixement i la construcció de
l’autoestima. Tot plegat, per ser capaç de continuar aprenent de forma cada vegada més eficaç
i autònoma. S’avalua a partir de l’observació sistemàtica del comportament a classe i a
l’Institut, el respecte a les normes i a tots els membres de la comunitat educativa, i la diligència
en tenir el material necessari per a les classes. Té en compte les diverses capacitats dels
l’alumnes.
B. Tasques realitzades a classe. Exigeix la programació i realització concreta d’una gran varietat
de tasques avaluables de les diferents matèries en l’àmbit de l’aula i valora el treball realitzat
per l’alumne en aquest àmbit. Té en compte la diversitat d’alumnes presents a les aules.
C. Activitats d’avaluació de competències bàsiques. Activitats d’avaluació específiques
adreçades a comprovar l’assoliment per part dels alumnes de les competències bàsiques i els
elements més simples del currículum de les matèries. És funció dels departaments definir les
competències bàsiques i elements simples del currículum.
D. Activitats d’avaluació d’aprofundiment de les competències. Activitats d’avaluació
adreçades a comprovar un nivell d’assoliment aprofundit del currículum de les diferents
matèries. És funció dels departaments definir els nivells d’aprofundiment de les competències i
els elements avançats del currículum.
E. Deures. Les tasques realitzades fora de l’horari escolar aniran destinades a reforçar,
consolidar o ampliar els aprenentatges assolits en horari lectiu. la seva quantitat i
característiques s’adequaran a les necessitats de cada alumne.
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4.3.3. Incorporació dels resultats de les proves de CB de 4t d’ESO a les notes de 4t
d’ESO (Aprovat en claustre, 23/11/17)
Cal també potenciar l’interès dels alumnes per les proves de competències bàsiques de quart.
Així, doncs:
El resultat global de les proves de competències bàsiques de 4t de llengües i matemàtiques
s’integrarà en les matèries subjectes a aquestes proves amb un pes global anual del 25%. La
nota de la prova de competències científico-tecnològiques tindrà dues repercussions:
1. s’integrarà a la nota de Projecte de Recerca amb un pes del 15%.
2. s’integrarà a la nota de les matèries específiques de Biologia, Física i Química,
Tecnologia de Batxillerat i Tecnologia de Cicles amb un pes del 10% per a aquells
alumnes que cursin una o més d’aquestes matèries
Per avançar en l’ensenyament i avaluació per competències, les programacions inclouran,
almenys, una prova d’avaluació estrictament competencial cada trimestre. Com a criteri
general, les proves d’avaluació inclouran competències, continguts, i competències aplicades
als continguts. A 3r i 4t d’ESO es prendrà com a model la prova de competències bàsiques que
fan tots els alumnes.
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4.3.4. Sessions d’avaluació finals, extraordinàries i de graduació
Incloem en aquest apartat 3 qüestions:
1. Sessions d’avaluació d’ESO, finals i extraordinàries, 1r, 2n i 3r
2. Avaluacions finals de 4t d’ESO i graduació
3. Procediment per a les reclamacions de notes trimestrals, notes finals i decisions de pas
de curs / acreditació final d’etapa, i models de documents per a les reclamacions i
resolucions
L’ apartat 4.3.4 depèn estrictament d’una normativa molt canviant en els darrers temps. No
formen part, per tant, del Projecte Educatiu de Centre sinó que es tractaran en el Procés de
planificar el funcionament del centre, anualment. Tanmateix, i per tal de facilitar la seva
consulta, tots els punts, degudament actualitzats, seran reunits en un sol document per a cada
curs per tal de facilitar la seva consulta.
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4.3.5. Esquema de qualificacions segons la nova ordre d’avaluació i qualificacions a
les competències transversals (NORMATIU, excepte allò que s’assenyala que
estat aprovat en claustre)
1. Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau d’assoliment de
les competències s’utilitzen qualificacions qualitatives, que són:
a.
b.
c.
d.

no assoliment (NA),
assoliment satisfactori (AS),
assoliment notable (AN)
assoliment excel·lent (AE).

2. Orientacions per a aplicar aquestes qualificacions:
Expressió de Definició (segons formació rebuda)
resultats

qualificació
tradicional

NA

No assoliment: no demostra capacitat d realitzar tasques ni ha [0-4)
assolit coneixements rellevants

AS

Assoliment satisfactori: demostra capacitat de realitzar tasques [4-6)
o expressar coneixements, si bé necessita ajuda

AN

Assoliment notable: demostra capacitat de realitzar tasques i [6-8)
expressar coneixements de manera autònoma

AE

Assoliment excel·lent: demostra capacitat de realitzar tasques i [8-10]
expressar coneixements de manera autònoma; és capaç
d’ensenyar-los a altres i d’aprendre de manera solvent per ell
mateix

Notes al quadre:
1. A l'efecte del càlcul de la qualificació mitjana i en tota la documentació on calgui
qualificació numèrica, s'han de fer les equivalències següents: NA = 1, AS = 2, AN = 3 i
AE= 4.
2. Quan l'alumne supera l'etapa de l'ESO, la qualificació mitjana s'obté com a mitjana
aritmètica de les qualificacions numèriques de les matèries cursades i dels àmbits
transversals en els quatre cursos de l'etapa, calculada amb tres decimals, d'acord amb
les equivalències establertes en el paràgraf anterior. Aquesta qualificació amb tres
decimals, en escala d'1 a 4, s'ha de multiplicar per 2,5 per obtenir un valor màxim de
10. El valor obtingut és la qualificació de l'etapa, que s'arrodoneix a dos decimals.
3. Quan l'alumne supera l'etapa i la qualificació de l'ESO resulta inferior a 5, s'arrodoneix
a 5.
4. En cas que sigui necessari obtenir una qualificació mitjana abans del final de l'etapa, el
procediment és l'equivalent al descrit anteriorment: mitjana aritmètica de les
qualificacions numèriques de les matèries cursades fins aquell moment, incloent les
qualificacions de totes les matèries comunes, les dels àmbits
5. En el cas dels alumnes que no cursen una matèria perquè simultaniegen l’ESO amb
estudis de música o dansa o tenen una dedicació significativa a l’esport, s’indicarà
matèria convalidada (Conv.).
6. En el cas dels alumnes que excepcionalment no cursen una matèria d’acord amb el seu
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PI, s’indicarà sense qualificar (SQ).
7. Les qualificacions anteriors s’apliquen a totes les matèries, i a les competències
transversals següents (que s’expressaran també en el butlletí de notes): competència
comunicativa, competències digitals i competències de l’àmbit personal i social
8. En cas que l’alumne es traslladi fora de Catalunya o en altres casos en què sigui
necessari s’aplicaran les equivalències establertes a l’annex 6 de l’Ordre ENS/108/2018
de 4 de juliol

3. Notes de les competències transversals
a. La normativa no especifica com obtenir les notes de les competències
transversals següents: competència comunicativa, competències digitals i
competències de l’àmbit personal i social , que entenem que queden a decisió
del centre segons la seva autonomia. S’avaluen de la manera següent (aprovat
per claustre, 29/6/2018):
Les qualificacions de les competències transversals competència
comunicativa, competències digitals i competències de l’àmbit personal i
social tindran el següent origen:
a) competència corresponent dels projectes transversals que es
desenvolupin en aquell trimestre (50%)
b) matèries segons el detall següent (50% o 100% segons si es
desenvolupen o no projectes tranversals en aquell trimestre)
1. competència
comunicativa:
mitja
d’aquesta
competència de totes (60% de la mitja de les
matèries de llengua catalana, llengua castellana i
anglès; 40% mitja de la resta de matèries)
2. competències digitals: mitja d’aquesta competència
en aquelles matèries que treballin especialment
aquestes competències, i que s’indicarà a inici de
cada curs
3. competències de l’àmbit personal i social: mitja
d’aquesta competència de totes les matèries del curs

b. En canvi, altres àmbits transversals no són qualificats de la mateixa manera.
Aquests àmbits transversals són els següents:
1. El Treball de Síntesi de 1r a 3r i el Projecte de Recerca de 4t s’avaluen
amb relació a les competències d’àmbit, de matèria o transversals que
hi intervenen; per tant, no s’avaluen amb una qualificació específica.
La informació sobre la seva realització, s’inclourà en les actes en els
termes: no fet (NF), fet (FT) i fet amb aprofitament (FA).
2. El Servei Comunitari té la consideració de projecte transversal amb
incidència en la qualificació global de la matèria, o matèries, a la qual
estigui vinculada. La informació sobre la realització del Servei
Comunitari, quan escaigui, s’inclourà en les actes en els termes: no fet
(NF), fet (FT) i fet amb aprofitament (FA).
3. Creiem, tanmateix, que cal atorgar una nota també a aquests àmbits
transversals, Treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r; Projecte de Recerca de
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4t i Servei comunitari. Al mateix temps, es vol l’existència d’àmbits de
treball transversals i per projectes. Cal, doncs, preveure com
s’avaluaran aquests àmbits (aprovat per claustre, 29/6/2018):
El resultat d’aquests àmbits transversals (Treball de síntesi, projecte
de recerca i servei comunitari, i altres projectes transversals)
s’integrarà en la qualificació de les matèries que hi participin en el
trimestre corresponent, amb un pes del 15%. En cas que en aquell
trimestre es realitzin diversos projectes, prèviament es farà la mitja
de nota entre ells, de manera que els àmbits transversals no suposin
més del 20% de la nota de la matèria. Els departaments podran
augmentar, si ho consideren oportú, aquest percentatge en relació a
les seves matèries.
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4.4.

Criteris d’acció tutorial a l’ESO

L’acció tutorial (article 15 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius), que
comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes, ha de contribuir al
desenvolupament de llur personalitat i els ha de prestar l’orientació de caràcter personal,
acadèmic i, si escau, professional que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració
social.
L’acció tutorial ha d’incorporar elements que permetin la implicació dels alumnes en llur
procés educatiu. En particular, ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva
en el grup classe i a la implicació dels alumnes en la dinàmica del centre. L’acció tutorial ha
d’emmarcar el conjunt d’actuacions que tenen lloc en el centre educatiu, tot integrant les
funcions del tutor/a i les actuacions de tots els agents educatius, especialment dels professors
d’orientació educativa.
L'exercici de l'acció tutorial és responsabilitat del conjunt de professors que intervé en un
mateix grup en la mesura que l’activitat docent implica, a més del fet d’impartir els continguts
propis de la matèria, el seguiment i l’orientació del procés d’aprenentatge i l’adaptació dels
ensenyaments a la diversitat de necessitats educatives que presenten els alumnes. Tanmateix,
per coordinar l’acció tutorial el director o directora del centre ha de designar un tutor o tutora
per a cada grup d’alumnes i un tutor o tutora per a cada alumne o alumna. És propi del treball
en equip dels tutors la planificació de les actuacions a dur a terme, amb la col·laboració dels
professors especialitzats en orientació, el seguiment del seu desenvolupament i l’avaluació
dels resultats.
A l’ESO els tutors han de ser, preferentment, professors de les matèries comunes, han de tenir
experiència al centre i ser tutors dels mateixos alumnes més d’un curs consecutiu. El tutor o
tutora del grup ha de vetllar especialment per l’assoliment progressiu de les competències
bàsiques i per la coordinació, a aquests efectes, de tot els professors que incideixen en un
mateix alumne o alumna.
Així mateix, si escau, ha de coordinar la seva acció amb el tutor o tutora responsable dels
alumnes que assisteixen durant una part del seu horari a l’aula d’acollida, la USEE o la UEC, o
bé estan cursant temporalment els seus estudis en aules hospitalàries o en unitats docents
dels centres dependents del Departament de Justícia (Direcció General d’Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil).
Els tutors i tutores, de grup i individuals, han de vetllar per la coherència de l’acció tutorial amb
els continguts relatius a l’educació per al desenvolupament personal i la ciutadania al llarg de
l’etapa i tenir cura que l’elecció del currículum optatiu per part de l’alumne o alumna sigui
coherent al llarg de l’etapa i doni resposta als seus interessos i necessitats, tant pel que fa a la
seva situació actual com a les seves opcions de futur acadèmic i laboral. La prevenció de
l’abandó escolar prematur ha de ser una prioritat de l’acció tutorial de l’etapa. Per aquest
motiu, s’ha de facilitar l’accés als estudis postobligatoris al màxim nombre possible d’alumnes i
donar resposta a la diversitat de ritmes d’aprenentatge i a les diferents situacions personals
mitjançant la detecció precoç de les dificultats i les potencialitats dels alumnes.
Element fonamental de l’acció tutorial és la relació amb les famílies, les quals tenen dret a
rebre informació detallada sobre l'evolució escolar i personal de llurs fills. És fonamental que
escola i família treballin plegats en un objectiu comú, l’èxit educatiu. Cal ser capaços, entre
tots, de donar coherència i complementarietat a la tasca educadora. La implicació de les
famílies és necessària i els centres educatius n’han de facilitar i garantir les vies d’interacció i
cooperació.
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L’acció tutorial es porta a terme en el marc del model competencial orientador.
L’acció tutorial concreta i els procediments de relació i cooperació amb les famílies previstos a
la carta de compromís educatiu es desenvolupen en un PAT de l’ESO.
La direcció incentivarà la col·laboració entre famílies i centres a partir del protocol “Escola i
família junts x l’educació” que promou el Departament d’Ensenyament. Aquestes accions
constaran als PAT i al Projecte de Convivència.
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4.5.

Criteris per a la concreció i desenvolupament dels currículums

Segons el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació
secundària obligatòria i les instruccions per a l’organització i gestió de centre, el centre docent
és l’àmbit on es desenvolupa, aplica i completa el currículum i és on se n’evidencia l’eficàcia, la
coherència i la utilitat. És en l’aplicació del currículum, en cada centre i en cada aula, on s’ha de
concretar la flexibilitat i l’autonomia curricular, en funció de les característiques del grup de
nois i noies, de l’equip docent que és el responsable de la seva aplicació, de les característiques
del centre i de l’entorn social i territorial on està ubicat.
Seguint en línies generals, la proposta del document El currículum competencial a l’aula
publicat pel Departament d’Ensenyament el 2018, el desplegament curricular del centre, fixat
en aquest document conté els elements següents:
1. Acords generals sobre els criteris metodològics, organitzatius i d’avaluació: vegeu els
apartats 4.1., 4.2. i 4.3. d’aquest document
2. L’organització de les hores dedicades a cada àmbit o matèria: el centre seguirà les
recomanacions sobre Assignació horària de les matèries que es publica per a cada curs
als documents per a l’organització i la gestió dels centres
3. Mesures d’atenció a la diversitat: vegeu l’apartat 4.1.
4. Organització de l’acció tutorial i l’orientació educativa: vegeu l’apartat 4.4.
5. Programacions: aquesta qüestió es desenvolupa a continuació.
Les programacions indiquen com es prioritzen en un centre determinat l’aprenentatge de les
competències especificades al decret 187/2015. La programació inclou les matèries, els espais
interdisciplinaris (treball de síntesi, projecte de recerca, servei comunitari, …), l’acció tutorial i
l’orientació educativa. Cada programació serà redactada, junt amb els seus criteris d’avaluació
i amb respecte als criteris generals assenyalats més amunt, per l’òrgan didàctic que cada
centre determini.
Les programacions han d’incloure:
1. activitats que tinguin en compte les diferents maneres d’aprendre, comunicar-se,
interactuar i vincular-se amb l’aprenentatge
2. actuacions perquè els alumnes s’apropiïn dels objectius d’aprenentatge i dels criteris
d’avaluació
3. activitats, instruments d’avaluació i activitats adreçades a millorar els nivells
competencials no assolits prèviament
4. activitats d’autoavaluació i d’avaluació entre iguals, i avaluació dels docents.
5. Cal incloure en les programacions de les matèries que tenen continuïtat al llarg de
l’etapa activitats que afavoreixin l’assoliment d’aquestes competències.

A l’Institut Pla de l’Estany l’atribució de competències de programació és la següent:
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1. Totes les programacions: correspon a l’equip directiu i especialment a la coordinació
pedagògica de vetllar per la coherència del conjunt de programacions del centre
2. Programacions d’àmbits i matèries:
a. Correspon als departaments didàctics, liderats pel cap corresponent, de vetllar
per la coherència pedagògica de la distribució dels continguts i la priorització
de les competències de cada àmbit al llarg de tota l’etapa de l’ESO i han
d’establir els criteris i els instruments d’avaluació de les diferents matèries
segons les necessitats educatives dels alumnes i els criteris establerts al PEC.
b. Correspon als equips docents de coordinar les programacions i especialment
de garantir la coherència global en el seu àmbit de docència de l’aplicació i
distribució dels continguts i els altres elements de la programació, les
metodologies, els criteris i els instruments d’avaluació.
3. Espais interdisciplinaris. Correspon als equips docents encarregats de portar-los a
terme de coordinar les programacions i especialment de garantir la coherència global
en l’aplicació i distribució dels continguts i els altres elements de la programació, les
metodologies, els criteris i els instruments d’avaluació. Els àmbits interdisciplinaris són:
a. treball de síntesi
b. projecte de recerca
c. servei comunitari
d. altres projectes transversals
4. Acció tutorial i orientadora. Sota el guiatge de tutors i tutores, correspon als equips
docents encarregats de portar-los a terme de coordinar les programacions i
especialment de garantir la coherència global en l’aplicació i distribució dels continguts
i els altres elements de la programació, les metodologies, els criteris i els instruments
d’avaluació

Els nivells de concreció de la programació són els següents:
1. Programacions d’àmbit. Corresponen als departaments de l’àmbit en qüestió. Per a la
seva modificació cal l’acord del departament o departaments afectats. Inclouran,
almenys:
a. Distribució per curs i trimestre de les competències pròpies de l’àmbit que
calgui desenvolupar
b. Distribució per curs i trimestre de les competències transversals que calgui
desenvolupar
c. Gradació de les competències, quan aquesta informació estigui disponible
d. Relació de sortides
e. Relació de projectes a desenvolupar
2. Programacions de matèria. Corresponen al departament corresponent, d’acord amb la
programació d’àmbit establerta. S’inclou model de programació.
3. Planificació. Correspon al professor o conjunt de professors encarregats de fer la
docència d’una matèria concreta en un curs concret, d’acord amb la programació de
matèria establerta.
Els criteris generals de programació són els següents
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1.
2.
3.
4.

El respecte a la normativa existent
L’actualització científica dels continguts
Les exigències del model competencial orientador
La utilització de l’entorn proper per a aconseguir un aprenentatge més pràctic i
motivador
5. La llibertat de càtedra en els termes establerts a l’apartat 4.10.
En allò no previst en aquest PEC o en altres documents de l’Institut, el centre assumeix com a
propi el document El currículum competencial a l’aula publicat pel Departament
d’Ensenyament el 2018, feta, a més, la salvetat de les graelles concretes de programació, ja
que el centre usarà les pròpies.
Aquest document s’inclourà com a annex d’aquest PEC i es pot consultar en línia aquí:
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/eso/orientacions/20180302ProgramacionsES
O.pdf
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4.6.

Criteris pedagògics de l’AA, la USEE, els grups PIM i el PDC

4.6.1. Criteris de l’AA
L'aula d'acollida té com a primera finalitat proporcionar un nivell de competències
lingüístiques als alumnes nouvinguts que els permeti interactuar en l'entorn escolar i social.
A més d'aquest llenguatge comunicatiu, per seguir el currículum ordinari, els alumnes de
procedència estrangera necessiten un llenguatge acadèmic específic de les matèries
curriculars.
Per donar resposta a aquestes necessitats d'accés al currículum ordinari s'han previst, també a
través de l’aula d’acollida, actuacions de suport lingüístic i social adreçat als alumnes de
procedència estrangera que, incorporats plenament a l'aula ordinària, necessiten encara
suports específics per seguir el currículum ordinari.
S’incorporen a l’AA tots els alumnes que arriben al nostre centre sense conèixer la llengua
catalana i aquells alumnes que un cop incorporats a l’aula ordinària necessiten suport
lingüístic.
4.6.1.1.

Alumnes nouvinguts

Es considera alumne nouvingut aquell que s'ha incorporat per primera vegada al sistema
educatiu en els darrers vint-i-quatre mesos o, excepcionalment, quan s'hi ha incorporat en els
darrers trenta-sis mesos si procedeix d'àmbits lingüístics i culturals molt allunyats del català.
Organització
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

Aquest alumnes comparteixen l’assistència a l’AA, atesos pel tutor/a d’AA, amb la
pertinença a un grup classe ordinari, atesos pel professorat de les diferents matèries.
El nombre d’hores d’estada a l’AA estarà comprès entre un mínim de 4 h setmanals i un
màxim de 20 h setmanals, en tot cas anirà variant en funció del progrés en l’adquisició
del català.
La franja horària que dedicaran als dos espais esmentats es concretaran al PI.
La tutoria individual d’aquests alumnes és exercida pels professionals de l’AA; i la tutoria
col·lectiva, pels cotutors del grup classe.
El pas de l'alumne nouvingut a l'aula ordinària demana molta coordinació i una atenció
educativa que incrementi progressivament els aprenentatges normalitzats, però amb el
suport suficient per assegurar-ne l'èxit escolar.
Atès el caràcter obert de l'aula d'acollida, l'alumne ha de poder incorporar-s'hi en
qualsevol moment del curs, i també s'ha de poder decidir la reincorporació plena d'un
alumne a l'aula ordinària en el moment que es consideri més adequat.
La interacció amb la resta dels alumnes del grup classe és determinant per facilitar-ne el
procés de socialització. Cap alumne no ha d'estar totes les hores lectives a l'aula
d'acollida.
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12.

13.

14.
15.

El nombre de professors que intervé a l'aula d'acollida ha de ser reduït. El recurs "aula
d'acollida" ha d'estructurar-se de manera flexible, en funció de les necessitats dels
alumnes que s’han d’atendre i tenint en compte l’organització del centre.
Això implica la possibilitat d’organitzar i atendre alumnes en grups diversos, en funció
de l’escolarització prèvia, la llengua d’origen o altres característiques que puguin
determinar necessitats educatives específiques diferenciades.
Es recomana que el nombre màxim d’alumnes que treballen simultàniament en cada
grup sigui de 10.
Convé que els professors de l’aula d’acollida tinguin experiència docent i domini de les
tecnologies de la informació i la comunicació. D’entre aquests professors, el director del
centre en nomena el tutor

Criteris metodològics. L’acollida i la integració escolar de tots els alumnes ha de ser una de les
primeres responsabilitats i dels primers objectius del centre educatiu i dels professionals que
hi treballen.
1.

Pel que fa als alumnes nouvinguts, per aconseguir aquest objectiu correspon al centre
educatiu el següent:
a) Proporcionar a les famílies la informació adequada sobre el sistema escolar a
Catalunya: funcionament del centre; tractament i ús de les llengües; recursos a l’abast,
tant al centre com a l’entorn; possibilitat de sol·licitud d’ajuts; procés d’integració
escolar i social de l’alumne al centre; assoliment dels aprenentatges…
b) Garantir una comunicació eficient amb la família, per tal de copsar les necessitats de
l’alumne (físiques, afectives, emocionals, cognitives, socials…).
c) Fer l’avaluació inicial de l’alumne utilitzant la llengua familiar o d’escolarització prèvia,
en la mesura que sigui possible.
d) Vetllar per una correcta adscripció de curs i grup, preferentment al nivell que
correspon a l’edat cronològica o a un curs inferior com a màxim.
e) Garantir el traspàs d’informació al tutor o tutora i a l’equip docent.
f) Atendre les necessitats afectives, emocionals i relacionals derivades dels processos
migratoris i reforçar la tutoria per potenciar l’autoestima .
g) Proporcionar l’orientació escolar i/o laboral necessàries.
h) Afavorir el manteniment de la llengua familiar en els àmbits que li són propis, per tal
de valorar i reconèixer la diversitat lingüística i cultural com una riquesa
i) Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a
l’ESO .
2.
Les estratègies seguides hauran de permetre , en la mesura del possible, seguir amb
normalitat el currículum i adquirir l'autonomia personal dins l'àmbit escolar o social.
3.
El marc de treball serà obert, amb interacció constant amb la dinàmica del centre; i
haurà de permetre una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge
intensiu de la llengua catalana i proporcionar, a l'alumne nouvingut, una atenció
adequada a les necessitats i progressos relacionals i lingüístics, com a complement del
treball del grup classe al qual estigui adscrit.
4.
La metodologia de l'aula d'acollida ha de tenir en compte l'organització dels
aprenentatges de manera globalitzada, l'existència d'activitats funcionals, el foment del
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5.

treball cooperatiu i l'establiment de relacions personals positives, sempre tenint com a
punt de referència ajudar els alumnes a accedir als currículums de totes les matèries en
les millors condicions possibles.
És convenient que l'horari de l'aula d'acollida no interfereixi en les matèries que els
alumnes nouvinguts poden compartir amb els companys del grup classe ordinari a què
estan adscrits des que s'incorporen al centre, i que la durada de la presència dels
alumnes a l'aula d'acollida, en benefici de la seva incorporació progressiva al grup classe
que els correspon, disminueixi a mesura que avancin en els aprenentatges.

