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1. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 

L’Institut Ribot i Serra és un centre públic que depèn del Departament d’Ensenyament de la               
Generalitat de Catalunya. Està situat al sector sud de la ciutat de Sabadell, entre els barris                
d’Espronceda i Campoamor tocant el Parc Central del Vallès. 

Els ensenyaments que actualment s’hi imparteixen són:  

- Ensenyament secundari obligatori (ESO) 

- Batxillerat (social, tecnològic i científic) (BAT) 

- Família professional d’Imatge personal: 

- PFI d’Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica (PFI) 

- CFGM d’Estètica i bellesa (EB) 

- CFGM de Perruqueria i cosmètica capil·lar (PER) 

- Família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat: 

- CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència (TAPSD) 

- CFGS d’Animació sociocultural i turística (TASOCT) 

- CFGS d’Educació infantil (TEI) 

- CFGS d’Integració social (TIS) 

- Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (CAS) 

 

L’institut està ubicat en un antic edifici d’escola de primària que ha estat objecte de vàries                

rehabilitacions per tal d’adaptar-se a les necessitats de l’ensenyament secundari i a la progressiva              

incorporació dels cicles formatius. Les instal·lacions són antigues i alguns espais s’han hagut de              

readaptar per a poder ampliar l’oferta educativa del centre. Per part del Departament             

d’Ensenyament està prevista una actuació d’obres per ampliar i millorar les instal·lacions del centre,              

tot i que es desconeixen els terminis. 

La plantilla acostuma a tenir força mobilitat però hi ha un nombre important de professorat estable                
i molt implicat en el projecte de centre. El nombre de professors i professores oscil·la entre els 70 i                   
75, segons el curs.  

Pel que fa al personal d’administració i serveis el centre compta amb dues auxiliars administratives,               
tres conserges i una integradora social. 

L’institut Ribot i Serra té entre 770 i 800 alumnes, distribuïts aproximadament de la següent               
manera: 30% ESO, 10% Batxillerat i Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau                 
superior, 60% Cicles formatius i PFI. 
El tret definidor de l’alumnat d’ESO és l’alta complexitat. Bona part de l’alumnat prové dels centres                
de primària adscrits al centre, l’Escola Espronceda i l’Escola Sallarès i Pla, tots dos centres d’atenció                
educativa preferent. La majoria dels nois i noies pertanyen a famílies de nivell socioeconòmic i               
cultural baix o molt baix, moltes de les quals presenten importants problemes de desestructuració.              
Aproximadament el 60% de l’alumnat té com a país d’origen familiar un país estranger              
(principalment països d’Amèrica llatina i el Marroc). Al voltant de la meitat de l’alumnat que               
comença a 1r d’ESO no té la primària assolida, i els resultats acadèmics en general són molt baixos.                  
Cal esmentar també com un element significatiu els greus efectes que la crisi econòmica està tenint                
en moltes de les famílies del nostre alumnat.  

 
Projecte educatiu de centre (PEC) PE1 Determinar l’estratègia  i planificar l’organització i funcionament de centre 

Elaborat: Directora Revisat: Equip directiu Aprovat: Consell Escolar Pàgina 5 de 27 
 



 

Per poder atendre millor al nostre alumnat, hem dut a terme diferents processos de reflexió i de                 
canvis en la pràctica educativa que han culminat en la implementació del treball per projectes               
interdisciplinars a l’ESO. 

L’oferta del batxillerat és d’una línia. La major part de l’alumnat prové del propi institut tot i que                  
arriba un nombre important d’alumnes d’altres centres. Per la tipologia del centre, la majoria de               
nois i noies acaba realitzant els estudis de batxillerat en tres anys.  

Quant a l’alumnat de cicles formatius, la majoria és de Sabadell i poblacions properes. El rendiment                
acadèmic del nostre alumnat dels cicles formatius és pràcticament igual a la mitjana dels centres               
que imparteixen les mateixes famílies professionals del Vallès Occidental. 

S’observa cada vegada més un augment considerable de la complexitat de l’alumnat, sobretot al PFI               
i als cicles de grau mig (tot i que també als cicles de grau superior), donat que cada vegada tenim                    
més casos d’alumnes amb mancances acadèmiques, dictàmens, problemes psicològics i/o personals           
importants, etc. Per atendre aquesta creixent i preocupant situació hem creat la comissió d’atenció              
a la diversitat de cicles formatius i hem apostat per la millora de l’acció tutorial, com a línies                  
destacades dins la formació professional al nostre centre. 

El curs 15-16 vam obtenir la Carta Erasmus amb la qual podem seguir desenvolupant estratègies               
d’internacionalització europea, tant amb l’alumnat com amb el professorat dels cicles formatius. 

Des del curs 06-07 el centre participa en el pla educatiu d’entorn de la zona sud de Sabadell a través                    
del qual hem tingut l’oportunitat de conèixer, mantenir relacions i posar en marxa actuacions              
comunes amb altres centres educatius i entitats del barri.  

Des del curs 06-07 i fins el curs 10-11 vam participar en el projecte per a la millora de la qualitat                     
dels centres educatius públics (PMQCE) promogut pel Departament d’Educació amb la finalitat de             
millorar els resultats educatius i la cohesió social en el centre. I des del curs 11-12, hem continuat                  
aquesta línia de treball a través dels acords de coresponsabilitat amb el Departament             
d’Ensenyament (ACDE). 

La implementació dels plans estratègics ens ha permès dissenyar les grans línies d’actuació del              
centre i ens ha comportat importants millores a nivell de gestió i organització de centre. Hem dut a                  
terme diferents processos de reflexió en el marc dels nous currículums i de l’enfocament              
competencial, hem aprofundit i millorat l’atenció a la diversitat, hem incrementat els recursos TIC i               
el seu ús, i hem organitzat un seguit de projectes que han permès que la convivència diària i                  
l’ambient de centre milloressin notablement. 

Des del curs 16-17 estem al projecte de qualitat i millora contínua (PQiMC), amb la voluntat                
d’implementar al llarg dels propers cursos un sistema de gestió basat en la norma de sistemes de                 
gestió de la qualitat ISO 9001. 

També participem en altres projectes proposats per les administracions o altres entitats, com el              
programa salut i escola, pla català d’esport a l’escola, pla educatiu d’entorn; coneixement d’oficis,              
estada a l’empresa, programa Posa-t’hi i Agenda 21 de l’ajuntament de Sabadell; Programa Magnet,              
campus ítaca de la UAB, projecte Global Scholars, Erasmus+, programa Tutoria entre iguals, etc.  
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2. REFERENTS HISTÒRICS 

 

El 1972 es va inaugurar el CERE Ribot i Serra, com a centre pilot experimental d’EGB, depenent de                  

l’Institut de Ciències de l’Educació de l’UAB. Fins el 1989 va ser una escola d’Educació General                

Bàsica i el curs 1989-90 va començar a transformar-se en IES (Institut d’Ensenyament Secundari)              

quan els cursos de 7è i 8è d’EGB van passar a anomenar-se 1r i 2n d’ESO, respectivament. A partir                   

d’aquest curs, es va convertir en un centre pilot i experimental de secundària (DOGC 29/12/89).               

Després de tres cursos el centre va passar a ser definitivament un centre d’educació secundària,               

I’Institut Ribot i Serra.  

A partir del curs 1991-92 es va anar ampliant l’oferta educativa fins arribar a l’oferta actual. 

