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1- Marc normatiu 
 

Aquest Projecte Educatiu de Centre (PEC) es desenvolupa en el marc legal de la Constitució 

Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la Llei de Normalització Lingüística 1/1998, 

de 7 de gener, de política lingüística la Llei Orgànica per l’Educació (LOE) 2/2006, de 3 de 

maig, la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa 

(LOMQE), la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) 12/2009, del 10 de juliol, el Decret 155/2010, 

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

professional docent i el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. 

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 (PEC) que 

ha de recollir els principis rectors del sistema educatiu i els principis específics pels centres 

de titularitat pública que s'estableixen a l'article 2 i 93  de la Llei 12/2009.  

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 PEC 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 PEC 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. 

El PEC orienta i vincula les actuacions de tots els membres de la comunitat escolar, que l'han 
de respectar. L'exercici professional del personal i les seves funcions es desenvolupen 
d'acord amb la normativa vigent i d'acord amb els principis, valors, objectius i continguts del 
PEC. 
 
El projecte de direcció (PD), 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 centres disposen d'autonomia per definir el procés d'elaboració del PEC, tot respectant el 

principi de participació dels diferents sectors de la comunitat escolar. Els processos 

participatius afavoreixen el compromís i la implicació de les persones en l'aplicació dels 

projectes.  

Aquest PEC pretén ser un document viu i actualitzat respecte l’anterior (aprovat al desembre 



Generalitat de Catalunya                                                                                                                  PEC 
Departament d’Educació                                                                                                         Projecte educatiu de centre 
INS Salvador Vilaseca 

 

 Versió : 2.0 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès. 

Elaborat per: Directora Data:XX.XX.2018 Revisat: Claustre Data: XX.XX.2019 

Entrada en vigor:  Nom del document: PEC Pàgina: 5 de 65 

 

del 2013) que reflexi els canvis en el context socioeducatiu del centre i els nous reptes que 

ens ofereix l’educació del s.XXI. S’ha editat gràcies a la participació de la comunitat educativa 

a càrrec de professors, mares/pares i alumnes representants del Consell escolar del centre. 

El PEC és un document accessible a tota la comunitat i es difon mitjançant el la pàgina we3b 

del centre. 

 

 Llei 12/2009, del de juliol, d’educació 

Article 93. Caràcter i projecte educatiu dels centres públics 

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

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

que aquesta llei determina. 

2.      L’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la 
pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi. 

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

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

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

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

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

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 s’escaigui, de l’entorn 

productiu, i preveure les necessitats educatives de l’alumnat. 

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció els centres educatius públics i del 

personal directiu professional docent. 

El projecte de direcció ha d’ordenar el desplegament del projecte educatiu per al període 

de mandat i concretar l’estructura organitzativa del centre en aquell període. El projecte 

ha d’incloure indicadors, derivats dels del projecte educatiu, que han d’esdevenir 

referents en l’avaluació de l’exercici de la direcció a les acaballes del mandat. El resultat 

d’aquesta avaluació és la base del reconeixement posterior de la funció exercida. Així 

mateix, els projectes de direcció poden incorporar propostes i línies de renovació del 
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projecte educatiu del centre, per la qual cosa no són només un instrument de referència 

passiu, sinó un instrument actiu per a l’exercici de la direcció. 

2- Introducció 
 

2.1- Presentació 
 

El projecte educatiu (PEC) de l’institut Salvador Vilaseca pretén ser un document modern, viu 

i dinàmic que, revisat per l’equip directiu i la comunitat escolar de l’institut, aglutini i vertebri 

els signes d’identitat propis del centre amb objectius educatius propis i comuns a l’educació 

dels nostres joves per a la societat del segle XXI. El context del centre, les persones que 

l’integren i les directrius del Departament d’Ensenyament són bàsics per concretar els 

objectius estratègics, les línies d’actuació i l’organització i gestió del centre d’aquest PEC que 

situen l’alumnat en el focus d’atenció de l’èxit educatiu. 

 

2.2- Titularitat 
L’institut Salvador Vilaseca és de titularitat pública i depèn del Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

2.3- Dades del centre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1: Visió frontal de la façana de l’institut des del carrer Misericòrdia  

 

Nom: Institut Salvador Vilaseca 
Codi del centre: 43002582 
Telèfon: 977 756047 
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Fax: 977 774069 

Adreça: carrer Misericòrdia, 12 bis 
Codi postal: 43205 
Localitat: Reus 
Comarca: Baix Camp 
Correu electrònic: e3002582@xtec.cat ,  
Pàgina web: https://agora.xtec.cat/iessalvadorvilaseca/ 
Facebook: iessalvadorvilaseca@gmail.com 
Twitter: savireus 

 

 

Fig 2: Visió aèria de l’edifici de l’institut on es pot observar el claustre. 

 

https://agora.xtec.cat/iessalvadorvilaseca/
https://www.facebook.com/INS-Dom%C3%A8nech-i-Montaner-Reus-1102600043100278/
https://twitter.com/insdimreus
https://twitter.com/insdimreus
https://twitter.com/insdimreus
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Fig. 3: fotografia del jardí i la font central del claustre de l’institut 

 

 

 

 

3. Context del centre 
 

3.1. Breu història del centre 
 

L’edifici on es troba actualment l’institut Salvador Vilaseca té el seu origen en un convent 
franciscà creat  l’any 1488. A causa del seu estat ruïnós, al 1731 van començar les obres de 
restauració, que finalitzen el 1772 amb la benedicció de la nova església, la qual es va dir de 
Sant Francesc, igual que el nou convent, donant lloc a la configuració arquitectònica general 
que encara es conserva en l’actualitat. 

El juliol de 1835, i després d’uns esdeveniments tràgics, la comunitat es va dispersar i es va 
finalitzar la vida dels franciscans al convent.  

El 1840 l’Ajuntament de Reus fa una petició a Madrid demanant la propietat del convent i la 
de l’horta per a dedicar-ho tot a ensenyament. El 1844 establí dues escoles públiques i una 
classe de llatinitat. El 1858, l’Ajuntament cedí als escolapis part de l’edifici de l’exconvent on 
instal·laren un col·legi de primer i segon ensenyament. El 1870 els escolapis són substituïts 
per professors laics fins que per iniciativa de l’Ajuntament, va esdevenir centre oficial 
d’ensenyament mitjà el 1875. 
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De 1875 a 1901 va rebre el nom de “Instituto de Segunda Enseñanza” de Reus. Des de 1901 
a 1924  el nom de “Instituto General y Técnico” i des de 1924 a 1951 es va anomenar 
“Instituto Nacional de Segunda Enseñanza” de Reus. Des de 1951 aquest institut rebé el nom 
específic d’Antoni Gaudí. En la dècada dels 40 es feren grans millores al centre. Es va 
suprimir l’escola nacional primària ubicada al segon pis i es dedicà tot l’edifici a institut. 

L’Institut va haver d’habilitar una Secció Delegada en un edifici de nova planta que ara és el 
col·legi públic General Prim; fins i tot l’any 1971 es van haver d’ocupar unes aules al col·legi 
menor situat a l’antiga ermita del Roser, actualment l’institut Gabriel Ferrater. Tot això va 
portar a la construcció d’un nou edifici al barri Gaudí que va començar a funcionar l’any 
1971. El curs 1972-73 l’institut Gaudí traslladà totes les seves dependències al nou edifici del 
Barri Gaudí. 

Paral·lelament a la seva funció educativa, l’Institut va habilitar algunes de les seves 
dependències per a altres usos: Audiència des de 1882 fins a 1892 i Ajuntament des de 1923 
fins a 1937. 

El 1972 s’inicien a l’edifici de l’antic convent els estudis de batxillerat nocturn i passa a 
convertir-se en secció delegada de l’Institut Gaudí. El curs 1974-75 comença a funcionar com 
a “Instituto Mixto núm. 2”. L’any 1975 passa a anomenar-se Instituto Salvador Vilaseca. El 
febrer de 1981 es produeix el traspàs a la Generalitat de Catalunya amb la consegüent 
catalanització del nom. L’any 1996, amb la llei de reforma educativa, es converteix en 
Institut d’Educació Secundària (IES). 

Durant el curs acadèmic 2000-01 es van celebrar diferents actes en motiu dels 125 Anys 
d’Ensenyament Secundari i es va commemorar l’inici dels estudis oficials d’ensenyament 
mitjà a la ciutat de Reus l’any 1875.  Posteriorment aquests ensenyaments que es van fer 
extensius als set centres d’educació secundària que actualment hi ha a la ciutat de Reus. 

D’entre els personatges il·lustres que han estudiat a l’institut Salvador Vilaseca cal destacar 

Antoni Gaudí i Cornet que hi va estudiar batxillerat entre els anys 1863-68.  

Durant aquest període Gaudí va compartir classe amb altres personatges il·lustres com ara 

Josep Ribera, Eduard Toda, Josep Martí i Folguera, els germans Bartrina, Francesc Berenguer 

i Domènech Sugrañes. 

Ramón J. Sender va venir a l’institut per fer el tercer curs de Batxillerat l’any 1913. Altres 

il·lustres escriptors com ara Xavier Amorós i Joan Puig i Ferreter també van estudiar a 

l’institut durant la postguerra. Un dels alumnes més coneguts que ha passat per aquest 

institut va ser Josep M de Segarra. El poeta i traductor Gabriel i Ferrater també va passar per 

les aules d’aquest institut.  

Per últim també podem destacar alguns alumnes més contemporanis que són coneguts per 

la seva carrera professional: el director de teatre Lluís Pascual, el tenista Albert Montañès i 

els futbolistes Isaac Cuenca i Jonathan Soriano. 
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3.2. Ubicació i entorn socioeconòmic 
 

L’institut Salvador Vilaseca està situat en el nucli antic de la ciutat de Reus, en un edifici 

d'interès històric annex a l'església de St Francesc. Els barris propers a l’institut són el barri 

del Carrilet, del Carme, la plaça de la Pastoreta, el passeig Misericòrdia i el barri Horts de 

MIró.  

Pel que fa al barri, l’institut pot beneficiar-se del fet que està dins d’una zona molt comercial 

on hi ha molta vida, botigues, i altres edificis d'interès històric que, per exemple, formen part 

de la ruta modernista de Reus. També té a prop els teatres Bartrina i Fortuny i diversos 

museus, biblioteques i sales d’exposicions. En algunes ocasions es fan sortides a peu per 

veure concerts, espectacles, exposicions, projeccions de cinema, per exemple el festival de 

curtmetratges, i participar en diverses activitats culturals de la ciutat  

El nostre centre és de tipologia “C” basant-se en criteris socioeconòmics i de complexitat 

educativa. 

El perfil socioeconòmic i familiar de l'alumnat d’ESO és força diferent del de Batxillerat diürn. 

Els nostres alumnes d’ESO venen majoritàriament de les escoles adscrites de l’entorn proper 

i tenen el seu domicili en el barris annexos a l’institut. Aproximadament, un 40 % d’aquest 

alumnes opten per seguir estudiant batxillerat al nostre institut en acabar l’ESO, mentre que 

la resta opta per una altra tipologia d’estudis com ara CFGM o PFI.  A l’ESO tenim un alumnat 

amb una elevada diversitat cultural fruit de la zona on està ubicat l’institut.  

El Batxillerat diürn compta amb un 60 % d'alumnes que provenen majoritàriament de les 

escoles concertades properes i que viuen en barris no necessàriament propers a l’institut. 

Una de les tasques de l’institut és cohesionar i orientar aquests alumnes de procedència 

diversa durant tot el Batxillerat. L’institut Salvador Vilaseca ha estat, i continua sent, un 

centre de referència pel que fa als estudis de Batxillerat. Els alumnes de Batxillerat nocturn 

solen ser alumnes més grans que, o bé estan treballant, o bé estan buscant feina, o bé volen 

aprofitar els avantatges en relació a l’horari, currículum i promoció que ofereix el Batxillerat 

nocturn. 

Una part significativa de les famílies són sòcies de l’AMPA per beneficiar-se dels avantatges 

que això suposa però en general la participació de les famílies és baixa.  

 

3.3. Centres adscrits 
 

Les escoles adscrites a l’institut han estat en els darrers cursos les següents: 

● CEIP Escola Teresa Miquel 

● CEIP Escola Rubió i Ors 

● CEIP Escola Isabel Besora 

● CEIP Escola Rosa Sensat 
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● CEIP  Escola Eduard Toda 

Per criteris de zonació i de germans al centre, la majoria del nostre alumnat d’ESO prové de 

les dues primeres escoles adscrites. 

No obstant això, el model de zonació i d’adscripció a centre està en revisió per part del 

Departament d’Educació i de l’Ajuntament de Reus. És possible que en els propers cursos 

canviïn els centres de primària adscrits a l’institut. 

El centre té prioritat per a l’adscripció d’alumnes que estiguin cursant estudis de música o 

dansa a nivell professional. El compromís del centre amb aquests alumnes és facilitar 

organitzativament el seu horari lectiu de tal forma que les hores de convalidació que tenen 

sempre estiguin a les darreres hores del seu horari lectiu. Això fa que, prèvia autorització, els 

alumnes puguin marxar a casa més d’hora alguns dies de la setmana, la qual cosa facilita la 

compaginació amb els estudis de música o dansa.  

L’institut Salvador Vilaseca és l’institut referent del Conservatori i de l’Escola de música de la 

diputació de Tarragona a Reus. 

 

3.4. Característiques físiques i espais del centre 
 

L’institut Salvador Vilaseca està ubicat en un edifici que té l'estructura arquitectònica d’un 

monestir de planta quadrada amb un pati central amb jardí i font envoltat d’un claustre 

aporxat amb columnes de pedra. 

Com ja s’ha dit anteriorment, l’edifici està catalogat d'interès històric per la ciutat i forma 

part de la ruta Gaudí. Gràcies a un conveni entre l’Ajuntament de Reus i el Departament 

d’educació, el nostre claustre acull cada any algun acte de l’agenda cultural de la ciutat com 

ara concerts, recitals de poesia, teatre, etc. 

 

Fig 4: vista  panoràmica del claustre i la font de l’institut 
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Fig 5: Planell en planta del claustre de l’institut 

L’edifici consta de tres plantes amb un total de 34 aules, de les quals podem destacar com 
a aules específiques: el taller de Plàstica, l’aula de Música, les aules de Dibuix, el laboratori 
de Biologia i Geologia, el laboratori de Física i el de Química, les dues aules d’Informàtica, 
l’aula d’acollida i el taller de Tecnologia. Altres espais de què compta el centre són una 
sala d’actes polivalent, un gimnàs, una cantina, una biblioteca escolar, una sala de visites, 
una sala de professors i diversos despatxos i espais per als  departaments i seminaris 
didàctics. 

Totes les aules, tant les de grup-classe com les específiques, compten amb un ordinador 
PC, canó de projecció, sistema de megafonia i pissarra digital interactiva. La sala d’actes 
compta amb un petit escenari, sistema de megafonia  i un piano. 

Tot i que els espais disponibles són suficients, el centre troba a faltar alguns espais extres 
com ara aules de desdoblament o sala de visites per a entrevistes amb les famílies. 

 

Fig 6: Laboratori de Biologia i Geologia 
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Fig 7: Biblioteca 

 

Fig 8: visió nocturna del claustre il·luminat 

 

Fig 9: aula núm. 02 de Batxillerat 

L'any 1996, amb la implantació general de la reforma educativa, es van realitzar diferents 
obres per adaptar l'edifici antic a les necessitats d'un centre d'ensenyament actual. La 
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primavera de l’any 2002 es restauraren la façana exterior, el claustre i la biblioteca. L’any 
2003 es van iniciar les obres de remodelació del jardí i les aules històriques de la planta 
baixa. 

Una de les prioritats del centre és conservar els espais més característics i singulars, com 

és ara el claustre, la biblioteca o les aules de  la planta baixa,  per tal d’impulsar el valor de 

respecte i la conservació del patrimoni arquitectònic i també històric entre el nostre 

alumnat. 

Com a centre innovador que aposta 

per la utilització de tecnologies TAC a 

les activitats d’ensenyament-

aprenentatge, compten amb una xarxa 

de WIFI en procés d’actualització.  La 

xarxa de comunicacions del centre 

està constituïda per un rack central 

19” 42U  connectat amb 5 racks 

secundaris les dimensions dels quals 

(600 mm de profunditat) compleixen 

amb els requeriments formulats pel 

Departament d’Educació. La 

intercomunicació entre aquests 

armaris es fa mitjançant fibra òptica i 

segueix una tipologia en estrella. El 

cablejat està allotjat en una safata 

tipus rejiband perimetral.   

Fig 10: passadís de la primera planta 

Tanmateix, aquesta intercomunicació encara no és funcional perquè resta de l’actuació final 

del Departament d’Ensenyament per a què substitueixi els switchs de dins dels armaris i els 

punts de wifi obsolets. 

Per tant, i de manera provisional, la xarxa funciona encara amb l’arquitectura antiga:  la 

interconnexió entre els racks té una estructura en arbre i molta part del cablejat és de 

categoria CAT5. 

 

3.5. Estudis impartits al centre 
 

L’institut Salvador Vilaseca té estudis d’ESO i de Batxillerat diürn i nocturn. Pel que fa a l’ESO, 

actualment hi ha 14 grups distribuïts en tres grups de 1r d’ESO, tres grups de 2n d’ESO, 

quatre grups de 3r d’ESO i quatre grups de 4t d’ESO. 

Pel que fa al Batxillerat diürn la distribució és de tres grups de 1r de BAT i tres grups de 2n de 

BAT. Al Batxillerat nocturn hi ha un grup de 1r de BAT i un grup de 2n de BAT. 
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3.6. Règim de permanència de l’alumnat 
 

L’activitat lectiva de l’alumnat d’ESO i Batxillerat diürn es desenvolupa de forma compactada de 

2/4 de 9 a 15 hores de dilluns a divendres amb dos esbarjos, un de 20 minuts i l’altre de 10 

minuts. 

L’activitat lectiva de l’alumnat de Batxillerat nocturn es desenvolupa de forma compactada de 

dilluns a divendres de 17 a 21:30 h amb un esbarjo de 20 minuts. 

4. Identitat i caràcter propi 
 

4.1. Principis rectors de la llei d’educació de Catalunya 

Els principis rectors del sistema educatiu establerts a l'article 2 de la Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d'educació són els següents: 

1. El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut, 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 corresponsabilitat 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 de l’alumnat. 

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 de l’alumnat 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. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=480169&type=01&language=ca_ES
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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. 

2. El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents: 

a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i 
socials de l’alumnat 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. 

b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon 
aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals. 

c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració 
social i laboral. 

d) L’habilitació per a l’aprenentatge permanent. 

e) L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la 
constància en el treball. 

f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania. 

g) L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació. 

h) La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals. 

i) La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el 
mitjà de transmissió. 

3. El sistema educatiu es regeix pels principis organitzatius següents: 

a. El funcionament integrat i la gestió descentralitzada. 

B. La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la societat. 

b.   L’autonomia de cada centre. 

c.    La participació de la comunitat educativa. 

d.   La promoció del reconeixement social i professional del professorat. 

e.    El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport per a fer-lo 
possible. 

f.        La programació de les necessitats educatives territorialment i socialment 
equilibrada que emmarca tots els centres sostinguts amb fons públics. 

g.   La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb els ajuntaments i altres 
administracions públiques. 
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h.   La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la societat. 

i.        L’autonomia de cada centre. 

j.        La participació de la comunitat educativa. 

k.   La promoció del reconeixement social i professional del professorat. 

l.        El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport per a fer-lo 
possible. 

m. La programació de les necessitats educatives territorialment i socialment equilibrada 
que emmarca tots els centres sostinguts amb fons públics. 

n.   La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb els ajuntaments i altres 
administracions públiques. 

 

4.2- Caràcter propi 
 

4.2.1- Trets d’identitat 
 

L’institut Salvador Vilaseca es defineix com un centre educatiu laic, inclusiu, democràtic, que 

respecta la llibertat de pensament polític i religiós i la multiculturalitat de tots el membres 

de la seva comunitat educativa. Com a centre educatiu públic vinculat al Departament 

d’Educació, l’institut Salvador Vilaseca treballa per potenciar el coneixement de la llengua i la 

cultura catalanes com a  eixos vertebradors del sistema educatiu català que potencien la 

integració social i l’equitat. Per això la llengua catalana és la llengua vehicular del centre 

sense discriminació de les llengües oficials del territori. El català és la llengua d’ús normal 

com a instrument de comunicació i relació per tota la comunitat educativa. 

 

L’institut Salvador Vilaseca es compromet a treballar per la millora educativa dels seus 

alumnes invertint els recursos personals, organitzatius i educatius que té a l’abast. També  es 

compromet amb els principis de qualitat pedagògica, direcció responsable, dedicació i 

professionalitat docents, avaluació, retiment de comptes, implicació de les famílies, 

preservació de l’equitat, cerca de l’excel·lència i respecte a les idees i les creences de 

l’alumnat i de llurs mares, pares o tutors (Art 93.3 LEC) 

 

4.2.2- Valors 
 

Els principals valors educatius amb què es sent compromès l’institut Salvador Vilaseca són: 

● Democràcia i participació per tal de respectar la llibertat individual i col·lectiva de 

tota la comunitat educativa dins del marc d’unes normes d’organització i convivència 

comunes que ajudin a generar un bon clima pel creixement personal i el 

desenvolupament de les activitats educatives del centre. 
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● Educació integral per desenvolupar tant competències personals i acadèmiques de 

forma transversal i en diversos àmbits. 