Adaptacions del currículum per als alumnes nouvinguts
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Pel que fa a la modificació curricular, es fa un PI per a cada alumne i el seu currículum
dependrà dels coneixements previs. El responsable d’elaborar el PI és el tutor de l’AA, i
aquest pla es revisarà trimestralment.
Correspon al tutor o tutora del grup classe ordinari vetllar especialment per l'assoliment
progressiu de les competències bàsiques dels alumnes que assisteixen durant una part
de l'horari escolar a l'aula d'acollida i per la coordinació, a aquest efecte, amb el tutor o
tutora d'aquesta aula.
L'aprenentatge de la llengua és una de les primeres necessitats de l'alumne que, sense
conèixer-la, s'incorpora als centres educatius de Catalunya.
Per això, a més de les activitats docents dedicades directament a l'ensenyament de la
llengua catalana, tota la comunitat educativa ha de vetllar especialment per facilitar-ne
l'aprenentatge. L'especificitat del procés d'aprenentatge dels alumnes nouvinguts, que
sovint s'han incorporat durant el curs escolar amb situacions singulars fruit de la
diversitat d'edats, procedències i processos d'escolarització previs i, especialment, el fet
de compartir el temps escolar entre l'aula d'acollida o altres estructures de suport i
l'aula ordinària, pot fer necessària l'elaboració d'un pla individualitzat.
El pla individualitzat ha de recollir:
a) la informació obtinguda en l'avaluació inicial de l'alumne nouvingut
b) ha de prioritzar les necessitats educatives que cal treballar
c) ha d'establir els mecanismes de planificació, seguiment i avaluació del procés
d'acceleració del seu aprenentatge, la qual cosa li ha de permetre incorporar-se
plenament, al més aviat possible, a la dinàmica habitual del seu grup classe de
referència.
I tot això s'ha de fer tenint en compte la diversitat dels alumnes, la corresponsabilitat de
tots els agents que intervenen en el seu aprenentatge i l'aplicació de criteris de
coherència pel que fa a la planificació curricular de les matèries.
Cal preveure la col·laboració dels professors o altres especialistes d'orientació educativa
i de l'EAP si les dificultats d'un alumne comporten necessitats educatives especials.

Avaluació dels alumnes nouvinguts
1. Com la resta d'alumnes del centre, els alumnes nouvinguts han de ser avaluats, almenys
trimestralment, de les matèries curriculars que hagin cursat durant el trimestre.
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2. L'avaluació dels processos d'aprenentatge de cada alumne i la decisió sobre el pas de curs
s'han de dur a terme en relació amb els objectius del seu pla individualitzat.
3. L'avaluació ha de ser contínua, amb observació sistemàtica i amb visió global del seu
progrés d'aprenentatge, i ha d'integrar les aportacions i les observacions efectuades en
cada una de les matèries. En cap cas l'avaluació no s'ha de limitar a la suma o combinació
numèrica de resultats obtinguts en les diverses matèries.
4. El professor AA ha d'aportar a l'equip docent tota la informació sobre la seva evolució en
les matèries en què intervingui, oferint elements per a la valoració dels aprenentatges i el
seu progrés lingüístic.
5. Així mateix, tot el professorat que imparteixi docència a l'alumne/a ha d'aportar les
valoracions corresponents.
6. El primer informe d’avaluació d’un alumne nouvingut és qualitatiu i el redacta el tutor AA.
A les següents avaluacions, a més de l’informe ordinari d’avaluació trimestral, el
professorat AA elabora un informe complementari i qualitatiu explicant l’evolució de
l’alumne.
7. A l’acta d’avaluació, s’hi farà constar que es fa d’acord al PI assignat.

Tutoria de l’Aula d’Acollida
1. El tutor o tutora de l'aula d'acollida és el referent més clar per a l'alumne nouvingut, tot i
que la resposta que s'ofereix a aquest alumne perquè s'integri plenament al centre és
responsabilitat de tota la comunitat escolar.
2. És desitjable que el tutor o tutora de l'aula d'acollida sigui un professor o professora
estable en el centre.
3. Corresponen als tutors de l'aula d'acollida:
a) Coordinar l'avaluació inicial i col·laborar en l'elaboració dels plans individualitzats i, si
escau, de les adaptacions curriculars, d'acord amb les necessitats educatives de cada
un dels alumnes respecte al seu procés d'ensenyament i aprenentatge.
b) Gestionar l'aula d'acollida: planificar-ne recursos i actuacions, programar-ne les
seqüències d'aprenentatge, aplicar-hi les metodologies més adequades i avaluar-ne els
processos i resultats.
c) Aplicar metodologies i estratègies d'immersió lingüística per a l'adquisició de la llengua
catalana.
d) Facilitar, en la mesura que sigui possible, l'accés dels alumnes nouvinguts al
currículum ordinari.
e) Promoure la integració dels alumnes nouvinguts a les corresponents aules de
referència.
f) Col·laborar en la sensibilització i introducció de l'educació intercultural en el procés
educatiu dels alumnes nouvinguts.
g) Coordinar-se amb els docents responsables de llengua, interculturalitat i cohesió social
del centre o figures equivalents i amb els professionals especialistes dels serveis
educatius.
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h) Participar en les reunions dels equips docents i comissions d'avaluació, per coordinar
actuacions i fer el seguiment dels alumnes per assegurar la coherència educativa3.

4.6.1.2. Alumnes de procedència estrangera.
Es consideren alumnes de procedència estrangera aquells que no són nouvinguts, però que no
tenen com a llengua familiar cap de les llengües oficials a Catalunya i que manifesten
limitacions en el domini del llenguatge acadèmic necessari per accedir als aprenentatges i per
tant necessiten suport lingüístic i social. Així mateix, aquests alumnes mostren manca de
referents culturals i de coneixements previs que els permetin seguir amb normalitat els
continguts curriculars.
També es consideren alumnes de procedència estrangera, que necessiten suport lingüístic i
social, aquells alumnes no castellanoparlants que es trobin en les situacions següents:
1. Alumnes que s'han incorporat tardanament al sistema educatiu a Catalunya i no tenen
com a llengua familiar cap de les llengües oficials de Catalunya. Tot i que es tracti
d'alumnes que han superat els dos anys o, excepcionalment, els tres anys d'estada a l'aula
d'acollida, encara es troben en procés d'assolir el domini del llenguatge acadèmic que es
necessita per accedir al currículum ordinari.
2. Alumnes d'educació secundària obligatòria d'origen estranger que, tot i haver estat
escolaritzats a Catalunya en algun moment, han fet posteriorment part de l'escolarització
en un altre sistema educatiu.
Atenció als alumnes de procedència estrangera .
1. L'objectiu és que els alumnes millorin simultàniament en el domini de la llengua i en
l'assoliment dels continguts curriculars de totes les matèries, i proporcionar-los les
competències perquè puguin seguir el currículum ordinari, tan aviat com sigui possible i de
manera normalitzada.
2. Per aconseguir aquest objectiu, correspon al centre educatiu:
a) Informar la família de com pot ajudar a millorar els aprenentatges dels alumnes i la
seva participació social en l'entorn (activitats extraescolars, biblioteques públiques,
activitats comunitàries...).
b) Avaluar i fer un seguiment del nivell de competència comunicativa dels alumnes, de
manera que es puguin atendre les seves necessitats a partir del domini de la llengua
vehicular que demostrin.
Suport lingüístic
1. L'organització del suport lingüístic és un recurs específic que s'adreça a facilitar el treball
de les matèries i el domini de la llengua i té com a marc curricular de referència la
Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO ,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

el mateix que s'estableix al projecte educatiu per a la resta d'alumnes de l'edat o del grup
ordinari, prioritzant els aspectes que afavoreixin l'adquisició de les habilitats
comunicatives.
En la implementació del suport lingüístic cal tenir en compte que es tracta d'un recurs de
suport a les activitats programades pels professors de les matèries i que, per tant, s'ha de
basar en la cooperació i la informació compartida entre els docents de l'equip que atén
l'alumne.
Els professors han de ser conscients de les necessitats lingüístiques i d'acompanyament
emocional i relacional d'aquests alumnes i proporcionar un entorn on puguin assolir els
continguts de les matèries a la vegada que desenvolupen els coneixements de la llengua
d'aprenentatge i es consoliden els espais de relació i integració, tant escolar com social.
El treball s'ha d'orientar principalment a assolir les habilitats que permetin als alumnes fer
un ús correcte del llenguatge acadèmic de les diferents matèries curriculars, la qual cosa
planteja unes dificultats afegides perquè es tracta d'un llenguatge complex i lligat a
demandes cognitives elevades.
Des d'un plantejament lingüístic, els continguts que caldria prioritzar a l'hora de la
planificació didàctica són els següents:
a) Les estructures discursives pròpies de les matèries relacionades amb les habilitats
cognitives (descriure, argumentar, sintetitzar...).
b) Les habilitats relacionades amb la comprensió i l'expressió orals i escrites.
c) El vocabulari clau relacionat amb els àmbits de coneixement.
d) Les dificultats associades a les diferències de referents culturals i a la manca de
coneixements previs que calen per adquirir coneixements nous.
Cal potenciar la participació dels alumnes en la vida del centre i l'arrelament al territori,
també cal, des del respecte i el valor a la diferència, avançar cap a un plantejament
intercultural on es facin visibles tots els alumnes i es puguin sentir reconeguts.
El suport lingüístic d’aquests alumnes es pot donar , si escau, a l'aula d'acollida amb les
actuacions abans descrites amb coordinació del tutor/a de l’aula ordinària.
Altres formes organitzatives que poden ajudar a aquests alumnes són: agrupaments
flexibles reduïts, l'atenció individualitzada, PIM, ..
En cap cas, aquesta modalitat d'atenció als alumnes de procedència estrangera pot
representar que l'alumne rebi més del 20% de l'horari lectiu fora de l'aula ordinària ni que
faci més de la meitat de les hores d'una matèria fora d'un grup ordinari.
Pel que fa a les metodologies i estratègies docents, s'han d'aplicar les que tenen a veure
amb el tractament integrat de llengua i continguts, i totes aquelles que es basen a
proporcionar suports complementaris per aconseguir que uns mateixos objectius puguin
ser assolits per alumnes que no tenen com a llengua familiar la llengua de l'escola.
La implicació dels aprenents en activitats d'aprenentatge cooperatiu també són
especialment adequades en aquest context, ja que afavoreixen la interacció entre els
iguals, el desenvolupament de les habilitats socials i permeten que els alumnes treballin
activitats diferents però amb objectius comuns.
Igualment són adequades totes aquelles actuacions adreçades a avançar els continguts
que es treballaran a l'aula ordinària.
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Adaptacions del currículum per a l'alumne que rep suport lingüístic
1. L'especificitat del procés d'escolarització dels alumnes de procedència estrangera
provocada per la necessitat de consolidar l'aprenentatge de la llengua vehicular a la
vegada que adquireix els continguts de les matèries poden fer necessària l'elaboració d'un
pla individualitzat.
2. El pla individualitzat ha de recollir:
a) la informació obtinguda en la valoració del nivell de les competències lingüístiques de
l'alumne de procedència estrangera
b) ha de prioritzar les necessitats educatives que cal treballar
c) ha d'establir els mecanismes de planificació, seguiment i avaluació del procés
d'aprenentatge, la qual cosa li ha de permetre seguir el currículum ordinari de manera
autònoma al més aviat possible.
3. I tot això s'ha de fer tenint en compte la diversitat dels alumnes, la corresponsabilitat de
tots els agents que intervenen en l'aprenentatge i l'aplicació de criteris de coherència pel
que fa a la planificació curricular de les matèries.
Avaluació dels alumnes que reben suport lingüístic
1. Com la resta d'alumnes del centre, els alumnes de procedència estrangera han de ser
avaluats, almenys trimestralment, de les matèries curriculars que hagin cursat durant el
trimestre.
2. L'avaluació dels processos d'aprenentatge de cada alumne i la decisió sobre el pas de curs
s'han de dur a terme en relació amb els objectius del seu pla individualitzat.
3. L'avaluació ha de ser contínua, amb observació sistemàtica i visió global del seu progrés
d'aprenentatge, i ha d'integrar les aportacions i les observacions efectuades en cada una
de les matèries.
4. En cap cas l'avaluació no s'ha de limitar a la suma o combinació numèrica de resultats
obtinguts en les diverses matèries.
Tutoria del suport lingüístic
1. El tutor o tutora de suport lingüístic serà el mateix de l’aula d’acollida
2. Les funcions de tutoria dels alumnes que reben el suport d'aquest recurs corresponen al
tutor o tutora del grup classe al qual està adscrit.
3. És desitjable que el tutor o tutora de suport lingüístic sigui un professor estable en el
centre educatiu i tingui domini de les tecnologies de la informació i la comunicació.
4. Corresponen al tutor o tutora de suport lingüístic les funcions següents:
a) Avaluar el nivell de domini de la llengua dels alumnes que necessiten suport lingüístic.
b) Detectar les necessitats en l'àmbit emocional, relacional, de pertinença a la vida del
centre o d'arrelament al territori.
c) Participar en la gestió i organització del suport lingüístic, conjuntament amb els òrgans
de direcció i la resta de docents del centre.
d) Conjuntament amb l'equip docent, programar els suports i aplicar les metodologies
més adequades per afavorir tant l'accés al currículum ordinari com la millora del
domini de la llengua vehicular dels aprenentatges.
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e) Aplicar i promoure enfocaments basats en l'aprenentatge integrat de llengua i
continguts.
f) Promoure la participació dels alumnes de procedència estrangera en totes les
activitats del centre i la participació en activitats educatives de lleure educatiu de
l'entorn.
g) Col·laborar en la sensibilització i introducció de l'educació intercultural en el centre
educatiu.
h) Coordinar-se amb els docents responsables de llengua, interculturalitat i cohesió
social del centre o figures equivalents i amb els professionals especialistes dels serveis
educatius.
i) Posar en valor i reconeixement les llengües familiars dels alumnes i la diversitat
lingüística.
j) Facilitar la construcció d'identitats múltiples.
k) Participar en les reunions dels equips docents i comissions d'avaluació per coordinar
actuacions i fer el seguiment dels alumnes, a fi d'assegurar-ne la coherència educativa
4.6.2. Criteris de l’USEE
Des d’aproximadament els curs 2009/2010, el nostre centre té una unitat de suport a
l’educació especial. La seva funció principal és la inclusió dels alumnes NEE a les aules
ordinàries el major nombre d’hores possibles, sempre tenint en compte les seves necessitats i
característiques .
Les formes d’inclusió que duem a terme van des de l’acompanyament i el suport dins de les
aules,en sortides extraescolar, en les estades fora del centre (esquiada, viatge a Dublín),
participació en activitats relacionades amb les discapacitats (tutories, dia mundial , …).
Ho fem treballant coordinadament amb el tutor d’aula, professor de matèria i els equips
docents.
Els nostres objectius són:
1. Fomentar la inclusió i participació de tots els alumnes a l’aula i les activitats del centre.
2.

Afavorir l’aprenentatge de tots alumnes, potenciant les capacitats, habilitats i
autonomia de cadascun per incorporar-se a la vida quotidiana i al món laboral.

3.

Donar suport a l’alumnat i col·laborar amb el professorat a les aules.

4.

Adaptar el currículum i les activitats a les necessitats dels alumnes conjuntament amb
el professor de matèria.

5.

Facilitar la participació de tots els alumnes a l’aula .

6.

Potenciar la possibilitats que a quart els alumnes puguin participar en unes pràctiques
laborals en empresa, si cal amb col·laboració amb entitats o fundacions externes.

Experiència laboral d’alumnes amb necessitats educatives especials, dins del marc de projecte
singular.
7. El curs passat vam iniciar l’experiència amb un alumne de quart feia unes hores de
pràctiques donant suport a consergeria i manteniment del centre, per tal de treballar
les habilitats i les capacitats laborals.
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8.

Al resultar molt positives per l’alumne, hem engegat un projecte on alguns dels
alumnes nee també tinguin la possibilitat de participar en el projecte singular i dur a
terme les pràctiques en empresa.

9.

Aquest curs hem començat amb un alumne amb Síndrome de Down que les fa a la
Residència la Solana, fent tasques de suport al menjador i a la bugaderia. La seva
incorporació la hem dut a terme amb la col·laboració i el suport de la Fundació Astrid
de Girona i de la família.

4.6.3. Criteris dels grups PIM
El programa intensiu de millora (PIM) es concreta com a mesura específica que dona resposta
al que estableix el Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de
l'educació secundària obligatòria, en l'article 18.5.a, i es desenvolupa a la Resolució del 7 de
maig de 2014, per la qual es donen instruccions per a l'organització del Programa intensiu de
millora adreçat als alumnes de primer i segon curs d'educació secundària obligatòria en els
centres educatius públics.
La manera d’organitzar l’atenció als alumnes de 1r d’ESO que s’incorporen a l’institut amb un
baix nivell competencial proposada pel Departament d’Ensenyament sota el títol de “PIM, Pla
Intensiu de Millora” encaixa plenament amb la pràctica consolidada a l’Institut Pla de l’Estany
sota el títol de “Grups de reforç de 1r i 2n d’ESO”. Per tant el prescriptiu desplegament del PIM
(a partir del curs 2013-14) es concreta amb els “Grups de reforç de 1r i 2n d’ESO”.
Finalitat
En aquest sentit, el PIM és una mesura específica i temporal d'atenció a la diversitat que
s'adreça als alumnes de primer i/o segon d'ESO per promoure la consolidació de les
competències bàsiques de primària i la progressiva millora de les competències de primer i
segon d'ESO en l'àmbit lingüístic (català i castellà) i l'àmbit matemàtic.
Alumnes
1.
2.

3.

4.

Els alumnes s'han d'incorporar al programa prioritàriament a l'inici de curs.
La proposta per a la incorporació dels alumnes al PIM requereix l'informe favorable de la
comissió d'atenció a la diversitat (CAD) de l'institut, elaborat a partir de la informació
que ha facilitat el centre d'educació primària de procedència a la reunió que es fa el mes
de juny, i escoltats els pares o tutors legals de l'alumne.
Poden incorporar-se al programa els alumnes que acaben primària amb alguna matèria
instrumental suspesa, tot i haver superat l’etapa i que els seus resultats a les proves de
competències bàsiques és de nivell baix. També aquells alumnes que no han assolit el
cicle superior, i manifesten un nivell competencial propi de cicle mitjà.
Per tant, són alumnes amb o sense dictamen que presenten un retard d’aprenentatge
que els fa difícil seguir el currículum ordinari d’ESO. Segueixen un currículum adaptat
com a mínim de les matèries instrumentals. A la resta de matèries cada docent decidirà
si cal una adaptació a l’aula ordinària. Disposen del mateix material didàctic que la resta
de l’alumnat, el professor selecciona i adapta els continguts i activitats. Sempre que
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5.

6.

7.

8.
9.

10.

sigui necessari (dificultat de seguir el material ordinari) el professor/a utilitzarà el fons
de materials didàctics del seu departament.
Cal fer una entrevista inicial amb els pares o els tutors legals de l'alumne per informarlos sobre la participació de l'alumne en el PIM com a mesura d'atenció a la diversitat del
centre, en què es planteja quina és la proposta educativa amb la modificació curricular
que calgui, els criteris per al pas de curs i les propostes de continuïtat, i s'estableixen
acords amb la família.
Si durant el curs un professor detecta que algun alumne necessita aquest recurs, fa la
proposta a l’equip docent i aquest decideix si s’afegeix al grup de reforç en funció dels
criteris abans exposats. Aquest procés també es seguirà si es planteja el retorn d’un
alumne al grup ordinari. Un moment òptim per explorar aquesta via és l’avaluació
qualitativa
A aquest efecte, el centre ha d'informar les famílies que la participació de l'alumne en el
PIM comporta una oportunitat per millorar els aprenentatges i assolir el nivell adequat
de les competències bàsiques, que ha de requerir el compromís de l'alumne que
participa en el programa d'aprofitar l'oportunitat que se li ofereix.
Al llarg del curs cal informar els pares o els tutors legals de la continuïtat en l'aplicació
de les mesures i suports que rebi l'alumne.
En el cas de segon d'ESO, l'atenció als alumnes en el PIM es pot adreçar als alumnes que
ja se'ls aplicava aquesta mesura en el primer curs d'ESO o bé als alumnes que
s'incorporin al segon curs d'ESO i no tinguin assolides les competències del nivell
corresponent.
En qualsevol cas, l'alumne que cursi el PIM de segon d'ESO requereix l'informe favorable
de la comissió d'atenció a la diversitat (CAD) de l'institut i de l’equip docent, escoltats els
pares o tutors legals.

Organització i programació
1.

2.

3.

4.

5.

El PIM ha de permetre organitzar grups flexibles, amb un mínim de 10 alumnes, fent ús
d'una metodologia específica, funcional, pràctica i més personalitzada, en què s'ha de
prioritzar l'assoliment de les competències bàsiques necessàries per seguir amb
garanties d'èxit els primers cursos d'ESO.
Sempre que sigui possible s'ha de dedicar una part significativa de l'horari lectiu a cursar
en el grup flexible les matèries de Llengua Catalana, Llengua Castellana i Matemàtiques,
amb un mínim de quatre hores per matèria.
La resta d'hores lectives setmanals, els alumnes del programa les han de fer
conjuntament amb la resta dels alumnes del grup ordinari de primer d'ESO o segon
d'ESO.
Metodològicament, cal enfortir l'enfocament competencial de les propostes de treball i
prioritzar estratègies didàctiques que s'ajustin a les necessitats d'aquests alumnes
(treball cooperatiu, treball per projectes, treball multinivell, aprenentatge entre iguals,
etc.).
Per ampliar les hores de dedicació, respecte a les que s'estableixen amb caràcter
ordinari en l'àmbit lingüístic i matemàtic, el centre disposa de 2 hores que corresponen
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6.

a les matèries optatives i d'hores lectives d'altres matèries o a través del treball per
àmbits.
La programació s’ha de concretar el PIM a partir d'una programació adreçada als
alumnes que facin ús d'aquest recurs i, si escau, completar-la amb les mesures que
siguin pertinents en funció de les necessitats singulars de cada alumne.

Professorat
1.
2.
3.

Correspon a la direcció del centre assignar els professors que siguin més adequats per
impartir les activitats docents en el grup flexible d'alumnes del programa.
En tot cas, aquests professors han de disposar d'experiència docent i de garantia
d'estabilitat en el centre.
Sempre que sigui possible, un dels professors assignats al grup flexible del programa
actua com a tutor o tutora, i conjuntament amb el tutor o tutora del grup ordinari han
de portar a terme la tutoria de l'alumne (cotutoria).

Avaluació
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

L'avaluació dels alumnes que cursen el PIM té com a referent les competències bàsiques
de l'educació primària i els continguts i criteris d'avaluació del primer o segon curs de
l'educació secundària obligatòria, així com els criteris d'avaluació específics del
programa.
L'avaluació la fa l'equip docent que imparteix ensenyaments als alumnes del programa,
coordinats pel tutor o tutora del grup flexible i pel tutor o tutora del grup ordinari.
Les decisions derivades de l'avaluació es prenen de manera col·legiada. Per a l'avaluació,
cada professor o professora que imparteix docència a un alumne que segueix el
programa ha d'aportar la informació corresponent a les activitats que
Com a conseqüència del procés d'avaluació, en finalitzar el curs, l'equip docent ha de
prendre les decisions corresponents sobre el pas de curs de l'alumne que hagi participat
en el PIM, seguint els criteris de pas de curs i les propostes de continuïtat que
s'estableixen en el programa.
Així mateix, l'autoavaluació dels mateixos alumnes ha d'esdevenir un element clau per
tal de fer-los corresponsables del procés d'aprenentatge. L'autoavaluació esdevé una de
les eines clau que dona sentit al programa PIM, ja que permet fer conscient l'alumne de
la seva evolució i del progrés en els aprenentatges, així com d'aquells indicadors
d'avaluació que denoten que cal millorar.
En l'avaluació final de primer d'ESO, l'equip docent ha de fer la proposta dels alumnes
que continuaran fent ús del recurs PIM a segon d'ESO, d'aquells que hagin progressat en
l'assoliment de les competències prioritzades i el curs següent passin al grup ordinari, o
bé d'aquells que seran repetidors de primer.
Orientativament, es considera que l'alumne passa de curs si assoleix els objectius del
treball plantejat en la programació del PIM i si l'equip docent ho valora positivament per
a la seva progressió en autonomia i maduresa personal.
Cal informar l'alumne i les famílies quan l'avaluació de l'alumne sigui positiva i suposi
que passa al curs següent, tot i que la programació del PIM estableixi un domini de
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9.

competències que correspon a cursos anteriors, fet que ha de quedar recollit al butlletí
de qualificacions de l'alumne i a SAGA/Esfer@
En finalitzar el curs, cal fer una valoració global de l'aplicació del PIM, en què cal recollir
les aportacions dels alumnes, dels professors i dels pares o tutors legals.