- Batxillerat (des del curs 91-92) 

- MP II d’Auxiliar d’administració i gestió (del curs 92-93 al 96-97) 

- MP II d’Instal·lació d’aigua, gas i calefacció (del curs 94-95 al 95-96) 

- M0 Programa de garantia social de la branca d’Electricitat i manteniment (del curs 93-94 al               

97-98) 

- M0 Programa de garantia social de la branca d’Administració (del curs 93-94 al 97-98) 

- CFGM de Perruqueria (des del curs 00-01) 

- CFGS d’Animació sociocultural (des del curs 00-01) 

- CFGM d’Atenció sociosanitària (des del curs 04-05) 

- CFGS d’Educació infantil (des del curs 04-05) 

- Curs d’accés als cicles de grau mig (curs 12-13) 

- Curs d’accés als cicles de grau superior (des del curs 13-14) 

- PFI d’Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica (des del curs 15-16) 

- CFGS d’Integració social (des del curs 15-16) 
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3. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 
 

3.1. Principis rectors (LEC) 

L’institut Ribot i Serra recull els principis rectors definits a l’article 2 de la Llei d’Educació de                 
Catalunya de 2009. El nostre sistema educatiu es regeix pels principis generals següents: 

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de                 
legislació vigent. 

b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat             
personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els               
col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics. 

d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat              
d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders públics, la llibertat               
de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes. 

e) El pluralisme. 

f) La inclusió escolar i la cohesió social. 

g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la             
consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat. 

h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la                 
convivència. 

i) El respecte i el coneixement del propi cos 

j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 

k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels               
recursos naturals i del paisatge. 

l) El foment de l’emprenedoria. 

m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 

n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola. 

o) L’educació al llarg de la vida. 

p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral que                  
vagi d’acord amb llurs conviccions. 

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

 

L’institut Ribot i Serra es compromet a complir els principis recollits en la Llei d’Educació de                
Catalunya. Principis de:  

a) Qualitat pedagògica. 

b) Direcció responsable. 

c) Dedicació i professionalitat docents. 

d) Avaluació. 

e) Retiment de comptes. 

f) Implicació de les famílies. 
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g) Preservació de l’equitat. 

h) Cerca de l’excel·lència. 

i) Respecte a les idees i les creences de l’alumnat i de les seves famílies. 

3.2.  Caràcter propi 

El caràcter propi del centre queda definit a través de la missió, la visió i els principis i valors. 

Missió 

L’institut Ribot i Serra és un centre educatiu públic d’ESO, batxillerat i formació professional que té                
la missió de formar al seu alumnat a partir de l’aprenentatge de les competències bàsiques i les                 
capacitats clau, per tal que esdevinguin persones compromeses, solidàries, pacífiques i dialogants,            
amb criteri propi, responsables, capaces d’incorporar-se a la nostra societat plural i canviant, i              
d’integrar-se en un procés de formació continuat al llarg de tota la vida.  

Visió 

Volem ser un centre: 

a) Que sigui un referent educatiu, cultural, de cohesió i de convivència als barris d’Espronceda i               
Campoamor de Sabadell. 

b) Que tingui sempre present la vessant personal, social i professional de l’alumnat. 

c) Que ofereixi una bona acció tutorial i d’acompanyament a partir de l’organització            
d’activitats transversals de sensibilització, orientació i cohesió a tot l’alumnat.  

d) Que treballi per la millora de l’atenció a la diversitat a tots els ensenyaments: ESO,               
batxillerat i cicles formatius. 

e) Que fomenti la participació del professorat en projectes d’innovació pedagògica i en            
activitats de formació permanent.  

f) Que fomenti l’ús de les tecnologies de la informació com a eines pedagògiques d’ús quotidià               
i com a mitjà de comunicació en tots els ensenyaments. 

g) Que promogui el canvi curricular i metodològic a l’ESO amb la implementació del treball per               
projectes interdisciplinars.   

h) Que aposti per una FP de qualitat amb l’ampliació dels projectes de mobilitat europea,              
l’oferta de formació dual i la participació en altres projectes. 

i) Que impulsi l’ús del català com a llengua vehicular en els processos d’ensenyament i             
aprenentatge. 

j) Que treballi en xarxa i participi en projectes i programes de l’entorn.  

Principis i valors 

Els valors que guien la pràctica educativa a l’institut Ribot i Serra són: 

a) Compromís amb l’alumnat. 
b) Compromís amb les famílies, el barri, les institucions i les empreses. 
c) Equitat i coeducació. 
d) Convivència i respecte per la diversitat. 
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e) Sostenibilitat i respecte al medi ambient. 
f) Innovació metodològica i millora contínua. 

Política de qualitat 

Per treballar en la línia de la millora contínua el curs 16-17 el centre va entrar al projecte de                   
Qualitat i millora contínua (PQiMC), amb la voluntat d’implementar un sistema de gestió basat en la                
norma de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001.  

Aquest compromís amb la qualitat i la millora queda reflectit en el projecte educatiu i és                
responsabilitat de tot el personal (professorat, PAS i altres professionals).  

L’equip directiu gestiona, organitza el centre i facilita els mitjans per poder respondre a les               
necessitats educatives, formatives i personals de tot l’alumnat; aconseguir la satisfacció de tot els              
treballadors i treballadores del centre; satisfer les expectatives de l’alumnat i les famílies; assolir els               
objectius que la societat li assigna com a institució educativa i complir la normativa vigent.  

Abast del Pla de Qualitat i Millora Contínua: estudis de Formació Professional. 

Necessitats i expectatives dels grups d’interès: 

GRUP 
D’INTERÈS 

NECESSITATS EXPECTATIVES 
INFORMACIÓ QUE EL 

CENTRE HA DE 
CONÈIXER 

FONTS 
D’INFORMACIÓ 

Alumnat 

Qualitat educativa 
Orientació  
Vincle amb el centre 
Creixement personal 

Acompanyament 
Superació d’etapes 
Titulació final 
Continuació d’estudis 
Inserció laboral 
Aprenentatge 
Creixement i 
maduració personal 

Satisfacció  
Resultats acadèmics 
Informació rellevant 
de l’alumnat 

Avaluacions 
RxD 
Enquestes 
Fitxa d’alumnat/full  
de matrícula 

Famílies 

Acompanyament 
Orientació  
Informació  

Ensenyament de 
qualitat 
Formació integral 
Professionalitat i 
responsabilitat de 
l’equip humà  

Satisfacció 
Voluntat de 
participació 
Dades de contacte i 
altres informacions 
rellevants 

Reunions AMPA 
RxD 
Enquestes 

Professorat  
i  

PAS 

Formació 
Reconeixement  
Vincle amb el centre 
Estructura organitz. 
Acollida 
Informació i 
comunicació 
Recursos 

Desenvolupament 
professional 
Satisfacció 
Projecció i formació 
Conciliació familiar 

Satisfacció 
Resultats de l’alumnat 
Competències i 
habilitats 

RxD 
Enquestes i 
entrevistes 
Actes 
Memòries 

Empreses 

Coordinació 
Assignació d’alumnat 
Formació 
Futurs treballadors/es 
Borsa de treball 

Capacitació de 
l’alumnat  
 

Dades empresa 
Persona de contacte 
Ofertes de feina 

Seguiment FCT i dual 
Avaluacions 
Enquestes 
Coordinacions 
Memòries 
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Socis 
col·laboradors 

Col·laboració Win to Win Dades 
Projectes 

Enquestes 
Entrevistes 

Proveïdors 

Clients 
Cobrament 
Comunicació i 
informació 

Alta demanda  
Cobrament en el 
termini establert 
Fidelització 

Dades de contacte i 
pagament 
Oferta 
Novetats 
Condicions 

Factures 
Catàlegs 
Web 
Visites comercials 

Centres de 
procedència 

Coordinació 
Retorn d’informació 

Progrés satisfactori i 
bona acollida del seu 
alumnat 

Dades d’interès de 
l’alumnat 

Reunions de 
coordinació 

Centres 
d’estudis 
posteriors 

Titulació requerida de 
l’alumnat 
Col·laboració 
Alumnat ben format 

Capacitació de 
l’alumnat 
Mantenir les relacions 
Bons resultats 
acadèmics 
Alta demanda de 
matrícula 