● Respecte a la llibertat de pensament per tal de formar ciutadans reflexius, tolerants, 

crítics, conscients i compromesos amb la societat en què viuen. 

● Pluralitat com a eina i valor educatiu que fomenta el respecte, la tolerància i la visió 

polièdrica de la realitat. 

● Solidaritat i voluntariat per formar ciutadans compromesos amb valors socials com 

ara el compromís, el civisme, la cooperació, la responsabilitat, etc. 

● Treball per a l’equitat per tal d’evitar qualsevol tipus de discriminació i assegurar les 

condicions d’igualtat per fomentar l’èxit escolar. 

● Inclusió educativa que assegura el progrés educatiu i el creixement personal tenint 

en compte les pròpies característiques i necessitats individuals. 

● Multiculturalitat entesa com un valor educatiu que enriqueix la nostra societat. 

● Tolerància per tal de fomentar el respecte a la pluralitat de pensaments i opinions 

com un valor que ens permet percebre la realitat des de diversos punts de vista. 

● Participació i pertinença de la comunitat educativa en la gestió i presa de decisions 

en diversos àmbits del centre per construir la identitat pròpia del centre i fomentar 

els valors democràtics. 

● No discriminació com un valor educatiu que assegura l’educació per la tolerància, 

l’equitat i el respecte. 

● Sostenibilitat i respecte al patrimoni i l’entorn natural com a valor educatiu que 

assegura el compromís i el respecte amb la cura del medi ambient i la valoració 

positiva del patrimoni natural i cultural del nostre entorn. 

● Formació continuada que promogui el creixement personal i l’actualització formativa 

en cada etapa de la vida. 

 

4.2.3- La missió  
 

L’institut Salvador Vilaseca és un institut públic, català i laic que treballa per l’educació 

integral dels seus alumnes potenciant les seves aptituds personals i tenint en compte les 

seves necessitats. Els nostres referents són l’equitat i la inclusió, així com els valors socials 

(tolerància, respecte, solidaritat, no discriminació, etc.), democràtics, de sostenibilitat i 

respecte al patrimoni cultural i natural vinculats a les diverses activitats educatives. 

Treballem per formar ciutadans competents en la societat de la tecnologia i la informació 

proporcionant-los experiències que els enriqueixin a tots nivells i que els puguin orientar en 
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el seu futur. Tot plegat constitueix un bagatge personal i cultural adient per al seu 

desenvolupament. 

El centre hauria de ser un punt de referencia positiu en la vida dels alumnes. Els estudiants 
haurien de trobar motivació positiva i sentit a l’hora de venir a classe. Volem fomentar la 
participació dels alumnes a classe, fent-los protagonistes dels seus progressos i 
aprenentatges. Potenciar l’ús de les noves tecnologies i la contextualització de les activitats 
d’aprenentatge a l’actualitat i la realitat propera dels alumnes. 

 

4.2.4- La visió 
 

Volem que els nostres alumnes siguin ciutadans de ple dret, integrats en el teixit social, 

responsables, crítics,  solidaris, sostenibles i actius i per això vetllem per la seva formació a 

nivell acadèmic i professional i pel seu creixement personal. Treballem tant per l’excel·lència 

educativa com per a aquells alumnes que presenten diversos tipus de necessitats educatives 

fomentant la millora continuada.  

Dins del marc d'una societat que tendeix a la globalització i la multiculturalitat, 

l’aprenentatge i l’ús social de la llengua catalana i el coneixement de la cultura catalana és 

un valor educatiu clau per assegurar la plena integració social i preservar la identitat cultural 

comuna i pròpia. Les nostres activitats d’ensenyament-aprenentatge també apliquen el 

plurilingüisme i el tractament integrat de les llengües com a valors afegits.  

En la societat en què vivim, el valor educatiu de la interculturalitat és molt gran, sigui el punt 

de vista que sigui: l’aportació de formes de veure la vida diferents, de cultura, de formació 

espiritual, de costums, etc. enriqueix les persones més que qualsevol altra cosa. Pensem que 

s’hauria de potenciar i ajudar els alumnes a veure que la interculturalitat és riquesa i obre 

possibilitats infinites per fer  una societat més justa, més culta i amb la ment més oberta. 

Volem que els nostres alumnes aprenguin a respectar-se i a respectar les intal·lacions i 

l’edifici on es troben. Volem educar-los en la convivència i la llibertat de pensament. Volem 

transmetre’ls el valor de la diversitat educativa i els ritmes d’aprenentatge diferents per 

potenciar la solidaritat i l’empatia. 

Ens considerem un institut innovador, que treballa per la qualitat educativa i la millora 

continuada buscant l'èxit escolar i educatiu dels nostres alumnes, utilitzant diverses 

metodologies didàctiques, fent formació continuada del professorat i desenvolupant noves 

pràctiques educatives.  

Cal vetllar per establir una bona comunicació entre pares, tutors i  professors, i sobretot 

entre professors i alumnes. 

Impulsem la participació de tota la comunitat educativa en la presa de decisions i 

construcció de la identitat pròpia de centre i treballem per desenvolupar, entre tots, un 

clima de treball i convivència idoni per al desenvolupament de les nostres activitats 

educatives. 
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Volem ser un centre educatiu integrat activament a la ciutat i al nostre entorn per això 

desenvolupem activitats de descorberta i col·laboració amb l’Ajuntament i diverses entitats 

culturals i socials de la ciutat de Reus. 

 

4.2.5- Qualitat educativa i innovació 
 

Els objectius finals de qualitat educativa que tenim com a referents són: 

● Treballar per a l‘èxit educatiu dels nostres alumnes per tal que siguin competents i es 

graduïn en l’Ensenyament Secundari Obligatori i Batxillerat.  

● Orientar personalment els alumnes segons les seves necessitats i expectatives tant 

en els estudis obligatoris, com postobligatoris. 

● Treballar per l’excel·lència educativa creant prou centres d’interès i expectatives 

d’aprenentatge. 

● Millorar el rendiment acadèmic i aprenentatge dels alumnes de diversitat educativa. 

● Aplicar la innovació educativa a les activitats d’ensenyament aprenentatge per 

fomentar la motivació i l’èxit educatiu. 

● Incidir en l'aprenentatge i ús social de la llengua catalana, que és la llengua vehicular 

del centre. 

● Treballar per a la millora continuada dels processos educatius aplicant els recursos 

humans i organitzatius que tenim a l’abast. 

● Fomentar el compromís i implicació de tot l’equip humà del centre per a l’assoliment 

d’aquests objectius de qualitat. 

 

5- Prioritats i objectius educatius  
 

5.1- Objectius educatius generals 
 

Els objectius vinculats al desenvolupament del currículum de les diferents etapes educatives 

són, segons l’article 52 de la LEC: 

a)    Desenvolupar la personalitat, les aptituds i les capacitats generals dels alumnes perquè 

adquireixin les competències i assoleixin el domini dels continguts que es determinin. 

b)    Capacitar els alumnes per a comprendre llur entorn i per a relacionar-s'hi d'una manera 

activa, crítica, cooperativa i responsable. 

c)    Aconseguir que els alumnes assoleixin el coneixement de les característiques socials, 
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culturals, artístiques, ambientals, geogràfiques, econòmiques, històriques i lingüístiques del 

país, i també el coneixement d'altres pobles i comunitats. 

d)   Aconseguir que els alumnes adquireixin unes bones habilitats comunicatives, una 

expressió i comprensió orals, una expressió escrita i una comprensió lectora correctes i el 

domini dels nous llenguatges. 

e)   Aconseguir que els alumnes assoleixin un coneixement adequat del propi cos i 

adquireixin habilitats físiques i esportives. 

f)  Afavorir l'aplicació en situacions diverses i l'actualització permanent dels coneixements 

adquirits pels alumnes. 

 g)   Capacitar els alumnes per a l'exercici de la ciutadania, amb respecte als drets i les 

llibertats fonamentals de les persones i als principis bàsics de la convivència democràtica. 

h)     Capacitar els alumnes per al desenvolupament d'estratègies d'autoregulació dels 

aprenentatges, per a l'aprenentatge autònom i per a l'exercici d'activitats professionals. 

i)  Capacitar els alumnes per a l'anàlisi crítica dels mitjans de comunicació i de l'ús de les 

noves tecnologies. 

j)     Permetre una organització flexible, diversa i individualitzada de l'ordenació dels 

continguts curriculars, especialment als ensenyaments obligatoris, que faci possible una 

educació inclusiva. 

Tenint en compte aquest objectius i els trets d’identitat pròpia del centre, definim els 

següents objectius específics gràcies a un procés que ha comptat amb la participació del 

Consell escolar i del claustre de professorat.  

 

5.1.1- Àmbit acadèmic i formatiu 
 

● Formar persones competents, capaces de desenvolupar habilitats i estratègies per la 

vida diària quotidiana i pel seu futur com ara la formació continuada, aprendre a 

aprendre, flexibilitat i adaptabilitat a l’entorn, treball en equip, creativitat, 

autonomia, etc. Molts dels nostres alumnes treballaran en feines que encara no 

existeixen o que no s’han creat. Només la suma dels coneixements i les habilitats els 

podrà ajudar a assolir els seus objectius. L’ actitud, però, és el factor que serveix per 

multiplicar les seves possibilitats. 

● Promoure una formació integral i completa, en l’àmbit lingüístic, matemàtic, social i 

científic, des de les arts, fins al creixement personal, passant per la cura del cos , els 

hàbits saludables i la sostenibilitat. 

● Crear models  educatius que els alumnes puguin interioritzar i tenir com a referents 

● Fer que l’aprenentatge sigui dinàmic, motivador i socialitzador  
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● Integrar i donar a conèixer els principals valors de  la llengua, la història  i la cultura 

catalanes 

● Aprendre llengües estrangeres per tal de fer-les servir com a llengua vehicular i no 

només com una matèria més.  

● Aprendre a utilitzar eines digitals i entorn virtuals en les activitats d'aprenentatge per 

tal de ser competents digitalment.  

● Treballar en equip de forma cooperativa com a eina d'aprenentatge i socialització per 

tal de desenvolupar qualitats professionals i personals claus en la societat del segle 

XXI. 

● Potenciar l’orientació educativa i l'aprenentatge personalitzat adaptat a les 

necessitats educatives  de cada  l’alumne. 

● Evitar l'abandonament prematur dels estudis potenciant l’orientació educativa al 

final de l’etapa obligatòria 

● Treballar per una educació postobligatòria de qualitat que formi i orienti els alumnes 

cap els estudis superiors. 

 

5.1.2- Àmbit personal  
 

● Educar en valors ètico-cívics per tal de formar persones crítiques, tolerants, amb 

capacitat d’anàlisi i comunicació, proactives, que millorin l’entorn i contribueixin a 

construir una societat millor, més justa i més eficaç amb tots els seus integrants i  que 

treballin per la cultura del respecte i la pau.  

● Fomentar l’adquisició d’hàbits saludables i per tal de  tenir cura de la salut física, 

mental i emocional. 

● Educar en l'autoconeixement i l’autoestima per tal d’aprendre a valorar-se a un 

mateix sense necessitat de menysprear o infravalorar els altres. Ser conscient que 

cada persona és única i irrepetible. 

● Estimular l’afany de superació personal i la voluntat d’enriquir-se d’experiències 

vitals interessants que els facin millors individus. 

● Superar les mancances, les dificultats de l’entorn i els possibles problemes 

emocionals per tal d’ arribar a esdevenir persones plenes. 

● Potenciar el diàleg i la comunicació entre persones diferents per poder compartir  

inquietuds i experiències. 
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5.1.3- Àmbit dels valors socials 
 

● Fomentar l’adquisició d’habilitats socials que permetin la plena integració a la 

societat en harmonia i respecte i el creixement personal. 

● Aprendre a ser persones empàtiques i solidàries, per tal d’evitar problemes com el 

racisme o la discriminació.  

● Educar en el respecte i tolerància a qualsevol ideologia política, religió, cultura, 

gènere, orientació sexual, etc. 

● Fomentar la convivència de tota la comunitat educativa 

● Aprendre a tractar  homes i dones amb respecte i igualtat 

● Aprendre a col.laborar, en la mesura del possible, amb institucions de l’entorn proper 

 

5.1.4- Àmbit del centre i el seu entorn  
 

● Conèixer els valors de l’entorn natural i cultural proper educant en la sostenibilitat, el 

respecte i la necessitat de cuidar el medi ambient per a les futures generacions. 

● Fer de l’institut un centre dinàmic i viu, plenament integrat al seu barri i a la ciutat de 

Reus. 

● Obrir l’institut a la ciutat per tal de participar en projectes i activitats educatives 

col·lectives amb cooperació amb d’altres centres educatius. 

● Potenciar el sentit de pertinença fomentant la participació de tota la comunitat 

educativa en diversos àmbits del centre. 

● Millorar la gestió i organització de l’institut per tal de potenciar els processos 

educatius que s’hi desenvolupen. 

 

5.2.- Objectius estratègics 
 

Després del procés participatiu que ha portat a definir els objectius educatius esmentats en 

l’apartat anterior, aquests es concreten en els següents objectius estratègics: 

1. Fomentar la cultura democràtica i participativa de tota la comunitat educativa. 

2. Millorar l’organització, la coordinació i la gestió interna de l’institut per tal d'afavorir 

els processos educatius. 

3. Millorar i diversificar les metodologies aplicades a l'aprenentatge per tal de millorar 

els resultats educatius. 
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4. Impulsar l’acció tutorial i l’orientació educativa per tal d’adaptar l'aprenentatge a les 

necessitats educatives de l’alumnat. 

5. Crear un pla específic per millorar els resultats educatius de la diversitat educativa 

treballant per l’equitat i l’excel·lència. 

6. Millorar el nivell competencial del nostre alumnat. 

7. Potenciar la inclusió educativa, la cohesió social i convivència. 

8. Treballar pel tractament integrat de les llengües que intervenen en el procés 

d’aprenentatge. 

9. Potenciar i millorar els resultats educatius de l'alumnat de Batxillerat. 

10. Educar en els valors socials i en el voluntariat. Per aquest objectiu es pot consultar el 

projecte de servei a la comunitat Encaix a l’annex 3. 

11. Treballar per a una educació integral i integradora. 

12. Potenciar la imatge externa de l’institut fent-lo un centre obert a l’entorn i a la ciutat. 

13. Aplicar processos avaluatius en diversos àmbits de la gestió i la pràctica docent, per 

tal de fer un seguiment de l’assoliment dels objectius proposats.  

 

6- Criteris d’organització pedagògica 
 

L’article 77 de la LEC fa esment a l’organització pedagògica del centre: Els criteris pedagògics 

del projecte educatiu regeixen i orienten l’exercici professional de tot el personal que, 

permanentment o ocasionalment, treballa al centre. Les mesures i instruments d’acollida o 

de formació del centre faciliten als nous docents el coneixement del projecte educatiu i la 

pertinent adaptació de llur exercici professional. 

La mateixa LEC a l’article 97.4 fa referència a:  Les opcions pedagògiques dels centres que 

presten el Servei d'Educació de Catalunya s'han d'orientar a donar resposta a les necessitats 

dels alumnes, amb la finalitat que assoleixin les competències bàsiques i el màxim 

aprofitament educatiu, d'acord amb llurs possibilitats individuals. Aquestes opcions s'han 

d'incorporar al projecte educatiu i s'han de revisar periòdicament. 

Els criteris que regeixen l’organització pedagògica dels ensenyaments contribueixen al 

compliment dels principis del sistema educatiu i fan possible: 

a)  La integració de de tot l’alumnat  en aplicació del principi d’inclusió. 

b) El desenvolupament de les capacitats de l’alumnat que els permeti la plena integració social i 

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

c) La incentivació de l’esforç individual i grupal, especialment en el treball quotidià al centre. 
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d) L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual, per mitjà de 

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

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

e) L’orientació educativa com a mesura de suport i prevenció del fracàs escolar i 

l’abandonament prematur. 

f) La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre l’alumnat. 

g) L’establiment de regles basades en els principis democràtics, que afavoreixen els hàbits de 

convivència i el respecte a l’autoritat del professorat. 

h) La implicació de les famílies en el procés educatiu per tal de dur a terme un treball conjunt 

de l'institut i la família que permeti una acció coherent i coordinada. 

 

A continuació es concreten els principals criteris d’organització pedagògica del centre: 

 

6.1. Criteris d’organització pedagògica en l’educació obligatòria 
 

Els criteris d’organització pedagògica en l’educació secundària obligatòria contribueixen 
específicament a: 

a) Atendre a les necessitats educatives de l'alumnat, en funció dels recursos a l’abast, per 
tal de facilitar el seu progrés educatiu. 

b) Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de les famílies en el procés educatiu. 

c) Estimular l’estudi fent els aprenentatges contextualitzats, significatius i competencials.  

d) Fer grups heterogenis per tal d’atendre inclusivament la diversitat educativa. 

e) Adequar la funció del professorat i dels professionals d’atenció educativa, com a 
agents del procés educatiu, i les activitats didàctiques a les característiques i les 
necessitats educatives de cada edat, nivell i context sociocultural del grup i dels 
individus que l’integren. 

f) Fer possible l'avaluació objectiva per tal que els resultats de l’avaluació mostrin el 

progrés assolit individualment per cada alumne/a i evidenciïn la correlació entre les 

programacions didàctiques, les activitats d’ensenyament-aprenentatge i els resultats 

acadèmics de l’alumnat  

g) Establir diversos tipus de processos avaluatius, entre ells l’autoavaluació i 

coavaluació, per tal de poder fer un seguiment efectiu del progrés educatiu de cada 

alumne que permeti regular el seu procés d’aprenentatge. 

h) Fer un seguiment del progrés i dificultats que va trobant l’alumne/a en el seu 

aprenentatge per tal poder poder adaptar els objectius educatius i dur a terme una 

orientació educativa efectiva. 
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i) Educar els alumnes en la responsabilitat d’exercir la ciutadania activa per mitjà de la 

participació en els afers de la comunitat educativa. 

j) Educar en normes, valors i hàbits que fomentin el respecte,la tolerància i la 

convivència a la comunitat educativa. 

 

Per tant, a partir d’aquests principis,  l’organització pedagògica del centre a l’ESO es concreta 

en els següents punts: 

1. L’alumnat es distribueix en grups classe, amb les ràtios que determini el Departament 

d’Educació. Els grups classe es constitueixen d’acord amb el nivell o el curs de l’etapa 

educativa que hagin de cursar els alumnes, distribuint-los de forma heterogènia, però 

equivalents, per un mateix nivell, en aplicació del principi d’inclusió educativa. 

Excepcionalment, i tenint en compte els informes d’assoliment de competències de 

6è, rendiment escolar i NEE, l’equip directiu pot decidir crear un grup classe amb 

adaptacions curriculars i dels criteris d’avaluació per tal de potenciar la millora dels 

seus resultats educatius. 

2. Es garanteix la coordinació dels integrants de l’equip docent que intervenen en un 

mateix grup classe. Per curs, s’assigna a cada alumne un tutor designat d’entre el 

professorat, i garanteix la coordinació amb tot el professorat i amb els professionals 

d’atenció educativa. 

3. L’organització dels recursos assignats al centre s’orienta al funcionament d’un grup 

classe per sota de les ràtios establertes per a la millor atenció de l’alumnat a 1r d’ESO 

per tal d’afavorir un bon procés de traspàs entre l’educació primària i secundària. 

4. Segons els recursos disponibles (plantilla, places amb perfil estructural, especialitats 

educatives, etc.), s’apliquen suports per a l’atenció a la diversitat educativa de 

l’alumnat de forma inclusiva que inclouen agrupaments flexibles en les matèries 

instrumentals, hores de desdoblament, dos professors a l’aula, aula d’acollida  i 

atenció individualitzada en alguns casos.  

5. Es fa una atenció específica a la diversitat educativa en la franja alta (excel·lència) 

gràcies als agrupaments flexibles, desdoblaments i programes d’innovació educativa 

(robòtica, plurilingüisme, treball per projectes, servei comunitari, etc.). 

6. S’estableixen els mecanismes necessaris per garantir per mitjà de les actuacions de 

tutoria necessàries, la comunicació entre el centre i les famílies a propòsit del progrés 

personal de llurs fills i de la cohesió del grup tant per als alumnes com les famílies. El 

centre compta amb una pla d’acció tutorial (PAT) coordinat a nivell de coordinació 

pedagògica. 
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7. En l’educació secundària obligatòria, l’atenció docent s’organitza equilibrant 

l’especialització curricular del professorat amb les necessitats del centre i la necessària 

globalitat de l’acció educativa.  

8. En l’educació secundària obligatòria es potencia la tutoria i l’orientació educativa, 

acadèmica i professional per tal de potenciar l’èxit educatiu i evitar l’abandonament 

prematur dels estudis. 