4.6.4. Criteris del PDC
Hom ha constatat evidències d’èxit en el sistema educatiu de Catalunya dels Projectes de
Diversificació Curricular, com ara una disminució de l’absentisme escolar, la dels índexs
d’acreditació de GESO, una bona continuïtat en la formació en les etapes posteriors i la
inserció laboral, així una millora en la convivència al centre, l’autoestima i l’actitud dels
alumnes davant la feina, i les relacions personals i afectives. A partir de les característiques
específiques del nostre alumnat, l’Institut Pla de l’Estany vol donar resposta a les seves
necessitats, oferint-los un itinerari formatiu que els permeti assolir les competències bàsiques i
al mateix temps posar-los en contacte amb el món laboral.
En el conjunt de mesures d’atenció a la diversitat que promou el centre, a l’inici del curs 201617 es va posar en marxa el projecte singular anomenat Som-hi. Identificat amb aquesta
expressió d'encoratjament a fer alguna cosa, pretenia que l’alumnat, el professorat i la resta
d’agents actius sentissin que formen part d’un projecte comú de millora. El programa es
presentava amb una modalitat mixta. Els alumnes de 3r d’ESO ho feien en la modalitat A (Aula
Oberta), participant en el projecte en la seva totalitat en el centre educatiu, i els alumnes de
4t d’ESO en la modalitat B (Projecte Singular), amb el 40% de l’horari lectiu fora del centre, en
empreses, amb conveni amb els ajuntaments.
Els programes de diversificació curricular tenen com a finalitat afavorir l'alumnat que ho
requereixi perquè pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l'etapa i obtenir el
títol de graduat en educació secundària obligatòria mitjançant una organització de continguts i
matèries del currículum diferent a l'establerta amb caràcter general i una metodologia
específica i personalitzada.
La participació en les activitats previstes es presenta als alumnes com una oportunitat per
millorar els seus aprenentatges i assolir les competències bàsiques i, per tant, s'ha de requerir
el compromís d'aprofitar l'oportunitat que se'ls ofereix. Pel seu caràcter obert, els alumnes han
de poder participar segons les seves necessitats i han de poder-s'hi incorporar en qualsevol
moment del curs.
Es considera que cal actualitzar el programa amb la possibilitat que tot a l'alumnat del
programa pugui accedir a la modalitat. Hi podrà participar l’alumnat a partir de 3r i 4t d'ESO
(2n si ha repetit un curs) que presenta dificultats generalitzades d'aprenentatge i baix nivell de
competències en la majoria de matèries i poca eficàcia en d’altres mesures d’atenció a la
diversitat.
El centre proposarà els alumnes que cregui més adients per a formar part del projecte, entès
com una de les mesures de suport addicionals descrites pel decret 150/2017, de 17 d’octubre,
de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu, amb la possibilitat d’Aula
Oberta i de Projecte Singular amb pràctiques a les empreses.
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Per poder-ho aconseguir aquest projecte necessita la col·laboració d’altres entitats com els
ajuntaments i les empreses col·laboradores de les poblacions del Pla de l’Estany properes al
nostre centre que serà on es formarà l’alumnat.
Consta de dues modalitats.:
1.

2.

Modalitat A o d’Aula Oberta, amb adaptació curricular i projectes desenvolupats al
centre, per a l’alumnat de 2n i 3r d’ESO, i de 4t en situacions excepcionals. Aquesta
modalitat s’acull a les formes d’organització curricular que no requereixen autorització
del Departament i que aproven el director del centre a proposta del claustre i amb
coneixement del Consell Escolar (vegeu 2.4.2)
Modalitat B o Projecte Singular, gestionats pel centre educatiu, però en què l'alumne
cursa una part o la totalitat de l'àmbit pràctic amb activitats externes al centre. L'horari
d'aquestes activitats externes ha de ser com a màxim el 40% de l'horari lectiu. Per a tot
l’alumnat en funció de la seva maduresa i amb caràcter general a 4t a menys que
concorrin situacions excepcionals. Aquesta modalitat requereix autorització del
Departament d’Ensenyament. El director del centre la proposarà al director dels serveis
territorials prèvia autorització del Consell Escolar. El Consell Escolar de l’Institut Pla de
l’Estany ha aprovat la proposta per als cursos 18/19 i 19/20 en data 23/3/2018.

El Conjunt del Projecte SOM-HI consta com a annex d’aquest PEC.
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4.7.

Criteris pedagògics, d’acció tutorial i d’avaluació del Batxillerat

L’Institut ofereix els batxillerats següents:
1. Modalitat de ciències i tecnologia
2. Modalitat d’humanitats i ciències socials
L’oferta de matèries serà la que indiqui en cada moment la normativa vigent.
Correspon als Departaments didàctics d’establir les programacions i els criteris d’avaluació,
d’acord amb els currículums prescriptius i les indicacions que segueixen, totes estrictament
normatives.
La direcció instarà a la màxima coordinació entre els equips docents i els professors de les
matèries d’un mateix àmbit, així com a l’aplicació al Batxillerat de tots aquells elements del
model competencial orientador que millorin l’aprenentatge dels alumnes i la seva capacitat de
fer front a proves externes i a estudis superiors o de CFGS.
Competències
La competència implica comprendre la lògica interna dels recursos dels quals es disposa,
sospesar-los com a mitjans per a l’acció i triar aquells que, en cada cas, s’acosten més i millor a
l’objectiu. Això significa posar en marxa tàctiques de racionalitat pràctica a l’hora de prendre
decisions i actuar. Des d’aquest punt de vista, la persona competent sap què vol, coneix les
seves aptituds, entén la situació en què es troba i actua de la millor manera possible per
aconseguir el que es proposa. Per tant, la competència inclou sabers i destreses, però també
un grau elevat d’iniciativa personal, responsabilitat, flexibilitat i capacitat crítica. L’assoliment
de competències avança paral·lelament a l’adquisició de coneixements, destreses i actituds.
Així, doncs, ser competent pressuposa haver adquirit coneixements i destreses i haver
construït diferents actituds que poden anar des de la gestió de les pròpies emocions fins al
desenvolupament de les habilitats socials.
Les competències generals del batxillerat continuen el desenvolupament de les competències
bàsiques de l’etapa educativa anterior i preparen per a la vida activa i per actuar de manera
eficient en els estudis superiors. Els aspectes nuclears de les competències generals del
batxillerat s’han d’exercitar en tots dos cursos, des de totes les matèries, en la tutoria i en les
diferents activitats del centre per aconseguir un aprenentatge competencial global.
Aquestes competències són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Competència comunicativa
Competència en gestió i tractament de la informació
Competència digital
Competència en recerca
Competència personal i interpersonal
Competència en el coneixement i interacció amb el món
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Al seu torn, els currículums de les matèries expliciten les competències específiques que s’hi
treballen, així com la contribució de la matèria al desenvolupament de les competències
generals.
Atenció a la diversitat
Segons estableix l’ ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el
procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes
organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i
del batxillerat nocturn, “el batxillerat ha de preparar l'alumnat perquè accedeixi als estudis
superiors, i ha de servir perquè el màxim nombre d'alumnes progressi en les competències
que necessita per a la seva realització i desenvolupament personal, així com per a l'exercici
de la ciutadania activa, la inclusió social i l'accés al treball qualificat. Per aquest motiu s'ha de
facilitar l'accés als estudis de batxillerat al màxim nombre possible d'alumnes, s'ha de donar
resposta a la diversitat de l'alumnat garantint tant com sigui possible l'excel·lència però també
la igualtat real d'oportunitats a tots els i les alumnes i sectors socials sense excepció. Per això
s'han d'oferir itineraris adaptats als diferents ritmes d'aprenentatge i a les diferents
situacions personals de l'alumnat.” Amb aquest objectiu “els centres educatius han de fer les
adaptacions curriculars, de materials d'aprenentatge i de temporització, si cal, tant de les
activitats d'aprenentatge com d'avaluació, incloent-hi els criteris d'avaluació, i facilitar les
ajudes tècniques necessàries perquè l'alumnat amb trastorns d'aprenentatge i l'alumnat amb
discapacitats puguin cursar el batxillerat amb les mateixes possibilitats d'èxit que la resta de
l'alumnat”.
El batxillerat s’organitza d’acord amb els principis d’atenció a la diversitat de l’alumnat. Les
mesures d’atenció a la diversitat tenen com a objectiu atendre les necessitats educatives de
cada alumne o alumna per poder assolir les competències generals, els objectius educatius i els
continguts i les competències específiques del batxillerat. L’atenció a la diversitat de l’alumnat
s’ha de fonamentar en tots els elements que constitueixen el currículum, principalment en la
planificació i l’aplicació d’estratègies metodològiques i organitzatives i en la provisió de les
ajudes tècniques necessàries per facilitar l’accessibilitat als aprenentatges a tot l’alumnat.
1. Per a l’alumnat amb una capacitat intel·lectual elevada, identificada mitjançant una
avaluació psicopedagògica en els termes que determini el Departament
d’Ensenyament, s’han de preveure les mesures necessàries d’adaptació de la resposta
educativa a fi d’afavorir el desenvolupament de la seva potencialitat intel·lectual i
creativa i la seva socialització positiva. També es pot flexibilitzar la seva escolarització
en els termes que determini la normativa vigent.
2. Per a l’alumnat amb trastorns o dificultats específiques d’aprenentatge o que presenta
discapacitats, a fi de facilitar-li l’accés al currículum, s’han de preveure i facilitar les
ajudes tècniques necessàries, i s’han d’adaptar els materials d’aprenentatge i el
calendari, si cal, tant de les activitats d’aprenentatge com d’avaluació. Sens perjudici
de les adaptacions que el centre educatiu pugui decidir en aplicació dels criteris
d’atenció a la diversitat de l’alumnat establerts en el seu projecte educatiu, el
Departament d’Ensenyament ha de determinar el marc normatiu dels plans individuals
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al batxillerat. Finalment, amb l’objectiu de facilitar l’accés al currículum de l’alumnat
d’incorporació recent al sistema educatiu català, o del que compagina els estudis de
batxillerat amb altres estudis o activitats reconegudes, o bé per altres circumstàncies
personals, cal adaptar els materials d’aprenentatge i flexibilitzar, si escau, la durada de
l’etapa, per mitjà d’un pla individual. Més específicament, el decret 150/2017 de de 17
d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'uns sistema educatiu inclusiu
preveu l’elaboració d’un PI en les circumstàncies següents:
a. Els alumnes que presenten necessitats educatives especials.
b. Els alumnes nouvinguts que s'incorporen tardanament al sistema educatiu a
Catalunya.
c. Els alumnes que ja no assisteixen a l'aula d'acollida però que reben suport
lingüístic i social per seguir el currículum amb el seu grup classe.
d. Els alumnes que estan atesos en centres del Departament de Salut, en centres
de justícia juvenil del Departament de Justícia, o en centres de la Direcció
General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, i no poden assistir als centres educatius regularment.
e. Els alumnes als quals es redueix la durada dels estudis en qualsevol etapa.
f. Els alumnes amb trastorns d'aprenentatge o de comunicació, sempre que les
necessitats educatives de l'alumne ho requereixin o mentre el PI sigui un
requisit per presentar-se a les proves d'accés a estudis superiors.
En qualsevol cas, les orientacions per al currículum de Batxillerat indiquen que es pot elaborar
un PI en cas d'haver d'adoptar mesures més específiques (o addicionals) per a un determinat
alumne un cop exhaurides les mesures de tipus més general (o universals), tot i que en la
majoria dels casos és la continuïtat de les adaptacions que s'han fet a l'ESO.
En el cas d’elaborar un PI cal tenir en compte que el PI és una planificació personalitzada que
es recull en un document escrit i inclou les adaptacions curriculars, de materials
d'aprenentatge i de temporalització, si cal, tant de les activitats d'aprenentatge com de les
activitats i criteris d'avaluació, així com les ajudes i suports tècnics. El tutor o tutora que
coordina el pla vetlla perquè tot l'equip docent el conegui i l'apliqui. El PI l'aprova el director o
directora del centre, amb el coneixement i la conformitat de l'alumne, i dels pares o tutors
legals si és menor d'edat, i ha d'estar elaborat en un termini màxim de dos mesos a partir de
l'inici de curs o, en cas de trasllat, de l'arribada al nou centre. El PI ha d'incloure els interessos i
les capacitats de l'alumne i l'itinerari formatiu al llarg del batxillerat per facilitar l'orientació en
finalitzar aquesta etapa.
En el cas de PI cal adjuntar, a l'expedient de l'alumne, les resolucions individuals, si escau, els
informes psicopedagògics i altres informes que fonamenten el pla. El pla ha de constar en el
full de seguiment intern, en les actes finals d'avaluació (a l'apartat d'observacions), en
l'expedient acadèmic i en l'historial acadèmic de l'alumne, dins l'apartat de convalidacions i
altres observacions.

Acció tutorial
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L’acció tutorial abraça el conjunt d’activitats d’orientació personal, acadèmica i professional
que s’adrecen a l’alumnat per afavorir-ne la maduresa i el creixement personal i la preparació
per a una participació responsable en la societat i l’ha d’orientar per prendre decisions dins
l’opcionalitat que ofereix l’estructura mateixa del batxillerat i, en acabar-lo, respecte a la
continuïtat dels seus estudis o l’accés al món laboral, tot considerant els seus interessos i els
punts forts i febles del seu perfil personal. Aquesta acció tutorial i orientadora ha de reunir
diverses característiques:
1. Ha de permetre identificar i desenvolupar les capacitats de l’alumnat mitjançant la
superació d’estereotips i patrons de gènere.
2. L’exerceix el conjunt de professorat que intervé en un grup d’alumnes amb la
coordinació del professorat tutor del grup.
3. S’ha de programar cada curs tenint en compte el conjunt de tota l’etapa.
4. El centre ha de concretar, en relació amb l’acció tutorial, els objectius i les activitats
que preveu dur a terme i ha d’incloure, en l’horari de cada curs, una hora de tutoria
setmanal. El pla d’acció tutorial del centre concreta els aspectes organitzatius i
funcionals de l’acció tutorial i els procediments de seguiment i d’avaluació, i ha
d’esdevenir un referent per a la coordinació del professorat i per al desenvolupament
de l’acció educativa.
5. L’acció tutorial es concreta en un PAT de Batxillerat.
Avaluació i promoció
L’avaluació al Batxillerat reuneix les característiques següents.
1. Ha de ser contínua i diferenciada segons les matèries, tenint en compte els diferents
elements del currículum.
2. Els criteris d’avaluació de les matèries són un referent fonamental per determinar el
grau d’assoliment de les competències generals, dels objectius i les competències
específiques de cada matèria.
3. L’equip docent, integrat pel professorat del grup d’alumnes i coordinat pel professor o
professora que exerceixi la tutoria, ha d’actuar com a òrgan col·legiat en tot el procés
d’avaluació i en l’adopció de les decisions que en resultin, i valorar l’evolució de
l’alumne/a en el conjunt de les matèries i la seva maduresa acadèmica en relació amb
els objectius del batxillerat, així com, al final de l’etapa, les seves possibilitats de
progrés en estudis posteriors.
4. Cada professor o professora ha d’aportar informació sobre el procés d’aprenentatge
de l’alumnat en la matèria o matèries que imparteixi.
5. La sessió d’avaluació és la reunió de l’equip docent, coordinada pel professor o
professora que exerceix la tutoria, per intercanviar informació i adoptar decisions
sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat. També poden participar en les sessions
d’avaluació altres professors o professores amb responsabilitats de coordinació
pedagògica i altres professionals que intervinguin en el procés d’ensenyament i
aprenentatge de l’alumnat.
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6. En les sessions d’avaluació, l’equip docent ha de prendre les decisions que consideri
pertinents respecte a les actuacions necessàries per facilitar el procés d’aprenentatge
de l’alumnat. La persona tutora ha de coordinar i presidir les reunions d’avaluació del
seu grup d’alumnes, aixecar l’acta del desenvolupament, fer-hi constar els acords
presos, i vehicular l’intercanvi d’informació amb els pares, mares o representants
legals dels alumnes, quan correspongui.
7. El professorat ha d’avaluar tant els aprenentatges de l’alumnat com els processos
d’ensenyament i la pròpia pràctica docent
Pel que fa a l’avaluació de final de curs, el pas de curs i la graduació final cal regir-se per l’Ordre
edu/554/2008 de 19 de desembre, modificada per l’ordre ens/62/2012 de 15 de març (text
consolidat)
Article 10
Avaluació final de curs
10.1 El professor o professora de cada matèria és qui decideix, al final del curs, si l'alumne o
alumna n'ha superat els objectius, prenent com a referent fonamental els criteris d'avaluació.
10.2 Els resultats de l'avaluació de cada matèria s'han d'expressar mitjançant qualificacions
numèriques de zero a deu sense decimals. Es consideren superades les matèries amb
qualificació igual o superior a cinc.
10.3 En el cas de les matèries amb continuïtat en els dos cursos, l'alumnat que tingui cursada i
no superada la matèria de primer curs no pot ser qualificat de la matèria de segon curs.
Aquesta circumstància s'ha de consignar a les actes finals amb la menció .pendent de
qualificació de 1r curs. (PQ). En cas que, a causa d'un canvi de matèria o de modalitat
autoritzat per la direcció del centre o perquè l'alumne s'hagi incorporat al batxillerat en el
segon curs, no hagi cursat la matèria de primer curs, sí que podrà ser qualificat de la matèria
de segon curs.
10.4 A fi de garantir la coherència dels processos d'avaluació entre els diferents grups del
centre, a la sessió d'avaluació final de cada curs hi ha de ser present, amb veu i sense vot, un
membre de l'equip directiu.
Article 10.5.
”En la sessió d’avaluació final ordinària de cada curs de batxillerat, s’adopten les decisions
sobre el pas de curs i, si escau, d’obtenció del títol de batxiller per a l’alumnat que compleixi
els requisits establerts als articles 12 i 14. En el cas de l’alumnat que tingui matèries pendents
després de la sessió d’avaluació final ordinària, la decisió definitiva sobre la qualificació
d’aquestes matèries i, si escau, sobre la promoció de curs o la superació de l’etapa d’aquest
alumnat, queda pendent de la realització de les proves extraordinàries i de la posterior
avaluació final extraordinària.”
Article 11
Proves extraordinàries
11.1 Amb posterioritat a l'avaluació final del curs, el centre ha de realitzar les proves
extraordinàries de recuperació, ja programades prèviament, per a l'alumnat que no hagi
superat totes les matèries en l'avaluació final.
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11.2 Els resultats de les proves extraordinàries s'han d'expressar mitjançant qualificacions
numèriques de zero a deu sense decimals, o amb la menció .no presentat. (NP), quan calgui. Es
consideren no superades les matèries amb qualificació inferior a cinc i el no presentat.
11.3 El departament didàctic corresponent ha d'elaborar les proves extraordinàries de cada
matèria i establir-ne els criteris per qualificar-les, d'acord amb la programació dels currículums
dels quals són responsables.
“Article 11.4.
”En el primer curs de batxillerat, els centres han d’organitzar aquestes proves
extraordinàries en els primers dies del mes de setembre, d’acord amb les dates que determini
el calendari escolar anual.
”En el segon curs de batxillerat, aquestes proves extraordinàries s’han de realitzar al llarg dels
cinc darrers dies de classe del curs, segons el periode lectiu establert d’acord amb el calendari
escolar del curs, per tal que l’alumnat que les hagi de realitzar pugui presentar-se a les proves
d’accés a la universitat que es realitzen en el mes de setembre, en el cas d’obtenir el títol de
batxiller.”
“Article 11.5.
”Després de les proves extraordinàries ha de tenir lloc una nova sessió d’avaluació final
extraordinària. En aquesta, vistos els resultats obtinguts en les proves extraordinàries, cal
prendre les decisions definitives del curs acadèmic respecte a la superació de matèries.
”L’equip docent, actuant de manera col·legiada, ha de valorar la maduresa acadèmica de
l’alumne o alumna en relació amb els objectius del batxillerat. Per a aquesta valoració, i vista
l’avaluació de totes les matèries cursades, es considera que els resultats en algunes matèries
poden compensar els obtinguts en altres atenent l’assoliment de les competències, i també
les possibilitats de progrés de l’estudiant en opcions posteriors. Si la decisió de l’equip
docent, a efectes de pas de curs o d’obtenció del títol de batxiller, implica modificar la
qualificació d’alguna matèria, cal l’acord de la majoria de dos terços dels membres presents
en la sessió. En el cas que es produeixi aquesta votació, cada membre de l’equip docent ha
d’exposar raonadament la justificació del seu vot, la qual s’ha de fer constar en l’acta
d’avaluació. La modificació de la qualificació es pot aplicar a un màxim de dues matèries.”

Article 12
Pas de curs
12.1 Els alumnes i les alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries
cursades o no tinguin superades dues matèries com a màxim.
12.2 L'alumnat que passi al segon curs sense haver superat totes les matèries s'ha de
matricular de les matèries pendents del curs anterior. Els centres han d'organitzar les
consegüents activitats de recuperació i l'avaluació de les matèries pendents.
12.3 Els alumnes i les alumnes poden romandre al batxillerat en règim ordinari un màxim de
quatre anys, consecutius o no.
Article 13
Permanència d'un any més en el mateix curs
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13.1 Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs han de romandre un any més en el
primer curs i l'han de cursar novament en la seva totalitat si el nombre de matèries amb
avaluació negativa és superior a quatre.
13.2 [derogat] En cas de rebre avaluació negativa de tres o quatre matèries a primer curs, els
alumnes i les alumnes poden optar per repetir el curs en la seva totalitat o matricular-se de les
matèries de primer amb avaluació negativa i ampliar aquesta matrícula de primer curs amb
dues o tres matèries de segon, d'acord amb l'organització que tingui establerta el centre
educatiu. El centre ha d'orientar l'alumnat en aquesta tria. L'alumnat menor d'edat ha de tenir
l'autorització dels pares o tutors legals per a aquest règim singular de matriculació.
13.3 Els alumnes que en finalitzar el segon curs tinguin avaluació negativa en algunes matèries
es poden matricular d'aquestes matèries sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja
superades.
13. Els alumnes i les alumnes no hauran de tornar a cursar les matèries treball de recerca i
estada l'empresa un cop les tinguin superades, encara que no passin al curs següent.

Article 14
Títol de batxiller
14.1 Els alumnes i les alumnes que superen totes les matèries de batxillerat en qualsevol de
les seves modalitats reben el títol de batxiller.

Article 8
Equip docent
8.1 L'equip docent, integrat per un professor o professora de cada matèria i coordinat i presidit
pel professor o professora que exerceixi la tutoria, ha d'actuar com a òrgan col·legiat en tot el
procés d'avaluació de l'alumnat del grup corresponent i en l'adopció de les decisions que en
resultin.
8.2 Cada professor o professora ha d'aportar informació sobre el procés d'aprenentatge de
l'alumnat en la matèria o les matèries que imparteixi.
8.3 També poden participar en les reunions de l'equip docent altres professors i professores
amb responsabilitats de coordinació pedagògica i altres professionals que intervinguin en el
procés d'ensenyament i aprenentatge de l'alumnat, amb veu i sense vot.
8.4 L'equip docent, en la valoració dels aprenentatges de l'alumnat, ha d'adoptar les decisions
per consens. En cas de no assolir-lo, es farà per majoria absoluta dels membres presents, llevat
dels casos en què la normativa determini una altra solució. A la decisió sobre l'avaluació de
cada alumne hi han d'intervenir els professors de les matèries que hagi cursat l'alumne. Cada
professor o professora de l'equip pot emetre un vot únic, amb independència del nombre de
matèries que imparteixi.
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4.8.