Requisits d’accés 
Oferta formativa 

Programes de 
col·laboració 
Trobades amb 
ex-alumnes 
Web 
Normativa 

Departament 
d’Ensenyament 

Documentació 
Normativa 
Innovació educativa 
Participació en 
programes educatius 

Èxit escolar 
Inserció laboral i 
social 
 

Normativa 
Beques-subvencions 
Projectes 

Rendiment de 
comptes de la direcció 
Gestió del pressupost 

Altres 
institucions/ 

societat 

Espais 
Col·laboració en 
projectes 
Persones amb sentit 
crític 

Projectes en comú 
Desenvolupament 
acadèmic i personal   
de l’alumnat 

Normativa 
Beques-subvencions 
Projectes 

RxD 
Reunions de 
coordinació 
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4. EL CURRÍCULUM 

Els criteris que orienten la concreció i desenvolupament del currículum, la planificació de les              
activitats d’ensenyament - aprenentatge, la distribució curricular de les matèries i mòduls a cada              
etapa educativa, els criteris d’avaluació i promoció, d’organització pedagògica i la metodologia            
utilizada, etc. estan recollits als següents documents: 

- Projecte Curricular ESO (annex 1)  

- Projecte Curricular Batxillerat (annex 2)  

- Projecte Curricular de Formació Professional (annex 3) 

5. LIDERATGE I ORGANITZACIÓ 

L’equip directiu exerceix les seves funcions, gestiona i lidera el centre a través del projecte de                
direcció, l’acord de coresponsabilitat i el sistema de gestió basat en processos. 

L’equip directiu delega funcions i preses de decisió als càrrecs de responsabilitat del centre perquè               
a partir de les diferents xarxes de treball intern tot el personal tingui el seu espai de participació i es                    
camini cap a l’assoliment dels objectius de centre. 

L’equip directiu potencia l’autonomia dels departaments, àmbits i altres coordinacions, fomenta el            
treball en equip i la iniciativa del professorat i, sempre alineats amb la missió i visió del centre,                  
potencia les iniciatives sorgides. 

Els criteris d’organització del centre estan desenvolupats en les normes d’organització i            
funcionament de centre (NOFC). 

L’organigrama del centre està basat en aquests criteris i també queda definit a les NOFC. 

 
6. L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA 

L’orientació educativa comprèn les accions docents d’aula i les actuacions del centre i de la               
comunitat educativa que promouen l’acompanyament personalitzat en els aspectes personal,          
social, acadèmic i professional de l’alumne/a. 

6.1. L’orientació educativa a l’ESO 

L’acollida de l’alumnat 

El procés d’acollida comprèn el conjunt de mesures i actuacions que es posen en funcionament per                
acompanyar l’alumnat i les famílies en el procés d’incorporació a l’institut. 

Per a planificar la coordinació entre etapes educatives d’acord amb un plantejament de coherència              
pedagògica, a la zona sud de Sabadell es realitza un seminari de coordinació primària-secundària              
liderat per la inspecció i coordinat pel CRP. Es tracta de sessions de treball de zona per ajustar                  
aspectes com el disseny i la planificació del currículum, mesures i suports d’atenció a l’alumnat,               
acció tutorial, estratègies metodològiques i criteris d’avaluació, entre altres. 

En el procés d’acollida l’institut preveu mecanismes de coordinació i traspàs d’informació de             
primària a secundària. 
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Abans del període de preinscripció, l’equip directiu realitza una sèrie d’actuacions per a difondre el               
nostre centre entre les famílies de l’alumnat de 6è de primària de la zona: 

- Activitats conjuntes entre alumnat de 6è de primària i alumnat de 1r d’ESO coordinades des               
del seminari de coordinació primària-secundària. 

- Xerrada informativa a les escoles de primària adscrites adreçada a les famílies de 6è. 

- Jornada de Portes Obertes 

Durant el mes de juny, un cop feta la preinscripció, el/la coordinador/a pedagògic/a es reuneix amb                
els/les tutors/es de 6è i la direcció dels centres de primària adscrits per tal de realitzar el traspàs                  
d’informació. El/la professional de l’EAP i altres especialistes dels centres de primària (ex. mestra              
d’educació especial) estan també presents per vetllar pel seguiment de l’alumnat amb necessitats             
específiques de suport educatiu. La coordinació amb la resta d’escoles no adscrites es fa              
telefònicament o via mail. 

En aquest traspàs d’informació, les escoles de primària lliuren la documentació següent:  

- Informe tutorial de l’alumne/a 

- Resultat de la prova oficial de les competències bàsiques de 6è 

- Pla individualitzat (en el cas de l’alumnat que l’hagi tingut a 6è) 

El/la professional de l’EAP és responsable de facilitar el dictamen i fer l’orientació d’aquells alumnes               
que en posseeixin. 

Més endavant i des de secretaria es demana una còpia de l’historial acadèmic de cada alumne/a. 

Per tal d’oferir un retorn individual del procés d’adaptació de l’alumnat a l’institut, des del curs                
12-13 es fa arribar a les escoles de primària adscrites una còpia de l’informe d’avaluació inicial i/o                 
de les notes de la primera avaluació del seu alumnat. 

 

L’acció tutorial 

L’acció tutorial és pròpia de la funció docent i es materialitza en un conjunt d’actuacions de                
responsabilitat compartida entre els docents. Aquestes actuacions educatives, en col·laboració amb           
les famílies, contribueixen a l’assoliment de les competències bàsiques associades als àmbits            
transversals, necessàries perquè l’alumnat pugui desenvolupar el seu projecte personal, social,           
acadèmic i professional. 

L’acció tutorial a l’Institut Ribot i Serra s’emmarca dintre del plantejament de quatre grans objectius               
generals: 

1. Motivar l’alumne/a i acompanyar-lo en el seu procés d’aprenentatge al llarg de tota l’etapa. 

2. Ajudar al desenvolupament personal de l’alumne/a. 

3. Implicar la família en el procés d’aprenentatge de l’alumne/a. 

4. Guiar l’alumne/a cap a la responsabilitat de la presa de decisions en acabar l’etapa. 

Per arribar al seu assoliment, ens plantegem els objectius específics següents: 

1. Crear un ambient acollidor i afavoridor de la convivència per a facilitar la integració de tot                
l’alumnat al centre i al seu grup-classe. 

2. Fer un seguiment individual de l’alumne/a i de la seva evolució dins de la dinàmica del                
grup-classe. 
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3. Donar les eines necessàries per a què l’alumnat arribi a assolir bons hàbits d’estudi: atenció,               
concentració, ús de l’agenda, organització del temps... 

4. Potenciar l’autonomia de l’alumnat, afavorint la presa de responsabilitat dins del grup-classe i             
ajudant a desenvolupar un bon esperit crític. 

5. Educar l’alumnat en el respecte mutu, l’acceptació de les diferències individuals i la             
col·laboració per a poder sentir-se part activa del grup. 

6. Potenciar el diàleg com a eina de reflexió que permeti la resolució de conflictes al centre. 

7. Promoure actituds positives i crítiques vers qüestions de salut i d’actualitat:           
drogodependències, voluntariat, racisme, lleure... 