 

 

6.2. Criteris d’organització pedagògica en els ensenyaments postobligatoris 
 

Els criteris que regeixen l’organització pedagògica dels ensenyaments postobligatoris, els 

elements organitzatius contribueixen a: 

a) Fomentar i educar en la responsabilitat i el compromís de l’alumnat en l’estudi i el 

seu procés d'aprenentatge, sens perjudici de continuar fomentant el paper de les 

famílies en l’educació dels fills. 

b) Fer possible una formació acadèmica de qualitat que faciliti la transició dels alumnes 

als estudis superiors universitaris, als CFGS o bé al món laboral. 

c) Fer possible l’assoliment de competències vinculades al BAT i enteses com el conjunt 

de capacitats i habilitats que utilitza una persona en el desenvolupament de 

qualsevol tasca per tal d’assolir amb èxit els objectius fixats. 

d) Adequar la funció del professorat com a agent del procés educatiu, a les 

característiques i les necessitats educatives d’aquesta etapa i de l’alumnat, tenint en 

compte els elements curriculars i especificitats de cada matèria i sens perjudici del 

manteniment de la coherència global dels elements educatius de la formació. 

e) Fer possible l'avaluació objectiva per tal que els resultats de l’avaluació mostrin el 

progrés assolit individualment per cada alumne i evidenciïn la correlació entre les 

programacions didàctiques, les activitats d’ensenyament-aprenentatge i els resultats 

acadèmics de l’alumnat. 

f)  Potenciar l’exercici de la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers de 

la comunitat. 

 

A partir d’aquests principis,  l’organització pedagògica del centre pel que fa a Batxillerat es 

concreta en els següents punts: 

1. Els alumnes es distribueixen en els grups classe de cada nivell agrupats en els seus 

itineraris o modalitats en la mesura que els grups en un nivell quedin equilibrats en 
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quantitat d’alumnes tenint en compte la ràtio que estableix el Departament 

d’Educació. 

2. La distribució de  matèries comunes i de modalitat que ofereix el centre es concreten 

en dos modalitats de batxillerat: el científic-tecnològic, amb els itineraris de ciències 

de la salut i tecnològic i el social-humanístic, amb els itineraris econòmic, ciències 

socials i humanístic. 

3. Al Batxillerat nocturn, i degut a la tipologia del seu alumnat,  s’ofereixen només 

algunes de les matèries de modalitat de cadascun dels itineraris dels batxillerats 

científic-tecnològic i social-humanístic. 

4. El grup classe disposa d’un tutor, designat d’entre el professorat que s’encarrega de 

la docència. Correspon al tutor de cada grup garantir l’atenció educativa general de 

l’alumnat, directament i per mitjà de l’orientació de l’acció conjunta de l’equip 

docent, i també li pertoca la comunicació entre el centre i les famílies a propòsit del 

progrés personal de llurs fills. 

5. Es garanteix la coordinació dels integrants de l’equip docent que intervenen en un 

mateix grup classe i entre el professorat que imparteix la mateixa matèria en els 

diversos cursos del mateix nivell 

6. Segons els recursos disponibles (plantilla, places, especialitats educatives, etc.), 

s’apliquen suports educatius que inclouen desdoblaments d’algunes matèries, total o 

parcialment.  

 

 

6.3. Criteris d’organització pedagògica per a l’atenció de l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques 
 

1. L’atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva. 

2. Es consideren els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la 

participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment 

de llurs condicions i capacitats. 

3. S’entén per alumnes amb necessitats educatives específiques: 

a) Els alumnes que tenen necessitats educatives especials, que són els afectats per 

discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, els que manifesten trastorns greus de 

personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus. 

b) Els alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de la incorporació 

tardana al sistema educatiu o derivades de situacions socioeconòmiques 

especialment desfavorides. 
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4. En relació als alumnes amb necessitats educatives especials, s’ha de garantir, 

prèviament a llur escolarització al centre, l’avaluació inicial d’aquestes necessitats, 

l’elaboració d’un pla individualitzat i l’assessorament a cada família directament 

afectada. Un cop avaluades llurs necessitats educatives i els suports disponibles, es 

farà un seguiment del progrés educatiu d’aquests alumnes a càrrec del tutor, l’equip 

docent i l’orientació educativa.  

5. En relació als alumnes d’incorporació tardana o nouvinguts, convindrà establir i 

facilitar recursos i mesures d’avaluació del coneixement de les llengües oficials o de 

les competències bàsiques instrumentals, i també mesures d’acollida (aula 

d’acollida). 

6. La CAD (comissió d’atenció a la diversitat) formada per la coordinadora 

pedagògica, la cap d’estudis adjunt, les orientadores educatives i que periòdicament 

compta amb la presència dels membres de  l’EAP i del referent de centre de l’àrea de 

Benestar social de l’ajuntament de Reus, fa un seguiment dels alumnes amb NEE, 

amb dictamen o sense, per tal de coordinar les accions educatives i les accions en 

l’entorn sociofamiliar d’aquests alumnes.  

7.Per tal de poder fer un seguiment dels alumnes amb NEE d’aprenentatge i /o 

degudes al seu entorn sociofamiliar, la CAD fa dues reunions setmanals: una 

s’anomena CAD pedagògica i l’altra CAD social. 

8. Els acords presos a les CAD es transmeten via coordinació als tutors i a la resta de 

l’equip docent, si és el cas.  

 

6.4. Criteris d’organització per a atendre els alumnes amb trastorns 
d’aprenentatge o de comunicació relacionats amb l’aprenentatge escolar 
 

1. S’inclouen els elements metodològics i organitzatius necessaris per atendre 

adequadament els alumnes amb trastorns d’aprenentatge o de comunicació que 

puguin afectar l’aprenentatge i la capacitat de relació, de comunicació o de 

comportament. 

2. Els serveis educatius estableixen els protocols per a la identificació dels trastorns 

d’aprenentatge o de comunicació i l’atenció metodològica adequada. A partir d’aquí 

el centre determina les actuacions a realitzar amb aquests alumnes. 

  

6.5. Criteris d’organització per a atendre els alumnes amb altes capacitats.  
 

Els serveis educatius estableixen els protocols per a la identificació dels alumnes amb altes 

capacitats i l’atenció metodològica adequada. A partir d’aquí el centre determina les 

actuacions a realitzar amb aquests alumnes. 
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6.6 - Criteris per a la concreció competencial del currículum 
 

D’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, s’entén per currículum la 

regulació dels elements que determinen els processos d’ensenyament i aprenentatge per a 

cada un dels ensenyaments.  

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix que correspon al Govern de la 

Generalitat de Catalunya determinar el currículum per a cadascuna de les etapes i 

ensenyaments del sistema educatiu català, en el marc dels aspectes que garanteixen 

l’assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna 

regulats per les lleis. 

El currículum a l’educació secundària obligatòria s’ha d’orientar a l’adquisició de les 

competències bàsiques i a facilitar la incorporació dels alumnes als estudis posteriors, a la 

vida adulta i el desenvolupament de l'aprenentatge al llarg de la vida (art. 59.3 LEC).  

Per contribuir a l’assoliment de les competències clau, el currículum de l’educació 

secundària obligatòria recull el conjunt de competències bàsiques de les matèries agrupades 

per àmbits de coneixement, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació d’aquesta 

etapa. Les competències bàsiques esdevenen objectius d’aprenentatge de final d’etapa. 

El currículum s’articula segons la següent estructura: les competències bàsiques, així com els 

continguts i els criteris d’avaluació en els diferents cursos (Art. 7 Decret 187/2015). 

El Departament ha de determinar les vies i les matèries que han de garantir l’assoliment dels 

objectius del batxillerat i l’adquisició de les competències pròpies de cada modalitat, i pot 

establir, en definir les vies, agrupacions de matèries de modalitat i matèries optatives. Els 

centres han d’establir mesures per adequar la proposta educativa del batxillerat a les 

necessitats dels alumnes (art 61.2 LEC). 

Dins del marc legal i en exercici de la seva autonomia, cada centre pot establir concrecions i 

adaptacions curriculars que millorin l'adquisició de les competències i el desenvolupament 

dels aprenentatges dins de cada etapa.  

Les adaptacions curriculars que ofereix l’institut Salvador Vilaseca, pel que fa a l’ESO estan 

vinculades a cadascun dels àmbits i les matèries en les seves activitats d'aprenentatge i els 

seus criteris d’avaluació, i queden reflexades en les programacions didàctiques. Algunes 

adaptacions curriculars singulars són: l’enfocament globalitzat i el treball per projectes dins 

de l’àmbit de les ciències socials i naturals, lingüístic i científic-matemàtic, l’agrupament 

d’algunes matèries per facilitar l’assoliment de les competències bàsiques de primària, no 

assolides al final de l’etapa, en un grup-classe de 1r d’ESO, les franges de matèries optatives 

a 3r i 4t d’ESO que potencien la inclusió dins de l’abordatge de la diversitat educativa, les 

adaptacions curriculars grupals en alguns grups anomenats de diversitat i els projectes 

d’innovació com ara el plurilingüisme, el projecte de Servei Comunitari Encaix, el pla lector 

del centre, les arts escèniques, etc. 
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L’institut Salvador Vilaseca treballa per una organització flexible, diversa i individualitzada de 

l'ordenació dels continguts curriculars, especialment als ensenyaments obligatoris, que faci 

possible una educació inclusiva. 

Pel que fa al Batxillerat, les adaptacions curriculars que ofereix l’institut estan vinculades a 

les matèries comunes i de modalitat dins dels seus objectius, continguts i criteris d’avaluació, 

tal i com reflexen les seves programacions didàctiques. L’organització de les matèries Estada 

a l’empresa i Treball de recerca i la franja de matèries optatives de 2n de Batxillerat són 

adaptacions curriculars singulars del centre pel que fa al Batxillerat. 

 

6.7. Projectes d'innovació pedagògica. 
 

L’institut Salvador Vilaseca és defineix com un centre innovador, inclusiu, que treballa per 

l’educació integral, social i la coeducació i que col·labora amb diverses entitats de la ciutat i 

participa en diversos programes d’innovació del Departament d’Educació i de la Regidoria 

d’Ensenyament de la ciutat de Reus.  

Els programes d’innovació pedagògica més destacats que duem a terme són: 

 

Programa d’innovació Àmbit - Finalitat Nivell 

Plurilingüisme Millora de les CB en anglès De 1r a 4t d’ESO 

Projecte e-twinning Millora de les CB en anglès A 1r i 2n d’ESO 

Colònies escolars 
d’immersió lingüística en 

anglès 

Millora de les CB en anglès  

Treball per projectes Nova metodologia d'aprenentatge 
que treballa interdisciplinàriament 
diverses matèries . Millora de les 

CB d’aquestes matèries i la 
motivació per l’aprenentatge. 

De 1r a 3r d’ESO 

Pla d’impuls a la lectura Millora de les competències en 
lectura comprensiva 

De 1r a 3r d’ESO 

Pla del gust per la lectura Estímul de la lectura per plaer De 1r a 3r d’ESO 

Servei comunitari: Encaix Educació social i servei a la 
comunitat 

4t d’ESO 
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Certamen de la cançó 
improvisada 

Treball interdisciplinar de català i 
música 

1r d’ESO 

Batucada Treballa el ritme i la cohesió i es 
treballa amb les escoles adscrites 

Matèria optativa de 
3r d’ESO 

Teatre musical Treball interdisciplinari de les arts 
escèniques en diverses matèries 

optatives de 4t 

Matèries optaties de 
3r i 4t d’ESO 

Coral Canta-l’i Treballa el cant coral i participa en 
diversos certàmens de la ciutat 

Matèries optatives 
de 3r i 4t d’ESO 

 

 

 

6.8- L’avaluació i la promoció de curs 
 

L’avaluació és un element clau del procés educatiu que té per objectiu fer un seguiment del 

progrés formatiu, acadèmic i educatiu de l’alumne a llarg de l’ensenyament obligatori i 

postobligatori. 

La normativa que regula actualment l’avaluació és: 

L'article 2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, concreta els principis específics 

que regeixen el sistema educatiu, entre els quals hi ha l'aplicació general de criteris i 

procediments d'avaluació. 

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en l'article 28, estableix el marc 

d'avaluació dels aprenentatges dels alumnes de l'educació secundària obligatòria. 

El Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària 

obligatòria, en el capítol 4, determina els principis i les característiques de l'avaluació i el pas 

de curs dels alumnes d'aquesta etapa. 

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

sistema educatiu inclusiu. 

El Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 

batxillerat  

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. 
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6.8.1- L’avaluació i la promoció de curs a l’Ensenyament Secundari Obligatori 
 

En el capítol 4, l’article 25 del decret d’ordenació d’ESO defineix els criteris generals de 

l'avaluació: 

1. L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària obligatòria és 

global, contínua i diferenciada segons les matèries i té com a finalitat la millora dels 

processos d’aprenentatge dels alumnes. El professorat ha d’avaluar tenint present 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 bàsiques i dels objectius de cada matèria. 

3. L’equip docent, coordinat pel tutor del grup, ha d’actuar de manera col·legiada en tot el 

procés d’avaluació i en l’adopció de les decisions que en resultin. 

4. L’avaluació de l’alumnat que ha disposat, a més de les mesures generals, de mesures 

específiques o extraordinàries, s’ha de fer en relació amb aquestes mesures. 

5. Els pares o tutors legals han de conèixer la situació acadèmica de l’alumne, les decisions 

relatives al procés que ha seguit i el seu progrés educatiu. 

En el preàmbul de l’ordre d’avaluació a l’ESO es diu textualment L'avaluació té la finalitat de 

regular el procés d'aprenentatge i comprovar el grau d'assoliment de les competències dels 

àmbits, d'acord amb els ritmes i capacitats d'aprenentatge dels alumnes. També ha de 

permetre comprovar el grau d'assoliment de les competències tant les dels àmbits associats 

a les matèries com les dels àmbits transversals. L'avaluació en l'educació secundària 

obligatòria ha de ser global, contínua i diferenciada atenent les matèries del currículum.  

En l'avaluació de final de curs, s'ha de decidir sobre el pas de curs d'acord amb la valoració 

del progrés global de cada alumne amb relació a l'assoliment de les competències dels 

diferents àmbits i matèries de l'etapa. Al final de l'etapa s'ha de decidir sobre l'obtenció del 

títol tenint en compte el grau d'assoliment d'aquestes competències.” 

“La finalitat de l'avaluació és acompanyar i millorar el procés d'aprenentatge dels alumnes 

pel que fa als continguts i al grau d'assoliment de les competències, tenint en compte els 

ritmes i les potencialitats de cadascú. L'avaluació també ha de permetre als alumnes i als 

professors analitzar les dificultats del procés d'aprenentatge i trobar estratègies per superar-

les. 

L'alumne és part activa del seu procés d'aprenentatge i l'avaluació li aporta l'orientació 

necessària per millorarlo. Per això és necessari que els alumnes coneguin prèviament els 

objectius d'aprenentatge i els criteris d'avaluació de les activitats que porten a terme, i que 

rebin un retorn qualitatiu dels resultats obtinguts que afavoreixi l'autoregulació de 

l'aprenentatge. Amb aquest objectiu s'han de diversificar les activitats i els instruments 

d'avaluació, incorporant mecanismes d'autoavaluació i coavaluació a l'avaluació que fan els 

docents. 
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Participació de l'alumne 

En el marc del currículum competencial, l'alumne ha d'esdevenir part activa del seu procés 

d'aprenentatge, adreçat a l'assoliment de les competències. Per tant, ha d'apropiar-se dels 

objectius d'aprenentatge i conèixer els criteris i instruments d'avaluació per poder participar 

activament en el seu progrés i en la millora dels seus resultats. 

 

Participació de les famílies 

Els professors han d'informar els alumnes i les seves famílies dels criteris d'avaluació 

generals del centre i dels de cada matèria, així com de les estratègies per millorar els nivells 

competencials no assolits. 

3. Després de cada sessió d'avaluació, almenys un cop per trimestre, el tutor o tutora ha 

d'informar per escrit, mitjançant l'informe d'avaluació, els alumnes i els seus pares o tutors 

legals del desenvolupament del seu procés d'aprenentatge en els àmbits associats a les 

matèries i en els transversals, i de les habilitats de relació i socialització. 

4. En finalitzar cada curs s'ha d'informar per escrit els alumnes i els pares o tutors legals dels 

resultats de l'avaluació final. Aquesta informació ha de contenir, almenys, les valoracions 

sobre el grau d'assoliment de les competències, la decisió sobre el pas de curs o la superació 

de l'etapa, i el consell orientador amb les recomanacions de l'equip docent. La informació 

sobre el grau d'assoliment de les competències s'ha de completar amb comentaris relatius 

als criteris d'avaluació i a les competències o dimensions. També pot incloure, si cal, les 

indicacions dels professors respecte a les activitats proposades a l'alumne per al període de 

vacances. 

 

6.8.2- Criteris d’avaluació d’ESO propis de  centre. 
 

1. L'avaluació és global, contínua i diferenciada 

2. L'avaluació ha de permetre regular els aprenentatges, és a dir, identificar les 

dificultats i els errors i trobar camins per superar-los, és a dir, ha de ser formadora i 

formativa alhora. 

3. L’avaluació, a través de la valoració dels seus resultats, també és qualificadora i 

acreditativa ja que permet comprovar si s’han assolit els objectius educatius 

plantejats.  

4. L'alumne ha de ser tingui una part activa en seu progrés i per això és important que 

per conegui per endavant quins són els objectius finals del procés d’aprenentatge de 

cada matèria i àmbit. És per això que caldrà informar als alumnes dels objectius 
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d’aprenentatge i dels criteris d'avaluació i cal utilitzar eines com ara la coavaluació i 

l’autoavaluació. 

5. Els docents utilitzaran diferents moments i instruments d’avaluació (activitats, 

proves, rúbriques, observació a l’aula, etc.)per atendre les diferents formes i ritmes 

d'aprenentatge i de comunicació.  

6. En determinades circumstàncies i, per tal d’atendre aquells alumnes que manifesten 

certes dificultats en l’aprenentatge, es programaran adaptacions curriculars i dels 

criteris d'avaluació a nivell grupal. En aquests grups també s’aplicaran recursos 

educatius complementaris (professorat de suport, orientació educativa, etc.) per a la 

millora educativa, en funció la disponibilitat amb què compti el centre. 

7. La Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) és l’encarregada de prendre la decisió 

d’elaborar un pla de suport individualitzat (PI) als alumnes que així ho requereixin.  

8. Els PI s’avaluaran i actualitzaran d’acord amb el progrés personal de l’alumne. 

9. Les materìes interdisciplinars, com ara el treball per projectes, tindran una 

programació específica, les qualificacions de la qual van vinculades a l’assoliment de 

les competències de les matèries implicades. 

10. El grau d’assoliment de les competències transversals, com ara l’àmbit digital i el 

personal i social, serà avaluat per les diverses matèries de cada curs i nivell. El Pla TAC 

del centre té distribuït els objectius d’aprenentatge de les competències digitals per 

cada departament didàctic i el/la coordinador/a pedagògica establirà com es 

descriurà l’assolilment de les competències personal i social des de les diferents 

àrees. 

11. Si un alumne està en un curs determinat, però té nivells competencials no assolits 

dels curs anteriors en una o més matèries, els professors d’aquestes matèries hauran 

de vetllar per desenvolupar activitats de reforç i/o consolidació de forma coordinada 

amb el seu departament didàctic. 

12. En l’avaluació final l’equip docent decidirà, justificadament, els alumnes que 

promocionen i els que resten pendents de l’avaluació extraordinària. 

13. En l'avaluació final s’inclourà un consell orientador que inclogui recomanacions per 

millorar el grau d’assoliment dels nivells competencials no assolits el curs següent. 

14. En el marc de l'avaluació contínua, l'assoliment de les competències del curs de les 

matèries amb continuïtat  dins l'etapa i dels àmbits transversals comporta 

l'assoliment dels nivells competencials no assolits en cursos anteriors. 

15. Pel que fa a les matèries de no continuïtat (Biologia i Geologia, Física i Química, ED 

Visual i Plàstica i Música), cada centre ha d'organitzar activitats adreçades a millorar 

els nivells competencials no assolits. L'avaluació d'aquestes activitats ha de quedar 
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reflectida en les actes del curs següent, que recullen també les matèries de cursos 

anteriors que no es fan aquell any i ha d’estar coordinada pels departaments 

didàctics. 

16. En la junta d’avaluació extraordinària l’equip docent decidirà els alumnes que resten 

en el mateix curs o promocionen al curs següent tenint en compte l’assoliment de les 

competències del diferens àmbits, dels àmbits transversals i la maduració, progrés i 

evolució personal i social de l’alumne.  

17. L’equip pot decidir el pas al curs següent d'un alumne amb nivells competencials no 

assolits quan consideri que l'alumne té bones expectatives de millora i que el pas de 

curs és positiu per a la seva evolució acadèmica i personal. 

18. La repetició es considera un fet extraordinari i cal justificar-la adequadament, si és el 

cas, en l’informe final d’avaluació amb unes indicacions personalitzades, orientades a 

superar les dificultats detectades en el curs anterior i que en algun cas poden 

comportar un PI, així com la comunicació a les famílies. 

19. De manera excepcional, un alumne pot repetir dues vegades quart curs si no ha 

repetit en cursos anteriors. 

 

Graduació de 4t d’ESO 

Es considera que un alumne ha superat l'etapa quan ha assolit les competències dels àmbits 

associats a les matèries i les dels àmbits transversals. 

20. L'equip docent, considerant la maduresa de l'alumne i les seves possibilitats de 

progrés, pot decidir que un alumne obtingui el títol encara que tingui avaluació 

negativa en una matèria o dues que no siguin simultàniament Llengua Catalana i 

Literatura, Llengua Castellana i Literatura, i Matemàtiques. 

21. Si en finalitzar l’etapa l’alumne no obté el títol, pot romandre un any més a quart. 

Aquesta opció ha d'anar acompanyada d'unes indicacions personalitzades, 

orientades a superar les dificultats detectades en el curs anterior. 