Criteris pedagògics, d’acció tutorial i d’avaluació dels Cicles
Formatius

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i
proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement
propis de cada sector.
La legislació aplicable en l’ordenació dels cicles és la que es desprèn de la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d'educació (LOE), i del Decret 284/2011, d'1 de març, i del Decret 28/2014, de 4
de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de
la modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació
professional inicial.
En els cicles formatius s'han de distingir dos aspectes: el perfil professional i el currículum.
El perfil professional queda determinat per la competència general, les competències
professionals, personals i socials i les capacitats clau que s'han d'adquirir, i per la relació de
qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.
El currículum comprèn els objectius generals i els mòduls professionals que s'organitzen en
unitats formatives.
La denominació de cada cicle formatiu, el currículum, la durada màxima i mínima de cada un
dels mòduls professionals, l'organització, l'estructura i les hores mínimes que cal fer de
Formació en Centres de Treball (FCT) s'estableixen en els decrets o ordres que despleguen el
currículum de cada cicle formatiu. Correspon als Departaments didàctics d’establir les
programacions i els criteris d’avaluació, d’acord amb els currículums prescriptius i les
indicacions del PEC. La direcció instarà a la màxima coordinació entre els equips docents i els
professors de les matèries d’un mateix àmbit, així com a l’aplicació a la FP de tots aquells
elements del model competencial orientador que millorin l’aprenentatge dels alumnes, la seva
inserció laboral i la seva capacitat de continuar estudis si així ho desitgen.
Per a alumnes amb necessitats educatives específiques es pot sol·licitar una modificació
curricular, que haurà de ser aprovada per resolució resolució de la Direcció General de
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
En la mesura que la Formació professinal és un ensenyament eminentment pràctic, l’Institut
Pla de l’Estany aposta amb fermesa per la formació professional dual o “formació en
alternança amb formació dual”.
La formació professional en alternança fa referència a una modalitat d’ensenyament
professional que combina els processos d’ensenyament i aprenentatge a l’empresa i al centre
de formació. Ens acollim a la Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig , d’organització de la
formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, que preveu dues
modalitats:
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a. En alternança simple, que combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps
d'activitat dels alumnes a l'empresa sense que comporti el reconeixement acadèmic del temps
d'activitat a l'empresa en condició de treballadors assalariats.
b. En alternança amb formació dual, que combina el temps de formació en el centre educatiu i
el temps d'activitat dels alumnes a l'empresa i comporta el reconeixement acadèmic dels
aprenentatges assolits pels alumnes en l'activitat que facin en condició de treballadors
assalariats, becaris o voluntaris.
La formació en alternança s'ofereix a tots els alumnes matriculats en un cicle formatiu que, en
finalitzar el segon trimestre del primer curs, sigui previsible que puguin passar de curs. En
aquest cas, cal que els convenis establerts amb les empreses o entitats assegurin el nombre de
places suficients per a tots els alumnes del grup classe que, previsiblement, reuniran aquestes
condicions.
Per als cicles que no sigui factible establir el sistema dual, es realitzarà formació en centres de
treball (FCT), que s’han d’entendre com a pràctiques formatives no laborals, a les empreses,
que realitza l’alumnat d’ensenyaments de formació professional inicial en centres de treball,
mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa. Aquesta
FCT s’orienta a completar el coneixement i les competències de l’alumnat adquirides en
l’àmbit acadèmic, i a fer-li conèixer la realitat del món productiu per tal d’enfocar el seu
projecte de futur professional i millorar les seves possibilitats d’inserció laboral.
Donat que hom detecta sovint una certa tendència a l’absentisme i l’abandonament, és
fonamental de prioritzar l’acció tutorial. L'acció tutorial a la formació professional va adreçada
a potenciar les capacitats personals de l'alumne, i especialment, la seva autonomia i capacitat
d’iniciativa. Pel que fa a les activitats d'orientació acadèmica i professional, és important incidir
en els hàbits de treball i el coneixement del món laboral, així com proporcionar als alumnes els
recursos i l'orientació necessaris per accedir al món laboral o per continuar el seu itinerari
formatiu.
Cal definir de quina forma i en quin moment de l’horari lectiu, els tutors de cada grup podran
portar a terme les actuacions corresponents a l’acció tutorial i les tasques d'orientació del
procés formatiu dels alumnes. En els cicles formatius, convé que el tutor o tutora del cicle
formatiu ho sigui al llarg dels dos cursos de la promoció. Caldrà definir i recollir les
especificitats dels cicles en el PAT corresponent que en reguli aquesta acció tutorial.
Al mateix temps és fonamental d'assegurar la coordinació del professorat, tant el d’un mateix
cicle formatiu, com el d’una mateixa família de cicles , i també del conjunt de professorat de fp
de l’institut. Pe això, s’establiran els òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació que
calguin i les hores de reunió de departament que s’escaiguin.
Avaluació
L'avaluació dels aprenentatges dels alumnes dels cicles formatius és contínua, ha d'atendre
l'organització modular i s'ha de fer per unitats formatives per permetre una millor
capitalització de la formació. A l'inici del curs el centre ha d'informar els alumnes dels
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continguts del currículum formatiu, de l'estructura per mòduls professionals i unitats
formatives, de les competències professionals, personals i socials i dels objectius generals del
cicle i la seva relació amb els mòduls professionals, així com dels criteris generals d'avaluació,
promoció de curs i superació del cicle. El centre ha de mantenir a disposició de la Inspecció
d'Educació els registres de l'avaluació continuada i la documentació que hagi contribuït a
avaluar els diferents mòduls professionals i unitats formatives (enunciats de proves escrites,
graelles d'observació i altres).
Junta d'avaluació. L'equip docent, integrat per tots els professors que imparteixen el cicle
formatiu, constitueix la junta d'avaluació, que s’encarrega de fer el seguiment dels
aprenentatges i de prendre les decisions que en resultin. L'organització i la presidència de la
junta d'avaluació corresponen al tutor o tutora del cicle, com també la formalització de les
actes corresponents.
Sessions de la junta d'avaluació. En les sessions, la junta d'avaluació ha d'analitzar, per a cada
alumne, l'aprenentatge en el conjunt dels mòduls professionals i les unitats formatives
corresponents al cicle formatiu en relació amb les competències professionals, personals i
socials i amb els objectius generals establerts en el currículum. Les sessions d'avaluació tenen
per objectiu:
1. Valorar el desplegament del cicle i la seqüenciació i adequació de la programació a les
necessitats formatives i l'actitud i motivació general de l'alumne.
2. Coordinar l'equip docent.
3. Proposar actuacions i adoptar decisions per corregir les deficiències observades en el
procés d'ensenyament i aprenentatge.
4. Valorar de manera col·legiada el grau d'assoliment per part de l'alumne dels resultats
d’aprenentatge que s'han treballat durant el període d'avaluació.
5. Valorar de manera col·legiada el grau d'assoliment per part de l'alumne de les
competències professionals, personals i socials i dels objectius generals del cicle
formatiu.
6. Qualificar l'alumne amb relació a les unitats formatives finalitzades i als mòduls
professionals corresponents.
7. Valorar la programació desenvolupada al llarg del període que és objecte d'avaluació i
proposar, si escau, actuacions correctores del procés d'ensenyament i aprenentatge.
8. En les sessions d'avaluació es prenen les decisions pertinents, que han de constar en
l'acta de la sessió. Els alumnes no formen part de la junta d'avaluació. Tanmateix, és
possible que participin en les sessions d'avaluació, i s'han d'atenir al que determinin les
normes d'organització i funcionament del centre.
Altres aspectes de la Junta d’Avaluació
1. La junta d'avaluació ha de fer un mínim de tres sessions d'avaluació durant el curs
acadèmic i pot reunir-se, quan calgui, per avaluar i proposar la certificació dels
alumnes que es matriculen per mòduls professionals solts o unitats formatives.

CODI:PEC01
VERSIÓ 01

Nom del document: Projecte educatiu de centre

Pàg. 79 de 162

2. En cada sessió de la junta d'avaluació s’han de qualificar les unitats formatives o
mòduls professionals que hagin finalitzat i s'hi ha d’incorporar, si escau, les
qualificacions que corresponguin a les segones convocatòries.
3. Pel que fa a les unitats formatives iniciades i no finalitzades en el moment de la sessió
de la junta d'avaluació, cal oferir-ne informació orientativa de la progressió dels
aprenentatges.
4. Les qualificacions s'han de reflectir a l'acta d'avaluació d'acord amb el model "Actes
d'avaluació. Formació professional inicial" i traslladar-les a l'expedient acadèmic. A
l’inici de cada cicle formatiu, abans de la primera sessió d’avaluació, s’ha de fer una
avaluació inicial del cicle formatiu que té per objectiu avaluar globalment la
incorporació de l’alumne al cicle, ajustar la programació prevista i reorientar-la, si
escau.
Informació als alumnes. El tutor o tutora del cicle formatiu ha d'informar per escrit cada
alumne, o els seus representants legals, dels acords de cada sessió d'avaluació que l'afectin, en
què cal incloure les qualificacions obtingudes, si n'hi ha. També l'ha d'informar per escrit,
individualment i periòdicament, en els termes acordats per la junta d'avaluació, del seu
aprofitament i aprenentatge, amb referència als resultats d’aprenentatge que cal assolir i
sobre la qualificació obtinguda de les unitats formatives avaluades.
Avaluació de:
1. Avaluació de les unitats formatives. L'avaluació es fa tenint en compte els resultats
d'aprenentatge i els criteris d'avaluació de les unitats formatives. Els centres han de
generar registres d'avaluació on s'indiqui l'assoliment dels resultats d'aprenentatge de
les unitats formatives a partir de les activitats programades.
2. Avaluació dels mòduls professionals. La superació del mòdul professional s'obté amb la
superació de les unitats formatives que el componen. Els mòduls professionals
superats acrediten les unitats de competència als quals estan associats, d'acord amb la
relació que s'estableix en el perfil professional del títol.
3. Avaluació dels mòduls professionals de Síntesi i de Projecte. L'equip docent que hagi
participat en la impartició del mòdul professional de Síntesi, en els cicles de grau mitjà,
i del mòdul professional de Projecte, en els cicles de grau superior, l’ha d’avaluar de
manera col·legiada. Els mòduls professionals de Síntesi i de Projecte s’avaluen
positivament quan l'equip docent apreciï que l'alumne ha assolit en un grau suficient
els resultats d'aprenentatge en relació amb els objectius generals del cicle formatiu. En
cas contrari, l'avaluació és negativa.
4. Avaluació del mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT). L'avaluació
del mòdul professional d'FCT correspon a la junta d'avaluació del centre educatiu, i és
continuada durant l'estada de l'alumne a l'empresa. S’ha de fer tenint en compte la
valoració de l’entitat col·laboradora i prenent com a referència els resultats
d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i les activitats formatives de referència
acordades amb l’empresa o entitat col·laboradora. El tutor o tutora de pràctiques del
centre docent i el tutor o tutora d’empresa han de tenir en compte la valoració que
l’alumne fa de la formació en el centre de treball, a l’hora de determinar-ne la
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idoneïtat i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la qual cosa s’ha de constatar
en el quadern de pràctiques. En acabar l'FCT, la persona responsable de la formació a
l'empresa ha de valorar l'evolució de l'alumne, mitjançant un informe que s'ha
d'incorporar al quadern de pràctiques. L’equip docent, a proposta del tutor o tutora
del cicle formatiu, fa l’avaluació final del mòdul professional de Formació en Centres
de Treball, tenint presents els informes esmentats i la informació recollida en el
quadern de pràctiques.
Qualificacions
5. La qualificació de les unitats formatives i dels mòduls professionals és numèrica, entre
l'1 i el 10, sense decimals, a excepció del mòdul professional de Formació en Centres
de Treball, que es qualifica com a "Apte/a" o "No apte/a". La qualificació d'aquest
últim ha d'anar acompanyada d'una valoració orientadora del nivell d'assoliment de
les competències professionals recollides en el quadern de pràctiques, en els termes
de "Molt bona", "Bona o Bé" o "Suficient" −en el cas de "Apte/a"− i de "Passiva" o
"Negativa" −en el cas de "No apte/a"−, en què es poden afegir observacions.
6. La qualificació final de cada mòdul professional s'obté com a mitjana ponderada de les
qualificacions de cada unitat formativa, en funció del pes (ponderació) que es dona a
cadascuna d'aquestes, d'acord amb la decisió prèvia adoptada per l'equip docent.
7. Les unitats formatives i els mòduls professionals se superen amb una qualificació de 5
punts o superior.
8. Les unitats formatives i els mòduls professionals superats mantenen la qualificació. No
es pot aplicar cap mesura per modificar una qualificació positiva atorgada; és a dir, no
es poden repetir unitats formatives ja superades per millorar-ne les qualificacions, ni
es poden establir fórmules (presentació a segones convocatòries de recuperació ni
d'altres) per incrementar-ne la qualificació positiva.
9. Els mòduls professionals o unitats formatives convalidats es qualifiquen amb un 5 a
l’efecte d'obtenció de la qualificació mitjana del cicle.
10. En el cas de mòduls professionals o unitats formatives superats que tinguin la mateixa
denominació i currículum, i que siguin comuns a diversos cicles, es trasllada la
qualificació obtinguda en el primer cicle en el qual s'ha cursat.
11. En el cas d'haver obtingut l'exempció total del mòdul professional de Formació en
Centres de Treball, aquest es qualifica amb l'expressió "Exempt/a" (Xm). En el cas
d'haver obtingut l'exempció parcial del mòdul professional de Formació en Centres de
Treball, aquest es qualifica com a "Apte/a" o "No apte/a", segons el que correspongui.
12. La superació del cicle formatiu requereix la superació de tots els mòduls professionals
que el componen. La qualificació final del cicle formatiu, que s'expressa amb dos
decimals, s'obté com a mitjana aritmètica de les qualificacions de cada mòdul
professional, ponderades en funció del nombre d'hores assignat a cadascun d’aquests.
13. En el càlcul de la qualificació final del cicle formatiu no es tindran en compte les
qualificacions de "Apte/a", "Exempt/a".
Valoració final del cicle formatiu. Superació del cicle. En l'avaluació final, l'equip docent del
cicle formatiu ha de valorar, per a cada alumne, el grau d'assoliment dels objectius generals
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amb relació a les competències definides en el perfil professional. També n'ha de valorar
l'historial acadèmic i, per acord d'un mínim dels dos terços dels membres de la junta
d'avaluació, es podrà determinar la superació de les unitats formatives pendents i atorgar, a
les unitats, la qualificació que es decideixi. En aquest cas cal fer constar a l'acta, juntament
amb la qualificació de la unitat formativa, un asterisc (*), i al peu de l'acta s'hi ha d'escriure
l'expressió "(*) "Requalificat per la junta d'avaluació".
Matrícula d'honor. Si un alumne obté una qualificació final del cicle formatiu de grau superior
igual o superior a 9 se li pot consignar la menció de "Matrícula d'honor" (MH) en les
observacions de l'acta de qualificacions finals, en l'expedient acadèmic i en el certificat
d'estudis complets. Sobre el total d'alumnes avaluats del darrer curs del cicle formatiu es pot
concedir una menció de matrícula d'honor per cada vint alumnes, i una altra si en resulta una
fracció sobrant. Amb aquests efectes, s'entén per alumnes avaluats del darrer curs tots els que
han cursat els mòduls professionals necessaris per completar el cicle, els hagin superat o no. La
menció de matrícula d'honor té els efectes econòmics previstos en les taxes i preus públics per
a la matriculació en els ensenyaments artístics superiors.
Convocatòries
1. L'alumne pot ser avaluat d'una unitat formativa, com a màxim, en quatre
convocatòries ordinàries, excepte en el mòdul professional de Formació en Centres de
Treball, que només pot ser avaluat en dues convocatòries. Amb caràcter excepcional,
l'alumne pot sol·licitar una cinquena convocatòria extraordinària per motius de
malaltia, discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels
estudis, que el director o directora del centre l'ha de resoldre.
2. Amb cada matrícula a les unitats formatives l'alumne disposa del dret a dues
convocatòries. L'alumne que hagi perdut el dret a l'avaluació continuada o que
abandoni, perd la primera convocatòria. La presentació a la segona convocatòria és
voluntària. Si l’alumne no s'hi presenta no se li comptarà aquesta segona convocatòria
a l’efecte del còmput màxim i constarà com a "No presentat/ada" (NP).
3. Els professors del centre han d'establir el calendari i les estratègies de recuperació de
les unitats formatives, que poden consistir en activitats puntuals o continuades, i han
d'estar previstes en la programació.
4. En tot cas, els alumnes han d'estar informats de les activitats que han de dur a terme
per recuperar les unitats formatives suspeses, així com del període i les dates en què
es faran les activitats d'avaluació corresponents a les segones convocatòries.
Promoció de curs
1. L'alumne que hagi superat un nombre d'unitats formatives amb càrrega horària
superior al 60% del conjunt planificat en el primer curs, pot matricular-se en el segon
curs del cicle i ha de cursar també les unitats formatives no superades del primer curs.
En cas contrari, s’ha de matricular en les unitats formatives no superades del primer
curs del cicle i, opcionalment, de les unitats formatives del segon curs que no
presentin incompatibilitat horària o curricular de manera significativa, segons el
projecte del centre i la disponibilitat de places.
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2. Tanmateix, les normes d'organització i funcionament del centre poden determinar en
quines circumstàncies excepcionals, relacionades amb incompatibilitats curriculars o
horàries, un alumne ha de matricular-se només de les unitats formatives de primer
curs, malgrat haver superat el 60% de la durada horària del conjunt d’unitats
formatives de primer curs.
L’institut potenciarà, d'acord amb la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització
de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial,
modificada per la Resolució ENS/261/2014, de 4 de febrer, les actuacions següents:
1. Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu. Es presta a
sol·licitud de la persona interessada, de manera personalitzada, i consisteix en la
identificació i l'anàlisi detallada de les capacitats i expectatives professionals, i conclou
amb un informe d'assessorament.
2. Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o
en activitats socials. Permet a les persones adultes posar en valor els aprenentatges
adquirits i obtenir-ne la correspondència amb els ensenyaments de formació
professional.
3. Reconeixement acadèmic de la formació impartida en empreses o entitats. Permet el
reconeixement acadèmic en la formació professional de formació impartida en
empreses o entitats segons acords o convenis subscrits entre el Departament
d'Ensenyament o el o la titular del centre educatiu i l'empresa o entitat.
A l’Institut Pla de l’Estany es cursen en aquests moments tres cicles formatius:
1. Dins de la família de serveis socioculturals i a la comunitat s’ofereix en modalitat dual,
el cicle de grau mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència.
2. Dins de la família d’informàtica i comunicacions s’ofereix en grau mitjà el cicle de
Sistemes Microinformàtics i Xarxes i en grau superior el de Desenvolupament
d'Aplicacions Multiplataforma, en modalitat dual.
3. Per a cada cicle es defineixen una competència general, unes competències
professionals, personals i socials, i unes Capacitats clau. Aquestes capacitats clau són
les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles
a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia,
d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de
treball en equip i de resolució de problemes.
4. L'equip docent ha de potenciar l'adquisició de les competències professionals,
personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per
desplegar el currículum d'aquest cicle formatiu.
Pel que fa al cicle d’Atenció a Persones en Situació de Dependència, tenim segons l’ordre
ENS/313/2016:
1. Competència general. La competència general d'aquest títol consisteix a atendre les
persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, per tal de
mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no
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sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de
prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.
2. Competències professionals, personals i socials.
a) Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situació de
dependència, mitjançant la interpretació de la informació obtinguda sobre la persona
a través del pla d'atenció individual, respectant-ne la confidencialitat.
b) Organitzar les activitats d'atenció a les persones en situació de dependència,
afavorint la seva col·laboració i la de la família, i tenint en compte les directrius
establertes en el pla d'atenció individualitzada.
c) Fer les tasques d'higiene personal i vestiment de les persones en situació de
dependència, aportant l'ajuda necessària, afavorint al màxim la seva autonomia en les
activitats de la vida diària i mantenint cap a ells una actitud de respecte i
professionalitat.
d) Organitzar la intervenció relativa a l'alimentació, supervisant els menús, preparant
els aliments i administrant-los quan sigui necessari.
e) Gestionar la documentació bàsica i el pressupost de la unitat de convivència,
optimitzant els recursos i assegurant la viabilitat de la gestió econòmica.
f) Fer les activitats de manteniment i neteja del domicili, garantint les condicions
d'habitabilitat, higiene i ordre, amb criteris de qualitat, seguretat i cura del medi
ambient i, si s'escau, tramitant la documentació pertinent.
g) Fer les intervencions relacionades amb l'estat físic de les persones en situació de
dependència, seguint les pautes establertes i mostrant en tot moment respecte per la
seva intimitat.
h) Fer els trasllats, mobilitzacions i suport a la de ambulació de les persones en situació
de dependència, utilitzant els protocols i les ajudes tècniques necessàries, seguint les
pautes marcades en el pla individual d'atenció (PIA) i adoptant mesures de prevenció i
seguretat.
i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant per a les persones en situació de
dependència com per als professionals, en els diferents àmbits d'intervenció.
j) Donar resposta a situacions d'emergència i risc per a la salut en el desenvolupament
de la seva activitat professional, aplicant tècniques de primers auxilis.
k) Implementar intervencions de suport psicosocials, emprant ajudes tècniques,
suports de comunicació i tecnologies de la informació i la comunicació, i seguint les
pautes marcades en el pla individual d'atenció.
l) Aplicar tècniques i estratègies per al manteniment i desenvolupament de les
habilitats d'autonomia personal i social de les persones en situació de dependència,
emprant ajudes tècniques i de comunicació d'acord amb les pautes marcades en el pla
individual d'atenció.
m) Fer tasques d'acompanyament i assistència personal, respectant les directrius del
pla individual de vida independent i les decisions de la persona usuària.
n) Assessorar la persona en situació de dependència, els familiars i els cuidadors no
formals, proporcionant pautes d'actuació en la cura i l'atenció assistencial i psicosocial,
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i adequant la comunicació i les actituds a les característiques de la persona
interlocutora.
o) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud
autocrítica i buscant alternatives per afavorir el benestar de les persones en situació
de dependència.
p) Col·laborar en el control i seguiment de les activitats assistencials, psicosocials i de
gestió domiciliària, omplint els registres oportuns, manejant les aplicacions
informàtiques del servei i comunicant les incidències detectades.
q) Gestionar les trucades entrants i sortints del servei de teleassistència, rebudes i
emeses segons els protocols establerts i utilitzant aplicacions informàtiques i eines
telemàtiques.
r) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i
organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant
els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la
informació i la comunicació.
s) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència,
organitzant i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb
altres professionals en l'entorn de treball.
t) Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat,
identificant les causes que les provoquen, dins l'àmbit de la seva competència i
autonomia.
u) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents
persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.
v) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció
ambiental durant el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l'entorn
laboral i ambiental.
w) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de “disseny per a
tothom” en les activitats professionals incloses en els processos de producció o
prestació de serveis.
x) Fer la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tenir
iniciativa en la seva activitat professional.
y) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat
professional, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, participant activament
en la vida econòmica, social i cultural.
z) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions
bàsiques en els circuits d’una empresa del sector de l'atenció a les persones
dependents.

Pel cicle de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, tenim segons el decret 193/2013,:
1. Competència general. La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar,
configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes
locals en petits entorns, assegurant-ne la funcionalitat i aplicant els protocols de
qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.
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2. Competències professionals, personals i socials
a) Determinar la logística associada a les operacions d’instal·lació, configuració i
manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant-ne la documentació tècnica
associada i organitzant els recursos necessaris.
b) Muntar i configurar ordinadors i perifèrics, assegurant-ne el funcionament en
condicions de qualitat i seguretat.
c) Instal·lar i configurar programari bàsic i d’aplicació, assegurant-ne el funcionament
en condicions de qualitat i seguretat.
d) Replantejar el cablejat i l’electrònica de xarxes locals en petits entorns i la seva
connexió amb xarxes d’àrea extensa, canalitzant a un nivell superior els supòsits que
així ho requereixin.
e) Instal·lar i configurar xarxes locals cablejades, sense fil o mixtes, i la seva connexió a
xarxes públiques, assegurant-ne el funcionament en condicions de qualitat i seguretat.
f) Instal·lar, configurar i mantenir serveis multiusuari, aplicacions i dispositius
compartits en un entorn de xarxa local, atenent les necessitats i requeriments
especificats.
g) Realitzar les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals,
localitzant i diagnosticant disfuncions per comprovar i ajustar el funcionament.
h) Mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint-ne, actualitzant-ne i
ajustant-ne els components per assegurar el rendiment del sistema en condicions de
qualitat i seguretat.
i) Executar procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions davant
fallades i pèrdues de dades en el sistema per garantir la integritat i disponibilitat de la
informació.
j) Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i
reglamentació del sector, per al seu manteniment i l’assistència al client.
k) Elaborar pressupostos de sistemes a mida complint els requeriments del client.
l) Assessorar i assistir el client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que ho
requereixin per trobar solucions adequades a les necessitats d’aquest.
m) Organitzar i desenvolupar el treball assignat mantenint unes relacions professionals
adequades en l’entorn de treball.
n) Mantenir un esperit constant d’innovació i actualització en l’àmbit del sector
informàtic.
o) Utilitzar els mitjans de consulta disponibles, seleccionant-ne el més adequat en cada
cas per resoldre en temps raonable els problemes que es presentin.
p) Aplicar els protocols i normes de seguretat, qualitat i respecte al medi ambient en
les intervencions realitzades.
q) Complir amb els objectius de la producció, col·laborant amb l’equip de treball i
actuant conforme als principis de responsabilitat i tolerància.
r) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originats per canvis
tecnològics i organitzatius en els processos productius.
s) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i
procediments establerts definits dintre de l’àmbit de la seva competència.
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t) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions
laborals, d’acord amb la legislació vigent.
u) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació,
autoocupació i aprenentatge.
v) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes,
planificació de la producció i comercialització.
x) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud
crítica i responsable.
y) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions
bàsiques en els circuits d’una empresa del sector informàtic.