8. Fomentar la participació activa de l’alumnat i les seves famílies a la vida del centre. 

9. Mantenir contínuament informada les famílies sobre l’evolució acadèmica i personal de           
l’alumne/a. 

10. Facilitar l’autoconeixement de l’alumnat per a que prengui consciència de si mateix, així com              
de les seves capacitats i limitacions. 

11. Prendre iniciatives per evitar l’absentisme escolar de l’alumnat. 

12. Informar l’alumnat sobre les diferents opcions acadèmiques i/o professionals un cop acabada            
l’ESO i orientar-lo en la presa de decisions. 

Les actuacions del centre que promouen l’acompanyament personalitzat de l’alumne/a es           
despleguen en el corresponent PAT. 

La carpeta tutorial de l’alumne/a i els fulls de seguiment intern 

El full de seguiment intern és l’eina que té la finalitat d’enregistrar les observacions, decisions i                
actuacions fetes respecte al procés d’aprenentatges de l’alumne/a des que s’incorpora al centre. 

Cada alumne/a disposa d’una carpeta Drive de seguiment tutorial, la gestió de la qual és               
responsabilitat del tutor/a individual, amb el suport del coordinador/a pedagògica.  

Dintre d’aquesta carpeta es troben el document d’informació tutorial general i el document de              
seguiment tutorial de cada curs acadèmic. En aquests documents es recull la informació bàsica de               
cada alumne/a (traspàs primària-secundària, dades personals, dades acadèmiques, resultats proves          
de competències, mesures d’atenció a la diversitat, mesures disciplinàries...).  

També es recull en la carpeta de seguiment tutorial tota aquella informació d’interès per al               
seguiment de l’evolució personal i acadèmica de l’alumne (PI, derivacions a serveis externs,             
informes…). 

L’orientació acadèmica i professional 

El procés orientador inclou les actuacions d’orientació acadèmica i professional per afavorir en             
l’alumnat l’autoconeixement i l’aprenentatge de la presa de decisions en el procés de construcció              
del seu itinerari formatiu i projecte de vida. 

La projecció dels aprenentatges i l’ancoratge en el món social i professional és el principal objectiu                
de l’orientació acadèmica i professional, per aquest motiu s’ha d’inserir en el desplegament             
curricular competencial en tots els temps i espais d’aprenentatge. 
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Els equips docents, en coordinació amb l’orientador/a, planifiquen l’orientació acadèmica i           
professional prioritzant:  

- desenvolupar el treball en xarxa amb els recursos de la comunitat educativa i el teixit               
industrial de l’entorn; 

- dissenyar activitat d’ensenyament i aprenentatge relacionades amb les competències dels          
diferents perfils professionals; 

- implementar activitats per detectar interessos i/o expectatives acadèmiques i professionals          
de l’alumnat; 

- acompanyar l’alumnat en el coneixement dels diferents ensenyaments i recorreguts          
formatius partint dels interessos detectats; 

- relacionar les competències bàsiques amb les professionals; 

- promoure la participació de les famílies en la construcció de l’itinerari formatiu dels fills/es. 

Especialment a les tutories de 3r i 4t d’ESO es fa la concreció de l’itinerari formatiu de cada                  
alumne/a a partir de l’anàlisi dels seus interessos, de les seves capacitats i del seu aprenentatge. Es                 
proporciona a l’alumnat la informació suficient i l’orientació necessària per triar les opcions més              
adequades al seu procés d’aprenentatge, d’acord amb les ofertes acadèmiques i professionals            
existents, tant durant l’escolarització com en l’accés a estudis o en activitats posteriors. 

La persona referent per dinamitzar, planificar, seguir i avaluar l’orientació acadèmica i professional             
és l’orientador/a, conjuntament amb l’equip de tutors/es i el/la coordinador/a de 2n cicle. 

L’espai i temps per treballar els continguts de l’orientació acadèmica i professional és el de la                
tutoria, però també implica la realització d’activitats d’àrea, d’aula, de centre i d’entorn en espais i                
moments diferents. 
 

El consell orientador 

El consell orientador és una eina pedagògica que orienta, acompanya i guia l’alumne/a en el seu                
itinerari formatiu i vetlla per la seva continuïtat formativa. L’emet l’equip docent, de manera              
consensuada, a partir de la informació del full de seguiment intern. 

El consell orientador incorpora les dades més rellevants amb relació als aspectes personal, social,              
acadèmic i professional de l’alumne/a, prioritzant: 

- interessos, aptituds i participació de l’alumne/a; 

- nivells d’assoliment de les competències desenvolupades; 

- expectatives acadèmiques i professionals; 

- recomanacions i propostes de l’equip docent, que poden incloure la proposta de mesures i              
suports universals, addicionals i intensius. 

El consell orientador s’elabora al final dels diferents cursos de l’ESO. En finalitzar l’ESO es lliura a                 
l’alumne/a i la seva família com a document que aporta una orientació específica en relació a                
l’itinerari formatiu i/o professionalitzador de l’alumne/a. 

També es lliura a la família l’informe de les proves de competències bàsiques i un document                
informatiu amb les diferents opcions acadèmiques un cop finalitzada l’ESO amb o sense l’obtenció              
del graduat. 
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6.2. L’orientació educativa al batxillerat 

A l’igual que a l’ESO, la tutoria a batxillerat permet la concreció de l’itinerari formatiu de cada                 
alumne/a a partir de l’anàlisi dels seus interessos, de les seves capacitats i del seu aprenentatge. Es                 
proporciona a l’alumnat la informació suficient i l’orientació necessària per triar les opcions més              
adequades al seu procés d’aprenentatge, d’acord amb les ofertes acadèmiques i professionals            
existents, tant durant l’escolarització com en l’accés a estudis o en activitats posteriors. 

La persona referent per dinamitzar, planificar, seguir i avaluar l’orientació acadèmica i professional             
és el tutor/a conjuntament amb el/la coordinador/a de batxillerat. 

L’espai i temps per treballar els continguts de l’orientació acadèmica i professional és el de la                
tutoria, però també implica la realització d’activitats en altres espais i moments com la visita a la                 
Universitat Autònoma de Barcelona o a la Fira de la formació professional Sabadell Orienta. 

El tutor/a de segon de batxillerat juntament amb el coordinador/a de batxillerat és l’encarregat de               
vetllar pel bon funcionament del procés de prematrícula universitària (accesnet) o preinscripció als             
cicles formatius de grau superior. 

 

6.3. L’orientació educativa a la formació professional 

Les actuacions del centre que promouen l’acompanyament personalitzat de l’alumne/a es           
despleguen en el corresponent PAT (PAT FP). 

Als cicles formatius i des del departament de FOL es realitzen durant el curs una sèrie d’activitats                 
amb l'objectiu d'ajudar a l'orientació acadèmica i professional de l'alumnat i del professorat, en              
especial als tutors i tutores dels diferents cicles.  

A més, també es gestiona una borsa de treball oberta a tot l'alumnat:  

https://ribotiserraborsadetreball.blogspot.com.es/ 

Dintre dels documents que es van creant i revisant cada curs i que s'envien als tutors/es i es pengen                   
a la borsa de treball, es troben documents destinats a ajudar a la inserció laboral. També es lliuren                  
altres documents que donen informació per completar l'itinerari acadèmic. 

Les accions d'orientació es complementen amb els tallers d'orientació que es programen dintre de              
les jornades tècniques de l'institut i durant el curs. S'aprofiten tallers impartits per entitats molt               
reconegudes com Barcelona activa de l'ajuntament de Barcelona (Servei Porta22) i de Vapor Llonch              
(Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sabadell).  