22. L’institut organitzarà anualment proves per als alumnes que no hagin superat el 

quart curs i hagin superat l'edat màxima de permanència a l'etapa. 

23. El consell orientador a 4t d’ESO també ha d’incloure, mitjançant un informe motivat, 

una orientació específica amb relació al seu itinerari en l'ensenyament postobligatori 

i/o professionalitzador. 

 

Càlcul de la qualificació mitjana d’ESO 
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24. 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. 

25. 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. 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. 

26. 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. 

 

6.8.3- Criteris d’avaluació i promoció al Batxillerat 
 

Normativa vigent 

DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 

batxillerat 

 

6.8.4- Criteris d'avaluació del Batxillerat propis de centre 
 

Introducció 

Els estudis de Batxillerat compten amb un seguit de matèries comunes, de modalitat i 

optatives. Les matèries comunes són la Llengua catalana, Llengua castellana, Anglès, 

Filosofia (1r) i Hª de la Filosofia (2n), Ciències pel món contemporani (1r), Ed. Física (1r), 

Història (2n) i treball de recerca (2n). La tria de matèries de modalitat ofertes pel centre 

defineix la modalitat de Batxillerat que cursa l’alumne. A l’institut Salvador Vilaseca 

s’ofereixen dues modalitats de Batxillerat: Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències 

socials. 

 Criteris d’avaluació comuns 

L’avaluació de les diverses matèries de Batxillerat es fa a partir de proves específiques o 

exàmens i  d’altres activitats d’aula, presentacions,  treballs, etc., segons indica la 

programació de cadascuna de les matèries. Cada professor explica als alumnes a l’inici de 
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curs els criteris d’avaluació pròpies de la seva matèria que consten en la programació 

didàctica del seu de departament i que es basen en el currículum del Batxillerat. També 

s’expliquen els criteris de càlculs de qualificacions trimestrals  i finals així com les 

ponderacions entre els diferents elements (exercicis, treballs, presentacions, etc.) o 

proves que es tenen en compte i que també s’especifiquen en les programacions dels 

departaments didàctics. 

Els criteris d’avaluació comuns a totes les matèries del Batxillerat són: 

1-    Al llarg del trimestre es duran a terme, com a mínim, dues proves d’avaluació 

o exàmens. La ponderació entre elles s’especifica en la programació de cada 

departament i s’explica als alumnes a l’inici de curs. 

2-    En el 3r trimestre de 2n de Batxillerat i donat que aquest trimestre és més curt 

que el 1r i el 2n, és possible que només es dugui a terme una prova avaluativa 

o un examen. 

Setmana d’exàmens 

A Batxillerat cada trimestre es duu a terme una setmana d’exàmens en la qual es 

distribueixen diàriament dos exàmens de les diverses matèries. Durant aquesta setmana 

se suspenen les classes ordinàries . El coordinador de Batxillerat duu a terme la distribució 

dels exàmens durant la setmana tenint en compte criteris pedagògics i es consensua amb 

els alumnes. La setmana anterior a la setmana d’exàmens no hi ha cap examen ni control. 

Totes les matèries fan que l’examen d’aquesta setmana tingui un pes important en la 

nota de l’avaluació. 

Els exàmens de les matèries que s’imparteixen en diferents grups d’alumnes diversos 

professors han de ser el mateix, ha d’estar consensuat pel departament corresponent i 

basar-se en els criteris d’avaluació de les PAU. 

Al llarg del trimestre es duen a terme diverses activitats pràctiques a l’aula (exercicis, 

pràctiques, presentacions, treballs, làmines de dibuix, etc.) que contribueixen a assolir els 

continguts i competències de les matèries. Aquestes activitats també tenen un pes 

específic important en la nota trimestral i final de les matèries i la presentació d’alguna 

d’elles pot ser indispensable per aprovar. 
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Les matèries no lingüístiques també tenen en compte la presentació, l’ortografia i 

l’expressió escrita de les diferents activitats dutes a terme (controls, treballs, exàmens, 

etc.) i la nota podria penalitzar-se fins a 1 punt per faltes d’ortografia, gramaticals o mala 

presentació. 

Faltes d’assistència  i avaluació 

L’alumne que falti a un examen d’avaluació i ho pugui justificar amb un document oficial, 

té dret a fer l’examen en un altre dia i hora, segons decideixi el professor.  

L’alumne que falti de forma justificada a un control pot repetir o no la prova, a criteri del 

professor. 

Les faltes d’assistència són controlades diàriament pels professors,  registrades a la 

plataforma educativa del centre i coordinades pels tutors. Periòdicament es comunica als 

pares les faltes d’assistència injustificades del seu fill. Les acumulacions de faltes 

d’assistència tenen efecte sobre la qualificació de les matèries del batxillerat.  

Criteris d’avaluació de les diverses matèries de Batxillerat 

Les matèries de Batxillerat es poden dividir en dos grups segons el seu tipus d’avaluació al 

llarg del curs: 

1. Matèries d’avaluació contínua: la matèria segueix un progrés al llarg del curs  que 

s’acumula en les successives avaluacions trimestrals (Català, Castellà, Anglès, 

Geografia, Història i Filosofia). 

Criteris d’avaluació específics 

Dins de cada avaluació les notes es calculen per la mitjana ponderada de les diferents 

proves o exàmens. 

En l’examen final de la 3ª avaluació s’avalua la matèria de tot el curs 

Cada avaluació recupera l’anterior. La lectura de llibres i els verbs irregulars (Anglès) es 

recuperen a part. 

Si es suspenen  les tres avaluacions del curs l’alumne no pot presentar-se a la recuperació 

parcial sinó que cal que es presenti a la convocatòria extraordinària. 

L’examen de la convocatòria extraordinària és un examen global de tota la matèria. 
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2. Matèries d’avaluació no contínua: la matèria està dividida en un conjunt de blocs 

temàtics que s’avaluen i es recuperen independentment (Matemàtiques, Física, 

Química, Biologia, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Tecnologia, Dibuix 

tècnic, CMC, Economia, Economia d’empresa i optatives). 

Criteris d’avaluació específics 

La nota de cada bloc temàtic es calcula a partir de la mitjana ponderada de les proves i/o 

exàmens. 

En alguns casos la durada d’un bloc no coincideix exactament amb la durada de 

l’avaluació, i per tant, la nota del bloc no es correspon a la de l’avaluació. 

Cada avaluació o bloc es recupera independentment. 

L’alumne que al llarg del curs ha suspès totes les avaluacions i/o blocs no es pot presentar 

a la recuperació parcial de la matèria, sinó que cal que es presenti a la convocatòria 

extraordinària. 

L’examen de la convocatòria extraordinària és un examen global de tota la matèria. 

L’avaluació del Treball de Recerca 

El treball de recerca que es duu a terme a 2n de Batxillerat té un valor ponderat d’un 10 % 

en la nota final del Batxillerat. 

El treball de recerca s’inicia durant el 2n trimestre de 1r de Batxillerat amb l’assignació 

dels alumnes a un departament didàctic. Els tutors que han dirigit els treballs de recerca 

de 2n de Batxillerat durant el 1r trimestre d’un curs són els que iniciaran els treballs de 

recerca del curs següent  amb alumnes de 1r de Batxillerat durant el 2n trimestre. Tots els 

alumnes de 1r de Batxillerat han de tenir un tutor assignat de treball de recerca i haver 

entregat un índex i una referència bibliogràfica que els permeti treballar durant les 

vacances d’estiu de 1r a 2n de Batxillerat. 

El treball de recerca i l’exposició oral d’aquest sempre s’ha de fer en català, llengua 

vehicular del centre,  excepte en les matèries de Llengua Castellana i Literatura Castellana 

i Anglès. 
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Els alumnes poden optar per fer el treball de recerca i l’exposició oral en anglès tot i que 

no estigui vinculat al departament d’anglès. En aquest cas s’assignarà un tutor que tingui 

prou nivell d’anglès per dirigir el treball. 

En l’avaluació del treball de recerca es té en compte com s’han seguint les directrius 

marcades pel tutor/a ( 30 %), el contingut i l’exposició oral (70 %). L’alumne serà avaluat a 

través d’una rúbrica. 

Cal respectar els terminis d’entrega de les diferents parts del Treball de Recerca (índex, 

esborrany i treball definitiu). 

La nota final s’acorda entre el tutor del treball i l’altra membre del tribunal de treball de 

recerca després d’haver llegit el treball i sentit l’exposició oral de l’alumne. La nota 

màxima si hi ha faltes d’ortografia és un 9. La nota màxima pels treballs bibliogràfics és un 

7. 

En el cas que hi hagi evidències de plagi total o parcial del treball, el treball estarà suspès i 

caldrà recuperar-lo. 

Si se suspèn el treball de recerca caldrà recuperar-lo a través d’una convocatòria 

extraordinària com les altres matèries del Batxillerat. 

 Avaluacions final i extraordinària. Nota final de Batxillerat 

Els alumnes de 1r de Batxillerat tenen l’avaluació final al mes juny i l’extraordinària al mes 

setembre. 

Per promocionar de 1r a 2n de Batxillerat cal tenir com a molt dues matèries suspeses de 

1r de Batxillerat. Les matèries pendents s’han de recuperar al llarg de 2n curs. 

Els alumnes de 2n de Batxillerat tenen l’avaluació final al mes de maig i l’extraordinària al 

mes de juny. 

Aquells que aproven 2n de Batxillerat (incloent les matèries pendents) en l’avaluació final 

poden presentar-se a les PAU de juny. Els que aproven en l’avaluació extraordinària 

poden presentar-se a les PAU el mes de setembre. 

La nota de Batxillerat es calcula a partir de la mitjana de totes les matèries. Aquesta nota 

val un 90% de la nota final de Batxillerat i el Treball de recerca el 10 % restant. 
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6.9 La inclusió educativa i l’atenció a la diversitat 
 

6.9.1. Principis d’inclusió i coeducació 
 

La inclusió escolar i la cohesió social són dos dels principis generals que inspiren el sistema 

educatiu de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació), que se sustenten en el 

reconeixement internacional sobre el fet que l’educació inclusiva és un pilar fonamental per 

promoure la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits de la vida, des de la 

infància fins a la vellesa. 

Parlar d’una escola per a tothom implica concretar els principis següents: 

• El reconeixement de la diversitat com un fet universal. 

• El sistema inclusiu com l’única mirada possible per donar resposta a tots els alumnes. 

• La personalització de l’aprenentatge perquè cada alumne pugui desenvolupar al màxim les 

seves potencialitats. 

• L’equitat i la igualtat d’oportunitats com a dret de tots els alumnes a rebre una educació 

integral i amb expectatives d’èxit. 

• La participació i la coresponsabilitat per construir un projecte comú a partir del diàleg, la 

comunicació i el respecte. 

• La formació del professorat per promocionar oportunitats de creixement col·lectiu i per 

desenvolupar projectes educatius compartits. 

 (Doc: De l’escola inclusiva al sistema inclusiu). 

Per tal d’abordar la diversitat educativa des del punt de vista inclusiu, el centre treballa per  

la creació de contextos d’aprenentatge en els quals es proporcionin múltiples maneres de 

presentar la informació, múltiples formes d’acció i representació i múltiples maneres de 

comprometre’s, sempre tenint en compte l’ús educatiu de les tecnologies de la informació i 

la comunicació (TIC), com a eines que faciliten la personalització dels aprenentatges i dels 

suports. 

La coordinació pedagògica i  l’orientació educativa són eines clau per tal de planificar les 

mesures i els suports educatius a partir de l’observació del progrés dels alumnes i de les 

seves necessitats, a fi de donar a cadascú la intensitat de suport adequada per millorar-ne el 

nivell competencial. Aquestes mesures i suports han de ser universals, per a tot l’alumnat, 

però també poden ser addicionals (Aula d’acollida, Pla intensiu de millora (PIM), programes 

de diversificació curricular (PdC), ..) o intensius (UEC, ..) si així es considera necessari per la 

millora educativa i el progrés de l’alumne. 
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El treball per un institut més inclusiu comporta una estructura flexible del centre, treballar 

l’ensenyament col·laboratiu, el desenvolupament i la coordinació de l’orientació inclusiva, el 

Pla d’atenció a la diversitat i la composició heterogènia de l’alumnat. 

Pel que fa al treball de la diversitat a l’aula cal promoure l’aprenentatge cooperatiu, la 

resolució participativa dels problemes relacionals i dels conflictes, l’ensenyament multinivell 

i les mesures facilitadores de l’atenció a la diversitat a l’aula amb una orientació inclusiva (la 

docència compartida, la tutoria entre iguals, els suports tecnològics, el treball per racons i els 

tallers dins l’aula, els tallers/activitats internivells i el treball en petits grups 

dins l’aula, etc.). 

 Pel que fa a la coeducació, el centre promou la igualtat d'oportunitats de noies i nois; 

incorpora la perspectiva de gènere a l'acció educativa; preveu i gestiona comportaments i 

actituds discriminatoris per raó de gènere; potencia el reconeixement, la cooperació i el 

respecte mutu, i promou nous i millors models identitaris de masculinitat i de feminitat. 

Aquests principis, en desenvolupament del caràcter propi del centre, informa aquest 

projecte educatiu, amb la corresponent incidència en les programacions d'aula i en les 

activitats educatives. 

En el desenvolupament del procés educatiu el centre vetlla per garantir especialment: 

• La promoció d'un llenguatge verbal i gràfic que tracti equitativament ambdós sexes. 

• L'ús no sexista dels espais educatius del centre. 

• La utilització de llibres de text i materials didàctics i curriculars que promoguin un tracte 

equitatiu entre dones i homes. 

• La incorporació als continguts curriculars de la perspectiva de gènere, dels sabers de les 

dones al llarg de la història i de les tasques de cura envers les persones i els espais. 

La potenciació d'una educació afectiva i sexual que afavoreixi la construcció d'una sexualitat 

positiva i saludable. 

• L'orientació professional i acadèmica no estereotipada i sense discriminacions sexuals ni 

socials. 

• La gestió positiva de les situacions de conflicte vinculades a comportaments i actituds de 

caràcter sexista i d'orientació afectiva sexual. 

 

 

 

6.9.2.  L’atenció a la diversitat educativa 
 

L'atenció a la diversitat educativa de l’alumnat té l’objectiu d’assegurar l’assoliment de les 

competències que els permetin el desenvolupament personal i acadèmic més enllà de 
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l’educació obligatòria. L’orientació educativa i l’acció tutorial vehiculades a través de la 

coordinació pedagògica, tenen un paper clau per aconseguir aquest objectiu. Des del curs 

2016, el centre compta amb dues psicopedagogues que formen el Departament d’orientació 

educativa. 

Per tal d’assegurar l’atenció inclusiva de l’alumnat, tal i com ja s’ha esmentat en l’apartat 

d'organització pedagògica, a tota l’ESO es fan grups heterogenis en  què s’apliquen recursos i 

suports educatius en funció dels espais i recursos humans disponibles. Entre d’altres, 

aquests recursos educatius són: agrupaments flexibles, hores de desdoblament, dos 

professors a l’aula, atenció individualitzada a càrrec de les orientadores educatives. Els  

professors vinculats al diversos departaments didàctics i coordinats pel cap de departament, 

dissenyen i desenvolupen activitats d’aprenentatge diverses, motivadores, competencials, 

contextualitzades i gradades segons la diversitat educativa del grup-classe. Les 

programacions didàctiques de cada departament reflecteix els objectius educatius i els 

criteris d’avaluació on queda palesa aquesta atenció específica a la diversitat dins de cada 

departament.  

D’altra banda, l’equip directiu, les orientadores educatives i els tutors/es coordinen, 

estimulen i avaluen aquesta atenció a la diversitat per part de tot l’equip docent en les seves 

reunions de coordinació.  

La coordinadora pedagògica i les orientadores educatives, juntament amb l’equip docent, 

determinen quins alumnes necessiten un Pla d’atenció individualitzat (PI) per tal de facilitar 

l’assoliment de les competències bàsiques.  

Les reunions setmanals de les CAD (educativa i social) en què mensualmente participa l’EAP 

també faciliten la tasca de coordinació i seguiment dels alumnes que requereixen una 

atenció més específica o un pla d’actuació coordinat. Ja fa més de dos cursos que demanem 

més coordinació i assistència presencial a la CAD per part del representant de Benestar 

Social de l’Ajuntament de Reus.  

La coordinadora pedagògica i les orientadores educatives informen i orienten els tutors/es i  

l’equip docent del treball o adaptació específica que requereixen els  alumnes que presenten 

dictamen de NEE. 

 

6.9.3. L’acollida 
 

L’institut Salvador Vilaseca promou la integració de  tots els alumnes amb independència de les 

seves condicions personals, la seva llengua, cultura, condició social i origen, en benefici de la 

cohesió social. L’acolliment es basa en l’ús normal de la llengua catalana com a instrument de 

comunicació en un context multilingüe. El reconeixement d'aquest context multilingüe 

garanteix la igualtat d’oportunitats i el dret a la diferència de tots els alumnes. S’estableix un 

tractament de les llengües que doni resposta a la situació sociolingüística de l’alumnat, que 
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vetlli per l’ús del català com a llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge i com a llengua 

de comunicació en els diversos àmbits. 

Es pretén disposar d’un marc suficient per: 

• Preveure l'acollida del professorat nou i la de les famílies que matriculen els seus fills per 

primera vegada en el centre i, especialment, la de les famílies de l’alumnat amb necessitats 

educatives específiques. 

• Fomentar l'educació intercultural en un marc de diàleg i convivència. 

• Promoure l'equitat a fi d'evitar qualsevol tipus de discriminació. 

• Coordinar degudament les actuacions en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social. 

• Coordinar degudament les actuacions per a l'atenció de l’alumnat amb necessitats educatives 

específiques. 

• Dissenyar i desenvolupar estratègies i actuacions orientades a la millora de la convivència i a 

la gestió positiva dels conflictes. 

• Promoure el treball i l'aprenentatge en xarxa amb els diferents entitats educatives i culturals 

de l'entorn, amb la finalitat de compartir i desenvolupar un projecte educatiu comú. Aquestes 

actuacions conjuntes es reflecteixen cada curs  a la  Programació general anual. (PGA). 

• Aprofitar les iniciatives i recursos del Pla català d'esport a l'escola. 

. Participar en diverses activitats i iniciatives de l'Àrea de recursos educatius (ARE) de la 

regidoria d’educació i del Pla d’entorn. 

• Promoure actuacions que afavoreixin en els alumnes el compromís cívic i el servei a la 

comunitat. 

 

  6.10- L’orientació acadèmica i professional de l’alumnat 
 

Una funció important de l’institut és acompanyar en la formació acadèmica de l’alumne i 

vetllar perquè rebi una bona orientació acadèmica i professional que li permetin prendre 

decisions en relació a la seva formació i futura vida laboral en acabar l’etapa d’ensenyament 

obligatori i postobligatori. Aquesta orientació és bàsica per prevenir l’abandonament 

prematur a l’ESO i el BAT i per assegurar una formació específica i professionalitzadora que 

facilitarà la integració social i la incorporació al món laboral dels nostres alumnes.  

L’orientació acadèmica i professional està vinculada al Pla d’acció tutorial (PAT) de l’ESO i del 

Batxillerat, a les franges de matèries optatives de 3r i 4t d’ESO, els coordinadors d’ESo i BAT i 

les dues orientadores educatives del centre.  

Al final de l’educació obligatòria, a 4t d’ESO, es fa una tasca molt important d’orientació 

educativa personalitzada cap als estudis post obligatoris (PFI, CFGM, Batxillerat, Escola d’adults, 

etc.) a càrrec dels tutors i de l’orientadora educativa per tal de reduir al màxim l’abandonament 



Generalitat de Catalunya                                                                                                                  PEC 
Departament d’Educació                                                                                                         Projecte educatiu de centre 
INS Salvador Vilaseca 

 

 Versió : 2.0 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès. 

Elaborat per: Directora Data:XX.XX.2018 Revisat: Claustre Data: XX.XX.2019 

Entrada en vigor:  Nom del document: PEC Pàgina: 46 de 65 

 

prematur i la no graduació en ESO. Aquesta orientació inclou xerrades, visites a fires com ara la 

“Fira camins de FP”, visites a centres que ofereixen cicles formatius específics, o formació 

específica pel pas de la prova d’accés a CFGM. 

Al BAT també es fa una orientació personalitzada a càrrec dels tutor i del coordinador de 

Batxillerat (diürn i nocturn), es fa una xerrada a càrrec de la URV, es coordinen pràctiques, 

sortides divulgatives i col·laboracions amb la URV i s’organitza una sortida al Saló de 

l’Ensenyament tant a 1r com a 2n de Batxillerat.  

 

7- Estructura organitzativa i gestió 
 

7.1. Criteris que defineixen l’estructura organitzativa 
 

Les decisions sobre l’organització i el funcionament del centres s’ajusten als principis 

d’eficàcia i d’eficiència i s’orienten a garantir el dret a una educació de qualitat a tots els 

alumnes, en aplicació del projecte educatiu i dels objectius generals de l’educació Art. 98 

LEC. 

La coordinació del personal docent s’orienta en el marc del projecte educatiu. L’estructura i 

funcions de què es doten els òrgans de coordinació docent estan al servei de l’assoliment, 

segons criteris d’eficiència i eficàcia, dels objectius definits en el projecte educatiu i 

quantificats en els seus indicadors de progrés. Art. 40 DAC. 