I finalment, per al cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, segons el decret
260/2013, tenim:
1. Competència general. La competència general d’aquest títol consisteix a
desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques
multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics,
garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i
qualitat exigides en els estàndards establerts.
2. Competències professionals, personals i socials
a) Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del
sistema segons les necessitats d’ús i els criteris establerts.
b) Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i
aplicacions, complint-ne el pla de seguretat.
c) Gestionar bases de dades, interpretant-ne el disseny lògic i verificant la integritat, la
consistència, la seguretat i l’accessibilitat de les dades.
d) Gestionar entorns de desenvolupament adaptant-ne la configuració en cada cas per
permetre el desenvolupament i el desplegament d’aplicacions.
e) Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades utilitzant
llenguatges, llibreries i eines adequats a les especificacions.
f) Desenvolupar aplicacions implementant un sistema complet de formularis i informes
que permetin gestionar de forma integral la informació emmagatzemada.
g) Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma,
utilitzant eines específiques i complint els requeriments establerts.
h) Desenvolupar interfícies gràfiques d’usuari interactives i amb la usabilitat adequada,
utilitzant components visuals estàndard o implementant components visuals
específics.
i) Participar en el desenvolupament de jocs i aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i
l’educació emprant tècniques, motors i entorns de desenvolupament específics.
j) Desenvolupar aplicacions per a telèfons, PDA i altres dispositius mòbils emprant
tècniques i entorns de desenvolupament específics.
k) Crear ajudes generals i sensibles al context, utilitzant eines específiques i integrantles en les seves corresponents aplicacions.
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l) Crear tutorials, manuals d’usuari, d’instal·lació, de configuració i d’administració,
emprant eines específiques.
m) Empaquetar aplicacions per distribuir preparant paquets autoinstal·lables amb
assistents incorporats.
n) Desenvolupar aplicacions multiprocés i multifil utilitzant llibreries i tècniques de
programació específiques.
o) Desenvolupar aplicacions capaces d’oferir serveis en xarxa emprant mecanismes de
comunicació.
p) Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM avaluant la utilitat de cadascun
dels seus mòduls.
q) Gestionar la informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM garantint-ne la
integritat.
r) Desenvolupar components personalitzats per a un sistema ERP-CRM atenent-ne els
requeriments.
s) Realitzar plans de proves verificant el funcionament dels components programari
desenvolupats, segons les especificacions.
t) Desplegar i distribuir aplicacions en diferents àmbits d’implantació verificant-ne el
comportament i realitzant les modificacions necessàries.
u) Establir vies eficaces de relació professional i de comunicació amb els seus
superiors, companys i subordinats, respectant l’autonomia i les competències de les
diferents persones.
v) Liderar situacions col·lectives que es puguin produir, fent de mediador en conflictes
personals i laborals, contribuint a l’establiment d’un ambient de treball agradable,
actuant en tot moment de forma respectuosa i tolerant.
w) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació,
d’autoocupació i d’aprenentatge.
x) Mantenir l’esperit d’innovació i actualització en l’àmbit del seu treball per adaptarse als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.
y) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes,
de planificació de la producció i de comercialització.
z) Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud
crítica i responsable.

Atenció a la diversitat i modificacions curriculars.
El Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial
determina, en l'article 15, que el Departament d'Ensenyament ha d'establir el marc
reglamentari de les modificacions curriculars que facilitin l'assoliment dels objectius establerts
per a la formació professional inicial per a alumnes amb necessitats educatives específiques.
La modificació pot ser proposada pel mateix alumne, o pels pares o tutor o tutora legal si és
menor d'edat, o pel centre educatiu, a proposta de l'equip docent, vistes les necessitats
educatives específiques i les competències professionals que ha assolir en el cicle formatiu.

CODI:PEC01
VERSIÓ 01

Nom del document: Projecte educatiu de centre

Pàg. 88 de 162

Per sol·licitar una modificació curricular d'un cicle formatiu, el director o directora del centre
ha de trametre al director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al o a
la gerent del Consorci d'Educació la documentació següent:
1. Sol·licitud signada per l'alumne, o pel pare, la mare o el tutor o tutora legal si és menor
d'edat.
2. Documentació acreditativa de les causes que motiven la petició: certificat del centre
d'atenció a les persones amb discapacitat (CAD) i certificat mèdic, on consti el caràcter
permanent o temporal de la malaltia, lesió o trastorn.
3. Crèdits o unitats formatives que es proposa modificar.

Elaboració i tramitació de les modificacions curriculars
Correspon al centre, amb la col·laboració de l'EAP, si escau, i amb l'assessorament de la
Inspecció d'Educació, elaborar la proposta de modificació curricular. En relació amb el cicle que
es proposa modificar, la proposta ha d'indicar: per a cada unitat formativa, els resultats
d'aprenentatge i criteris d'avaluació, o per a cada crèdit, els objectius i/o continguts, que a
parer del centre s'haurien de suprimir o modificar.
El director o directora dels serveis territorials, a la ciutat de Barcelona, l'òrgan competent del
Consorci d'Educació ha de trametre la documentació, amb l'informe de la Inspecció d'Educació
que reculli si s'ha seguit el procediment establert, a la Direcció General de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial perquè dicti resolució.
La modificació curricular s'ha de fonamentar, per una banda, en les condicions de l'alumne
d'acord amb la documentació acreditativa de les causes que motiven la petició i, per l'altra, en
el nivell de modificació amb relació al grau d'assoliment dels objectius, els continguts i la
temporalització dels crèdits o mòduls professionals o unitats formatives.
La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial pot
resoldre dos tipus d'autoritzacions:
1. Modificacions curriculars que puguin garantir l'assoliment de la competència general
del cicle formatiu i conduir, una vegada superat el cicle, a l'obtenció del títol de tècnic
o tècnica, o tècnic o tècnica superior. La modificació curricular pot comportar canvis en
els objectius i continguts dels crèdits o en els criteris d'avaluació i continguts de les
unitats formatives, o bé en alguns resultats d'aprenentatge d'unitats formatives no
directament relacionades amb les unitats de competència. Així mateix, també pot
comportar canvis en la distribució ordinària del cicle formatiu o, en casos excepcionals,
la supressió total d'algun crèdit o unitat formativa no relacionada directament amb les
unitats de competència professional del títol.
2. Modificacions curriculars que no puguin garantir l'assoliment de la competència
general del cicle, però sí conduir a l'obtenció d'un certificat d'estudis parcial. Aquestes
modificacions curriculars poden preveure la supressió total d'algun o alguns crèdits,
mòduls professionals o unitats formatives, la modificació de la distribució ordinària del
cicle i la modificació, si cal, dels objectius terminals i continguts dels crèdits o dels
resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació de les unitats formatives que ho
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necessitin. El centre ha d'expedir un certificat d'estudis parcials dels crèdits, mòduls
professionals o unitats formatives superades d'acord amb la modificació feta i, si
escau, el certificat de competències professionals acreditades, emprant els models que
hi ha a documentació acadèmica per a la formació professional al catàleg de models
del Portal de centre del Departament i del Portal de centres d'altres titularitats.
La resolució de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial, per la qual es concedeix la modificació curricular, s'ha d'incorporar a l'expedient de
l'alumne, i el director o directora del centre ha de comunicar-ne per escrit a l'alumne, el pare,
la mare o tutor o tutora legal la concessió, fent constar que la resolució es pot recórrer en
alçada davant el conseller o consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes des de la seva
notificació. Si la modificació curricular que es necessita no permet garantir la consecució d'un
mínim dels objectius generals del cicle ni cap de les competències professionals, la Direcció
General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial denegarà la
modificació sol·licitada i emetrà un informe en el qual orienti l'alumne a estudis més adients a
les seves possibilitats.
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4.9.

Criteris per a la definició de llocs de la plantilla docent amb
perfils professionals singulars i per a la selecció de personal
docent

El Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres alguns mecanismes per a la
definició i selecció autònoma d’una part de la seva plantilla docent.
Un mecanisme és la definició de llocs de la plantilla docent amb perfils professionals específics
o singulars.
Un lloc de treball específic o singular, en el context de la plantilla docent d’un centre educatiu
públic, és un lloc de treball que, a més de tenir atribuïdes les funcions docents genèriques, es
defineix per l’assignació de funcions específiques derivades del projecte educatiu del centre en
el qual s’adscriu o del projecte de direcció del mateix.
Les funcions docents que determinen el perfil propi dels llocs de treball específics poden estar
referides, entre altres, als àmbits lingüístics, d'ús i aplicació de les TIC, tècniques de treball
innovadores per a la millora dels processos d'ensenyament dels alumnes, coneixements
professionals específics i altres especificacions requerides per a l'aplicació del projecte
educatiu i del projecte de direcció, així com per a l'aplicació dels acords de coresponsabilitat, i
altres que pugui determinar el Departament d’Ensenyament.
Per a la definició de tals llocs en la plantilla docent de l’institut Pla de l’Estany es tindran en
compte els criteris següents:
1. Les vacants disponibles a la plantilla
2. Les necessitats docents derivades del procés d’implantació del Projecte Educatiu i/o
del Projecte de direcció, i, especialment dels objectius del centre, la posada en pràctica
dels principis organitzatius i pedagògics fonamentals, així com l’impuls a la innovació
educativa aplicada al centre, l’atenció a la diversitat, l’impuls de les llengües
estrangeres, l’ensenyament competencial i l’interdisciplinareitat.
3. Tot el procés de selecció es basarà en l’observació estricta del procediment definit per
la normativa del Departament d’Ensenyament vigent en cada moment i inclourà
necessàriament la presentació per part del candidat/a de tota la documentació
requerida en el temps i la forma requerides, i una entrevista.
4. Per a la valoració dels diferents candidats es tindrà en compte com a requisits la
possessió de la titulació i del perfil o perfils docents requerits
5. Per a la valoració dels diferents candidats es tindrà en compte com a mèrit
l’experiència laboral en les funcions docents requerides o, en defecte de les primeres,
en camps afins.
6. També es tindrà en compte com a mèrit la formació i/o experiència en el conjunt de
les competències docents establertes per la Comissió Europea (font: Montse Freixa et.
al. Professorat novell: competències docents a l’inici de l’exercici professional,
Barcelona, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2017)
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Un altre mecanisme és el Procediment per a la selecció de personal interí docent per part dels
directors dels centres educatius públics, que s’utilitza en cas de selecció d’interins per vacants
o baixes que es produeixen al llarg del curs. En cas que l’equip directiu opti per a aquest
mecanisme i no pel procediment telemàtic, els criteris per a la selecció de personal docent
seran els següents:
1. Tot el procés de selecció es basarà en l’observació estricta del procediment definit per
la normativa del Departament d’Ensenyament vigent en cada moment i inclourà
necessàriament la presentació per part del candidat/a de tota la documentació
requerida en el temps i la forma requerides, i una entrevista.
2. Per a la valoració dels diferents candidats es tindrà en compte com a requisits la
possessió de la titulació i del perfil o perfils docents requerits
3. Per a la valoració dels diferents candidats es tindrà en compte com a mèrit
l’experiència laboral en les funcions docents requerides o, en defecte de les primeres,
en camps afins, sobretot en el cas de substitucions curtes.
4. També es tindrà en compte com a mèrit la formació i/o experiència en el conjunt de
les competències docents establertes per la Comissió Europea, abans esmentades.
5. La valoració realitzada pel centre a partir dels criteris abans esmentats s’afegirà a la
valoració realitzada pel propi Departament d’Ensenyament.
En cas que el Departament d’Ensenyament estableixi altres mecanismes de selecció de
personal, i a manca que aquests constin en el PEC, es faran servir aquests mateixos criteris,
adequats al nou procediment a criteri de la direcció.
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4.10.Llibertat de càtedra
Entenem per llibertat de càtedra la “libertat d'un professor de dur a terme la funció docent
amb la màxima independència de criteri i expressió científics, amb el límit del dret de l'alumne
a ser informat amb rigor científic sobre aquelles tesis o teories que el professor declari no
compartir” (TERMCAT).
La situació jurídica és, tanmateix, més complexa que la que es desprèn d’aquesta definició:
1. És reconeguda per la Constitució Espanyola (CE, 20.1.), i cal entendre que és
d’aplicació a tots els nivells de l’ensenyament si bé amb major amplitud a mesura que
el nivell d’ensenyament és major (STC 179/1996). Se l’ha definit "com una llibertat
individual del docent, que és en primer lloc i fonamentalment una projecció de la
llibertat ideològica i del dret a difondre lliurement pensaments, idees i opinions dels
docents en l'exercici de la seva funció. Consisteix, per tant, en la possibilitat
d'expressar idees i conviccions que cada professor assumeix com a pròpies en relació
amb la matèria objecte del seu ensenyament, presentant d'aquesta manera un
contingut, no exclusivament, però sí predominantment negatiu" (SSTC 179/1996,
212/1993 i 217/1992), que, tanmateix, "no pot identificar-se amb el dret del seu titular
a autoregular per si mateix la funció docent en tots els seus aspectes, al marge i amb
total independència dels criteris organitzatius del centre" (STC 179/1996)
2. No s’esmenta a la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig modificada en alguns aspectes
per la Llei Orgànica 8/2013 de 9 de desembre estableix (text consolidat). En canvi la
LEC la considera un dels principis rectors del sistema educatiu català, junt amb la
llibertat de consciència dels alumnes, sense arribar a desenvolupar la qüestió.
3. Cal entendre-la en el marc de les limitacions que ha establert la doctrina
constitucional:
a. el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i a les llibertats
fonamentals (CE, 27.2)
b. la protecció de la joventut i de la infància (CE, 20.4)
c. el rigor científic i la neutralitat ideològica (STC 5/81; STC 47/1985; STS,
11/2/2009)
d. els plans d’estudis aprovats per les autoritats educatives (CE, 27.5 i 8; STC,
5/81)
4. D’acord amb aquesta doctrina, la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig modificada en
alguns aspectes per la Llei Orgànica 8/2013 de 9 de desembre estableix (text
consolidat) que correspon a l’Administració educativa d’establir els currículums que
després els claustres hauran de concretar (art.22, 39 i 121). Correspon al claustre
“d’aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels
projectes i de la programació general anual” (art.129)
5. Al seu torn, la LEC estableix en el seu article 104 que
a. Correspon al “professorat de programar i impartir ensenyament en les
especialitats, les àrees, les matèries i els mòduls que tinguin encomanats,
d'acord amb el currículum, en aplicació de les normes que regulen l'atribució
docent”
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b. La funció docent s'ha d'exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica,
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
6. El decret 102/2010 d’autonomia de centres, finalment, que” els criteris pedagògics del
projecte educatiu del centre regeixen i orienten l'activitat professional de tot el
personal que hi treballa” (art.6).
D’acord amb tota aquesta normativa,
1. El professorat de l’Institut Pla del’Estany exerceix la llibertat de càtedra de forma
col·lectiva i en el marc dels Departaments o àmbits que correspongui amb la concreció
dels currículums segons allò especificat a l’apartat 4.5. i els termes establerts per la
normativa i la doctrina constitucional anteriorment esmentada. Correspon al claustre
d’aprovar aquesta concreció curricular.
2. El professorat exerceix la llibertat de càtedra de forma individual o col·lectiva amb la
planificació del currículum i la seva docència efectiva.
3. El professorat respectarà tothora els principis del rigor científic, el respecte a la
normativa, el pluralisme i la llibertat de consciències de l’alumnat del centre.
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5.

Projecte lingüístic

5.1. Normativa específica
El Projecte Lingüístic de Centre és l’instrument de què disposa el centre per concretar el
“model propi d'educació plurilingüe que garanteixi que tot alumne, independentment del seu
origen lingüístic familiar, tingui un ple domini de les llengües oficials i de, com a mínim, una
llengua estrangera a més de reforçar la introducció d'una segona llengua estrangera amb la
finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques que s’estableixen en el
currículum de Catalunya basades en el Marc europeu comú de referència per a les llengües”.
L’objectiu fonamental de tot centre d’educació secundària és el d’aconseguir parlants
plurilingües competents. Aquí establim com s’articula la relació entre les diverses llengües
presents al centre, d’acord amb la normativa vigent i els consensos existents al nostre centre.
La Constitució espanyola estableix que “el castellà és la llengua espanyola oficial de l’Estat.
Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d’usar-la” al mateix temps que “les
altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives comunitats autònomes
d’acord amb els seus estatuts” i que “la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques
d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció” (article 3).
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya actualment vigent estableix en el seu article 35 el dret
fonamental a rebre educació en català i el dret i el deu de l’alumnat a conèixer les dues
llengües oficials de Catalunya en acabar l’ESO:

[1. Totes les persones tenen dret a rebre l’ensenyament en català, d’acord amb el que
estableix aquest Estatut. El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i
d’aprenentatge en l’ensenyament universitari i en el no universitari.]
2. [Els alumnes tenen dret a rebre l’ensenyament en català en l’ensenyament no
universitari.]
També tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà
en finalitzar l’ensenyament obligatori, sigui quina sigui llur llengua habitual en incorporar-se
a l’ensenyament. L’ensenyament del català i el castellà ha de tenir una presència adequada
en els plans d’estudis.
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3. Els alumnes tenen dret a no ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó
de llur llengua habitual.
(Els apartats 1 i l’inici del segon, aquí entre claudàtors, han estat reinterpretats pel TC
espanyol, com més endavant es dirà)D’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Llei d’Educació de Catalunya, llei 12/2009
de 10 de juliol, precisa el règim lingüístic de l’ensenyament i la necessitat de disposar, per a
cada centre, d’un projecte lingüístic:

article 9. règim lingüístic
1. El règim lingüístic del sistema educatiu es regeix pels principis que estableix aquest títol i
per les disposicions reglamentàries de desplegament dictades pel Govern de la Generalitat.
2. Correspon al Govern, d’acord amb l’article 53, determinar el currículum de l’ensenyament
de les llengües, que comprèn els objectius, els continguts, els criteris d’avaluació i la
regulació del marc horari.
Article 10. Dret i deure de conèixer les llengües oficials
1. Els currículums han de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana
en finalitzar l’ensenyament obligatori, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per
a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües.
2. Els alumnes que s’incorporin al sistema educatiu sense conèixer una de les dues llengües
oficials tenen dret a rebre un suport lingüístic específic. Els centres han de proporcionar als
alumnes nouvinguts una acollida personalitzada i, en particular, una atenció lingüística que
els permeti iniciar l’aprenentatge en català. Així mateix, els centres han de programar les
activitats necessàries per a garantir que tots els alumnes millorin progressivament el
coneixement de les dues llengües oficials i que hi hagi concordança entre les accions
acadèmiques de suport lingüístic i les pràctiques lingüístiques del professorat i altre
personal del centre.
3. Els currículums aprovats pel Govern per als ensenyaments de formació professional i els
ensenyaments de règim especial, llevat de l’ensenyament d’idiomes, han de garantir que els
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alumnes adquireixin la competència lingüística instrumental pròpia de l’ensenyament i
l’àmbit professional respectius.
4. El Govern, a fi de facilitar a la població no escolar l’exercici del dret i el compliment del
deure de conèixer el català, ha de garantir, d’acord amb el que estableix l’article 6.2 de
l’Estatut, una oferta suficient d’ensenyament del català.
article 11. el català, llengua vehicular i d’aprenentatge
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a
llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu.
2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres de
text, i també les activitats d’avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum,
han d’ésser normalment en català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura
castellanes i de llengua estrangera, i sens perjudici del que estableixen els articles 12 i 14.
3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de
llur llengua habitual.
4. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les mares, els pares o
els tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden instar, en el
moment de la matrícula, i d’acord amb el procediment que estableixi el Departament, que
llurs fills hi rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua.
article 12. Llengües estrangeres
1. Els currículums aprovats pel Govern han d’incloure l’ensenyament de, com a mínim, una
llengua estrangera, amb l’objectiu que els alumnes adquireixin les competències d’escoltar,
llegir, conversar, parlar i escriure, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a
l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació
de les llengües.
2. El projecte lingüístic ha de determinar, d’acord amb les prescripcions del Departament,
quina llengua estrangera s’imparteix com a primera llengua estrangera i quina, o quines,
com a segona.
3. El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a impartir continguts curriculars i
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altres activitats educatives en alguna de les llengües estrangeres. En el primer supòsit, es
requereix autorització del Departament.

article 13. Competència lingüística del professorat, dels professionals d’atenció educativa i
del personal d’administració i serveis
1. Els mestres i els professors de tots els centres han de tenir la titulació requerida i han
d’acreditar, en la forma que es determini per reglament, el domini de les dues llengües
oficials, de manera que en puguin fer un ús adequat, tant oral com escrit, en l’exercici de la
funció docent. Els mestres i els professors, en
l’exercici de llur funció, han d’emprar normalment el català, tant en les activitats
d’ensenyament i aprenentatge com en l’àmbit general del centre.
2. El Departament ha d’adoptar les mesures necessàries per a actualitzar la competència
lingüística del professorat i ha de promoure la creació i la utilització d’eines didàctiques que
facilitin l’ensenyament del català i en català.
3. Els professionals d’atenció educativa i el personal d’administració i serveis dels centres
educatius han de conèixer el català i el castellà, de manera que estiguin en condicions de
fer-ne un ús adequat en l’exercici de les funcions corresponents. El Departament ha
d’establir els mecanismes i les condicions que permetin assegurar el coneixement i el
domini del català i del castellà del
personal no docent de l’Administració educativa.
article 14. Projecte lingüístic
1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d’elaborar, com a
part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les
llengües al centre.
2. El projecte lingüístic ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les
llengües en el centre, entre els quals hi ha d’haver en tot cas els següents:
a) El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.
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b) El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà.
c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres.
d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües, tant
globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre.
e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis
escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes.
article 15. Programes d’immersió lingüística
1. El Departament, per tal que el català mantingui la funció de llengua de referència i de
factor de cohesió social, ha d’implantar estratègies educatives d’immersió lingüística que
n’assegurin l’ús intensiu com a llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge. La
definició d’aquestes estratègies ha de tenir en compte la realitat sociolingüística, la llengua
o les llengües dels alumnes i el procés d’ensenyament del castellà.
2. Els centres han d’adaptar els horaris a les característiques dels programes d’immersió
lingüística, tenint en compte el nombre d’hores de les àrees lingüístiques que s’hagin
d’impartir al llarg de l’etapa.
Article 16. El català, llengua oficial de l’Administració
educativa a Catalunya
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’Administració educativa.
2. L’Administració educativa i els centres han d’emprar normalment el català tant en les
relacions internes com en les que mantinguin entre si, amb les administracions públiques de
Catalunya i de la resta del domini lingüístic català i amb els ens públics que en depenen. El
català ha d’ésser també la llengua d’ús normal per a la prestació dels serveis contractats pel
Departament.
3. Les actuacions administratives de règim interior dels centres s’han de fer normalment en
català, sens perjudici del que estableix la Llei de política lingüística.
4. Els centres han d’expedir la documentació acadèmica en català, sens perjudici del que
estableix la Llei de política lingüística. La documentació acadèmica que hagi de tenir efectes
a l’àmbit de l’Administració de l’Estat o en una comunitat autònoma de fora del domini
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lingüístic català, ha d’ésser bilingüe, en català i
en castellà.
5. Les llengües no oficials es poden emprar en les comunicacions per a l’acollida de persones
nouvingudes. En aquest cas, els escrits han d’anar acompanyats del text original en català,
que serà sempre la versió preferent.