Dintre de la borsa de treball de l'institut es troben tots aquests documents, notícies d'interès sobre                
jornades, conferències, trobades relacionades amb els diferents cicles, així com ofertes de feina que              
arriben d'empreses que es posen en contacte amb el professorat del centre o que el professorat de                 
FOL troba interessant. L'alumnat pot trobar enllaços directes als portals ocupacionals més            
importants i enllaços amb la informació del Departament d'Ensenyament en temes de proves             
d'accés a CFGS, CAS i les PAU entre altres. 

A banda, la CAD atén l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE) i en alguns casos s'ha                
de reorientar a l'alumnat cap a una altra opció, s'ha de flexibilitzar el currículum (allargant el temps                 
d'estudi en un tercer any) o bé s'ha de realitzar un certificat de les competències professionals                
adquirides degut a la incapacitat per assolir totes les competències professionals, personals i             
socials. 
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7. L’ATENCIÓ EDUCATIVA A L’ALUMNAT 

7.1. Necessitats específiques de suport educatiu (NESE) 

Es consideren alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu: 

- L’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) 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. 

- L’alumnat d’origen estranger amb necessitats educatives derivades de la incorporació          
tardana al sistema educatiu, de la falta de domini de la llengua vehicular dels aprenentatges               
i de l’escolaritat prèvia deficitària. 

- L’alumnat amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques i         
socioculturals especialment desfavorides (NEEDS). 

- L’alumnat amb trastorn d’aprenentatge o de comunicació, entesos aquests últims com a            
trastorns que afecten l’adquisició i l’ús funcional del llenguatge. 

- L’alumnat amb altes capacitats derivades de la superdotació intel·lectual, els talents simples            
i complexos i la precocitat. 

- L’alumnat amb risc d’abandonament escolar prematur. 

- L’alumnat amb retard greu de l’aprenentatge. 

- L’alumnat amb malaltia amb atenció hospitalària o domiciliària. 

7.2. Mesures i suports d’atenció educativa a l’ESO 

L'atenció educativa a l'alumnat comprèn el conjunt de mesures i suports destinats a tot l’alumnat,               
amb la finalitat d'afavorir el seu desenvolupament personal i social i perquè avancin en l'assoliment               
de les competències de l’etapa i la transició a la vida adulta, en el marc d'un sistema educatiu                  
inclusiu. 

Aquestes mesures i suports poden ser de tres tipus: 

Mesures i suports universals (de caràcter general):  

Són accions i pràctiques, de caràcter educatiu, preventiu i proactiu, que permeten flexibilitzar el              
context d'aprenentatge i proporcionen a l’alumnat estratègies per facilitar-li l'accés a           
l'aprenentatge i la participació. 

S'adrecen a tot l’alumnat i les apliquen tot el professorat del centre.  

Les principals mesures i suports universals que s’apliquen al centre són: 

- la personalització dels aprenentatgesl'organització flexible dels grups 

- l'avaluació formativa i formadora 

- els processos d'acció tutorial i orientació 

Mesures i suports addicionals (de caràcter específic): 
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Són actuacions educatives que permeten ajustar la resposta pedagògica de forma flexible i             
temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge i            
desenvolupament personal que poden comprometre l'avenç personal i escolar.  

Es planifiquen per a l’alumnat següent:  

a) Alumnat de l'avaluació del qual es desprèn que tenen dificultats en l'aprenentatge.  

b) Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. 

c) Alumnat que cursa, simultàniament, l'ESO i estudis de música o de dansa, o tenen una               
dedicació significativa a l'esport. 

d) Alumnat que temporalment necessita un recurs que doni resposta a determinades           
condicions de salut, al compliment de mesures judicials d'internament, o a l'adopció de             
mesures de protecció de caràcter residencial. 

Es determinen a partir de la detecció de les necessitats de l’alumnat per part del tutor/a, la família i                   
l'equip docent. Són aplicats pel professorat, orientats pels professionals d'orientació educativa i            
el/la tutor/a de l'aula d'acollida, en coordinació amb tot l'equip docent.  

Les principals mesures i suports addicionals que s’apliquen al centre són: 

- les mesures d'atenció tutorial específiques 

- el suport del professorat d'orientació educativa 

- el suport del tècnic/a d’integració social 

- els programes intensius de millora (PIM) 

- el suport lingüístic i social 

- l’aula d’acollida 

- els programes de diversificació curricular amb projecte singular (PDC + PS) o sense (PDC) 

- els projectes específics de suport a l’audició i el llenguatge 

- els projectes de promoció del poble gitano a Catalunya 

- l’atenció domiciliària, les aules hospitalàries i els hospitals de dia 
 
Mesures i suports intensius (de caràcter extraordinari): 

Són actuacions educatives extraordinàries adaptades a la singularitat de l’alumnat amb necessitats            
educatives especials, que permeten ajustar la resposta educativa de forma transversal, amb una             
freqüència regular i sense límit temporal.  

Es planifiquen per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, si així ho determina               
l'informe de l'EAP de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu, i            
específicament per a l’alumnat següents:  

a) Alumnat amb necessitats educatives especials. 
b) Alumnat amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques i         

socioculturals especialment desfavorides. 
c) Alumnat amb risc d'abandonament escolar prematur. 
d) Alumnat amb altes capacitats derivades de la superdotació intel·lectual, els talents simples i             

complexos i la precocitat.  
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Els apliquen tot el professorat i, en particular, els/les orientadors/es, amb la supervisió de la               
direcció del centre, en coordinació amb tot l'equip docent, el personal d'atenció educativa i els               
serveis educatius, i amb la implicació dels agents de la comunitat educativa.  

Es concreten en el Pla de suport individualitzat de l'alumne/a (PI), i han de constar en l'expedient                 
acadèmic. 

Constitueixen mesures i suports intensius per a l’alumnat amb necessitats educatives especials:  

a) Els suports intensius a l'escola inclusiva (SIEI): contribueixen a l'escolarització dels alumnes            
amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives, tant en el            
funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa, els quals requereixen al llarg de             
tota l'escolaritat mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre.  

b) Els suports intensius a l'audició i el llenguatge (SIAL): contribueixen a l'escolarització dels             
alumnes amb discapacitat auditiva severa i pregona que requereixin un equipament singular            
i una especialització professional.  

c) El suport del personal d'atenció educativa.  

d) Els programes d'aula integral de suport (AIS): atenen de forma temporal, integral i intensiva              
els alumnes en edat escolar obligatòria que presenten necessitats educatives especials           
associades a trastorns mentals i, o també, trastorns greus de conducta. Proporcionen            
atenció educativa i terapèutica en espais singulars fruit de la col·laboració entre el             
Departament d'Ensenyament i el Departament de Salut, i compten amb un equip integrat             
per professionals de tots dos departaments.  

e) El suport dels centres d'educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR).  

f) L'atenció directa dels professionals de suport dels centres de recursos educatius per a             
deficients auditius (CREDA).  

g) L'atenció directa dels professionals de suport del Centre de Recursos Educatius per a             
Deficients Visuals (CREDV). 

Constitueixen mesures i suports intensius adreçades a alumnat en risc d'abandonament escolar            
prematur o amb situacions socioeconòmiques i socioculturals especialment desfavorides que          
poden representar trets d'inadaptació al medi escolar, o d'exclusió social: 

a) Les unitats d'escolarització compartida (UEC): unitats pensades per a alumnes de segon cicle             
d’ESO. Són estratègies de diversificació curricular que permeten organitzar el currículum           
d'acord amb els àmbits d'aprenentatge i amb una clara orientació pràctica. 

b) Els programes de noves oportunitats (PNO): programes per a alumnes que necessiten un             
suport d'acompanyament més intensiu i la possibilitat d'ampliar el període lectiu, i            
promouen el disseny i la implementació de l'itinerari personal, educatiu i professional            
d'aquest alumnat.  
Fomenten l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, la certificació            
d'unitats de competència professional i, o també, d'un títol professional.  
Es componen de dues fases: una primera fase dirigida a l'alumnat escolaritzat en els dos               
darrers cursos de l'ESO, i una segona fase que té com a objectiu afavorir la transició entre                 
les etapes educatives, i que s'adreça a aquell alumnat que havent finalitzat l'educació             
secundària obligatòria no n'ha obtingut el títol. 