Assolir una bona gestió i coordinació en tots els àmbits del centre així com fomentar el 

treball en equip, la participació i el sentit de pertinença de tota la comunitat educativa, ha 

estat sempre un dels objectius estratègics de l’institut Salvador Vilaseca. 

L’equip directiu és l'encarregat de vetllar per tal que l’estructura organitzativa faciliti a tots 

els nivells la coordinació, l’atenció a la diversitat educativa i l’orientació inclusiva de tot 

l’alumnat i l’èxit educatiu, així com l’assoliment dels objectius que es plantegen en aquest 

projecte educatiu. 

Els objectius estratègics, operatius i les línies d’acció de l’equip directiu estan definits en el 

projecte de direcció vigent i es concreten en la programació general anual (PGA) que aprova 

el consell escolar. L’avaluació dels indicadors definits per cada acció a la memòria anual 

mostren l’assoliment dels objectius cada curs i al final del mandat. 

L’equip directiu també ret comptes dels resultats de la gestió del personal destinat al centre 

i preparen propostes per millorar aquesta gestió, amb mesures que adeqüin l’estructura de 

la plantilla i de l’organització pròpia del centre a l’assoliment dels objectius fixats en aquest 

projecte educatiu. 
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7.2 - Organigrama 

  

 

7.3- Recursos humans 
 

Els recursos humans amb els que compta l’institut Salvador Vilaseca per a desenvolupar la 

seves activitats educatives són: 

Equip directiu: 

director/a, secretari/a, cap d’estudis, coordinador/a pedagògic i sots-director/a (cap 

d’estudis adjunt) 

Càrrecs de coordinació 

 

Coordinadors/es 

Coordinador/a d’ESO i coordinadora de 2n 

cicle de l’ESO 

Coordinador/a ESFERA 
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Coordinador/a 1r cicle d’ESO  Coordinador/a d’activitats extraescolars 

Coordinador/a BAT Coordinador/a GEP 

Coordinador/a TIC Coordinador/a LIC 

Coordinador/a TAC i plataforma educativa Referent d’igualtat de gènere 

Caps de Departament i Seminari Coordinador/a de riscos laborals 

Orientador/a social Comissió de xarxes socials 

 

Professorat 

La plantilla de professorat agrupada per especialitats el curs 2018-19 és la següent:: 

 

Especialitats docents Nombre de 
professors/es 

Català 6 

Castellà  5 

Anglès 6 

Francés 1 

Classiques 1 

Matemàtiques 7 

Geografia i Història 6 
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Biologia i Geologia 4.5 

Física i Química 5 

Tecnologia 5 

Educació visual i plàstica 2.5 

Música 2 

Educació física 2.5 

Economia 1 

Filosofia 1.5 

Orientació educativa 2 

 

Per  tal de desenvolupar les línies educatives del projecte educatiu de centre que es concreten 

en els objectius del projecte de direcció vigent, s’han creat alguns llocs docents amb un perfil 

específic estructural. La creació de d’aquests places està contemplada en el decret Decret 

39/2014, de 25 de marçi la seva descripció en la RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d'abril 

I han de complir requisit addicional de titulació, formació o de capacitació professional docent. 

Actualment al centre tenim definits els següents llocs amb perfils específics: 

- Perfil professional d’atenció a la diversitat de l’alumnat DIV, per les matèries de Llengua 

Catalana i Literatura, Orientació educativa, Anglès i Dibuix. 

- Perfil profesional lingüístic en llengua estrangera IAN per les matèries de Matemàtiques i 

Ciències Naturals. 

 

Suports específics: 

Els suports específics amb que compta l’institut Salvador Vilaseca el curs 2018-19 per 

atendre la diversitat educativa són dues places d’orientació educativa i mitja jornada de 

vetllador/a. 

 

PAS 

El personal PAS del centre consta dues administratives vinculades a la Secretaria i tres 

conserges. 
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7.4. Nivells de coordinació 
 

L’organització de tot l’equip humà que intervé en els diferents àmbits del dia a dia a l’institut 

és complexa i ha de facilitar la comunicació, coordinació, la participació, el seguiment de 

l’alumnat i el feedback amb l’equip directiu. 

A continuació esquematitza aquesta organització per àmbits: 

● Coordinació docent: 

 

 

 

● Coordinació dels Departaments didàctics: 

 

 

 

 

 

 

● Orientació educativa: 
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● Coordinació d’activitats extraescolars: 

 

 

 

• Retorn d’informació cap a l’equip directiu: 

 
 

7.5. Gestió econòmica.  
 

La gestió econòmica del centre es realitza d’acord a les directrius establertes pel 

Departament d’Ensenyament i que en essència consisteix en: 

El centre rep una dotació econòmica provinent del Departament d’Ensenyament. A més 

d’aquesta dotació, les famílies fan una petita aportació econòmica en fer la inscripció per a 

compensar de les despeses que el centre té en adquirir material didàctic divers. 

Comptant amb aquests ingressos el secretari prepara un pressupost d’ingressos i despeses a 

principis d’any que la directora aprova abans de finalitzar el més de gener. En aquest 

pressupost no es consideren centres de cost per la qual cosa no hi han assignats imports a 

gastar pels departaments didàctics. 

Equips docents, reunions de 
tuors/es

Coordinadors/es d'ESO i 
BAT i altres coordinadors/es

Equip directiu
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Pel que fa a les despeses, si aquestes son  superiors a 2.000 € IVA inclòs la directora les 

aprova i es formalitzen com a un contracte menor. Cada contracte menor implica que es 

demani com a mínim tres pressupostos. Per a despeses inferiors no es segueix el 

procediment de contracte menor i si tenen un valor estimat inferior a 300 € el secretari ja les 

pot aprovar. 

La contractació de la neteja es realitza mitjançant un procediment obert i el contracte que 

en resulta té una durada d’un any prorrogable un segon any. 

Per a despeses recurrents (subministrament de material de papereria, manteniments de 

d’electricitat i fontaneria, etc)  també es formalitzen mitjançant contracte menor de validesa 

per a tot l’any. 

Pel que fa a la contractació de la llum i les telecomunicacions, el centre està adherit a la 

contractació unificada que fa la Generalitat de Catalunya.   

La gestió econòmica de totes les activitats curriculars que impliquen despeses addicionals 

com ara sortides diverses  i viatges, el centre rep de les famílies els imports i efectua els 

pagaments corresponents. Tots aquests moviments econòmics també queden enregistrades 

a la comptabilitat oficial del centre. 

El centre, representat per la directora i el secretari, és titular de dos comptes corrents al 

BBVA. En un d’ells, el principal, el centre rep les assignacions econòmiques del Departament 

d’Ensenyament i efectua els pagaments de les despeses corrents. A l’altra, les famílies 

efectuen els ingressos corresponents a les inscripcions i al pagament de les activitats 

curriculars que es vagin realitzant. També des d’aquest segon compte, el centre efectua els 

pagaments originats per les activitats curriculars. 

Per a gestionar i registrar tots aquests moviments s’utilitza el mòdul de gestió econòmica de 

l’aplicatiu Esfer@.  Aquest és complementa amb l’ús de fulls de càlcul com a sistema 

addicional per a conservar i comparar dades. 

En finalitzar l’any natural, el centre la liquidació del pressupost, el qual es presenta al 

Departament d’Ensenyament i al Consell Escolar. 

 

8- El Projecte lingüístic de centre i El Pla lector 
 

8.1- El projecte lingüístic 
 

El projecte lingüístic del centre és un document que tots els centres públics i privats 

sostinguts amb fons públics han d’elaborar com a part del seu projecte educatiu. 

D’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el projecte lingüístic ha d’emmarcar 

el tractament de les llengües al centre i ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i 

a l’ús de les llengües, entre els quals hi ha d’haver: 
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a) El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge 

b) El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà 

c) Les diverses opcions en 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. 

 

Per tant, el projecte lingüístic és un document que parteix d’una reflexió interna del centre, 

que recull les decisions preses a partir d’aquesta anàlisi en relació a l’ensenyament i 

l’aprenentatge de les llengües i que té com a objectiu donar coherència a la manera 

d’adquirir-les. És un document de reflexió i de presa de decisions que incideix en tots els 

contextos comunicatius dels centres: aula, centre i entorn. 

El projecte lingüístic contribueix a donar la resposta educativa més adequada i eficaç a les 

necessitats i característiques del centre. També serveix per compartir amb la comunitat 

educativa els acords presos en relació amb l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües, 

com en relació amb els usos lingüístics previstos. 

 

8.2- Continguts i estructura del projecte lingüístic de centre 
 

1. ANÀLISI DEL CONTEXT 

- Valoració del context sociolingüístic del centre i del seu entorn 

- Bagatge lingüístic de l’alumnat i les seves necessitats individuals vinculades als 

seus recursos acadèmics 

 

2. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES 

- Primera o primeres llengües estrangeres 

- Segones llengües estrangeres, incloses les no curriculars 

- Activitats extraescolars d’aprenentatge de llengües i cultures addicionals 

 

3. OBJECTIUS EN RELACIÓ A L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES LLENGÜES 

- El paper de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu 

plurilingüe 

- Els criteris per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües, tant les 

curriculars com les no curriculars, en els espais d’educació formal i no formal, 

i els usos lingüístics en el centre. 
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- Els aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions 

metodològiques i lingüístiques 

  

Els objectius i les actuacions per a assolir-los s’estructuren a partir de tres nivells: l’aula, el 

centre i l’entorn, i s’organitzen en dues àrees principals: metodologies i organització, i 

comunicació (interna i externa). La combinació de les àrees i dels nivells proporciona un 

marc de treball que permet gestionar les necessitats lingüístiques específiques com un tot. 

 

 

4. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS PER A L’APRENENTATGE DE LES 

LLENGÜES 

- Determinar els plantejaments sobre l’adquisició dels llenguatge, la didàctica de les 

llengües i la gestió coordinada de les llengües amb l’objectiu de facilitar el tractament 

conjunt de les estructures comunes, la transferència d’aprenentatges d’una llengua a 

les altres i el reconeixement de la riquesa individual i col·lectiva derivada de la 

diversitat lingüística de la societat. 

- Explicitar els mecanismes que han de garantir la coordinació de les àrees de llengua i 

les estratègies que han de permetre incrementar el grau d’exposició dels alumnes a 

les llengües a través de l’ensenyament integrat de llengües i continguts d’àrees o 

matèries no lingüístiques i fent explícits els criteris que ho justifiquin. 

- Concretar les estratègies d’ensenyament i d’aprenentatge que permeten fer un 

tractament integrat de la llengua vehicular i de continguts curriculars en aquells 

contextos en què a l’aula hi ha alumnes amb competències lingüístiques molt 

diverses. 

- Descriure les estratègies educatives d’immersió lingüística que s’han d’aplicar per 

assegurar l’ús intensiu de la llengua catalana com a llengua vehicular d’ensenyament 

i d’aprenentatge 

- Descriure les accions que es duran a terme per garantir el mateix grau de 

competència educativa en català i en castellà al final de l’educació obligatòria i les 

estratègies educatives que garantiran l’aprenentatge de la llengua castellana. 

- Determinar els escenaris i espais d’aprenentatge adreçats a promoure i facilitar 

contextos autèntics d’ús de les llengües, que potenciïn el treball cooperatiu i que 

intensifiquin la producció oral i escrita dels alumnes. 

- Recollir metodologies i els agrupaments dels alumnes més rellevants que s’espera 

que afavoreixin la interacció dels alumnes així com els aspectes organitzatius i de 

coordinació que se’n derivin. 
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- Establir les estratègies per garantir una organització flexible de l’alumnat, que 

permeti oferir un aprenentatge més personalitzat. 

- Determinar els espais previstos per a la coordinació entre el professorat de llengües, i 

entre aquest professorat i el d’altres disciplines, amb l’objectiu d’afavorir la reflexió 

docent i consensuar els objectius d’aprenentatge. 

- Explicitar els espais de diàleg, criteris de treball i estratègies d’avaluació que 

permetran fer el seguiment de la competència lingüística de l’alumnat i de 

l’assoliment dels continguts de totes les matèries. 

- Determinar les estratègies de col·laboració amb institucions, xarxes i entitats de 

caràcter local, nacional i/o internacional per dissenyar, aplicar i avaluar programes i 

projectes específics de foment de l’aprenentatge informal i no formal de les llengües. 

- Descriure les actuacions derivades de l’existència de plans educatius d’entorn o 

d’altres plans socioeducatius en què el centre s’hagi implicat per travar xarxes de 

relació entre el teixit social i, alhora, afavorir l’ús de la llengua catalana en les 

activitats que s’adrecen a la comunitat educativa. 

 

5. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 

- Determinar els recursos i els suports addicionals necessaris i descriure com es 

definiran i organitzaran les seves tasques d’acord amb les programacions i els 

projectes de centre. 

- Determinar i descriure les accions complementàries orientades a augmentar 

l’exposició de l’alumnat a les llengües objecte d’aprenentatge i vinculades a activitats 

educatives no formals o informals que impliquin la col·laboració amb altres 

institucions o entitats. 

 

6. COMUNICACIÓ INTERNA I RELACIÓ AMB L’ENTORN 

- Estratègies i mecanismes previstos per garantir l’ús del català com a llengua vehicular 

i d’aprenentatge normalment emprat en les activitats docents. 

- Estratègies i mecanismes previstos per garantir l’ús habitual de la llengua catalana en 

les activitats administratives i en les comunicacions orals o escrites entre el centre i 

l’entorn, sens perjudici del que determinen els articles 16.4 i 16.5 de la Llei 

d’educació. 

- Accions escolars de dinamització lingüística i comunicativa que es porten a terme per 

incrementar el domini i l’ús de les llengües. 

- Estratègies previstes per reconèixer i promoure l’aprenentatge de les llengües 

familiars dels alumnes d’origen estranger i la valoració del bagatge lingüístic i cultura 
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diferenciat que aporten al centre escolar: mecanismes per a la incorporació 

d’aquestes llengües a l’àmbit escolar i adaptació, si cal, de la comunicació del centre 

amb les famílies. 

 

7. QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DELS DOCENTS 

El repte principal del docent de qualsevol disciplina acadèmica és garantir que els alumnes 

assoleixin els objectius que prescriu el currículum mitjançant la metodologia més rigorosa, 

eficaç i motivadora possible. 

 

8. DIFUSIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

Un cop definits els objectius i establertes les estratègies i actuacions per assolir-los, el centre 

ha de compartir amb la comunitat educativa el seu projecte lingüístic. 

 

8.3 - El Pla lector del centre a l’ESO 
 

El propòsit de l’ensenyament secundari és proporcionar als alumnes les competències 
bàsiques que l’ajudin a desenvolupar-se dins la societat actual. 

La lectura facilita el desenvolupament personal, social, moral, emocional, cognitiu, creatiu i 
l’adquisició dels aprenentatges. Els ajuda a formar un pensament propi i a afrontar la seva 
vida amb un cert bagatge cultural i una ment oberta a futures experiències. Volem ajudar a 
formar ciutadans responsables, autònoms i crítics, per això hem d’ensenyar-los a llegir bé i 
comprendre allò llegit. A més, la lectura, en diversos formats, també pot ser quelcom que es 
fa per gust o plaer i que estimula el creixement personal i una forma de veure la realitat que 
ens envoltat d’una forma més oberta. És per aquestes dues raons que a l’Institut Salvador 
Vilaseca duem a terme una Pla lector en dos àmbits o nivells ben diferenciats: 

 

● Un pla lector de reforç de les competències lectores amb materials de suport 
específics pels alumnes que manifesten certes dificultats: l’Impuls a la lectura. 

● El gust per la lectura, que preten estimular la lectura per plaer de llibres i lectures 
diverses. 

 

El objectius generals del projecte són: 

• Integrar la lectura en el projecte curricular de centre de totes les matèries 

• Fomentar l’hàbit lector i el gust per la lectura. 

• Facilitar el desenvolupament de la competència comunicativa i lingüística 
(comprensió lectora, expressió escrita, comprensió i expressió oral). 

• Capacitar en l’ús de la informació per adquirir nous coneixements. 
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En l’annex 1.1 i 1.2 d’aquest PEC es pot consultar el projecte lingüístic complet i el pla lector 
del centre. 

9- La  convivència i la gestió de conflictes 
 

9.1. Valors i objectius per a l’aprenentatge de la convivència 
Els alumnes tenen el deure de  respectar el projecte educatiu i  el caràcter propi del centre 

(Art. 22 LEC). L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés 

educatiu (Art. 30 LEC). A l’institut, la interacció entre tota la comunitat educativa (alumnat, 

professorat, equip directiu, PAS) és constant i necessària, i de vegades es poden produir 

determinades situacions que minven la convivència. L’educació secundària ha de vetllar per 

una educació íntegra de les persones incloent les competències personal i social 

relacionades amb el respecte, l’empatia, la comunicació, la mediació i la gestió positiva dels 

conflictes. Aconseguir un bon clima de convivència que faciliti els processos d'aprenentatge 

al centre és tasca de tothom.  

9.2. Pla de convivència  
El centre gestiona les situacions que poden vulnerar la convivència o que poden esdevenir 

potencialment conflictives. En aquest aspecte, durant el curs 2018-2019 hem elaborat un Pla 

de convivència (PC) que, a partir d’una diagnosi inicial, basa els seus objectius en tres eixos 

principals (El PC es pot consultar a l’annex 3 d’aquest PEC): 

 

1 - Educació socioemocional 

2 - Educar en el respecte 

3 - Educar en la gestió positiva dels conflictes 

El Pla de convivència és un document viu, d’acord amb els principis del projecte educatiu de 

centre, i per això es podrà actualitzar o contextualitzar sempre que sigui necessari perquè 

respongui en tot moment a la realitat del centre.  

 

10- L'orientació i la tutoria 
 

10.1. Objectius de l’orientació i seguiment de l'alumnat 

 

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació destaca com a principi general del sistema 

educatiu l’aprenentatge permanent i l’educació al llarg de la vida. També fa incís en la 
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formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels 

alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la seva personalitat. 

L'orientació educativa, entesa com a orientació personal, social, acadèmica i professional, i 

l'acció tutorial esdevenen funcions transversals de tot el sistema educatiu i de 

responsabilitat compartida entre els diferents equips educatius que acompanyen els 

alumnes en el seu procés de formació.  

L'orientació educativa i l'acció tutorial, són funcions transversals i de responsabilitat 

compartida, són els principis nuclears de l'aprenentatge permanent i, per tant, de l'èxit 

educatiu de l'alumne i l'educació al llarg de la vida. L’educació de qualitat ha de donar 

oportunitats educatives a tothom durant tota la vida i, a la vegada, ha de permetre  a cada 

persona el bastiment del seu projecte vital. L’orientació educativa s’ha de potenciar des de 

l’inici de l’Ensenyament secundari ja que ajuda a descobrir el bo i millor de cada alumne i 

l’itinerari formatiu que s’adapta millor a les seves competències. A més, ha de ser assumida 

per tot el professorat que incideix en el procés d’aprenentatge i tracte amb l’alumnat.  

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, concreta que la 

tutoria i l’orientació és part de la funció docent per ser, a la vegada, l’element essencial en la 

tasca educativa dels centres (art.38).  

La Direcció del centre vetlla perquè les funcions d'orientació i d'acció tutorial es portin a 

terme de forma distribuïda i coordinada entre tots els professionals del centre i la comunitat 

educativa (professors, tutors, equip directiu, famílies, alumnat) atenent a la diversitat de 

l’alumnat: les entrevistes amb les famílies, les reunions d’equip docents, les reunions de 

preavaluació, les entrevistes i seguiment a càrrec de l’orientació educativa, la CAD, la 

coordinació tutorial, les activitats del PAT, etc. són elements organitzatius al servei de 

l’orientació educativa per a l’èxit escolar del nostre alumnat.  

 

10.2. Pla d’acció tutorial  
 

El Pla d’acció tutorial (PAT) és el document on es recullen totes les intervencions que els  

tutors i el professorat del centre hauran de realitzar respecte de la tutoria. El PAT,  com 

qualsevol altra programació del centre,  recull la planificació de l’acció tutorial a partir dels 

objectius, els continguts, la seqüenciació de les activitats i l’avaluació. 

Objectius del PAT 

1.- Donar coherència a l’acció tutorial i l’orientació del centre.  

2.- Facilitar orientacions i materials al professorat per portar-lo a terme 

Els PAT de l’ESO i del BAT estan seqüenciats temporalment al llarg del cicle i del curs 

acadèmic per tal que hi hagi coherència en les accions. 

Podeu consultar el PAT de l’ESO i del BAT als annexos 4.1 i 4.2 d’aquest PEC, respectivament.  
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11- Les TAC a l'institut 
 

L’assoliment de les competències digitals és indispensable per a una correcta integració i 

interacció de tota persona en la societat actual. Les tecnologies de l’aprenentatge i el 

coneixement (TAC) i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són presents a la 

nostra vida quotidiana d’una forma normalitzada i, per tant, també han de ser presents als 

processos d’ensenyament i aprenentatge dels ciutadans del segle XXI. Ser competents 

digitalment assegura un accés més lliure a la informació, i, per tant, potencia l’equitat i la 

inclusió. L’ús de la tecnologia digital a l’educació facilita un canvi metodològic que situa 

l’alumne/a al centre de l’aprenentatge. Aquest fet és possible perquè les tecnologies digitals 

ens permeten, de forma àgil, fer presents els interessos de l’alumnat a l’aula i escurçar la 

distància entre escola i societat. És a dir, les tecnologies digitals faciliten que el 

desplegament del currículum pugui estar al servei del procés d’aprenentatge de l’alumnat. 