El TC espanyol havia establert en la seva sentència 337/1994, de 23 de desembre, la plena
constitucionalitat del règim lingüístic de l’ensenyament català vigent aleshores. La sentència
31/2010 de 28 de juny ha canviat de criteri i ha interpretat els articles abans esmentats de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el sentit que el castellà és també llengua vehicular, com
el català, en una proporció d’ús, tanmateix, que havia de fixar la Generalitat de Catalunya. El
2010 Tribunal Suprem va interpretar la sentència del TC i des del 2014 el TSJC ha imposat un
percentatge de castellà per a diversos casos particulars de l’ensenyament primari.
L’Institut Pla de l’Estany disposa des del 1999 d’un Projecte Lingüístic de Centre, actualitzat en
2008/09, que s’ha posat en pràctica des d’aleshores sense que en cap moment es produís cap
mena de conflictivitat. Amb el PLC actual, l’Institut actualitza la seva normativa en aquesta
qüestió, consolida la pràctica que s’ha dut a terme fins ara i desenvolupa diversos mecanismes
per assegurar l’objectiu d’un ensenyament plurilingüe.
A partir de l’anàlisi de la realitat sociolingüística del centre i del seu, que es resumeix tot seguit
i que s’expressa qualitativament més endavant, s’han fixat els elements fonamentals del PLC
de l’Institut Pla de l’Estany, que constitueixen al mateix temps línies estratègiques d’actuació i
d’acció del personal del centre, i que es poden veure a l’apartat 4.7.
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5.2. Context sociolingüístic
La gran majoria dels nostres alumnes arriba a l’Institut amb un coneixement suficient del
català i del castellà, independentment de la llengua o llengües parlades a casa, i assoleix el
coneixement esperat d’un graduat en ESO.
Entre les llengües estrangeres habituals figuren el romanès entre les europees; sobretot, el
soninké (o serahulle), seguit del bambara, el mandinga i el fula, entre les subsaharianes; i l’àrab
marroquí o dàrija entre les nordafricanes. Està en procés una enquesta lingüística precisa.
El Pla de l’Estany es caracteritza per una important emigració subsahariana i magribina,
alhora que per un ús massiu tant del català com del castellà, llengües en les quals es
sociabilitza la immigració recent. Gairebé tota la població coneix i usa el català en la vida
quotidiana. Al mateix temps, aquesta població està àmplia socialitzada en l’ús del català
en els mitjans de comunicació massius (sobretot TV) i a la feina.
Algunes característiques dels usos lingüístics en el conjunt de les comarques gironines
són les següents (enquesta d’usos lingüístics del 2013):
1. predomini de l’ús del català, així com un ús molt ampli del castellà
2. presència prou important d’altres llengües
3. predomini del català a la llar
4. ampli ús d’ambdues llengües en la vida quotidiana (que exemplifiquem amb els
usos lingüístics entre les amistats)
5. absolut coneixement del castellà i una mica menor del català
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5.3. El català, llengua vehicular i d’aprenentatge

1. El català, vehicle de comunicació
El català és la llengua vehicular de l’aprenentatge, excepte en les àrees lingüístiques
altres (castellà, anglès, francès). Al mateix temps és la llengua habitual de comunicació
entre el professorat, la llengua de la documentació i la de comunicació amb la
comunitat educativa.
Al mateix temps, el professorat i personal del centre usa el castellà amb algunes
famílies, el coneixement del català de les quals és insuficient. També fora de l’aula el
professorat s’expressa en la llengua que creu convenient ateses les circumstàncies del
moment.
2. El català, eina de convivència
El català és de manera natural la llengua habitual de convivència entre professorat i
alumnat, i s’usa el castellà amb aquelles famílies que no el coneixen prou.
No s’ha pensat en accions per generalitzar-ne l’ús ja que no és necessari.
3. Llengua oral
La llengua oral es treballa als diferents cicles i sobretot a l’àrea de llengua, que
introdueix les seves diverses modalitats (entrevista, conversa, argumentació, etc.). Les
altres àrees treballen sobretot la capacitat d’exposició oral en els continguts propis de
les seves matèries, però manca una coordinació efectiva amb l’àrea de llengua.
En tots els casos el català usat fonamentalment és l’estàndard.
4. Llengua escrita
L’ensenyament sistemàtic de la llengua escrita es basa en l’àrea de llengua catalana.
Tanmateix, hi ha consciència que l’ensenyament escrit de la llengua és tasca de totes
les matèries i s’han fet avanços en aquest sentit a través de participació del centre en
el programa ILEC

i la implementació de diversos dels seus aspectes en àrees

específiques.
5. Relació llengua oral i llengua escrita
L’àrea de llengua fa un plantejament integrat de les diverses habilitats lingüístiques.
Aquest plantejament integrat no s’ha traslladat al conjunt de les àrees.
6. La llengua en les diverses àrees
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El conjunt del professorat és conscient de la necessitat de promoure el coneixement
escrit i parlat correcte del català i en les seves activitats ho té en compte. D’aquesta
manera es contribueix al seu coneixement adequat, a banda de la tasca específica de
l’àrea de llengua.
7. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells
Hi ha una tasca important de coordinació primària – secundària que té en compte
tant el traspàs concret d’informació personal de l’alumnat com reunions
periòdiques de coordinació sobre les diverses matèries, que es realitzen d’acord
amb la inspecció educativa de zona. El departament de català coordina els aspectes
didàctics i organitzatius que tenen a veure amb la llengua al conjunt del centre, i el
professorat dels equips docents realitza de manera coordinada les adaptacions
curriculars necessàries. Faltaria una major coordinació a nivell d’equip docent dels
criteris d’avaluació específics de la llengua.
8. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular
La tasca d’acollida d’alumnes nouvinguts que desconeixen la llengua es realitza a
través d’una Aula d’Acollida que té un protocol específic per a rebre aquests
alumnes i recursos suficients per a dur-los a terme. Es tracta d’un recurs temporal
que, així que es pot, transfereix l’alumnat als grups ordinaris.
9. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials
La tasca d’acollida d’alumnes nouvinguts que desconeixen les llengües oficials es
realitza a través d’una Aula d’Acollida que té un protocol específic per a rebre aquests
alumnes i recursos suficients per a dur-los a terme. Es tracta d’un recurs temporal que,
així que es pot, transfereix l’alumnat als grups ordinaris.
10. Alumnat sud-americà de parla hispana
Els protocols de l’aula d’acollida diferencien entre els alumnes que no coneixen cap
llengua oficial dels que ja en coneixen una. Aquest fet facilita molt la tasca dels
professionals i és utilitzat per facilitar l’aprenentatge.
11. Atenció de la diversitat
El centre ha consolidat una estratègia d’atenció a la diversitat i estimula la
participació de l’alumnat en el seu propi aprenentatge. Aquest curs s’està
desenvolupant una formació a tot el professorat d’ESO basada en la metodologia
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SCAP.
12. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua
El centre desenvolupa amb normalitat les seves activitats en català.
13. Avaluació del coneixement de la llengua
El centre està situat en la línia d’avançar cap a un ensenyament – aprenentatge
competencial i d’aquí, com ja s’ha esmentat, la formació en metodologia SCAP.
14. Materials didàctics
El departament de català té criteris explícits de selecció de materials didàctics. Els
equips docents estableixen una coordinació de criteris per a cadascun dels cursos. A
nivell de centre hi ha criteris d’avaluació comuns a tota l’ESO.
15. Informació multimèdia
En centre incentiva l’ús de les TIC en tots els seus estudis i a aquest efecte disposa d’un
ampli estoc de material informàtic, incloses aules d’informàtica i programari divers.
16. Usos lingüístics
El centre no s’ha plantejat en general la qüestió dels usos lingüístics. Tanmateix, si que
aquesta qüestió es treballa a l’Aula d’Acollida, s’usa com a element d’aprenentatge i es
preveu ampliar l’ús de les llengües mare a diverses activitats del centre.
17. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum
L’ús de la diversitat lingüística com a element del currículum està en estudi.
18. Català i llengües d’origen
L’ús de la diversitat lingüística com a element del currículum està en estudi.
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5.4. La llengua castellana
1. Introducció de la llengua castellana
La llengua familiar de l’alumnat (català / castellà) és diversa i tots ells,
independentment de la llengua familiar, consumeixen productes tant en català com en
castellà. El departament de castellà vetlla per la coherència de l’ensenyament de
castellà i ambdós departament (català i castellà) es coordinen per a facilitar
l’aprenentatge de les estructures comunes. No hi ha disparitat entre els resultats de
català i castellà a les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO.
2. Llengua oral
La llengua oral es treballa a tots els cicles però el castellà que s’ensenya és estàndard.
S’ensenya la teoria de les seves variants i s’aprèn a reconèixer-les i valorar-les.
3. Llengua escrita
Com a l'àrea de llengua catalana, l’àrea de llengua castellana fa un plantejament
integrat de les diverses habilitats lingüístiques, i ambdues àrees es coordinen per a
l'aprenentatge de les estructures comunes.
4. Activitats d’ús
El centre té recursos TIC per a l’ensenyament de la llengua castellana, fa activitats per a
reforçar-ne el procés d’ensenyament – aprenentatge (com ara intercanvis epistolars) i
s’està en procés d’ampliar-les i sistematitzar-les.
5. Alumnat nouvingut
En el procés d’acollida, l’Aula d’Acollida vetlla perquè l’alumnat nouvingut assoleixi els
nivells mínims de català i de castellà, així com d’altres continguts bàsics, acadèmics i
culturals.
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5.5. Altres llengües
1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa
L'aprenentatge de l'Anglès al centre comença a 1r d'ESO com a continuació dels
ensenyaments primaris. El centre programa diverses activitats per a reforçar-ne
l’aprenentage, com la introducció del vocabulari bàsic a les ciències socials,
assignatures optatives, un English Day, l'educació Física i l’Ètico Cívica de 4t en anglès i
el viatge de final d’etapa també en anglès. Al mateix temps s’ofereix el francès com a
quarta llengua optativa.
2. Desplegament del currículum
El conjunt d’activitats que desenvolupa el departament de llengües estrangeres va
destinat a garantir un aprenentatge significatiu i reflexiu.
3. Metodologia
Des de fa uns quatre cursos es potencia l'oralitat als primers cursos, i sobretot més
endavant, l'optativa es basa en l'input i l'output oral. Cada vegada hi ha més
coordinació en el departament. Aquest curs el centre ha entrat en el Programa
experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres
que, destinat a la certificació dels coneixements d’anglès i francès, incentiva,
evidentment, un coneixement integrat dels idiomes.
4. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera
En els grups que segueixen un currículum adaptat de totes les matèries, o en els grups
PIM que es fa anglès no s'utilitza un únic llibre de text. El professorat que imparteix
classe en aquests grups preparar el seu propi material i es treballa molt a partir de
pàgines web, dossiers,.. Manca però una millor coordinació o posada en comú del
treball que es fa.
5. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera
Els llibres dels professors són digitals i permeten per tant la projecció en les pantalles de
les aules. S'utilitzen pàgines web per treballar al ritme que li convé a cada alumne i
també per poder ampliar coneixements. El departament de Llengües estrangeres
treballa per aprofundir més en les eines TAC, tot i que a hores d’ara ja se n’utilitzen
diverses: Padlet, drive,....
6. L’ús de la llengua estrangera a l’aula
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S’està aprofundint en la coordinació entre els professors que imparteixen matèries en
anglès i el propi departament de llengües estrangeres. En el conjunt del centre
s’estan portant a terme iniciatives per projectar els resultats curriculars fora de l’aula.
7. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera
En aquest moment es realitzen en anglès l’educació física de 4t d’ESO (si bé això ha depès
en els dos darrers cursos de la disponibilitat de professorat) i, de forma més estable,
l’Educació Ètico cívica, també de 4t. Si hi ha disponibilitat de professorat, es procura
realitzar alguna altra matèria en anglès. Al mateix temps els conceptes bàsics de les
ciències socials es fan en català i anglès, iniciativa que es vol exportar a les altres matèries,
afegint-hi el castellà.
8. Projectes i programes plurilingües
En aquest moment no hi ha projectes plurilingües, a banda dels crèdits de síntesi, que
incorporen continguts en català, castellà i anglès. S’estan dissenyant projectes, dels
quals se’n realitzarà un per trimestre que també inclouran continguts en les tres
llengües.
9. Occità, llengua oficial de Catalunya
El centre no ofereix estudis d’occità, si bé l’inclou en la presentació de la diversitat
lingüística europea.
10. Llengües oficials a l’Estat
El centre no ofereix estudis de gallec ni de basc, si bé els inclou en la presentació de la
diversitat lingüística europea.
11. Llengües complementàries procedents de la nova immigració
El centre no ofereix estudis de llengües procedents de la nova immigració, si bé els
inclou en la presentació de la diversitat lingüística mundial i té previst potenciar el
seu ús com a element propi d’un currículum pluricultural.
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5.6. Organització i gestió
1. Llengua del centre
La retolació del centre és en català.
2. Documents de centre
La documentació és en català.
3. Ús no sexista del llenguatge
El centre procura usar un llenguatge no sexista ni androcèntric en els seus documents. La
superació d’aquest tipus d’estereotips es té present en totes les matèries i es treballa
explícitament i amb diversitat d’activitats a les tutories de l’ESO.
4. Comunicació externa
El centre usa el català habitualment i atén les demandes d’informació en castellà. No es
disposa de recursos ni de personal per atendre en les llengües procedents de la nova
immigració.
5. Llengua de relació amb famílies
Tot el personal del centre s’adreça amb normalitat a les famílies en català i usa el
castellà quan així és demandat. No s’ha considerat necessari fer-ne un seguiment
sistemàtic però l’experiència demostra que aquesta pràctica es compleix.
6. Serveis d’educació no formal
Els serveis d’educació no formal tenen la mateixa pràctica lingüística que el conjunt del
centre
7. Activitats extraescolars
Els serveis d’activitats extraescolars tenen la mateixa pràctica lingüística que el
conjunt del centre.
8. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses
Les empreses contractades per a serveis extraescolars tenen la mateixa pràctica
lingüística que el conjunt del centre.
9. Llengua i entorn
Es participa en el Pla educatiu d’Entorn, que té la mateixa pràctica lingüística que el
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centre.
10. Actituds lingüístiques
El centre està elaborant el seu Pla de Convivència i ja disposa de múltiples instruments
per afavorir el respecte a la diversitat, inclosa la lingüística, entre els quals destaquen
els PAT corresponents i un servei de medicació. Al centre no hi ha conflictivitat
derivada de la falta de respecte als origens culturals familiars.
11. Mediació lingüística (traducció i facilitació)
El centre disposa de tota la documentació en català i es comunica habitualment amb la
comunitat educativa en aquesta mateixa llengua. S'atén en castellà a qui ho demana o a
qui, sense demanar-ho, es constata que no comprèn prou bé el català i sí el castellà.
Tanmateix, no es disposa de documentació en castellà.
12. Alumnat nouvingut
A través de l’Aula d’Acollida es forma a l’alumnat nouvingut en les llengües oficials.
13. El pla de formació de centre en temes lingüístics
El centre organitza la formació en funció del Pla estratègic i va adreçada a la formació
en competències i innovació educativa. Els departaments i el propi professorat vetlla
per una formació adequada.

14. El Departament d’Anglès participa a partir del curs 2017/2018 en el Programa
Experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres.
15. Coordinació cicles i nivells
Hi ha coordinació dins dels departaments de català i de castellà, i coordinació entre els
departaments de català i de castellà pel que fa a les estructures comunes i als
continguts comuns de llengua i de literatura, com ara figures literàries, gèneres, etc.
16. Estructures lingüístiques comunes
Els departaments de català i de castellà es coordinen per a un millor aprenentatge de les
de les estructures lingüístiques comunes del català i del castellà i de també de tots aquells
elements comuns de la teoria i pràctica de la llengua i de la literatura, i promouen accions
per a la pràctica lingüística de l’alumnat en diversos registres. El detall es podrà veure en
el registre de projectes que actualment es du a terme.
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17. Projectes d’innovació
Periòdicament es participa en projectes que tenen la seva repercussió en l'aprenentatge
de les llengües, com ara el programa ILEC o el Mobile History Map, i actualment en el
model competencial orientador. Els departaments prenen iniciatives per a millorar
l'aprenentatge de les llengües, com ara concursos literaris (externs i interns), l'English
Day, etc. El detall es podrà veure en el registre de projectes que actualment es du a
terme.
18. Biblioteca escolar
El centre disposa d'una biblioteca escolar i acabar d'ésser seleccionat el programa
Biblio(r)evolució de la Fundació Jaume Bofill.
19. Accés i ús de la informació
El programa esmentat es portarà a terme amb l'assessorament de la Fundació Jaume
Bofill dins del seu projecte Biblio(r)evolució.
20. Pla de lectura de centre
El detall es podrà veure en el registre de projectes que actualment es du a terme.
21. Pàgina web del centre.
El centre difon les seves activitats a través d’una pàgina web i de diverses xarxes
socials. Aquesta difusió es fa en la llengua que es creu més adequada al contingut i
s’adequa a la pràctica lingüística del conjunt de les activitats del centre.

22. Revista
El centre difon les seves activitats a través d’una revista en paper. Aquesta difusió es fa
en la llengua que es creu més adequada al contingut i s’adequa a la pràctica lingüística
del conjunt de les activitats del centre.
23. Exposicions
S'està potenciant la realització d'exposicions per ser ofertes al conjunt de la comunitat
educativa, amb la mateixa pràctica lingüística que per al conjunt de les activitats del
centre.
24. Xarxes de comunitats virtuals
El centre disposa de diverses xarxes virtuals, que funcionen amb la pràctica lingüística
general del centre: A) Moodle, amb finalitats educatives i d'organització del
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currículum; B) xarxes socials (twitter, facebook, instagram) per a difusió de les seves
activitats; C) web per a difusió de les activitats i educatives dins del programa
Biblio(r)evolució.
25. Intercanvis i mobilitat
El centre participa dels intercanvis següents: A) epistolars en castellà i anglès en
diversos cursos; B) amb famílies a 3r d'ESO per als alumnes de francès; B) viatge
lingüístic a Dublín per a alumnes d'anglès a 4t d'ESO
26. Dimensió internacional del centre educatiu
El centre estudia la seva participació en programes europeus.
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5.7. Concreció operativa del projecte (Pla anual)
5.7.1. Punts fonamentals
1. El català és la llengua vehicular d’ensenyament del centre. S’assumeix la missió de
transmetre’l perquè tota la població pugui emprar-la en qualsevol situació
comunicativa, fet que ha de garantir la cohesió de la societat evitant així la seva
compartimentació en comunitats lingüístiques separades.
2. S’ assumeix plenament l’objectiu de garantir que el nostre alumnat tingui també un
domini ple del castellà, i especialment del seu ús culte i adequat al registre de les
diverses matèries que són objecte d’ensenyament.
3. Els Departaments de català i de castellà es coordinaran adequadament per a un millor
aprenentatge de les estructures lingüístiques comunes del català i del castellà i de
també de tots aquells elements comuns de la teoria i pràctica de la llengua i de la
literatura, i promouran accions per a la pràctica lingüística de l’alumnat en diversos
registres.
4. El centre té com a llengua estrangera de referència l’anglès i té el francès com a quarta
llengua d’aprenentatge. El Departament de llengües estrangeres promourà accions per
a la pràctica lingüística de l’alumnat en diversos registres. Dintre de les seves
possibilitats el centre oferirà alguna matèria en anglès.
5. Les àrees no lingüístiques promouran accions perquè l’alumnat sigui capaç
d’expressar-se adequadament en les diverses llengües d’aprenentatge del centre en
els termes propis dels seus currículums.
6. El centre arbitrarà estratègies per a la valorització de tota la seva riquesa lingüística
entre tota la comunitat educativa.
7. El centre atendrà a tota la seva comunitat educativa en català i disposarà en català de
la seva documentació. El personal atendrà en castellà a aquelles persones que així ho
necessitin i elaborarà en castellà la documentació que escaigui.
8. El centre podrà fer difusió de les seves activitats en aquella llengua o llengües que
consideri adequat, en el marc de la pràctica lingüística general descrita en aquest PLC.
9. La tasca d’acollida d’alumnes nouvinguts que desconeixen les llengües oficials es
realitza a través d’una Aula d’Acollida que té un protocol específic per a rebre aquests
alumnes i recursos suficients per a dur-los a terme. Es tracta d’un recurs temporal que,
així que es pot, transfereix l’alumnat als grups ordinaris. Els protocols de l’aula
d’acollida diferencien entre els alumnes que no coneixen cap llengua oficial dels que ja
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en coneixen una. Aquest fet facilita molt la tasca dels professionals i és utilitzat per
facilitar l’aprenentatge.
10. El projecte lingüístic incorporarà, així que estigui realitzat, el registre de projectes que
es porten a terme al centre i que reforcin el model d’ensenyament plurilingüe que es
recolza.
11. El projecte lingüístic incorporarà els resultats de les proves de competències bàsiques
de 4t d’ESO així com les accions que preveu el Pla Estratègic 2017/18-2020/21 per a la
seva millora.
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5.7.2. Actuacions
Objectius (entre parèntesi:
punts
dels
elements
fonamentals del PLC)
Català com a llengua
vehicular alhora que ple
coneixement
de
les
llengües
oficials
de
Catalunya per part de
l’alumnat en acabar l’ESO
(a, b)
Facilitar l’aprenentatge de
les estructures i elements
comuns del català i del
castellà (c, j, k)

Assolir
els
elements
necessaris per a una
expressió adequada en les
llengües d’aprenentatge del
centre
dels
elements
curriculars de les àrees no
lingüístiques (e)
Pràctica lingüística de les
llengües estrangeres en
diversos registres (d, j, k)

Actuacions

Responsables

Vegi’s
les
programacions

Vegis l’annex de
projectes
(en
preparació)

Temporització

Director,
Coordinadora
pedagògica, caps
de
departament,
coordinadores,
professorat (vegis
Pla Estratègic i
PQiMC)

Curs a curs

Caps
de
Departament
de
Català i Castellà

Curs a curs

Indicadors

-Resultats de CB de
4t
Vegi’s
Pla
estratègic (Horitzó
Europa 2020)

-Vegi’s annex
projectes
Vegis l’annex de
projectes
(en
preparació)

Programacions
Vegis l’annex de
projectes
(en
preparació)

Caps
de
Departament de les
àrees
no
lingüístiques

Curs a curs

Caps
Departament
llengües
estrangeres

Curs a curs

de
de

de

-Resultats de CB de
4t
Vegi’s
Pla
estratègic (Horitzó
Europa 2020)

Valorització de la riquesa
lingüística de tota la
comunitat educativa

En estudi

En estudi

En estudi

En estudi

Documents en català i en
castellà si escau; atenció a
la comunitat educativa en
català, i en castellà si escau

Mantenir
la
pràctica actual

Director, secretària,
personal no docent,
professorat

Curs a curs

No és necessari
establir indicadors

Potenciar la difusió de les
activitats del centre

Vegi’s
estratègic

Vegi’s Pla estratègic

Vegi’s
estratègic

Formació en
castellà
de
nouvingut

Les recollides a les
programacions

Responsable
de
l’Aula d’Acollida

Curs a curs

català i
l’alumnat

Pla

Pla

Vegi’s Pla estratègic

Material didàctic de
l’Aula d’Acollida

5.7.3. Hores per curs
Les normatives
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6.

Pla TAC

6.1. Diagnosi
El centre ha fet una diagnosi preliminar amb l’ajuda de l’aplicatiu corresponent del
Departament d’Ensenyament.
A grans trets el resultat és el següent:
1. Infraestructures i serveis: molt fort
2. Competència digital docent del seu professorat: força / avançat, amb algunes llacunes i
debilitat en la participació en projectes més amplis que el propi centre
3. Usos curriculars: força / avançat, amb llacunes. La debilitat principal és que és una
tasca poc sistematitzada i no exhaustiva
4. Seguiment: dèbil. No es fa prou seguiment de molts aspectes relacionats amb les TAC
Donada aquesta diagnosi s’ha fet un pla TAC d’urgència de dos anys de durada que vol
mantenir els punts forts i posar remei als punts febles més significatius.
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6.2. Objectius i temporització
Objectius
2018/19
2019/20
1. Disposar dels recursos informàtics necessaris i
mantenir-los operatius
a. Nombre suficient d’ordinadors, aules i
altres aparells que es considerin
En actiu. Cal En actiu.
necessaris
mantenir
mantenir
b. Xarxa operativa
c. Coordinador TAC operatiu i nombre
d’hores de manteniment necessàries

Cal

2. Vetllar per l’observació de les regles de En actiu. Cal En actiu.
convivència pel que fa als mòbils dins de l’institut mantenir
mantenir

Cal

3. Mantenir la web i les xarxes socials del centre En actiu. Cal En actiu.
com a mitjà de comunicació amb la comunitat mantenir
mantenir
educativa

Cal

4. Integrar plenament les competències digitals en
el procés d’ensenyament – aprenentatge, i
sobretot, concretar-les, fer-ne la gradació i
integrar-les en els currículums de les àrees.
Implementar a
Estudiar els dispositius més adequats per a
Mantenir a.
i b.
l’aprenentatge
Acabar la
Estudiar c
a. Equip de millora de competències
implantació de b
digitals
b. Bibliorevolució
c. Altres dispositius digitals
5. Formar el professorat en tots els aspectes de les
competències digitals en l’horitzó de la
competència digital docent
a. Difondre les EVA disponibles al centre
b. Difondre el programari disponible o
Iniciar
assequible a la xarxa
c. Difondre els aspectes legals i ètics de l’ús
de les noves tecnologies i aplicar-los en
els seus ensenyaments
6. Crear i mantenir operativa la Comissió TAC per
fer el seguiment de les necessitats materials i
humanes de l’institut en l’àmbit digital, més enllà Implementar
de l’objectiu específic
7. Establir els procediments adequats per evitar la
bretxa digital i vetllar pel seu compliment
Estudiar

Implementar

Mantenir

Implementar

8. Establir els indicadors necessaris per a fer el PQiMC
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seguiment del PLA TAC
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7.