La reducció de la durada de l’ESO per a l’alumnat amb altes capacitats té el tractament d'una                 
mesura i suport intensiu. 
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7.3. Mesures i suports d’atenció educativa a postobligatòria 

En els ensenyaments postobligatoris, les mesures i suports addicionals es planifiquen per a tot              
l’alumnat que ho necessiti i, especialment, com a continuïtat al pla de suport individualitzat (PI) que                
consti en l'expedient de l'alumne/a, o en cas que l'alumne/a tingui un certificat de discapacitat i ho                 
requereixi.  

El batxillerat 

Al batxillerat s’han de fer les adaptacions pertinents i facilitar les mesures i els suports necessaris                
perquè l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu pugui cursar aquests estudis.  

La resposta a les diferents necessitats de l’alumnat passa per itineraris flexibles, adaptats als              
diferents ritmes i estils d'aprenentatge i les diferents situacions personals, i itineraris que permetin              
modificar la durada de l'etapa.  

Les adaptacions inclouen: criteris d'avaluació, durada i en casos excepcionals, supressió d'alguna            
matèria. No s'adaptaran els objectius o continguts fonamentals del batxillerat. 

Serà la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat qui autoritzi les mesures             
excepcionals que cal adoptar respecte al currículum i l’organització general que impliquin            
l’exempció d’una matèria, ateses les dificultats objectives d’aprenentatge de determinats alumnes           
per causa de discapacitat, trastorns de salut o trastorns greus. Aquestes mesures han de ser               
estrictament proporcionals als problemes o dificultats d’aprenentatge.  

Per sol·licitar aquesta autorització, la direcció del centre ha de trametre als serveis territorials la               
documentació següent: sol·licitud signada per l’alumne/a, o pel pare, mare o tutors legals si és               
menor, documentació acreditativa de les causes que motiven la petició (certificat del CAD o              
certificat mèdic, en el qual consti el caràcter permanent o temporal de la malaltia, lesió o trastorn,                 
o altres) i proposta de PI elaborat pel centre. 

Qualsevol adaptació en l’aplicació de les PAU que se sol·liciti a l’Oficina d’Organització de les PAU                
ha d’anar acompanyada d’una còpia del PI de l’alumne/a. 

D’altra banda, l’alumne/a que s’incorpora a 1r o 2n de batxillerat procedent de fora del territori de                 
Catalunya i que no ha cursat mai les matèries de llengua catalana, llengua catalana i literatura o                 
equivalents pot demanar l’exempció de l'acreditació del coneixement del català.  

El fet d’obtenir l’exempció de la qualificació no eximeix l’alumne/a d’assistir a classe de llengua               
catalana i literatura, en la qual haurà de seguir un programa específic que li permeti assolir, com a                  
mínim, una comprensió oral i escrita de la llengua. Aquest programa específic, amb les adaptacions               
i suports pertinents, s’haurà de formalitzar en un PI. 

L’alumne/a, o el pare, mare o tutors legals si és menor d’edat, ha de presentar la sol·licitud                 
d’exempció de la qualificació de llengua catalana i literatura I o llengua catalana i literatura II al                 
centre a l’inici del curs acadèmic o en el moment en què s’incorpori al centre. El centre l’adreçarà a                   
la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, acompanyada de la           
documentació següent: PI de l’alumne/a i certificat acadèmic, o bé fotocòpia compulsada de             
l’historial acadèmic o documentació equivalent, amb constància dels ensenyaments i matèries           
cursats al llarg de tota la seva escolarització, dels llocs on s’han realitzat i de la data d’incorporació a                   
un centre educatiu de Catalunya. En el cas que l’alumne/a s’hagi incorporat al batxillerat procedent               
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d’estudis estrangers, caldrà còpia de la credencial de convalidació o bé del “Volant per a la                
inscripció condicional en centres educatius o en exàmens oficials".  

L’exempció de la qualificació de llengua catalana i literatura en el batxillerat no comporta              
automàticament l’exempció de la prova de llengua catalana a les PAU. L’alumne/a que vulgui              
sol·licitar aquesta exempció ha d’adreçar-se a l’Oficina d'Organització de les Proves d'Accés a la              
Universitat (Via Laietana, 33, 2a planta, 08003 Barcelona; tel. 93 552 69 80).  

La formació professional 

L'oferta de formació professional del sistema educatiu preveu les adaptacions curriculars, que són             
les anàlogues als PI, per a alumnes amb discapacitat lleu, moderada o amb trastorns mentals.  

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. Ha d’indicar en relació al cicle que es               
proposa modificar: per a cada unitat formativa els resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació, o              
per a cada mòdul, els objectius i/o continguts, que a parer del centre haurien de ser suprimits o                  
modificats. 

Per sol·licitar una modificació curricular d’un cicle formatiu, la direcció del centre ha de trametre a                
la direcció dels serveis territorials la documentació següent:  

- Sol·licitud signada per l’alumne/a o pel seu pare, mare o tutors legals si és menor d’edat. 
- Documentació acreditativa de les causes que motiven la petició: certificat del centre            

d’atenció als disminuïts (CAD) i certificat mèdic, en el qual constarà el caràcter permanent o               
temporal de la malaltia, lesió o trastorn. 

- Mòduls o unitats formatives que es proposa modificar.  

Les adaptacions inclouen: criteris d'avaluació, durada i en casos excepcionals, supressió d'algun            
mòdul o UF. No s'adaptaran els objectius o continguts fonamentals del cicle, tot i que es podran                 
acreditar, en cas de no consecució de tot el cicle, les unitats de competència corresponents. 

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial pot resoldre              
dos tipus d’autoritzacions:  

a) 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/a o                
tècnic/a superior. La modificació curricular pot comportar canvis en els objectius i            
continguts dels mòduls o en els resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació de les unitats              
formatives, o en la distribució ordinària del cicle formatiu, o, en casos excepcionals, la              
supressió total d’algun mòdul o unitat formativa no relacionada directament amb les unitats             
de competència professional del títol.  

b) Modificacions curriculars que no puguin garantir l’assoliment de la competència general del            
cicle, però sí conduir a l’obtenció d’una certificació d’estudis parcial. Aquestes modificacions            
curriculars poden preveure la supressió total d’algun o alguns mòduls 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 necessitin. El centre expedirà un certificat d’estudis parcials dels             
mòduls o unitats formatives superades d’acord amb la modificació feta i, si escau, el              
certificat d’acreditació de competències. 
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8. CONCRECIÓ DE LES MESURES D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT 

8.1. Plans de suport individualitzat 

El pla de suport individualitzat (PI) és un document que recull les valoracions i la presa de decisions                  
dels equips docents —amb la participació de la família i de l'alumne—, sobre la planificació de                
mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars de determinats alumnes en              
tots els contextos en què es desenvolupa el projecte educatiu. 