 

Les competències digitals són transversals i poden ser utilitzades per tractar problemes i 

situacions que afecten qualsevol àrea curricular. Es tracta d'un conjunt d'habilitats, 

coneixements i també d’actituds que els alumnes han d’anar assolint durant l'ensenyament 

obligatori i que suposen un canvi metodològic i de paradigma en els objectius 

d’aprenentatge dinamitzant el currículum apropant-lo a contextos d’aprenentatges 

significatius, competencials i transversals. Aixímateix, l’alumnat és  l’actor principal d’aquest 

procés, l’agent o motor del seu propi aprenentatge acompanyat per un docent que li 

aportarà els mètodes i les eines per poder assolir aquests objectius abans esmentats. També 

cal tenir en compte l'aprenentatge entre iguals, punt clau de l'aprenentatge cooperatiu. 

En aquest escenari, l’ús de les tecnologies digitals, en tant que tecnologies de la informació i 

comunicació, és fonamental. 

L’institut Salvador Vilaseca és un centre innovador que des de fa temps aposta per la 

incorporació de les TAC en els processos d’aprenentatge de les diferents matèries. En aquest 

sentit l’equip directiu potencia el treball en equip, cooperatiu i interdisciplinari entre tot el 

professorat per tal d’assegurar la programació i el desenvolupament d’activitats didàctiques 

a l’aula que incorporen objectius de competències digitals amb les TAC. L’institut facilita 

l’accés a les tecnologies TAC dels alumnes incorporant ordenadors personals a les aules en 

forma d’armaris fixos o carros mòbils i amb l’ús de diversos recursos digitals com ara les 

aules virtuals Google Classroom. 

L’any 2015 el centre va aprovar un Pla TAC per tal de vehicular, organitzar i seqüenciar 

l’assoliment de les competències digitals de forma transversal entre les diverses matèries.  

Aquest Pla TAC del centre es pot consultar a l’annex 2 d’aquest PEC. 
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12- La participació de la comunitat educativa 
 

12.1. Mecanismes de participació 

La comunitat escolar de l’institut està integrada pels alumnes, mares, pares o tutors/es 

legals, personal docent, altres professionals d'atenció educativa que intervenen en el procés 

d'ensenyament en el centre, personal d'administració i serveis del centre i la representació 

municipal. 

El procés educatiu, l’evolució i progrés del centre i la seva plena integració en el seu entorn 

requereix la participació de tota la comunitat educativa. És per això que un dels objectius 

prioritaris d’aquest PEC és potenciar el sentit de pertinença i la participació de la comunitat 

educativa en diversos àmbits del centre per tal de contribuir a l’assoliment dels objectius 

d’aquest projecte. 

 

 12.2. Òrgans de participació 

Els òrgans de govern i coordinació i de participació estan descrits en les normes 

d’organització i funcionament del centre (NOFC). 

El consell escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. 

El claustre de professors 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. 

Les assemblees de classe i el consell de delegats és l’òrgan de participació de l’alumnat. 

 

13- L’avaluació  
 

13.1- L’avaluació interna 
L’avaluació té per finalitat contribuir a la millora dels processos educatius i de l'èxit escolar 

del nostre alumnat. Treballem per formar alumnes plenament competents, amb una bona 

formació acadèmica i professional que faciliti la seva integració i per potenciar el creixement 

personal en valors socials. 

D’acord amb les característiques del context en què es desenvolupa l’acció educativa, 

l’avaluació relaciona els resultats educatius amb els processos d’ensenyament i 

aprenentatge, els recursos i la seva gestió, els objectius del centre i els indicadors de progrés 

d’aquest projecte educatiu. 

L’autoavaluació dels centres té caràcter continu. La programació general anual del centre en 

concreta, per a cada curs escolar, els indicadors d’avaluació corresponents. Aquesta 
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concreció es fa a partir dels indicadors que consten en el projecte de direcció, i d’acord amb 

els indicadors del projecte educatiu. 

L’avaluació del centre ha de permetre revisar el projecte educatiu i les concrecions 

curriculars i que conté, així com aquells altres documents que precisen l’estructura i 

organització del centre i el projecte de direcció. 

L’avaluació de resultats o de rendiments educatius del centre té en compte la pràctica 

inclusiva i incorpora, entre altres elements, les avaluacions de les competències bàsiques 

assolides per l’alumnat; el resultat de les avaluacions externes d’alumnat, especialment les 

referides a la finalització de cada etapa educativa, i les dades relatives al context 

socioeducatiu i a l’abandonament escolar. 

 

 13.2.  Indicadors de progrés 
 

13.2.1.        De context 
 

● Índex d’alumnes amb diversitat significativa (NEE amb dictamen) 

● Índex d'absentisme de l'alumnat superior al 5% 

● Nivell socioeconòmic/estudis de les famílies 

● Índex de famílies que reben ajuts per a l'adquisició de llibres 

● Índex d’inscripció en 1a opció per estudis obligatoris i postobligatoris 

● Índex de matriculació al Batxillerat nocturn. 

● ESO: índex d’abandonament d’estudi 

● Batxillerat diürn: índex d’abandonament d’estudis 

● Batxillerat nocturn: índex d’abandonament d’estudis 

● Participació famílies: nombre de socis/es de l’AMPA, nombre de visites a la pàg web 
del centre. 

13.2.2.        De resultats 
 

● Resultats acadèmics interns 

         Índex d'alumnes que es graduen en ESO 

Índex d’abandonament a l’ESO i el BAT 

         Índex d’ESO: promoció (agregació dades dels índexs de promoció de 1r, 2n i 3r) 

Índex d’alumnes que es graduen. Batxillerat (diürn i nocturn) 

Índex de superació de les matèries comunes. Batxillerat (diürn i nocturn) 

Índex de superació de les matèries de modalitat. Batxillerat (diürn i nocturn) 
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● Resultats de proves externes 

Índex d’alumnes amb resultats de la prova de competències situats en les franges 
mitjana-baixa, mitjana-alta i alta: Prova de 4t d'ESO (globals). 

Índex d'alumnes amb resultats de la prova de competències situats en la franja alta: 
Prova de 4t d'ESO 

Índex d'alumnes amb resultats de la prova de competències situats en la franja baixa: 
Prova de 4t d'ESO 

Índex d’alumnes que superen les proves d’accés a la Universitat (PAU) 

● Resultats dels itineraris formatius: 

Índex d’alumnes del centre que en acabar l’ESO es matriculen al Batxillerat diürn o 
nocturn. 

Índex d’alumnes que en acabar l’ESO es matriculen en un CFGM. 

Índex d’alumnes que en acabar l’ESO es matriculen en un PFI 

● Resultats de satisfacció 

Índex de respostes que mostren valoració positiva en una enquesta 

13.2.3.        De processos 

>       Processos d’aula 

•       Activitats / metodologies (per àrees, matèries, projectes): 

Índex de matèries que apliquen metodologia AICLE i nombre de professors/es que 
col·laboren amb el GEP. 

Índex d’agrupaments flexibles aplicats a les matèries instrumentals. 

Índex de suports educatius (dos professors/es per aula, desdoblaments,...) aplicats en 
els grups de diversitat i no diversitat. 

Índex d’activitats didàctiques d’aula per matèries i nivell que apliquen el Pla TAC. 

Índex de professors/es  i activitats que desenvolupen el Pla lector del centre. 

Nombre de projectes d’innovació educativa aplicats a l’aula. 

Nombre d’activitats d’aula que treballen valors socioafectius, dins del PAT o no. 

•       Tutoria 

         Índex d’entrevistes individuals als alumnes 

         Índex d’entrevistes amb les famílies (en el cas de menors d’edat) 

Índex d’activitats del PAT valorades positivament pels tutors/es. 
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Índex de situacions conflictives resoltes positivament amb la mediació del tutor/a 

 >       Processos de centre 

•       Planificació i lideratge 

Índex d’assoliment dels objectius de la PGA. 

Índex coordinació entre els nivells de l'estructura organitzativa del centre. 

Índex de participació dels diferents membres de la comunitat educativa. 

Índex de distribució de recursos educatius al llarg de l’ESO i el BAT. 

Índex d’activitats didàctiques relacionades amb l’entorn. 

•       Convivència 

Índex de millora de la convivència per la disminució de conflictes i faltes disciplinàries a 
l’aula. 

Creació d’un recurs de mediació per a la resolució de conflictes 

•       Acollida 

Índex de coordinació i reunions amb els tutors/es de l’escoles adscrites planificades. 

Índex de seguiment del pla d’acollida dels nous alumnes i nous professionals. 

Índex d’alumnes que milloren els resultats educatius gràcies al recurs de l'aula 

d’acollida. 

•       Activitats i sortides 

Índex de participació en les sortides, colònies, intercanvis, etc. i altres activitats 

extraescolars. 

Índex de coordinació de les sortides i activitats amb tot l’equip docent. 

Índex de valoració positiva de les sortides i activitats pels usuaris. 

•       Participació 

Índex d’assistència a les reunions de grup de les famílies 

Índex d’entrevistes de tutoria portades a terme efectivament  

 

 13.2.4.        De recursos 
 

● Ratios alumnes/professor, professor/alumnes i alumnes/grup 
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● Nombre de personal educatiu de suport (vetlladors/es, TIS..) 

● Nombre de suports educatius (aula d’acollida ….) 

● Pressupost de centre: sortides escolars, material escolar, millora i manteniment de 

les infraestructures, activitats extraescolars…. 

● Formació del professorat  

● Índex de participació en activitats educatives de l’entorn. 

• Índex d’ocupació dels espais 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Actualització, aprovació i difusió del PEC 
 

El PEC ha de ser un document viu, dinàmic, actual i adaptat a la realitat educativa de 
l’institut i als canvis socials i educatius que s’esdevenen. És per això que una de les tasques 
encomanades a l’equip directiu és actualitzar el pEC sempre que sigui necessari incorporant: 

● noves prioritats i directrius del Departament d’Educació 

● Concrecions del Projecte de direcció vigent 

● Orientacions i propostes de millora a partir de l'avaluació de centre (AVAC) i del 
projecte de direcció (AVALDIR) 

● Creació  i consolidació de plans i projectes d’innovació educativa del centre 

 

En els centres públics correspon al director o directora formular la proposta inicial del 

projecte educatiu i fer-ne les modificacions i adaptacions corresponents, impulsar-ne 

l'elaboració tot garantint la participació de la comunitat escolar i aprovar-ne la proposta 

definitiva. 

El claustre de professors, que és l'òrgan de participació dels professors en el control i la 

gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius 

del centre, intervé en l'elaboració, la modificació i l’actualització del projecte educatiu i 

aprova els aspectes pedagògics dels documents de gestió del centre. 
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Els centres disposen d'autonomia per definir el procés d'elaboració del PEC, tot 

respectant el principi de participació dels diferents sectors de la comunitat escolar. Els 

processos participatius afavoreixen el compromís i la implicació de les persones en 

l'aplicació dels projectes. El procediment d'aprovació, revisió i actualització del PEC ha 

d'estar recollit a les normes d'organització i funcionament del centre. 

El PEC és un document accessible a tota la comunitat i es difon mitjançant el web del 

centre. 

 

15- Annexos 
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0. Introducció: 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’Institut Salvador Vilaseca forma part del 

PEC, i és el recull organitzat dels acords presos sobre propostes educatives per a 

l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i sobre els usos lingüístics del centre 

educatiu. Es tracta d’un instrument que ajuda a desenvolupar de manera coherent i 

eficaç les activitats d’aprenentatge lingüístic i que posa l’accent en els acords de 

gestió educativa diària dels centres. És, doncs, una eina pedagògica i flexible que 

evoluciona a partir de les estratègies educatives fixades i de l’assoliment dels 

objectius marcats. 

Per tant, és un document dinàmic i que s’ha d’anar adaptant als canvis que es puguin 

produir en el sistema educatiu, l’entorn social, etc. En aquest sentit és un document 

susceptible d’ésser modificat, però també ha de tenir una voluntat de permanència 

i estabilitat en el temps. 

El PLC promourà entre l’alumnat el respecte envers totes les llengües, la valoració 

positiva de la diversitat lingüística, la desaparició de prejudicis lingüístics i la 

importància de l’aprenentatge d’altres llengües. 

L’Institut Salvador Vilaseca treballa per potenciar el coneixement de la llengua i la 

cultura catalanes com a eixos vertebradors del sistema educatiu català que potencien 

la integració social i l’equitat. Per això la llengua catalana és la llengua vehicular del 

centre sense discriminació de les llengües oficials del territori. El català és la llengua 

d’ús normal com a instrument de comunicació i relació per a tota la comunitat 

educativa. 

Dins del marc d'una societat que tendeix a la globalització i la multiculturalitat, 

l’aprenentatge i l’ús social de la llengua catalana i el coneixement de la cultura 

catalana és un valor educatiu clau per assegurar la plena integració social i preservar 

la identitat cultural comuna i pròpia. Les nostres activitats d’ensenyament-

aprenentatge també apliquen el plurilingüisme i el tractament integrat de les 

llengües com a valors afegits.  
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Per finalitzar aquesta introducció, fem referència a la normativa en què es basa el 

redactat d’aquest document, així com les actuacions que s’hi expliciten i que són, en 

definitiva, les que es porten a terme a l’Institut Salvador Vilaseca: 

- Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar. 

- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

- La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació 

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

- Decret 142/2007 i Decret 143/2007. Els currículums de llengües de l’educació 

obligatòria 

- Decret 150/2107, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc 

d’un sistema educatiu inclusiu. 
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1- Anàlisi del context: 

L’institut Salvador Vilaseca està situat en el nucli antic de la ciutat de Reus, en un 

edifici d'interès històric annex a l'església de St Francesc. Els barris propers a 

l’institut són el barri del Carrilet, del Carme, la plaça de la Pastoreta, el passeig 

Misericòrdia i el barri Horts de Miró.  

El perfil socioeconòmic i familiar de l'alumnat d’ESO és força diferent del de 

Batxillerat diürn. Els nostres alumnes d’ESO venen majoritàriament de les escoles 

adscrites de l’entorn proper i tenen el seu domicili en els barris annexes a l’institut. 

Aproximadament un 40% d’aquests alumnes opten per seguir estudiant batxillerat 

al nostre institut en acabar l’ESO, mentre que la resta opta per una altra tipologia 

d’estudis com ara CFGM o PFI.  Per tant, més de la meitat dels alumnes del nostre 

batxillerat diürn no ha estudiat l’ESO al nostre institut i provenen majoritàriament 

de les escoles concertades properes. L’institut Salvador Vilaseca ha estat, i continua 

sent, un centre de referència pel que fa als estudis de Batxillerat. Els alumnes de 

Batxillerat nocturn solen ser alumnes més grans que, o bé estan treballant, o bé 

estan buscant feina, o bé volen aprofitar les avantatges en relació a l’horari, 

currículum i promoció que ofereix el Batxillerat nocturn. 

El nostre centre és de tipologia “C” basant-se en criteris socioeconòmics i de 

complexitat educativa. A l’ESO, tenim un 5% d’alumnes amb NEE i un 4% d'alumnes 

amb una situació socioeconòmica desfavorida. Una part del nostre alumnat rep 

ajudes per a l’adquisició de llibres de text.  

 

A l’ESO tenim un alumnat amb una elevada diversitat cultural fruit de la zona on 

està ubicat l’institut. Els barris propers a l’institut han rebut una important ocupació 

de les darreres onades migratòries provinents sobretot del Magrib, de sud-Amèrica, 

de l’Europa de l’est i de la Xina. Tenim un 28 % d’alumnes de nacionalitat estrangera 

i un 5 % d’alumnes que fa menys de dos anys que s’han incorporat al sistema 

educatiu, i per això comptem amb una aula d’acollida.  
 

L’índex de mobilitat dels alumnes és d’un 3’3%. La diversitat educativa baixa molt 

al nostre Batxillerat, que compta amb un 60% d'alumnes que venen de fora del 

centre i que  viuen en barris no necessàriament propers a l’institut. La majoria 

d'alumnes no tenen gaire dificultat a graduar-se en batxillerat, un 88 %, i una de les 

tasques de l’institut és cohesionar i orientar aquests alumnes de procedència diversa 

durant tot el batxillerat. 
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Les dades socioeconòmiques de les famílies també mostren aquesta diferència entre 

l’ESO i el batxillerat. Mitjançant una enquesta sabem que un 35% dels pares de 

l’alumnat d’ESO tenen estudis tècnics i/o superiors, mentre que a Batxillerat aquest 

percentatge puja fins a un 46 %. 

 

La llengua vehicular també és un bon indicador per conèixer el perfil del nostre 

alumnat. A l’ESO, gràcies a una enquesta, vam saber que el castellà és utilitzat 

majoritàriament com a llengua de comunicació (família, amics, xarxes socials, etc.), 

mentre que aquest percentatge es redueix a la meitat entre les famílies dels nostres 

alumnes de Batxillerat.  

 

La participació de les famílies en la dinàmica del centre no és gaire elevada. Una part 

significativa de les famílies són sòcies de l’AMPA per beneficiar-se dels avantatges 

que això suposa. 

 

Les escoles adscrites a l’institut han estat, en els darrers cursos, les següents: 

 CEIP Escola Teresa Miquel 

 CEIP Escola Rubió i Ors 

 CEIP Escola Isabel Besora 

 CEIP Escola Rosa Sensat 

 CEIP Escola Eduard Toda 

Per criteris de zonació i de germans al centre, la majoria del nostre alumnat d’ESO 

prové de les dues primeres escoles adscrites. No obstant això, el model de zonació i 

d’adscripció a centre està en revisió per part del Departament d’Educació i de 

l’Ajuntament de Reus. És possible que en els propers cursos canviïn els centres de 

primària adscrits a l’institut.  

 

El centre té prioritat per a l’adscripció d’alumnes que estiguin cursant estudis de 

música o dansa a nivell professional. El compromís de l’institut amb aquests alumnes 

és facilitar a nivell organitzatiu el seu horari lectiu per tal que les hores de 

convalidació que tenen sempre estiguin a les darreres hores del seu horari lectiu. 

Això fa que, prèvia autorització, els alumnes puguin marxar a casa més d’hora alguns 

dies de la setmana, la qual cosa facilita la compaginació amb els estudis de música 

o dansa. L’institut Salvador Vilaseca, doncs,  és l’institut referent del Conservatori i 

escola de música de la Diputació de Tarragona a Reus. 
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2- Oferta de llengües estrangeres: 

2.1. Anglès i francès 

A l’Institut Salvador Vilaseca, l’anglès i el francès s’imparteixen com a llengües 

estrangeres tant a l’ensenyament obligatori com al batxillerat, continuant amb 

l’aprenentatge iniciat a l’escola. Actualment, les hores d’anglès que donem, segons 

la normativa, són 3 hores per nivell educatiu d’ESO (excepte a 2n d’ESO, que la 

normativa estableix 4 hores setmanals), dins de les quals, per poder millorar 

l’atenció a l’alumnat, fem desdoblaments o grups flexibles. Pel que fa a la llengua 

francesa, i segons la normativa, es reparteixen de la manera següent: 3r d’ESO: 2 

hores setmanals; 4t d’ESO: 3 hores setmanals; 2n BAT: 4 hores setmanals. 

 2.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de   l’etapa: 

Els nostres alumnes, en acabar l’etapa, han de conèixer una o dues llengües 

estrangeres per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir 

al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural, d’acord amb el Marc Europeu 

de Referència per a les Llengües i en línia amb els objectius europeus per a l’any 

2020, de la primera i la segona llengua estrangera que l’alumnat ha d’assolir al final 

de cada etapa educativa, en: 

- El nivell B1 en la primera llengua estrangera i el nivell A2 en la segona llengua 

estrangera al final de l’Educació Obligatòria. 

- El nivell B2 en la primera llengua estrangera i el nivell B1 en la segona llengua 

estrangera al final de Batxillerat. 

 2.1.2. Desplegament del currículum: 

El centre assegura una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de 

l’etapa, segons el context sociolingüístic i el projecte educatiu propis, amb un 

tractament cíclic dels conceptes, variant els contextos d’ús d’acord amb l’etapa 

madurativa i les necessitats de l’alumnat, i ofereix oportunitats d’ús significatiu de 

la llengua estrangera dins i fora de l’aula i espais d’interacció/comunicació 

suficientment variats per donar resposta als diferents estils i ritmes d’aprenentatge 

de l’alumnat. 
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El centre estableix criteris perquè la programació s’estructuri a partir d’activitats 

d’aprenentatge que són rellevants i globals, integren reptes lingüístics i cognitius, 

condueixen a un producte final, requereixen l’ús de la llengua estrangera i tenen una 

estructura  seqüencial de construcció del coneixement, i es preveuen agrupaments 

de diversa tipologia (individual, parelles, grups...) i es fa una reflexió sobre el procés 

i el resultat final.  

Anualment, concretem les mesures que es prenen per assegurar: una distribució 

coherent de continguts, la creació de contextos d’ús de la llengua i com donem 

resposta als diferents estils d’aprenentatge, i en fem un seguiment.  

 2.1.3. Metodologia: 

Per ensenyar adequadament llengües i la comunicació dissenyem situacions 

d’aprenentatge globals en què l’ús motivat i reflexiu de les estratègies lingüístiques 

i comunicatives porta a la solució dels problemes que s’hi plantegen. Atesa la realitat 

social, lingüística i cultural de la nostra societat, fem un ensenyament integrat de les 

llengües, que coordina els continguts que s’aprenen i les metodologies en les 

diferents situacions d’aula, a fi que les noies i els nois avancin cap a l’assoliment 

d’una competència plurilingüe i intercultural. 