Projecte de Convivència

El Projecte de convivència reflecteix les accions que el centre educatiu desenvolupa per
capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió
positiva dels conflictes.

7.1.

Situació del centre

Per al context social del centre, vegi’s el punt 2 d’aquest PEC, “El centre en el seu context”. Per
a una evolució de la conflictivitat en els darrers anys:
Faltes per alumnes (nº de faltes / nº d’alumnes)
Curs 12/13
Conductes
contràries a
1,47
la
convivència
Faltes greus
2,47
Faltes molt
0,36
greus

Curs 13/14

Curs 14/15

Curs 15/16

Curs 16/17

0,85

0,58

1,44

0,89

1,87

1,80

0,51

0,45

0,14

0,19

0,14

0,13

Com es pot veure, les faltes molt greus van sofrir una dràstica davallada ja fa temps, i des
d’aleshores es mantenen en uns valors molt baixos. Les faltes greus van experimentar una
davallada fa dos cursos i des d’aleshores es mantenen estables. Les conductes contràries a la
convivència han tingut en els darrers cursos notables oscil·lacions. És possible que durant el
curs 15/16 hi hagués un cert transvasament de faltes greus a conductes contràries, però
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7.2.
Diagnosi
Les accions que s’hi desenvolupen poden ser abordades des de tres nivells diferents: valors i
actituds, resolució de conflictes i el marc organitzatiu.
Pel que fa als valors i actituds, se’n tenen en compte fins a vuit, que es consideren
fonamentals per a desenvolupar una bona convivència al centre. Aquests valors i actituds són
els següents:
1. La coeducació, que és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les
potencialitats i individualitats de les nenes i els nens, i de les noies i els nois,
independentment del seu sexe, orientació afectivosexual, identitat o expressió de
gènere, potenciant així la igualtat real d’oportunitats. La coeducació cerca l’eliminació
de tota mena de discriminació per raó de gènere, sexe o orientació afectivosexual i el
respecte de la diversitat de l’alumnat.
2. L’Educació intercultural, que és una resposta pedagògica a l’exigència de preparar a la
ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i democràtica. Té com
a finalitat última la igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les persones, i el
dret a la diferència en un marc de valors convivencials compartits. L’educació
intercultural promou espais d’inclusió basats en la igualtat i la necessitat de compartir
uns valors comuns que ajudin a conviure en una mateixa comunitat. També promou
l’ús de la llegua catalana en un marc plurilingüe com un element de cohesió i igualtat
d’oportunitats. Els tres eixos bàsics sobre els quals s’ha de bastir l’educació
intercultural són els següents:
a. Igualtat: garantir una educació bàsica i de qualitat per a tothom. Una educació
més eficaç i més integradora, amb altes expectatives per a tothom, que ens
iguali en oportunitats.
b. Diversitat: educar per aprendre a conviure en societats plurals i complexes,
comprendre el món en tota la seva diversitat, compartir valors, valorar tothom
i per tant, també les seva llengua i cultura, remarcar allò que ens fa iguals,
gestionar de forma positiva els conflictes i participar en un projecte de futur
compartit.
c. Identitat: educar per contribuir a la construcció de personalitats madures i
responsables, d’identitat múltiple, amb arrels i sentit de pertinença al territori
on viuen; capaces d’adoptar criteris que ajudin a prendre decisions i a
gestionar complexitats.
3. L’educació per la pau, que té com a objectiu fomentar una cultura de pau i noviolència, juntament amb els valors que fan possible preservar i millorar la vida de
totes les persones. Si considerem la pau no només com a no-violència, no-guerra, sinó
com un estat de convivència en què les persones puguin establir entre elles relacions
d’harmonia, bo i formant societats lliures i equitatives, l’educació per a la pau està
conformada per tots els valors, comportaments, pràctiques, actituds, sentiments i
creences que acaben construint la pau, que esdevé un valor èticosocial per ella
mateixa.
4. L’educació socioemocional, que és la que permet capacitar de conèixer i reconèixer
les pròpies emocions i les dels altres, i saber expressar-les, utilitzar-les i gestionar-les
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de manera positiva. Això permet adquirir unes adequades actituds personals que
ajudaran a establir i mantenir bones relacions amb els altres i a viure en societat.
L’educació socioemocional ha de facilitar també el treball cooperatiu i la gestió
positiva dels conflictes, de tal manera que es contribueixi a generar un bon clima de
convivència. En aquest sentit, un ambient relacional positiu, amb vincles de confiança i
suport, pot facilitar que l’aprenentatge sigui més significatiu, interessant i engrescador
i, conseqüentment, l’èxit educatiu de tots els nens i les nenes. Les competències
socioemocionals es poden estructurar en cinc grans blocs:
a. Consciència emocional: implica percebre els propis sentiments i emocions, ser
capaç d’identificar-los i de posar-los nom (por, enuig, alegria…).
b. Regulació emocional: permet gestionar les emocions de manera apropiada,
tant per prevenir estats emocionals negatius (l’ansietat, l’estrès, la
depressió…) com per generar emocions positives (l’alegria, l’amor, l’humor…).
Requereix de l’autocontrol de les emocions (impulsivitat, ira, violència...)
c. Autonomia emocional: facilita l’autogestió personal, en la qual intervenen
diversos elements com l’autoestima, l’autoconeixement, la capacitat de
demanar ajuda, la resiliència o l’autoeficàcia emocional, entesa com la
capacitat de generar les emocions desitjades.
d. Competència social: comporta mantenir bones relacions amb altres persones,
el que implica dominar les habilitats socials bàsiques (saber disculpar-se, dir
no…) i disposar de capacitat per a la comunicació efectiva, amb actituds
prosocials i de cooperació. L’assertivitat, entesa com la capacitat de saber
defensar les pròpies idees acceptant i respectant alhora les dels altres, és
també una habilitat important per desenvolupar la competència social.
e. Competències per a la vida i el benestar: ens permeten organitzar la nostra
vida de forma sana i equilibrada, facilitant-nos experiències de satisfacció o
benestar. Algunes d’aquestes competències són la capacitat de fixar-se
objectius realistes, prendre decisions de manera operativa, exercir la
ciutadania de forma compromesa i solidària, gaudir del propi benestar i
transmetre’l als qui ens envolten, etc.
5. El respecte s’entén com l’actitud de reconeixement dels drets de les persones i la
valoració de la seva identitat, opinió i manera de pensar, i constitueix el principi bàsic
per viure i conviure en societat. La manca de respecte pot generar conflictes en tots
els àmbits: personal, familiar, escolar, etc.
6. La gestió positiva dels conflictes: Definim el conflicte com una situació en la qual dues
o més persones estan en desacord perquè els seus interessos són incompatibles o bé
els
perceben
així.
L’educació en la gestió positiva dels conflictes té com a objectiu primordial
proporcionar a l’alumnat les eines, les estratègies i les habilitats necessàries per
entendre el conflicte com una oportunitat d’aprenentatge i gestionar-lo de manera
constructiva per tal de transformar-lo eliminant els factors violents.
La mediació és un procés de gestió positiva de conflictes. Parteix del fet que, quan es
produeix un conflicte, no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar arribar a un
acord consensuat i cooperatiu entre les dues parts amb l’ajuda d’un tercer.
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7. L’esforç és la capacitat que tenim de treballar durant un temps continuat per
aconseguir uns objectius determinats. En l’àmbit escolar, l’esforç constitueix la base
fonamental perquè l’alumnat obtingui un major rendiment. El valor de l'esforç els
ajudarà a ampliar al màxim les capacitats que porten dins per obtenir uns millors
resultats. També els permetrà vèncer i superar els obstacles en els diferents àmbits de
la seva vida. Per altra banda, entenem per responsabilitat la capacitat de dur a terme
els compromisos adquirits i d’assumir les conseqüències dels propis actes. En l’àmbit
escolar, es tractaria doncs d’aconseguir que l’alumnat es comprometi en el seu propi
procés d’aprenentatge, és a dir, que sabés quins són els seus deures i dur-los a terme
de la forma més autònoma possible.
8. L’educació inclusiva és aquella que ofereix a tots els infants i joves altes expectatives
d’èxit educatiu, independentment de les seves característiques, necessitats o
discapacitats, i l'oportunitat de créixer i aprendre conjuntament compartint
experiències i situacions d’aprenentatge. D’acord amb el document “De l’escola
inclusiva al sistema inclusiu” publicat pel Departament d’Ensenyament el 2015, parlar
d’una educació inclusiva implica concretar els següents principis:
a. El reconeixement de la diversitat com un fet universal.
b. El sistema inclusiu com l’única mirada possible per donar resposta a tots els
alumnes.
c. La personalització de l’aprenentatge perquè cada alumne pugui desenvolupar
al màxim les seves potencialitats.
d. L’equitat i la igualtat d’oportunitats com a dret de tots els alumnes a rebre una
educació integral i amb expectatives d’èxit.
e. La participació i la correponsabilitat per construir un projecte comú a partir del
diàleg, la comunicació i el respecte.
f. La formació del professorat per promocionar oportunitats de creixement
col·lectiu i per desenvolupar projectes educatius compartits.
Feta la diagnosi del nostre centre en resulten com a punts forts:
1. La inclusió de tots aquests valors i actituds en les activitats de tutoria i en algunes
àrees, sobretot la de socials a l’ESO i la filosofia al Batxillerat
2. El funcionament pràctic del centre basant-se en aquest conjunt de valors, ja que es
constata:
a. La integració d’aquests valors en la documentació del centre
b. La inexistència pràctica de situacions de discriminació en el funcionament del
centre malgrat l’elevada diversitat en la procedència cultural del seu alumnat
c. La integració de l’educació socioemocional en el procés d’ensenyament
aprenentatge amb l’avaluació transversal de la competència social i ciutadana
gràcies a una rúbrica comuna a tota l’ESO
d. El funcionament d’un sistema de mediació entre iguals
e. El ple funcionament d’un servei comunitari amb col·laboració amb entitats
externes que promociona les actituds descrites, acompanyat de serveis de
voluntariat i d’un projecte solidari al CFGM (Infosolidària)
f. El funcionament d’una USEE basada en la filosofia inclusiva
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3. La coordinació amb l’administració local i la difusió entre tota la comunitat educativa
de les accions que porta a terme per a formar les famílies
4. La plena implementació al centre de tots els protocols del Departament
d’Ensenyament
Com a punts febles, en canvi, caldria considerar:
1. La manca d’una política estable de formació de la comunitat escolar en aquests valors
i, sobretot, de les famílies, fora de la col·laboració amb l’administració local
2. El treball transversal d’aquests valors, fora del servei comunitari de 3r d’ESO
3. L’avaluació sistemàtica de les actuacions
4. La col·laboració amb altres centres mitjançant xarxes
Des del punt de vista de la resolució de conflictes, cal tenir en compte:
1. L’absentisme, o sigui. l’absència reiterada i no justificada, dins l’horari escolar,
d’alumnat en edat d’escolarització obligatòria en el centre educatiu on està matriculat.
2. Els conflictes greus, o sigui aquelles conductes tipificades en l’article 37 de la Llei
12/2009, del 10 de juliol, d’educació; entre d’altres, indisciplina, injúries, amenaces,
agressions i vexacions personals, danys materials i patrimonials, alteració injustificada i
greu de les activitats del centre, possessió de mitjans o substàncies perjudicials per a la
salut, etc. Aquestes conductes s’han de considerar especialment greus quan impliquin
discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició
personal o social dels afectats.
3. Gestió i resolució positiva dels conflictes, i sobretot dels conflictes lleus
Es constata en aquestes qüestions:
1. Les situacions d’absentisme es detecten des de les tutories i el cap d’estudis; que
reben un tractament adequat des de les mateixes tutories i l’educador social del
centre, i que els protocols d’absentisme es realitzen amb correcció formal. Hom troba
a faltar més efectivitat des de les instàncies externes al centre i sobretot dels serveis
socials.
2. Els conflictes greus i lleus es detecten igualment des de les tutories i el cap d’estudis,
reben un tractament adequat aplicant les NOFC, i, si escau, reben l’atenció adequada a
través de l’educador social i la CAD. El cap d’estudis porta un control eficient de la seva
estadística, que està a disposició de la comunitat educativa i que permeten constatar
un baix nivell de conflictivitat al centre. Els protocols d’actuació es troben a l’abast de
tot el professorat del centre.
3. El sistema de mediació, implementat en fase de prova a finals del curs 2016/17 i
plenament en el 17/18 funciona com a sistema eficient de resolució positiva dels
conflictes.
Pel que fa a l’organització del centre, cal tenir en compte
1. L’acollida, que és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre educatiu
posa en funcionament per acompanyar els nous membres de la comunitat escolar, o
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2.

3.

4.
5.

els que s’incorporen després de processos d’absència, en la vida i la cultura del centre
i, alhora, fer- los partícips dels projectes que s’hi desenvolupen. El centre educatiu ha
d’elaborar un Pla d’Acollida que defineixi els procediments a seguir durant l’arribada
de nous membres de la comunitat escolar (alumnes, professorat, famílies, PAS, etc.) i
ha de crear una estructura organitzativa que permeti plantejar l’acollida com un
procés gradual i seqüenciat en el temps, no quedant restringida a un primer contacte o
trobada inicial.
La comunicació. El comportament de les persones que formen part d’una organització,
com és el cas d’un centre educatiu, depèn de les informacions que rep i de les
relacions que s’estableixen dins la pròpia organització. Una organització disposa d’un
bon sistema de comunicació quan tothom, tant les persones que en formen part com
els possibles usuaris, coneixen els canals de comunicació existents i com accedir a la
informació que l’organització genera. Els centres educatius, com a estructures
organitzatives que aprenen, han de disposar d’una estratègia comunicativa, i ser
capaços de generar espais per compartir informació i coneixement, per créixer com a
organització.
L’estructura i gestió dels recursos. Per tal de garantir un bon clima de centre són
necessàries una estructura i una gestió de recursos que el facilitin. Entenem per
estructura de centre l’organització que afavoreix la planificació, coordinació i
seguiment de les activitats previstes per a la consecució de determinats objectius.
Aquesta estructura de centre ha de facilitar la participació i la presa de decisions de
tota la comunicació escolar. Entenem per gestió de recursos la implementació eficient
i eficaç dels recursos humans i materials del centre educatiu orientats a assolir uns
objectius determinats.
El marc normatiu del centre, que és l'instrument regulador de la convivència que té
com a finalitat garantir els drets i els deures de tothom.
La participació. Els centres educatius han de promoure la participació de tota la
comunitat educativa i crear les condicions perquè pugui ser una realitat quotidiana en
la vida del centre. Aprendre a participar, tant en la construcció dels coneixements a
l’aula com en la vida del centre i de l’entorn, requereix actuacions i metodologies
orientades a desenvolupar competències personals per formar persones responsables
i una ciutadania compromesa i solidària

Com a punts forts del centre cal destacar:
1. Un procés de comunicació força eficient, que ja es practica i que està en procés de
redacció a través del Pla de Comunicació
2. Una acollida ben estructurada, a inici de curs tant de l’alumnat com del professorat, i
al llarg del curs, sobretot del professorat
3. Una normativa clara i d’aplicació
4. Una participació eficaç de la comunitat educativa a través del claustre, del Consell
Escolar, l’AMIPA i els delegats dels estudiants, amb l’existència d’una comissió de
delegats
A millorar:
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1. La redacció efectiva del Pla de Comunicació
2. Una sistematització de l’acollida d’alumnes al llarg del curs
3. El desenvolupament d’un sistema més eficaç de participació del conjunt de les famílies
en la vida ordinària del centre.

CODI:PEC01
VERSIÓ 01

Nom del document: Projecte educatiu de centre

Pàg. 127 de
162

7.3.

Objectius i concreció operativa

El conjunt de mesures que ja es duen a terme per a afavorir la convivència s’estan
sistematitzant en el marc del Programa de Qualitat i Millora Contínua. Assenyalem aquí els
punts forts de cadascun dels objectius que es plantegen i els punts febles, i que, per tant,
exigeixen de mesures addicionals:
Assegurar i garantir la participació, la
escolar.
Punts forts
-El Claustre, el Consell Escolar, l’AMIPA i la
comissió de delegats funcionen amb eficàcia
1.

implicació i el compromís de tota la comunitat
Millores
-Constituir la comissió de convivència
-Facilitar la participació de tota la comunitat
escolar en la gestió del centre a través d’un
sistema de recollida de propostes,
especialment en aquells processos de gran
importància, i l’estudi d’altres formes de
participació
-Completar la redacció dels PAT de tots els
nivells amb especial èmfasi en la
sistematització de la relació amb les famílies i
el pla d’acollida

Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.
Punts forts
Millores
-Les normes són conegudes i a l’abast de la -Completar la redacció dels PAT de tots els
comunitat educativa i també de l’alumnat
nivells
-Es potencia la competència social i ciutadana
a través de la seva avaluació a l’ESO, el
voluntariat i el servei comunitari
-Les tutories inclouen les competències socioemocionals
-La comissió de delegats és operativa
-El servei de mediació entre iguals és operatiu
2.

Potenciar l’equitat i el respecte a la
compartits.
Punts forts
-Els alumnes i el professorat són acollits a
inici de curs
-Les tutories i algunes àrees potencien una
cultura inclusiva; tot l’alumnat rep formació
de les diferències culturals en el món
-L’absentisme rep un tractament adequat
3.
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diversitat de l’alumnat en un marc de valors
Millores
-Sistematitzar l’acollida de nou alumnat al
llarg del curs
- Tenir en compte les orientacions de la Guia
per al respecte a la diversitat de creences als
centres educatius de Catalunya
-Potenciar el tractament transversal dels
valors i actituds recomanats
-Cal fomentar els valors recomanats en el
conjunt de la comunitat educativa
-Disminuir l’absentisme i l’abandonament als
cicles formatius a través de l’acció tutorial
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Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del
conflicte.
Punts forts
Millores
-El sistema de mediació està actiu i s’han fet -Cal fomentar els valors recomanats en el
conjunt de la comunitat educativa
accions de difusió
4.

Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan
possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.
Punts forts
Millores
-Les tutories i algunes àrees potencien la -Cal fomentar els valors recomanats en el
conjunt de la comunitat educativa
cultura de la pau i la no violència
-Cal potenciar el tractament transversal dels
valors i actituds recomanats
5.

Tots els objectius:
Punts forts
-Hi ha un assoliment raonable del conjunt
dels objectius del Pla
-L’Institut té una política de comunicació
eficaç que permet arribar al conjunt de la
comunitat educativa i amb el seu exemple
difon els valors recomanats
6.

Millores
-Cal estimular la participació del centre en
xarxes col·lectives i estimular la col·laboració
amb ens locals
-Cal completar la redacció del Pla de
Comunicació

Recull d’actuacions i indicadors:
Actuacions
Mesures organitzatives
-Constituir la comissió de convivència
-Estimular la participació del centre en xarxes
col·lectives i estimular la col·laboració amb
ens locals

Indicadors
-Constitució de la CdC
-Nombre de xarxes en què es col·labora
-Nombre de projectes realitzats amb
institucions i entitats externes

Sistematització de processos i procediments
-Completar la redacció dels PAT de tots els
nivells amb especial èmfasi en la -Índex d’absències de l’alumnat, amb
sistematització de la relació amb les famílies i referència a les mitges catalanes
-Redacció de procediments i documents
el pla d’acollida
----Disminuir l’absentisme i l’abandonament
als cicles formatius a través de l’acció tutorial
-Sistematitzar l’acollida de nou alumnat al
llarg del curs
- Inclusió en les Normes d’organització i
funcionament de centre de les orientacions
de la Guia per al respecte a la diversitat de
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creences als centres educatius de Catalunya
-Completar la redacció del Pla de Comunicació
Potenciar el tractament transversal dels
valors i actituds recomanats
-Constituir un equip de millora per elaborar -Resultats de l’equip de millora
materials a l’abast de totes les àrees
Participació i comunicació amb el conjunt de
la comunitat educativa
-Facilitar la participació de tota la comunitat -Propostes recollides
escolar en la gestió del centre a través d’un -Difusió de continguts
sistema de recollida de propostes,
especialment en aquells processos de gran
importància, i l’estudi d’altres formes de
participació
-Fomentar els valors recomanats en el conjunt
de la comunitat educativa a través de la
difusió dels continguts de Família i escola

Per a la relació amb les famílies es tindrà en compte el Projecte del Departament
d’Ensenyament Escola i Família. Junts x l’educació.
Al llarg del curs 2017-18 s’ha fet una enquesta a les famílies, el resultat de la qual ajudarà a
prioritzar actuacions en acollida per a les famílies, tutoria compatida, participació i formació
per a les famílies. Els resultats de l’enquesta s’afegeixen tot seguit.
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7.4.

Resultats de l’enquesta

n =109

Comunicació del centre amb la comunitat educativa (a banda
de les tutories i reunions)
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Acollida al centre
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Tutoria
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Reunions col·lectives
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Participació de les famílies en l’acollida a altres famílies
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Participació de les famílies en activitats diverses de l’institut
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Col·laboració amb l’AMIPA i els representants de les famílies
en el Consell Escolar
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Resum
1.
2.
3.

En verd: activitats que ja es realitzen, encara que potser necessiten millores
En taronja: es realitzen en part
No marcades: no es realitzen

ACTIVITAT

VALORACIÓ

Realitzar entrevistes individualitzades, com a mínim, una cada curs perquè la
família pugui fer el seguiment del procés escolar dels fills/filles
Informar a les famílies de forma ràpida i eficaç sobre els comportaments contraris
a les normes de funcionament del centre comesos pels seus fills/filles

9,26
9,26
9,17

Informar en temps real sobre l´assistència dels fills/filles al centre

9,17

Tenir facilitat de contacte i de reunió amb el tutor/a
Oferir a les famílies un document amb tota la informació sobre el centre, el curs,
etc. en matricular el fill/a

8,97
8,81

Realitzar les jornades de portes obertes
Incloure en els mitjans de comunicació del centre informació sobre temes
relacionats amb l’educació i l’adolescència
Utilitzar diferents mitjans de comunicació per fer arribar les convocatòries de
reunions (trucades telefòniques, sms, agenda escolar, traductor...) per aconseguir
que totes les famílies hi assisteixin.
Col·laborar amb les famílies, supervisant les sol·licituds de beques i ajuts que
presenten per garantir que es realitzen correctament
Incloure en els mitjans de comunicació del centre informació sobre les entitats de
l’entorn, així com del serveis que els poden oferir (beques, ajuts, lleure, cultura…).
Realitzar reunions per a les sortides importants (esquiada, Dublín)
Tenir una bona pàgina web de centre per informar les famílies
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Disposar d’una bústia i/o d’un correu electrònic perquè les famílies expressin la
seva opinió
Dur a terme activitats amb els alumnes dels centres adscrits perquè coneguin el
centre al llarg de l’educació primària (com l’English Day)
Organitzar reunions específiques per a aquelles famílies que presenten
circumstàncies (lingüístiques, culturals..) que dificulten el seu acostament a
l’institut
Dur a terme activitats amb les famílies dels centres adscrits perquè coneguin el
centre al llarg del 6è curs de primària
Realitzar reunions de caire informatiu, en grup, com a mínim una a començament
de curs
Preveure actuacions i enquestes per detectar necessitats, expectatives i grau de
satisfacció de les famílies
Incorporar en el document d’acollida per a les famílies les guies que el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat en diferents llengües.
Traduir el document d’acollida a diverses llengües familiars
Facilitar l’organització de parelles lingüístiques entre les famílies del centre i les
famílies nouvingudes que no coneguin prou bé el català i/o el castellà
Fomentar la relació entre les famílies del centre i especialment entre els pares i
mares dels alumnes d’una mateixa classe, cicle o etapa
Facilitar a les famílies informació sobre els projectes de centre i com les famílies
hi poden participa
Organitzar famílies acollidores per acompanyar a les famílies dels alumnes que
s’incorporen al centre, sobretot per a aquelles que s’incorporen al llarg del curs
Facilitar que l’AMIPA i els pares representants de les famílies al consell escolar
puguin recollir de la resta de famílies les seves propostes i opinions
Elaborar, conjuntament amb l’AMIPA, propostes d’actuacions que millorin la
relació centre-família i la participació i implicació de les famílies en el procés
escolar dels fills i en el funcionament del centre
Promoure activitats comunitàries perquè les famílies de diferents centres adscrits
i l’institut es coneguin i comparteixin experiències respecte a l’educació dels fills
Promoure l’elaboració de projectes compartits entre els alumnes, les famílies i els
docents (manteniment de l’hort o jardí de l’escola, explicacions de familiars
“experts” en diversos temes al grup aula, etc.)
Editar una revista en paper per distribuir entre la comunitat educativa i les
famílies de 6è de les escoles adscrites
Promoure la participació de les famílies en la revista del centre
Fomentar la participació i implicació de les famílies en l’elaboració dels
documents de centre
Potenciar que l’AMIPA de l’Institut participi en l’acollida de famílies i alumnes
quan s’incorporin al nou centre.
Convidar, a les diferents reunions, a famílies delegades d’altres cursos perquè
expliquin la seva experiència i la importància del seu rol.
Implantar la figura dels pares i mares delegats de classe
Indiqueu la vostra predisposició a ser família d'acollida o parella lingüística
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Indiqueu la vostra predisposició a participar en projectes compartits com venir a
fer "classe" com a expert alguna vegada o participar en l'hort
Indiqueu la vostra predisposició a ser pare/mare delegat de classe
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7.5.