A l’ESO, el PI s'elabora per als casos següents:  

a) Alumnat que presenta necessitats educatives especials. 

b) Alumnat nouvingut que s'incorpora tardanament al sistema educatiu a Catalunya. 

c) Alumnat que ja no assisteix a l'aula d'acollida però que rep suport lingüístic i social per                
seguir el currículum amb el seu grup classe. 

d) Alumnat que està atès 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 pot assistir a              
l’institut regularment. 

e) Alumnat al qual es redueix la durada de l’ESO. 

f) Alumnat que cursa simultàniament ESO i altres ensenyaments de música o dansa, o que té               
una dedicació significativa a l'esport. 

g) Sempre que, en el pas de primària a secundària, l'EAP ho hagi fet constar en l'informe de                 
l'EAP de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu. 

h) Excepcionalment, aquell alumnat que per assolir les competències bàsiques requereixi          
mesures addicionals. 

i) L’alumnat sobre el qual s'hagi pres la decisió d'avaluar-lo amb criteris d'avaluació inferiors o              
superiors als del nivell que li correspon. 

L’alumnat que, per motius de trasllat temporal de la família a l’estranger, tingui una absència               
inferior a un trimestre i es prevegi que s’incorporarà abans de finalitzar el curs, l’institut estableix                
un PI que en permet la continuïtat acadèmica durant aquest període, a fi de no interrompre el                 
procés d’escolarització, en què cal concretar les activitats de seguiment i els criteris d’avaluació per               
a cada matèria durant aquest període. 

Per fer efectiu aquest PI, cal que el pare, mare o tutor/a legal presenti un document justificatiu de                  
l’absència temporal de l’alumne/a amb la concreció del període en què estarà absent i un escrit de                 
compromís de col·laboració en el seguiment acadèmic durant aquest període d’absència del centre 

A l'etapa de batxillerat el PI s'elabora per als casos següents:  

a) L’alumnat que es troba en els supòsits establerts als apartats a, b, c, d i e anteriors. 

b) Alumnat amb trastorns d'aprenentatge o de comunicació, sempre que les seves necessitats            
educatives ho requereixin o mentre el PI sigui un requisit per presentar-se a les proves               
d'accés a estudis superiors. 

A la resta d'ensenyaments postobligatoris es recullen en un PI, o en un document anàleg, les                
accions específiques adreçades a la flexibilització dels continguts i la posada a disposició de              
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l'alumnat d'adaptacions i suports a fi de facilitar l'accés a l'aprenentatge i la participació, en els                
casos següents:  

a) Sempre que l’alumnat ocupi una plaça de reserva i així ho requereixi. 

b) Sempre que l'alumne tingui un certificat de discapacitat i ho requereixi. 

Elaboració del PI 

L'equip docent elabora el PI en el termini màxim de dos mesos des del moment en què se'n                  
determini la necessitat. El tutor/a de l'alumne/a és el responsable d'elaborar-lo i de fer-ne el               
seguiment, amb la col·laboració de l'equip docent i, amb l'assessorament de l'orientador/a del             
centre i prenent en consideració els informes que aportin altres professionals de l'àmbit sanitari i               
sociosanitari, i ha d'actuar com a principal interlocutor/a amb la família i l'alumne/a. 

Correspon a la direcció, amb el vistiplau de la CAD, aprovar el pla, i vetllar per la coordinació i                   
col·laboració dels professionals que hi intervenen, i pel seu compliment.  

La família i l'alumne/a han d'estar informats del procés i han de col·laborar en l'elaboració dels                
acords del PI i en el seguiment d'aquest. 

Contingut i avaluació del PI 

El PI ha d'incloure les mesures i els suports referents als àmbits, les àrees o matèries que                 
afavoreixen l'assoliment de les competències bàsiques, i els criteris d'avaluació que se li han              
assignat, superiors o inferiors als que corresponen al nivell en què està escolaritzat, i qualsevol altra                
decisió de l'equip docent quant a la resposta educativa. 

El PI s'avalua i actualitza d'acord amb el progrés personal de l'alumne. Es revisa de manera                
periòdica i, com a mínim, cada curs escolar. Pot finalitzar en qualsevol moment i abans del temps                 
previst inicialment si l'evolució de l'alumne/a així ho aconsella.  

Els resultats de l'avaluació de l'alumne/a que consten en documents oficials d'avaluació responen a              
l'aplicació dels criteris establerts en el PI. 

El PI ha de constar en l'expedient acadèmic de l'alumne/a. 
 
8.2. Concreció de mesures i suports addicionals a l’ESO 

Programa intensiu de millora (PIM) 

Mesura addicional i temporal que s’adreça a l’alumnat de 1r i/o 2n d’ESO per promoure la                
consolidació de les competències bàsiques de primària i la progressiva millora de les competències              
de 1r i 2n d’ESO en l’àmbit lingüístic (català i castellà) i l’àmbit matemàtic. 

Per a fer-ho, s’intensifica la dedicació horària lectiva de l’alumnat en aquests àmbits. 

Programa de diversificació curricular (PDC) 

Els programes de diversificació curricular (PDC) són una mesura específica orientada a 3r i 4t d’ESO                
per estimular la continuïtat formativa de l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge i/o risc            
d’abandonament escolar. 

La incorporació en un PDC és voluntària, per la qual cosa requereix l’acceptació tant de l’alumne/a                
com del pare, mare o tutor/a legal. 
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Aquests programes comporten una organització curricular diferent i, eventualment, un horari de            
permanència al centre també diferent, ja sigui perquè es comparteix l’escolaritat ordinària amb             
altres activitats externes al centre o perquè el centre organitza altres activitats en altres espais. 

Per desenvolupar els programes que comporten la realització d’activitats d’aplicació pràctica           
subjectes a una avaluació fora del centre s’estableixen convenis amb l’ajuntament o altres ens              
locals. 

L’institut pot organitzar dues modalitats de PDC: 

- PDC: es duen a terme a l’institut en un 100% de l’horari lectiu. 
- PDC + PS: estan gestionats per l’institut, però l’alumne/a cursa una part o la totalitat de                

l’àmbit pràctic amb activitats externes al centre. L’horari d’aquestes activitats externes és            
com a  màxim el 40% de l’horari lectiu. 

Els PDC comporten una organització curricular diferent i, eventualment, un horari de permanència             
al centre també diferent, ja sigui perquè comparteixen l’escolaritat ordinària amb altres activitats             
externes al centre o perquè el centre organitza altres activitats en altres espais. 

Per a la realització d’activitats d’aplicació pràctica subjectes a una avaluació fora del centre,              
l’institut, a través del Departament d’Ensenyament, estableix convenis amb l’ajuntament i altres            
ens locals. 

Aula d’acollida (AA) 

Es considera alumnat 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. 

L’aula d’acollida (AA) és un recurs preferent per atendre l’alumnat nouvingut. Permet una atenció              
emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana i             
proporciona una atenció adequada a les necessitats i progressos relacionals i lingüístics, com a              
complement del treball del grup classe al qual està adscrit. 

Atès el caràcter obert de l’AA, l’alumnat s’hi pot incorporar en qualsevol moment del curs, i també                 
es pot decidir la seva reincorporació plena a l’aula ordinària en el moment que es consideri més                 
adequat. 
L’alumnat que assisteix a l’AA ha de disposar d’un PI, el qual recull la informació obtinguda en la                  
seva avaluació inicial, prioritza les necessitats educatives que cal treballar i estableix els             
mecanismes de planificació, seguiment i avaluació del procés d’acceleració del seu aprenentatge. 

Suport lingüístic i social 

Es considera alumnat de procedència estrangera que necessita suport lingüístic i social aquell que: 

- S’ha incorporat tardanament al sistema educatiu a Catalunya i no té com a llengua familiar               
cap de les oficials de Catalunya; 

- tot i que ha superat els dos o tres anys d’estada a l’aula d’acollida, encara no es troba en                   
procés d’assolir el domini del llenguatge acadèmic que es necessita per accedir al currículum              
ordinari; 

- és d’origen estranger i tot i haver estat escolaritzat a Catalunya en algun moment, ha fet                
posteriorment part de l’escolarització en un altre sistema educatiu. 
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El suport lingüístic és un recurs que s’adreça a facilitar el treball de les matèries i el domini de la                    
llengua. La finalitat és l’assoliment de les habilitats que permitin a l’alumne/a fer un ús correcte del                 
llenguatge acadèmic de les diferents matèries curriculars. 