 2.1.4. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la  llengua estrangera: 

El centre, juntament amb el departament de llengües estrangeres, establim uns 

criteris de coherència i continuïtat metodològica per a la tria dels materials didàctics 

i vetllem perquè tot l’alumnat pugui accedir a recursos complementaris  variats que 

tinguin en compte la diversitat dels ritmes d’aprenentatge que hi ha a l’aula.  

Periòdicament revisem  i consensuem els llibres de text i els materials didàctics que 

farem servir el curs següent, segons les necessitats dels nostres alumnes.  

Actualment, a anglès, utilitzem: 

Llibres: 

1r ESO: Think Ahead 1 student’s book (Ed. Burlington Books) 

Diversitat. Diversificació 1 (Ed. Burlington Books) 
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2n ESO: English in Use 2 student’s book (Ed. Burlington Books) 

Diversitat: Diversificació 2 (Ed Burlington Books) 

3r ESO: Think Ahead 3 student’s book (Ed. Burlington Books) 

Diversitat: Let’s go 1 (Ed. Burlington Books) 

4t ESO: English in Use 4 student’s book (Ed. Burlington Books) 

Diversitat: Let’s go 2 (Ed. Burlington Books) 

Diccionari: Wordreference (en línia) 

Lectures: lectures gradades diverses 

Exercicis complementaris, d’ampliació i reforç quan sigui necessari per tal de 

consolidar els continguts adquirits. D’aquesta manera podem ajustar el 

procés d’ensenyament/aprenentatge a les diferències individuals dels 

alumnes. 

A francès: 

Llibres: No hi ha llibre. 

Diccionari: diccionaris en línia. 

Lectures. Lectures de dificultat adaptada. 

Exercicis. ordinaris i complementaris d’ampliació o de reforç per tal de 

facilitar i consolidar l’adquisició de continguts. D’aquesta manera podem 

ajustar el procés d’ensenyament/aprenentatge a les diferències individuals 

dels alumnes. 

             2.1.5. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

A causa del gran canvi que s’ha produït als darrers anys amb la utilització de les 

noves tecnologies en la societat i, per tant, també en els alumnes, el sistema 

educatiu s’ha hagut d’adaptar i dur a terme un canvi progressiu en el procés 

d’ensenyament/aprenentatge dels alumnes. El centre assegura la presència dels 

recursos TAC i audiovisuals en l’aprenentatge de les llengües estrangeres com a 
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mitjà d’accés a material divers i autèntic, per atendre els diferents estils i ritmes 

d’aprenentatge de l’alumnat, per la vàlua afegida que aquestes eines tenen en el 

desenvolupament d’estratègies per al tractament de la informació, per diversificar 

els models lingüístics presents a l’aula i per a la difusió dels resultats de les tasques 

d’aprenentatge. 

Per dur a terme tot aquest mecanisme d’actuació estem equipant el centre de la 

tecnologia adequada, una tasca que no està sent gens fàcil si tenim en compte 

l’antiguitat de l’edifici. Gairebé el 100% de les aules disposen d’un ordinador amb 

connexió a la xarxa i una pissarra digital. 

A més a més, el professorat ens hem dotat de les eines pertinents perquè tot aquest 

procés esdevingui una realitat. D’aquesta manera podem realitzar una tasca més 

efectiva amb l’alumnat en una època en què el món audiovisual és potser, el referent 

més proper de la societat que ens envolta. A la vegada que es van sessions de 

formació interna sobre diverses eines TAC. 

Les matèries de llengua francesa i anglesa contribueixen a potenciar aquesta 

competència pel fet de tenir com a objectiu proporcionar coneixements i destreses 

per a la recerca de la informació, i també per  a la seva utilització en la producció de 

textos orals i escrits de caràcter propi. Algunes de les opcions d’ús de les TIC que 

tenim en aquestes àrees són: 

- Ús de presentacions en Powerpoint. 

- Projecció del llibre digital del professor amb vídeos i àudios incorporats. 

- Classroom del professor d’anglès 

- Recursos audiovisuals: programes, documentals, pel·lícules... 

- Programes específics per treballar l’ortografia i el lèxic. 

- Llibres de lectura amb CD d’àudio 

- Exercicis online proporcionats per l’editorial. 

Alguns dels avantatges de l’ús de les noves tecnologies són: 

- Realització de tasques d’una manera ràpida, còmoda i eficaç. 

- Accés a una gran quantitat d’informació ràpidament. 
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- Realització d’activitats interactives. 

- Desenvolupament de la iniciativa i les capacitats dels alumnes. 

- Aprenentatge a partir dels errors propis. 

- Cooperació o treball en grup. 

- Motivació de l’alumne. 
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2.1.6. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 

La llengua estrangera és la llengua vehicular emprada a l’aula. Aquesta llengua és 

utilitzada tant pel professorat com pels alumnes per al desenvolupament de les 

classes. 

2.1.7. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres:                               

aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 

L’institut Salvador Vilaseca se centra en les dificultats dels nostres alumnes en 

l'aprenentatge de llengües (català, castellà, anglès i francès). Per aquest motiu, 

participem en un projecte multilingüe en què implementem la metodologia AICLE 

que comporta un aprenentatge integrat i es basa en la realització d’accions que 

impliquen l’ensenyament i l’aprenentatge de continguts curriculars en llengües 

estrangeres en àrees no lingüístiques del currículum com: Biologia, Educació Física, 

Física / Química, Matemàtiques, Música, Projectes i Tecnologia. 

2.1.8. Projectes i programes plurilingües 

L’objectiu estratègic del programa Grups d’Experimentació per al Plurilingüisme 

(GEP) és la millora de la competència en llengües estrangeres a través d’un model 

d’ensenyament plurilingüe basat en l’augment del temps d’exposició a aquestes 

llengües. 

Les activitats i els projectes que duu a terme el GEP del nostre centre són: 

- La realització de matèries no lingüístiques i de micro-projectes en anglès. 

- La celebració del Science Day: El 6 d’abril de 2017, l’institut va celebrar el 1r dia 

de la ciència. Tots els alumnes de l’ESO, de 1r fins 4t, van realitzar experiments i 

projectes científics que després van exhibir en una fira. Els departaments implicats 

van ser els següents: Anglès, Biologia, Física i Química, Matemàtiques, Història, 

Música, Tecnologia i Visual i Plàstica. 

- La retolació dels espais singulars de l’institut en llengua anglesa: Aquesta acció va 

tenir lloc el curs 2016/2017 amb l’objectiu de fer visible que l’institut forma part 

del projecte GEP. L’activitat es va dur a terme amb la col·laboració de la professora 
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Isabel Sirolla, de Visual i Plàstica, que va crear un microprojecte amb alumnes de 

3r d’ESO.  

- Durant el curs 2017/2018 es va crear una activitat per tal que els alumnes 

aprenguin els noms dels espais singulars de l’institut en anglès- Labelling. 

- La creació del curs Oral Skills for Teachers dirigit al professorat del centre: Aquest 

curs s’ha realitzat per millorar les habilitats orals en anglès del professorat del 

centre. 

- La participació en projectes internacionals d’eTwinnin: Aquest projecte l’hem 

desenvolupat juntament amb diverses escoles d’àmbit europeu (República Txeca, 

Polònia, Finlàndia, Croàcia, Turquia, Romania i Grècia). Ha consistit  a desxifrar els 

missatges que molts de nosaltres portem a les samarretes i a crear el nostre propi 

missatge en anglès en una samarreta personalitzada. La durada del projecte ha 

estat del febrer fins al maig de 2018 i els cursos implicats han estat 1rB i 2nB d’ESO 

(63 alumnes).  

El curs 2017-2018 també vam desenvolupar un projecte artístic en col·laboració 

amb el Conservatori de Música de Reus i tres escoles de dansa de la ciutat. Es 

tracta d’una lliure adaptació del musical Fama del qual se n’han fet diverses 

versions (Fame 1980 –Fame The Musical 1988- Fame (Remake) 2009). L’adaptació 

que vam fer nosaltres s’anomena Camí de l’èxit i hi van participar alumnes de 

l’optativa d’Arts escèniques (4t ESO), la coral Show Choir de l’institut (3r i 4t 

d’ESO), la banda, solistes del Conservatori de Música i diversos ballarins/es de les 

escoles de dansa.  

COLÒNIES: cada any es fan unes colònies d’immersió en anglès a Santa Susanna 

d’una setmana de durada. Estan adreçades als alumnes de 2n i 3r d’ESO i s’hi 

practiquen esports aquàtics i activitats de muntanya combinades amb l’ús de 

l’anglès com a llengua vehicular i tallers de llengua oral. 
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3- Objectius en relació a l’aprenentatge i l’ús de 

les llengües: 

La llengua és el vehicle de comunicació i l’instrument bàsic d’accés als sabers 

culturals. Permet accedir a diferents maneres d’entendre la realitat, als sabers 

generats per diferents grups culturals i lingüístics, i també permet desenvolupar la 

sensibilitat literària i artística. Però sobretot, la llengua és un dels principals vehicles 

de socialització i s’aprèn en contextos reals d’ús a través de la interacció significativa 

amb altres parlants. Per tant, l’àmbit escolar ha de proporcionar contextos reals d’ús 

de les diferents llengües que l’alumnat haurà de dominar en finalitzar l’escolarització 

obligatòria. 

A Catalunya conviuen dues llengües oficials: la llengua catalana i la llengua 

castellana. Des de l’Institut Salvador Vilaseca, volem promoure la cooficialitat i la 

convivència d’aquestes dues llengües, per tal de reflexionar sobre la situació i la 

realitat sociolingüística. Així doncs, cada una d’elles, juntament amb les llengües 

estrangeres que s’imparteixen al centre, té presència, existència i un estatus marcat 

a l’institut. 

3.1. Activitats d’aprenentatge i avaluació 

Concebem l’avaluació fonamentalment com a activitat comunicativa que regula (i 

autoregula) els processos d’aprenentatge i ús de la llengua, a fi de potenciar el 

desenvolupament de la competència plurilingüe i l’assoliment de l’autonomia de 

l’aprenentatge. Així, l’avaluació forma part indestriable de l’estructura de les tasques 

de l’ensenyament i aprenentatge de llengües. 

L’avaluació serveix per conèixer els resultats de l’aprenentatge, per regular les 

dificultats i els errors de l’alumnat i per afavorir que l’alumnat vagi aprenent a 

regular-se autònomament. Per fer això seleccionem els criteris d’avaluació més 

significatius i apliquem uns instruments d’avaluació que ajuden a l’aprenentatge i 

estan integrats en les seqüències d’activitats de les diferents unitats de programació. 

El procés avaluador el compartim amb l’alumnat i el fem partícip i protagonista del 

seu aprenentatge. Entenem l’avaluació com un procés constant al llarg del procés 

d’ensenyament i d’aprenentatge que cal planificar en tres moments clau: en 

l’avaluació inicial o diagnòstica, en l’avaluació formativa (mentre s’està aprenent) i 
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en l’avaluació final, regulant-ne l’aprenentatge i les dificultats i els errors de 

l’alumnat. 

3.2. Material didàctic           

El centre, juntament amb el departament de llengües estrangeres, establim uns 

criteris de coherència i continuïtat metodològica per a la tria dels materials didàctics 

i vetllem perquè tot l’alumnat pugui accedir a recursos complementaris  variats que 

tinguin en compte la diversitat dels ritmes d’aprenentatge que hi ha a l’aula.  

Periòdicament revisem  i consensuem els llibres de text i els materials didàctics que 

farem servir el curs següent, segons les necessitats dels nostres alumnes.  

Tots els llibres de text i el material didàctic creat pel professorat que no utilitza llibre, 

excepte els de llengua i literatura castellanes i d’idiomes, són en català. La resta de 

material docent que fem arribar als nostres alumnes és, majoritàriament, també en 

llengua catalana.  

3.3. Situacions comunicatives: 

En el nostre centre hi ha una diversitat lingüística bastant important. És per aquest 

motiu que fomentem el respecte a aquesta pluralitat i promovem la integració 

multicultural, amb la finalitat de fomentar l’educació intercultural. És a través de les 

diverses cultures d’origen dels nostres alumnes que ens enriquim culturalment  i 

aprenem a respectar els fets diferencials. 

Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

Durant el curs els alumnes disposen de diferents activitats on es fomenta l’ús de la 

llengua catalana. Les principals són el certamen literari i l’acte de Sant Jordi, el 

certamen de lectura en veu alta, el musical Camí de l’èxit, el gust per la lectura, la 

jornada de portes obertes del centre, la jornada de rebuda dels alumnes de primària 

perquè coneguin les instal·lacions del nostre centre... 

Els cursos 2017-18 i 2018-19, per exemple, hem treballat el tema de la 

interculturalitat a tots els cursos i nivells amb diferents propostes com: contar contes 

d’arreu del món, explicar una tradició del seu país, cantar cançons típiques del país 
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d’origen, traslladar-nos a les cuines d’arreu amb les receptes gastronòmiques més 

variades.. 

Aprofitant aquest fil conductor, per la Diada de Sant Jordi vam posar en comú tota 

aquesta feina elaborada al llarg del curs. Així, l’acte va anar més enllà de l’entrega 

de premis del certamen literari i els alumnes es van sentir més partícips a la festa. 

 

4- Criteris metodològics i organitzatius per a            

 l’aprenentatge de les llengües 

És important saber que el nou currículum implica una estructura per competències. 

Una de les competències clau i més importants és la d’utilitzar la llengua com a eix 

transversal, és a dir, desenvolupar-la de manera sistemàtica a través de totes les 

àrees curriculars (tant oralment com per escrit). 

En l’actual societat de la informació també resulta imprescindible tenir una 

competència suficient de més d’una llengua. La immersió en català és l’opció 

organitzativa que millor garanteix que l’alumnat, en acabar l’escolarització 

obligatòria, domini les dues llengües oficials a Catalunya. Però, alhora, actualment 

també es fa necessari el domini amb profunditat d’alguna llengua estrangera. Així 

doncs, també cal desenvolupar la competència plurilingüe que ens permeti 

comunicar-nos, amb diferents graus de domini, amb persones d’altres contextos 

lingüístics. 

4.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 

 4.1.1. El català, vehicle de comunicació 

El català, com a llengua cooficial de Catalunya, ho és també de l’ensenyament i, per 

tant, és la llengua emprada en totes les  activitats d’ensenyament i aprenentatge del 

centre, menys en les matèries curriculars d’altres llengües i aquelles que el centre 

determini anualment. La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració entre les 

persones del centre i és el vehicle d’expressió de les diferents activitats 

acadèmiques. Tanmateix, hi ha professors que s’expressen habitualment en castellà.  
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 4.1.2. El català, eina de convivència 

Quan parlem del català com a eina de convivència, convé destacar que s’ha de buscar 

una major implicació de tothom per tal que els alumnes s’expressin en català dins i 

fora de l’aula. En aquest sentit, la llengua catalana dins de l’aula ha de ser i és la 

catalana per a les activitats ensenyament/aprenentatge, però no sempre és la 

llengua utilitzada quan els alumnes mantenen converses entre ells a nivell informal 

i, per tant, espontani. Manquen estratègies prou subtils, alhora que eficaces, per 

dinamitzar l’ús del català fora de l’aula. 

D’altra banda, també s’observa clarament que l’alumnat nouvingut realitza un 

aprenentatge de la llengua catalana que després no es correspon amb les necessitats 

lingüístiques de l’entorn social en què viu i es comunica. 

 4.1.3. Usos lingüístics 

El centre ha fet una aposta evident per treballar els usos lingüístics de l’alumnat. 

Aquest fet és lògic, perquè la dimensió plurilingüe i intercultural del currículum 

planteja continguts relacionats amb els usos socials en un context multilingüe com 

és el de Catalunya. A part del professorat de llengua, la majoria de l’equip docent 

s’hi sent implicat. 

Des de la majoria d’àrees, treballem l’ús del català amb l’objectiu que els nostres 

alumnes siguin conscients que aquesta llengua no només és la llengua per vehicular 

l’aprenentatge de les diferents matèries, sinó que la poden utilitzar en qualsevol 

àmbit o circumstància, ja sigui personal com escolar. 

 4.1.4. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

  4.1.4.1. Llengua oral 

La llengua és l’instrument de comunicació humana per excel·lència. La llengua oral 

permet elaborar i expressar idees, opinions i sentiments, és a dir, la construcció del 

propi pensament.  

El nivell d’expressió oral del nostre alumnat no és el més òptim. Té dificultats en 

llengua  catalana, llengua que molts alumnes només utilitzen a l’aula quan el 

professor els ho demana.  
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Un bon domini de l’expressió oral és bàsic per ser ciutadans i ciutadanes preparats 

per saber expressar de forma raonada i coherent les pròpies opinions. Per tant, cal 

prioritzar el treball de la llengua oral. 

Fins ara, el treball de la llengua oral no havia tingut un tractament sistemàtic en la 

matèria de llengua catalana, es feien algunes activitats (debats, exposicions, 

entrevistes, representacions...) i, possiblement, el nombre elevat d’alumnes per aula 

dificultava el treball d’aquesta competència. La introducció de les noves tecnologies 

ens ha facilitat molt les coses.  

En el nostre centre treballem la llengua oral en tots els seus registres, tot i que 

s’incideix de manera especial en la llengua estàndard, sense oblidar les 

característiques dialectals de la zona (el tarragoní constitueix una àrea dialectal de 

transició entre el català occidental i l’oriental). 

El treball de la llengua oral cal fer-lo extensiu a totes les matèries i facilitar pautes 

per a la valoració. Així, en tots els cursos i en totes les àrees treballem la llengua 

oral, però cal matisar que les modalitats de textos orals (entrevista, conversa, 

argumentació...) les treballem de manera específica en les àrees de llengües. 

  4.1.4.2. Llengua escrita 

L’ensenyament de la llengua escrita té com a objectiu aconseguir al final de 

l’ensenyament obligatori la formació de lectors  i escriptors competents. Els alumnes 

han de valorar la lectura com una eina que els permet conèixer altres realitats i la 

descoberta personal, créixer com a persones i facilitar-los una visió crítica del seu 

entorn. 

Per aconseguir aquest objectiu, s’aplicaran les orientacions que dona el currículum i 

es planificaran activitats de lectura i escriptura que tinguin en compte les necessitats 

comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els diversos nivells. Entenem que 

es tracta d’un procés global que cal treballar des de totes les àrees. Per tant, tot el 

professorat és responsable de la competència lectora de l’alumnat, de la comprensió 

i de l’expressió. L’alumne ha de ser capaç de llegir els enunciats de qualsevol activitat 

i també ha de ser capaç de produir textos competents (ben presentats, coherents, 

cohesionats, adequats...). 
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Des del departament de llengua es treballa amb un plantejament global de la lectura 

i l’escriptura. Per mitjà de lectures trimestrals acordades pel professorat i que 

anualment es revisen (per aprovar el trimestre és imprescindible superar les 

activitats que es proposen sobre aquestes lectures); amb lectures de textos o 

fragments que permeten practicar la comprensió, el vocabulari i l’esperit crític; 

l’elaboració de redaccions sobre tipologies textuals molt diverses; murals, treballs, 

dossiers... que després s’exposen a l’institut o es presenten al concurs literari de 

Sant Jordi. A més, ja fa uns anys que el nostre centre participa en concursos de 

lectura amb alumnes de l’ESO i també s’han començat a dur a terme diferents 

activitats per potenciar la lectura com per exemple: el gust per la lectura (es tracta 

d’incloure 30 minuts diaris de lectura silenciosa dins l’horari de cada grup). 

La valoració ortogràfica i expressiva dels textos es treballa amb exercicis. S’intenta 

que l’alumne reflexioni sobre les faltes que comet; en els exàmens i exercicis es 

baixa la nota, segons el curs, a partir d’una puntuació establerta per faltes 

d’ortografia i incorreccions diverses. 

Pel que fa al batxillerat, la presentació i defensa del Treball de Recerca s’ha de fer 

en llengua catalana, excepte en el cas que el treball sigui específic d’una altra 

llengua. 

Quant a aspectes organitzatius del centre, cal tenir present que de totes les reunions 

que tenen lloc a l’Institut Salvador Vilaseca se’n redacten les actes corresponents 

amb l’enumeració i explicació dels acords presos. Així doncs, sempre queda 

constància del que s’ha acordat en les reunions següents: equip de direcció, consell 

de direcció, coordinadores d'ESO i coordinadora pedagògica, reunions de tutors 

d'ESO i Batxillerat, CAD educativa, CAD social, equips docents, departaments 

didàctics, coordinació projecte Encaix i cap d'estudis adjunt i orientadora social. 

  4.1.4.3. Relació llengua oral i llengua escrita 

Un dels requisits de l’èxit acadèmic és que l’alumnat arribi a ser competent en les 

quatre habilitats lingüístiques (comprensió oral i escrita, i expressió oral i escrita) 

per tant, la relació que s’establirà entre la llengua oral i la llengua escrita serà 

recíproca. Aquest plantejament integrat es treballa des de totes les àrees, es 

realitzen activitats d’expressió i comprensió orals (presentacions, exposicions, 
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debats, diàlegs...), la qual cosa ajuda a tenir posteriorment una bona comprensió i 

expressió escrita. 