Protocols

7.5.1. Taula i resum

El menor és una víctima
1. Maltractament infantil i adolescent
2. Prevenció de situacions d’odi i discriminació
3. Formes d’assetjament escolar
a. Assetjament entre iguals
b. Prevenció d’assetjament escolar a persones LGBTI
c. Ciberassetjament entre iguals

El menor té una conducta especialment greu
1.
2.
3.
4.

Prevenció de drogues
Conflicte greu
Conflicte o comissió d’una infracció penal
Nous Grups de Joves Organitzats i Violents

Altres casos
1. Processos de radicalització

RESUM DELS PROTOCOLS D’ACTUACIÓ:
1. Cal conèixer les situacions protocol·litzades i les seves característiques i indicadors
2. La prevenció és essencial
3. El professorat ha de fomentar tothora un clima comunicatiu positiu per tal de crear
vincles que afavoreixin la comunicació entre els iguals i amb els docents
4. El professorat ha de gestionar l’aula tot donant rellevància a l’ensenyament de
comportaments i actituds responsables a l’aula amb l’objectiu de crear un clima
adequat de relacions positives a l’aula perquè l’aprenentatge es pugui donar de forma
eficaç i alhora que faci de prevenció de situacions de conflicte
5. Qualsevol indici d’una situació com les aquí descrites es posarà immediatament en
coneixement del tutor o tutora, qui, recollida la informació més bàsica, la trametrà a
direcció
6. Qualsevol actuació es farà amb coneixement i sota la supervisió de direcció
7. Més informació i documentació: a la nostra biblioteca digital i a
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/ind
ex.html
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7.5.2. Quan el menor és una víctima: Maltractament infantil i adolescent
Definició: Entenem per maltractament la situació en què un infant o adolescent és objecte de
violència, física o psíquica, sexual i/o emocional, o privació dels seus drets i del seu benestar,
per acció o per omissió, per part dels pares, tutors legals o guardadors, les persones de qui
generalment depèn per al seu desenvolupament correcte o per part de qualsevol altra persona
Tipus
1. Maltractament físic: acció no accidental que provoqui danys físics o malalties.
2. Negligència o abandonament: les necessitats bàsiques (alimentació, higiene, atenció
mèdica, educació, vestit, vigilància, seguretat) no són ateses, de manera temporal o
permanent, per cap dels membres del grup on conviu.
3. Maltractament psicològic o emocional: situació crònica en la qual altres persones,
adultes o menors d’edat, amb actuacions o privacions, provoquen a l’infant o
adolescent sentiments negatius envers la pròpia autoestima, i limiten les seves
iniciatives (menyspreu continuat, refús verbal, insult, intimidació, discriminació...).
4. Abús sexual: tota activitat sexual imposada per un adult o un menor de major edat a
un menor. L’edat legal per a una relació consentida és de 16 anys.
5. Maltractament prenatal: manca de cura del propi cos per part de la mare (o per part
d’una altra persona) durant el procés de gestació.
6. Sotmetiment químic-farmacèutic: situació en què es sotmet l’infant o adolescent a
qualsevol tipus de drogues, sense prescripció mèdica, que l’incapacita per al
desenvolupament de l’autonomia, la resistència o el control
7. Maltractament institucional: causat per qualsevol legislació, procediment, actuació o
omissió procedent dels poders públics o derivada de l’actuació individual del
professional relacionada directament o indirectament amb el món de l’infant o
adolescent, que pot generar situacions per acció i/o omissió que impedeixin el millor
desenvolupament dels infants i els adolescents.
8. Explotació laboral: situació en la que s’utilitza un infant o adolescent en edat no
laboral per a treballs on s’obtingui qualsevol tipus de guany .
9. Explotació sexual: s’indueix o s’obliga l’infant o adolescent a activitats de prostitució
i/o pornografia.
10. Maltractament mitjançant les tecnologies de la informació. Utilització de qualsevol
forma de violència fent ús de la tecnologia.

Prevenció i actuacions
1. El centre realitza prevenció a través de l’actuació tutorial
2. El professorat ha de fomentar tothora un clima comunicatiu positiu per tal de crear
vincles que afavoreixin la comunicació entre els iguals i amb els docents.
3. Qualsevol indici de maltractament infantil ha de ser comunicat immediatament al
tutor o tutora i aquest/a, recollida la informació mínima, ho ha de comunicar a direcció
4. Coneguda la situació per direcció s’actuarà segons indica el gràfic següent
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7.5.3. Quan el menor és una víctima: Prevenció de situacions d’odi i discriminació, i
Assetjament. Característiques generals
Prevenció i actuacions
1. Per tal d’aconseguir una bon clima de convivència, el centre realitza prevenció a través
de diferents mecanismes: l’actuació tutorial, el coneixement de la normativa, la
mediació entre alumnes, i la formació del professorat i de les famílies
2. El professorat ha de fomentar tothora un clima comunicatiu positiu per tal de crear
vincles que afavoreixin la comunicació entre els iguals i amb els docents.
3. El professorat ha de gestionar l’aula tot donant rellevància a l’ensenyament de
comportaments i actituds responsables a l’aula amb l’objectiu de crear un clima
adequat de relacions positives a l’aula perquè l’aprenentatge es pugui donar de forma
eficaç i alhora que faci de prevenció de situacions de conflicte.
4. Qualsevol indici d’una situació d’odi i discriminació o d’assetjament en qualsevol de les
seves formes ha de ser comunicada immediatament al tutor o tutora i aquest/a,
recollida la informació mínima, ho ha de comunicar a direcció. Tota actuació posterior
es farà amb coneixement i sota la supervisió de direcció. La direcció actuarà segons
l’esquema que segueix.
5. Cal tenir present, a més que:
a. Cal estar atents als primers signes i donar una resposta per evitar que els
conflictes escalin i que continuïn produint-se donant pas a conductes
assetjadores.
b. Caldrà donar suport individual a qui pateix maltractaments i a qui té aquestes
conductes.
c. Caldrà tractar el problema des d’un punt de vista grupal. Tota la comunitat
educativa hi té a veure, no només els professors de l’alumne.
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7.5.3.1.
Detecció de situacions d’odi i discriminació
Definició: conjunt molt heterogeni d’actituds i de pràctiques individuals, socials i institucionals
que, directa o indirectament, de forma intencionada o no, propicien un tracte d’inferioritat a
determinades persones o grups socials pels seus trets o atributs: el color de la pell, l’origen
ètnic, l’aspecte físic, l’edat, la condició socioeconòmica, etc.
Característiques:
1. És progressiva: els efectes de la discriminació s’acumulen i fan que el dany augmenti,
es puguin generar nous problemes i, per tant, major discriminació
2. És multicausal i evoluciona, adopta noves formes i modalitats, des dels comentaris
despectius i els insults, fins a la privació de drets, les amenaces, les agressions físiques i
l’exclusió, però el resultat sempre és el mateix: la vulneració del principi d’igualtat
3. Les persones que pateixen discriminació no acostumen a denunciar el que està passant
per desconeixement, per vergonya, per por o per desconfiança en el sistema
4. En una situació de discriminació hi poden haver persones que animen els
maltractadors i d’altres que observen sense participar directament, però amb aquesta
actitud passiva toleren la discriminació.
5. Quan una situació d’odi i discriminació s’allarga en el temps esdevé assetjament

Tipus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Discriminació homòfoba (per orientació afectivo-sexual
Discriminació per discapacitat
Discriminació per origen ètnic, racial o nacional
Discriminació per raó de gènere
Discriminació religiosa
Discriminació política
Discriminació per nivell cultural i econòmic
Discriminació estètica
Discriminació per edat
Discriminació per malaltia
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7.5.3.2.
Detecció de situacions d’assetjament entre iguals
Definició: Conducta de maltractament psicològic i/o físic, en el marc escolar, d'un alumne o
grup d'alumnes a un altre de manera continuada.
Formes més específiques d’assetjament són:
1. A persones LGBTI: qualsevol comportament basat en l’orientació sexual, la identitat de
gènere o l’expressió de gènere d’una persona que tingui la finalitat o provoqui l’efecte
d’atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o psíquica o de crear-li un
entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest
2. Ciberassetjament: assetjament entre iguals mitjançant l’ús de les tecnologies. Si bé el
ciberassetjament es produeix, sobretot, fora de l’àmbit i l’horari escolar, pot afectar
greument la convivència escolar.

Tipus, segons la naturalesa i la forma de l’assetjament:

Indicadors de l’assetjament en general
1. Indicadors físics
a. Sovint presenta nafres, talls o blaus inexplicables.
b. Presenta trastorns psicosomàtics (mal de panxa, mal de cap, vòmits…).
c. Manifesta canvis en les pautes de menjar: sovint hi ha disminució de les ganes
de menjar i pèrdua de pes.
d. S’expressa amb dificultat i fins i tot quequeja.
e. Té problemes de son.
f. Presenta tics nerviosos.
2. Indicadors conductuals
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a.
b.
c.
d.
e.

Evita anar a determinats llocs, classes, falta dies determinats...
Fa absentisme i pot arribar a l’abandonament escolar.
Presenta una actitud hipervigilant, de recel.
Sovint està sol, no té amics i/o és rebutjat pels companys.
Presenta canvis sobtats en les rutines diàries (no vol anar al pati, no vol seure
en un lloc, vol quedar-se a la classe, demana que el mestre l’acompanyi, etc.).
f. Baixa el seu rendiment acadèmic.
g. No troba, perd o li prenen les coses sovint.
h. Sovint és intimidat o molestat, es fiquen amb ell o està ficat en baralles en què
es troba indefens.
i. Comença a amenaçar o agredir altres nens més petits.
j. Sempre explica històries, diu mentides, fa estranyes justificacions.
k. Es culpa dels problemes o les dificultats.
3. Indicadors emocionals
a. Expressa canvis sobtats d’humor, d’estats d’ànim o de comportament.
b. Expressa inseguretat i /o ansietat.
c. Li costa controlar-se.
d. Mostra poques habilitats socials (especialment assertivitat).
e. Mostra un aspecte contrariat, trist, deprimit i/o temorenc sense motiu
aparent.
f. Plora amb facilitat i/o sovint s’angoixa emocionalment.
g. Es mostra enfadat, depressiu o frustrat després d’utilitzar l’ordinador.
h. Es tanca en si mateix, evitant relacionar-se amb els amics o amb la família.
i. Es preocupa excessivament per la seva seguretat personal: dedica molt de
temps i esforç a pensar i preocupar-se per trobar trajectes i espais segurs.
j. S’obsessiona per la seva alçada o pel seu pes, o altres trets físics.
4. Per part dels companys
a. Se’n burlen i li fan bromes desagradables, l’insulten, etc.
b. Li fan arribar notes o missatges electrònics insultants o amenaçadors.
c. Li donen contínuament la culpa de les coses que surten malament.
d. No li parlen, l’ignoren.
e. L’anomenen amb malnoms.
f. Mai no el conviden a festes o activitats fora de l’escola.
g. En els jocs d’equip sempre és dels últims en ser triat.
h. Coaccionen els possibles amics per tal que no interactuïn amb ell.
i. Rebutgen seure al seu costat.
j. Se’n burlen i el rebutgen pel seu aspecte físic, per com vesteix, per la seva
forma de ser, per la seva orientació sexual...

Característiques pròpies del ciberassetjament
1. Amenaçar mitjançant l’enviament de missatges amenaçants o desagradables per
correu electrònic, whatsapp...
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2. Robar contrasenyes, suplantar identitats: fer-se passar per una altra persona en els
xats, entrar en el seu correu fent servir la seva contrasenya...
3. Publicar a les xarxes fotos reals o trucades amb comentaris ofensius; publicar escrits
despectius, insultants, etiquetar...
4. Crear webs o blogs amb continguts ofensius.
5. Publicar dades personals...
6. Enregistrar imatges d’amagat o contra la voluntat de la víctima, agressions...
7. Crear enquestes a Internet amb voluntat d’humiliar, per exemple “qui és la més grassa
de l’Institut?” o “qui és el més imbècil de l’IES?”
8. Insultar, amenaçar, utilitzar un llenguatge obscè o agressiu en els jocs multiusuari.
9. Enviar programes brossa o virus, subscriure a la víctima a llistes de pornografia

Notes sobre l’assetjament a persones LGBTI
1. La conducta homofòbica i la bifòbica consisteixen a emetre opinions, tenir actituds o
dur a terme accions contra persones o grups per la seva orientació sexual. Parlarem de
conducta homofòbica quan les accions van en contra de persones o grups amb una
orientació sexual cap al mateix sexe al qual pertanyen, i de conducta bifòbica quan les
accions van en contra de persones o grups que es senten atretes sexualment/
afectivament per persones dels dos sexes
2. La conducta transfòbica consisteix a emetre opinions, tenir actituds o dur a terme
accions contra persones o grups per la seva identitat de gènere sentida, diferent al
sexe assignat en néixer
3. Segons l’enquesta elaborada per l’Agència Europea de Drets Fonamentals (FRA), el
47% de las persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB) de la Unió Europea
ha estat objecte de discriminació o assetjament degut a la seva orientació sexual o
identitat de gènere.
4. L'enquesta citada anteriorment revela que els anys escolars són dels més complicats
per a les persones LGBTI. Segons aquesta enquesta, més d'un 60% declaren haver patit
"comentaris o conductes negatives" al centre escolar pel fet de ser homosexuals, i més
del 80% recorden haver presenciat insults i actes intimidadors contra joves
homosexuals. La por, l’aïllament i la discriminació són les causes per les que dos de
cada tres adolescents menors de 18 anys oculten o dissimulen la seva orientació sexual
a l’escola o a l’institut.
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7.5.4.
1.
2.
3.
4.

El menor té una conducta especialment greu. Característiques generals
Prevenció de drogues
Conflicte greu
Conflicte o comissió d’una infracció penal
Nous Grups de Joves Organitzats i Violents

Aquestes conductes sovint són la torna dels casos descrits anteriorment
En tots els casos és essencial la prevenció, com s’ha indicat en els protocols anteriors:
1. Per tal d’aconseguir una bon clima de convivència, el centre realitza prevenció a través
de diferents mecanismes: l’actuació tutorial, el coneixement de la normativa, la
mediació entre alumnes, i la formació del professorat i de les famílies
2. El professorat ha de fomentar tothora un clima comunicatiu positiu per tal de crear
vincles que afavoreixin la comunicació entre els iguals i amb els docents.
3. El professorat ha de gestionar l’aula tot donant rellevància a l’ensenyament de
comportaments i actituds responsables a l’aula amb l’objectiu de crear un clima
adequat de relacions positives a l’aula perquè l’aprenentatge es pugui donar de forma
eficaç i alhora que faci de prevenció de situacions de conflicte.

Es detallen les característiques de cada cas.
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7.5.5. Prevenció del consum de drogues (drogues il·legals, alcohol i tabac)
Situacions:

En cas d’intoxicació aguda, cal avisar immediatament a direcció i trucar al 112 a través de
consergeria
Per consum, tinença o venda, cal avisar immediatament a direcció.

Cal recordar que
1. Hi ha prohibició absoluta de fumar (incloses cigarretes electròniques) per a totes les
persones dins dels centres docents de secundària, i també als accessos immediats als
edificis o voreres circumdants. La llei, a més, insisteix en el paper modèlic del col·lectiu
docent en la seva tasca educativa, de sensibilització, conscienciació i prevenció,
fomentant formes de vida sense tabac, i estableix com a infracció greu habilitar zones
per fumar en establiments i llocs on no estigui permesa la seva habilitació o permetre
fumar en els llocs en què hi hagi prohibició total
2. La venda i consum de drogues il·legals és un delicte que cal denunciar a la policia (ho fa
direcció). Vendre o facilitar el consum a menors, discapacitats o dins d’un centre
docent és un agreujant.
3. La possessió, el consum o la venda de mitjans o substàncies que puguin ésser
perjudicials per a la salut (tabac inclòs), i la incitació a aquests actes, poden ser
sancionats amb la suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o
complementàries o la suspensió del dret d’assistir al centre en determinades classes,
en tots dos supòsits per a un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a
la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació
definitiva per a cursar estudis al centre
I, a més, també cal recordar que:
1. En tot el que fa referència a drogues, és essencial allò dit anteriorment sobre
prevenció, clima comunicatiu positiu per part del professorat i gestió adequada de les
aules.
2. Cal activar també el Protocol de conflictes greus (expedient, a través del qual
s’establirà la sanció corresponent) (veure a continuació)
3. Si escau, cal activar el Protocol de Conflicte o comissió d’una infracció penal (veure a
continuació)
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El circuit complet d’actuació és el següent.

És important tenir en compte els indicis o indicadors d’intoxicació aguda i de consum, malgrat
que ser prudent en la interpretació d’aquests indicadors, ja que, com hem comentat, poden
ser també deguts a altres factors d’origen mèdic, psicològic o relacional, així com de
comportaments propis de l’adolescència.
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Indicadors d’intoxicació aguda:
1. Desorientació i confusió mental, vertigen i estat d’ànim negatiu. Estats emocionals
exagerats i alteracions de la visió (per exemple, visió doble). Augment del llindar del
dolor i la dificultat per coordinar moviments. La manera de caminar es torna oscil·lant.
Poden aparèixer estats de letargia.
2. Estat d’estupor amb un descens destacable en la resposta als estímuls. Marcada
incapacitat per coordinar moviments, romandre de peu o caminar. Vòmit.
Incontinència fecal i urinària. Deteriorament del nivell de consciència. Lipotímia
(baixada de la pressió).
3. Pèrdua de consciència. Coma. Anestèsia. Els reflexos es deprimeixen o desapareixen.
La temperatura corporal descendeix. Deteriorament en la circulació i respiració.
Indicadors de consum
L’observació continuada és la millor eina per a la detecció del consum de drogues, ja que
aquesta no sempre és una tasca senzilla. Cal tenir en compte que els indicadors també poden
respondre a altres motius (mèdics, psicològics, relacionals...), més enllà del consum de
drogues. Per tant, es recomana fer-ne un ús prudent per tal de no treure’n conclusions
equivocades.
1. CONSUM DE CÀNNABIS
i) Dificultat per mantenir l’atenció, la concentració i la memòria.
ii) Baixades de tensió (“pàl·lides”, “blanques”).
iii) Dificultat per dur a terme tasques motores o que necessiten atenció.
iv) Sequedat de boca.
v) Vermellor d’ulls.
vi) Problemes respiratoris.
vii) Les experiències intenses també es poden viure negativament (“ratllades”,
paranoies, etc.).
viii) Interferència amb obligacions formals tipus escola i treball.
ix) Olor de marihuana.
x) Canvis significatius d’actitud.
xi) Riure incontrolable.
xii) Dur elements relacionats amb la marihuana (samarreta, estoig...).
2. CONSUM D’ALCOHOL
i) Alteracions en els processos anímics (malestar, agressivitat...).
ii) Dificultat per dur a terme tasques motores o que requereixen d’atenció.
iii) Parlar molt sense parar.
iv) Dificultat per expressar-se correctament.
v) Excessiva calma o lentitud.
vi) Distracció, riure incontrolable.
vii) Aparença clara d’embriaguesa.
viii) Alè d’alcohol.
3. CONSUM DE COCAÏNA O DROGUES DE SÍNTESI
i) Mostrar hiperactivitat o alteració del comportament normal.
ii) Parlar molt sense parar. Xerrameca i/o loquacitat.
iii) Dilatació de pupil·les (midriasi).
iv) Impulsivitat.
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v) Agressivitat.
vi) Tremolors.
vii) Sequedat de boca.
viii) Tensió muscular.
ix) Moviments involuntaris de mandíbula (bruxisme).
x) Cansament i/o fatiga.
xi) Sudoració.
Si el consum s’ha produït durant el cap de setmana, podrem observar la presència d’alguns
d’aquests indicadors (somnolència, malestar emocional, problemes de concentració,
marejos...) durant els primers dies de la setmana, especialment els dilluns.
Finalment, cal destacar que hi ha indicadors que poden reflectir que el consum de drogues
està començant a ser un problema, com ara:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Canvi de comportament, hàbits o costums en la seva activitat diària.
Pèrdua d’interès per activitats que abans els motivaven (aficions, esport...).
Disminució del rendiment acadèmic.
Canvi sobtat del grup d’amics.
Mentides evidents.
Estat anímic afectat (apatia i manca d’iniciativa o bé hiperactivitat o bé passar d’un
extrem a l’altre).
vii) Problemes de relació amb l’entorn (companys de classe, família...).
viii) Incompliment d’horaris.
ix) La família pot observar que porta més diners dels habituals.
x) La família pot trobar-li alguna substància a l’habitació.
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7.5.6. Conflicte greu i/o infracció penal
1. Protocol de Prevenció, detecció i intervenció en cas de conflicte greu amb l'alumnat
2. Actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o comissió d'una
infracció penal
Situacions d’aplicació:
1. Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres
membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences
i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal.
2. L'alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre,
el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació
o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en
actes de la vida escolar
3. Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la
salut, i la incitació a aquests actes.
4. La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del centre.
Actuacions:
1. A l’aula, per part del professor/a afectat/ada, que posarà, a més, una falta vermella
2. Fora de l’aula i fins i tot del centre, per part de qualsevol professor/a o membre del
PAS:
a. Tenen consideració de conflictes greus altres situacions a l’entorn del centre
que afectin o impliquin l’alumnat o altres membres de la comunitat educativa,
com són les lesions i baralles amb armes blanques, les amenaces i agressions
per part de grups juvenils violents, el tràfic de drogues, l’evidència de
maltractaments físics i/o psicològics, l’abús sexual, el vandalisme i els robatoris
importants.
b. Les conductes i actes contraris dels alumnes que estiguin motivats per la vida
escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres
membres de la comunitat educativa, tot i produir-se fora del centre, són
objecte de correcció pel centre
3. Cal posar-ho en coneixement de direcció. Si reunida tota la informació, resulta que els
fets es comproven, la direcció actuarà seguint l’esquema següent:
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4. Si els fets poden ser constitutius de delicte
a. Si l’alumne és menor de 14 anys, la direcció del centre ho posarà en
coneixement de la DGAIA
b. Si l’alumne és major de 14 anys, la direcció del centre ho posarà en
coneixement dels Mossos d’esquadra o de la Fiscalia
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8. ANNEXOS
Compten com a annexos d’aquest PEC el document o documents següents:
1. Projecte Som-HI (pendent d’aprovació als Serveis Territorials)
2. El currículum competencial a l’aula, Departament d’Ensenyament, 2018. Es pot
consultar en línia aquí:
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/eso/orientacions/20180302Programa
cionsESO.pdf
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