A l’institut Ribot i Serra, aquest recurs depèn de l’AA i té com a referent el professorat d’aquesta,                  
sent el tutor/a del suport lingüístic el mateix/a que el de l’AA. La concreció de les mesures a aplicar                   
dependrà de la disponibilitat d’hores d’AA i de les necessitats de l’alumnat a atendre.  

Tenint en compte l’objectiu de normalització curricular del recurs, s’intenta aprofitar l’oportunitat            
del tutor/a dins de l’aula ordinària, compartint l’espai amb el professorat de l’àrea corresponent.              
Altres formes organitzatives són els agrupaments flexibles reduïts, l’atenció individualitzada o la            
tutoria entre iguals. 

8.3. Concreció de mesures i suports intensius a l’ESO 

Unitats d’escolarització compartida (UEC) i Unitats d’escolarització compartida que imparteixen          
programes de noves oportunitats (UEC-PNO) 

La unitat d’escolarització compartida (UEC) és un programa de divesificació curricular específic per             
a alumnes de 3r i 4t d’ESO amb inadaptació al medi escolar i risc d’exclusió social. Té per finalitat                   
prestar atenció educativa complementant la que oferim a l’institut, un cop exhaurides les mesures              
generals i específiques. 

La UEC que imparteix programes de noves oportunitats (UEC-PNO) s’adreça a alumnes que             
necessiten un suport d’acompanyament més intensiu. La UEC-PNO promou el disseny i la             
implementació de l’itinerari personal, educatiu i professional d’aquests joves. 

L’objectiu d’aquests programes és afavorir l’assoliment de les competències de l’etapa i garantir la              
continuïtat formativa de l’alumne/a, amb una metodologia que el motivi i una organització en què               
els continguts propis de l’etapa es treballen en relació amb activitats de tipus pràctic que es                
vinculen a diferents oficis. 

La derivació d’un alumne/a a la UEC l’ha de sol·licitar el director/a a inspecció i ha d’anar                 
acompanyada d’un informe del tutor/a validat per la CAD, un informe de l’orientador/a educatiu o               
EAP i l’acord escrit del pare, mare o tutor/a legal. 
El seguiment acadèmic i l’avaluació de l’alumne/a derivat a la UEC s’ha de fer de forma col·legiada                 
segons el seu PI. Per a fer-ho es constitueix un equip format pel tutor/a de l’alumne/a a l’institut                  
que sovint és l’orientador/a educatiu, el tutor/a de l’alumne/a a la UEC i el/la TIS. 

En finalitzar cada curs escolar, el tutor/a designat per l’institut és el responsable de traspassar la                
informació sobre l’alumne/a a les sessions d’avaluació final del centre educatiu. Aquesta informació             
es recull a les actes d’avaluació corresponents i en els documents oficials de l’alumne/a que               
corresponguin.  

9. LA INCLUSIÓ 

9.1. Principis d’inclusió i coeducació 

Els principis i valors educatius que guien la pràctica educativa a l’Institut Ribot i Serra, inclosos els                 
principis d’inclusió i coeducació, estan exposats en l’apartat de missió, visió i valors del centre. 
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La coeducació cerca l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere o d’orientació               
sexual i el respecte per a la diversitat de l’alumnat. L’Institut Ribot i Serra proporcionarà a l’alumnat                 
estratègies per modificar les relacions de poder, d’abús i delimitacions estereotipades per a cada              
gènere i transformar-les en relacions més justes i plurals. 
Dissenyarà intervencions socioeducatives que sensibilitzin a tota la comunitat educativa per tal que             
es prengui consciència dels elements que generen desigualtats per raó de gènere i, per tant,               
esdevinguin agents de transformació. 

L’acció coeducadora tant a nivell de centre, com d’aula i entorn és fonamental per prevenir la                
violència masclista i homòfoba, per reduir conductes de risc i per facilitar la detecció prematura de                
relacions abusives. 

9.2. L’acollida 

L’Institut Ribot i Serra disposa d’un Pla d’acollida per al professorat nou on s’expliciten els objectius                
del pla, les actuacions a realitzar, els responsables, la temporització, la documentació de suport així               
com l’avaluació del procés. 

10. LA CONVIVÈNCIA 

Els principis i valors educatius que guien la pràctica educativa a l’Institut Ribot i Serra estan                
exposats en l’apartat de missió, visió i valors del centre. 

Les concrecions en relació a la convivència estan desenvolupades en els apartats corresponents de              
les Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC). 

11. LA PARTICIPACIÓ 

Els mecanismes, àmbits i òrgans de participació estan desenvolupats en els apartats corresponents             
de les Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC). 

 
12. L’AVALUACIÓ INTERNA DEL CENTRE 

A final de cada curs s’avalua el projecte de direcció a través de la revisió de la Programació general                   
anual. Es revisa l’aplicació del projecte i el grau d’acompliment de totes les atuacions, s’analitzen els                
resultats i es proposen accions de millora per al proper curs. Finalment s’elabora la memòria del                
curs, s’informa al claustre i consell escolar i es realitza el retiment de comptes davant la inspecció                 
del Departament d’Ensenyament.  

Els indicadors més rellevants que s’analitzen són els següents: 

- Indicadors de resultats acadèmics: 

- Resultats interns: índex d’aprovats i de graduats en tots els ensenyaments. 

- Resultats de proves externes: proves de competències bàsiques 4t ESO i proves            
d’accés a la universitat BAT2. 

- Indicadors de context: proves diagnòstiques als CFGM, demanda d’escolarització, índex          
d’absentisme i d’abandonament, satisfacció de la comunitat educativa (alumnat, famílies i           
personal que treballa al centre). 
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- Indicadors de processos d’aula: activitats i metodologies (matèries o mòduls), tutoria. 

- Indicadors de processos de centre: planificació i lideratge (aplicació de les activitats            
previstes al Projecte de direcció), convivència i acollida. 

- Indicadors de recursos: seguiment anual, eficàcia i impacte de la utilització dels recursos. 
13. APROVACIÓ I REVISIÓ DEL PEC 

La formulació i revisió del projecte educatiu del centre correspon al claustre de professorat, a               
iniciativa del director o directora i amb la participació de tota la comunitat educativa. L’aprovació               
del projecte educatiu correspon al consell escolar.  

14. DIFUSIÓ DEL PEC 

El projecte educatiu de centre ha d’estar a disposició de tots els membres de la comunitat                
educativa.  

L’alumnat i les famílies tenen dret a rebre informació sobre el PEC i el deure de respectar-lo. 

El professorat ha d’exercir les seves funcions dins els límits que estableix la legislació i en el marc                  
del PEC. 

Els criteris pedagògics del PEC han d’orientar l’exercici professional de tot el personal que treballa a                
l’institut. 

La difusió del PEC es farà a través de la pàgina web de l’institut i en el procés d’acollida del                    
professorat i de l’alumnat nouvingut. 
 

15. MARC NORMATIU 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa - LOMCE.  

- Llei 12/2009, del 10 de juliol (DOGC del 16), d’Educació - LEC.  

- Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. (DOGC 05.08.2010). 

- Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del               
personal directiu professional docent (DOGC 11.11.2010).  

- Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.            
(DOGC 3.3.2011).  
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