 4.1.5. La llengua en les diverses àrees 

L’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les matèries, 

el conjunt del claustre n’ha de ser conscient i actuar en conseqüència. Per tant, han 

de vetllar per l’ús de la llengua catalana amb correcció expressiva i escrita en els 

treballs i exàmens; potenciar l’ús del català com a llengua vehicular preferent en les 

relacions entre professors i professors i alumnes; i tenir una actitud positiva davant 

l’alumnat sobre la riquesa que suposa la diversitat lingüística. 

Així, a excepció de les àrees de llengua castellana, anglesa i francesa, els suports 

didàctics són en llengua catalana. 

 4.1.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

Per tal de procurar per la coherència del nostre projecte educatiu, el centre programa 

reunions de coordinació de nivells, a través dels equips docents i els coordinadors 

de nivell; i de departaments didàctics, a través de les reunions de caps de 

departament i del professorat en les reunions de departament, les quals possibiliten 

el seguiment curós de l’alumnat i on es proposen les estratègies i els mecanismes 

d’atenció a la diversitat més oportuns per a cada alumne. Aquestes reunions es 

planifiquen d’una manera sistemàtica al llarg del curs. S’hi revisen programacions, 

criteris metodològics, criteris d’avaluació, materials didàctics, promoció dels 

alumnes... 

A més, per garantir la continuïtat i coherència entre cicle i nivells, el centre disposa 

de documents que concreten aspectes didàctics i organitzatius. Aquests protocols 

ajuden a fer el traspàs d’una promoció d’alumnes quan hi ha un canvi de professor, 

quan hi ha un canvi d’etapa i quan hi ha un canvi de cicle. Per aquest motiu, des de 

fa uns anys, el centre ha establert una coordinació amb els centres de primària dels 

quals rebem alumnes. Aquesta coordinació recull informació diversa, ja sigui de tipus 

acadèmic, ja sigui de tipus actitudinal i de capacitats. També es revisen les 

competències bàsiques de cada alumne i, en els casos que s’observa el no assoliment 

en alguna de les tres llengües, se’ls aplica el PIM. En aquesta reunió hi són presents 
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la coordinadora pedagògica i la coordinadora d’ESO o l’orientadora, en representació 

de l’institut, i el tutor/a de l’escola.  

  



 

25 

4.2. La llengua castellana 

 4.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 

  4.2.1.1. Introducció de la llengua castellana 

Un dels objectius de l’Educació Secundària Obligatòria és que els alumnes finalitzin 

els estudis amb la competència lingüística en llengua castellana. L’enfocament 

utilitzat en l’aprenentatge i l’ús de la llengua castellana inclou activitats per tal que 

els nostres alumnes assoleixin les quatre habilitats lingüístiques en aquesta llengua.   

Segons el context sociolingüístic, podem afirmar que l’alumnat de l’Institut Salvador 

Vilaseca és majoritàriament castellanoparlant. La llengua d’ús habitual, al marge del 

centre, és el castellà (fet que inicialment sorprèn si tenim en compte que han 

realitzat tota l’escolarització anterior en llengua catalana). Ara bé, un percentatge 

elevat de les famílies procedeixen de la immigració de diferents zones de l’Estat 

espanyol o són de procedència hispana. No obstant, també hi ha un percentatge 

cada cop més significatiu d’immigrants de llocs com: Marroc, la Xina, Romania... 

La llengua castellana és la llengua vehicular de la matèria de Llengua i Literatura 

Castellanes a tots els nivells, tant a l’ESO com al batxillerat. Hi ha continuïtat i 

coherència metodològica entre el que es fa en català i el que es fa en castellà: es té 

clar que l’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell de llengua catalana 

que de llengua castellana. 

Tot i que la major part dels nostres alumnes són castellanoparlants, el nivell oral i 

escrit que tenen del castellà és molt baix, tant a nivell de gramàtica com de lèxic. 

La distribució d’hores de la matèria de llengua castellana és la següent: 3 hores 

setmanals a 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO, 2 hores setmanals a 1r i 2n de batxillerat i 4h de 

matèria optativa que poden escollir a 1r o 2n de batxillerat només els alumnes que 

cursen el batxillerat humanístic. 

  4.2.1.2. Llengua oral 

En l’assignatura de Llengua castellana i literatura, aquesta és la llengua d’ús en les 

comunicacions professorat-alumnat. 
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La llengua oral es treballa en tots els cicles i es treballen les diverses modalitats de 

textos orals (comprensió lectora, conversa, entrevista, argumentació, 

dramatització...). 

La varietat lingüística que es treballa habitualment és l’estàndard tot i que, tenint en 

compte que a la majoria dels nostres grups hi ha alumnes de parla castellana 

d’origen hispanoamericà, aprofitem per fer referència a la diversitat i riquesa de 

registres i d’accents que presenta la llengua castellana. 

Els aspectes on més s’ha d’incidir són els següents:  

- Les interferències amb altres llengües com ara el català. 

- La manca d’hàbit per expressar-se correctament, amb coherència i cohesió 

adequades. 

- L’ampliació del lèxic. 

  4.2.1.3.Llengua escrita 

Pel que fa a l’aprenentatge de la llengua escrita seguim l’enfocament metodològic 

que proposa el currículum amb l’objectiu de formar lectors i escriptors competents, 

tot aprofitant les estructures comunes amb la llengua catalana. Fem un plantejament 

global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura. Proposem unes activitats de 

lectura i escriptura amb uns objectius clars que compartim amb els alumnes i 

establim mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les dues habilitats. Estan 

seqüenciades en funció del procés d’ensenyament i treballem de manera coordinada 

amb el professorat de llengua catalana. 

Algunes activitats que duem a terme en l’aprenentatge de la llengua castellana són 

les següents: 

- Redaccions de diversa tipologia textual. 

- Dictats per tal de conèixer i fixar les normes ortogràfiques 

- Resums dels apartats teòrics 

- Comprensions lectores 

- Exercicis de gramàtica i lèxic 
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           4.2.2. Activitats d’ús 

El centre preveu, per cicles, activitats d’ús de la llengua castellana per reforçar-ne 

el procés d’ensenyament/aprenentatge, com és el cas del certamen literari de Sant 

Jordi en què els alumnes presenten textos narratius, poètics... 

Fem sortides al teatre relacionades amb les obres que es treballen a classe en els 

diferents nivells d’ESO i batxillerat. I, finalment, en l’activitat del Gust per la lectura 

del nostre pla lector, els alumnes poden llegir en qualsevol de les dues llengües. 

4.3. El català,  llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 

            4.3.1. Informació multimèdia 

La utilització de la llengua catalana com a llengua vehicular principal del programari 

i dels suports digitals en general que produeix el nostre centre respon a una actuació 

continuada i planificada que dóna lloc a un nivell d’ús relativament òptim. 

Hem incorporat l’ús de les TIC en tot el procés d’ensenyament-aprenentatge i han 

esdevingut també una eina de comunicació que ens ha permès generalitzar l’ús del 

català en tots els àmbits. 

Actualment, en moltes de les matèries utilitzem el recurs del llibre digital, que ha 

arribat per adaptar-se a una nova realitat social. Alguns dels avantatges que ofereix 

el llibre digital són: flexibilitat, adaptabilitat, interactivitat, possibilitat de 

personalització i actualització... Hem de tenir present que totes les nostres aules 

estan dotades dels equips multimèdia que permeten projectar a la pissarra digital 

els continguts que es treballen a l’aula. 

A les classes de llengua catalana, per exemple, emprem un seguit de recursos 

informàtics com: els diccionaris de català en línia (DIEC), el processador de textos, 

el Google Drive, el Google Sites, el correu del centre i el dels alumnes... 
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4.4. El Pla Lector de Centre 

El Pla Lector de Centre s’ha implementat al nostre centre els cursos 2017-18 i 2018-

19 als nivells de 1r, 2n i 3r d’ESO i s’articula al voltant de dos eixos bàsics per 

desenvolupar la competència lectora de l’alumnat : 

 

a) Impuls a la lectura. La competència lingüística en general i la comprensió lectora 

en particular són a la base de qualsevol aprenentatge. En el cas concret de la 

comprensió lectora, si més no en el nostre sistema educatiu, el seu domini és cabdal 

per tenir èxit escolar.  

 

Descripció de l’activitat: La seva implementació a l’aula es concreta en un temps de 

lectura i posterior resposta d’una fitxa de comprensió del text llegit anteriorment en 

30 minuts dintre de l’horari escolar de l’alumnat d’ESO (fix i setmanal) per tal 

d’entendre i interpretar amb correcció el que es llegeix. 

 

El professorat que acompanya el grup en acabar la sessió, recull les fitxes resoltes, 

les revisa i, en la propera sessió les lliura a l’alumnat i les hi comenta.  

 

b) El gust per la lectura. S’adquireix desenvolupant l’hàbit lector i fomentant la 

lectura sistemàtica.  

 

Descripció de l’activitat: La seva implementació a l’aula es concreta en un temps de 

lectura de 30 minuts dintre de l’horari escolar de l’alumnat d’ESO (fix i setmanal) 

per tal de fer lectura silenciosa i despertar el gust per llegir. El professorat que 

acompanya el grup també fa lectura silenciosa i es converteix en un model lector. 

 

Cada grup de tutoria disposa d’una biblioteca d’aula en un nombre suficient i sobrer 

de llibres en llengua catalana i castellana dels diferents gèneres, alguns del cànon 

dels clàssics universals i obres de la literatura catalana i literatura castellana per a 

1r, 2n i 3r curs de l’ESO (grups ordinaris).  
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4.5. Participació en concursos 

 

L’alumnat del nostre centre també participa, des de fa diversos cursos, en el 

Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta.  Es tracta d’una iniciativa 

que organitza l’Enciclopèdia Catalana en col·laboració amb el Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya. En concret, s’hi presenten alumnes de 

primer i de tercer d’ESO en les categories Corsaris i Tropes i té lloc al Teatre Bartrina 

(Centre de Lectura de Reus). 

4.6. Taller d’Estudi Assistit 

El nostre centre participa en el Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat de Reus, en concret, 

en l’activitat Tallers d’Estudi Assistit. Aquests tallers són un projecte adreçat als 

centres de primària i secundària, per a l’alumnat que té dificultats per seguir els 

aprenentatges i/o viu en un entorn desafavorit, i que reben un reforç extraescolar 

en l’aprenentatge de les competències bàsiques. 

A través d’aquests projecte, els alumnes tenen l’oportunitat d’assistir a tallers de 

suport a la tasca escolar, centrats en l’aprenentatge i el reforç de les competències 

bàsiques. A més a més poden adquirir hàbits i tècniques d’organització i estudi. 

Durant aquest període, el centre afavoreix l’aprofitament de tots els recursos i els 

espais disponibles per aconseguir els millors resultats (ús de la biblioteca, aules TIC, 

altres espais comuns…). 

 

Els tallers s’imparteixen dos dies a la setmana en horari extraescolar, fins al maig.  

L’objectiu d’aquest projecte és afavorir la igualtat d’oportunitats, potenciar l’equitat 

social i millorar l’èxit acadèmic de l’alumnat. 
 

Una altra activitat en què participa el nostre centre és el Tastet d’Oficis. 

 

4.7. Coordinació cicles i nivells 

El centre planifica globalment la programació curricular de les àrees de llengües i, 

d’aquesta manera, respon a les necessitats del nostre alumnat. 
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A tota l’etapa educativa hi ha coordinació entre la majoria de llengües curriculars i 

també amb les escoles de primària d’on procedeixen els nostres alumnes.  

Estem treballant perquè per establir uns criteris d’avaluació comuns a totes les 

llengües, hem distribuït el temari de les matèries lingüístiques a fi d’evitar la repetició 

de continguts en totes les llengües i caldria fixar mecanismes de seguiment per veure 

l’evolució de cada alumne.  
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            4.7.1. Estructures lingüístiques comunes 

El centre ha reflexionat sobre el tractament de les estructures lingüístiques comunes. 

Hem arribat a un acord entre departaments que involucra tots els professors de 

l’àrea de llengua. Hem fet un plantejament coordinat i hem pres una sèrie de 

decisions sobre diversos aspectes, amb l’objectiu d’evitar repeticions innecessàries 

de continguts i/o omissions i afavorir la transferència d’aprenentatges: 

 

A partir de textos reals i funcionals es planteja l’ensenyament de les habilitats 

lingüístiques. Ens basem en la diversitat de textos, des dels d’ús més quotidià fins 

als textos literaris, amb els quals ja treballem aspectes més conceptuals. 

 

En la programació de les matèries comunes distribuïm les tipologies textuals per 

nivells i per trimestres. Els textos que fan referència als mitjans de comunicació els 

treballem des de totes les llengües, ja que són molt importants en la societat actual. 

Pel que fa als textos expositius, els iniciem en els primers nivells i es fan en totes les 

llengües, per tal de reforçar el seu aprenentatge. El domini d’aquests textos és 

fonamental en el currículum escolar. 

 

Treballem per establir una mateixa terminologia, amb la finalitat de donar continuïtat 

a l’àrea i d’evitar confusions entre l’alumnat. Ambdós seminaris utilitzen material de 

l’editorial Casals, la qual cosa facilitat la unitat terminològica. 

 

Hem seleccionat, en funció d’uns criteris comuns de les àrees, uns objectius mínims 

comuns d’etapa. 

 

El conjunt d’estratègies que adoptem els professors de les diferents matèries per 

ajustar la programació a les necessitats de tots els alumnes del grup classe 

constitueixen les primeres mesures d’atenció a la diversitat de la tasca docent. 

Aquestes estratègies es materialitzen creant agrupaments flexibles, el reforç en 

grups ordinaris, desdoblant els grups per reduir la ràtio quan sigui necessari, fent 

adaptacions curriculars...  Planifiquem les sessions tenint en compte el grup classe i 

plantegem les activitats de manera que tots els alumnes puguin participar respectant 

els diferents ritmes i nivells de resposta possibles. Aquestes estratègies inclouen la 
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previsió d’activitats tant de reforç com d’ampliació d’aprenentatges per tal d’ajustar-

los a les necessitats dels alumnes. 

 

Els departaments generen criteris, metodologies i materials diversos que es recullen 

en les programacions didàctiques. 

  

5- Recursos i accions complementàries. 

5.1. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 

vehicular. 

L’institut Salvador Vilaseca disposa d’un Pla d’Acollida d’alumnat on es recullen i 

sistematitzen les actuacions i les mesures organitzatives que s’han de posar en 

funcionament per facilitar la incorporació de l’alumnat nouvingut. Aquestes 

actuacions afavoreixen l’accés a la llengua vehicular i d’aprenentatge en les millors 

condicions possibles. Aquest fet permet que no hi hagi un xoc cultural i lingüístic en 

un primer moment, sinó que la integració es faci de manera gradual. Per aquest 

motiu, s’han convingut mecanismes d’avaluació inicial i de coordinació que permeten 

aplicar metodologies d’aprenentatge del català com a segona llengua i, també 

estratègies per facilitar-ne una instrucció comprensible en totes les àrees. 

L’alumnat d’ESO que no coneix el català haurà de ser atès a l’Aula d’Acollida amb un 

horari específic i durant el temps que sigui necessari. 

El Pla d’Acollida l’anem actualitzant en funció dels canvis que es van produint cada 

curs al centre. 

 5.1.1. Alumnat que desconeix les dues llengües 

Al centre tenim una AULA D’ACOLLIDA, la integren tots els alumnes d’incorporació 

tardana al nostre sistema educatiu que desconeixen les dues llengües oficials. Per 

llei, els alumnes tenen dret a assistir-hi durant dos anys totes les hores lectives que 

necessitin. Aquest és un recurs preferent per a l’acollida d’alumnes nouvinguts. És 

un punt de referència i un marc de treball obert amb una constant interacció amb la 
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dinàmica del nostre centre, que permet una atenció emocional i curricular 

personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana, com a complement 

del treball del grup classe al quan estigui adscrit. 

Després d’una avaluació inicial, la tutora de l’aula d’acollida elabora un horari 

adequat a les necessitats educatives de cada alumne. Aquest horari recull les hores 

que fa a l’aula d’acollida i també les que fa amb el grup classe. En el cas dels alumnes 

que no coneixen cap de les dues llengües, assisteix a les matèries on pot participar 

millor i sentir-se més integrat en el grup classe i que generalment són les següents: 

música, educació física, educació visual i plàstica, religió o alternativa i tutoria. 

A mida que l’alumne va assolint una major competència comunicativa, es redueixen 

les hores a l’aula d’acollida i s’augmenten les que fa amb el grup classe. Prèviament 

informem a l’alumne, al tutor de l’aula ordinària i als respectius professors. 

L’alumnat que després dels dos anys d’assistència no assoleix un òptim nivell 

lingüístic, ja en el grup-classe, rep reforços de català. 

La metodologia que emprem a l’aula d’acollida té en compte l’organització dels 

aprenentatges d’una manera globalitzada, el foment del 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. 

 5.1.2. Alumnat sud-americà de parla hispana 

L’alumnat llatinoamericà i espanyol que s’incorpora més tard al nostre sistema 

educatiu assisteix unes hores setmanals (segons convingui a cada cas) a l’aula 

d’acollida, amb la finalitat d’assolir un nivell que competència lingüística que li 

permeti seguir les classes de manera satisfactòria. Recordem que aquest alumnat 

només desconeix la llengua catalana. Aquest fet el tenim en compte a l’hora 

d’organitzar el currículum personalitzat de l’alumne/a. 

Per facilitar els aprenentatges, la comunicació i l’ús de la llengua vehicular des de 

l’inici de la incorporació d’aquests alumnes, utilitzem la proximitat lingüística de les 

llengües catalana i castellana. 
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 5.1.3. Català i llengües d’origen 

El reconeixement i la valoració de la llengua d’origen dels nostres alumnes és molt 

important en l’aprenentatge de la llengua catalana. El professorat posseïm 

informació sobre les diverses llengües familiars presents a l’aula i treballem la 

interdependència lingüística i l’assoliment de les competències comunes per tal de 

millorar l’aprenentatge de l’alumnat.  
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 5.1.4. Alumnat nouvingut 

El centre posa els recursos i els mecanismes necessaris perquè l’alumnat que s’ha 

incorporat més tard al nostre sistema educatiu i que no coneix cap de les dues 

llengües oficials, conegui ambdues de la mateixa manera un cop acabi 

l’ensenyament.  

Ara bé, inicialment posem en marxa una sèrie de mecanismes que asseguren un 

nivell bàsic de la llengua catalana, ja que aquesta és la llengua vehicular de 

l’ensenyament. De manera paral·lela, també iniciem l’ensenyament de la llengua 

castellana i és té en compte el que els alumnes han après en català perquè pugui fer 

les transferències lingüístiques que cregui necessàries. Òbviament, si aquest 

alumnat ha estat escolaritzat en llengua castellana i, per tant, ja la coneix, assisteix 

a classe de llengua castellana i ha de seguir el currículum amb normalitat. 

5.2. Plurilingüisme al centre educatiu 

 5.2.1. Actituds lingüístiques 

El centre disposa de programes específics sobre la diversitat lingüística, 

interculturalitat i resolució de conflictes que treballem habitualment a la tutoria i els 

té en compte la major part del professorat en les seves activitats docents. 

Volem potenciar el respecte a qualsevol diversitat i treballar per resoldre els 

conflictes que aquest fet pot generar. 

 5.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

  5.2.2.1. Alumnat nouvingut 

En relació amb l’alumnat nouvingut, la majoria del centre utilitza sempre el català. 

Garantim una atenció individualitzada intensiva per aprendre aquesta llengua, i ho 

fem amb un enfocament comunicatiu i amb la metodologia adequada. Regularment, 

avaluem els resultats i en fem un seguiment acurat.  
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 5.2.3. Classes de xinès 

Des de l’any 2015, el nostre centre cedeix unes aules per tal que s’hi imparteixin 

classes de llengua xinesa en horari de tarda, durant dos dies a la setmana. Aquestes 

classes estan organitzades per l’Associació de Dones Xineses de la ciutat de Reus, i 

van adreçades, principalment, a alumnat infantil.  

Durant dos cursos, també es van impartir classes a alumnes del nostre centre i, un 

cop acabat el curs, es van presentar als exàmens oficials de llengua xinesa. 

Puntualment, diversos membres de l’esmentada associació col·laboren amb el nostre 

centre per fer difusió de tradicions de la Xina, com per exemple, de l’Any nou xinès. 
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6- La comunicació interna i la relació amb l’entorn. 

6.1. Organització dels usos lingüístics 

 6.1.1. Llengua del centre 

La llengua d’ús del centre és el català per tant, els rètols, murals i decoració d’aquest 

són en aquesta llengua. Ara bé, el nostre institut retola també en anglès, ja que es 

vol posar en pràctica l’ús d’aquesta llengua a nivell oral i escrit. 

 6.1.2. Documents de centre 

Els documents de centre (PEC, NOFC, RRI, PLC...) amb els continguts i referents de 

la llengua catalana, impregnen la vida de l’institut. Però els hem de revisar i 

actualitzar amb més regularitat, així com també hem de fer un seguiment  i una 

avaluació de totes les actuacions. 

 6.1.3. Ús no sexista del llenguatge 

En general, en tots els documents del centre tenim en compte els criteris d’utilització 

d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. Treballem amb l’alumnat perquè puguin 

superar tota mena d’estereotips i perquè puguin tenir actituds crítiques davant dels 

continguts de risc que denigren les persones per motius de sexe i que, a més, puguin 

convertir-se en vehicle de segregació o desigualtat. 

 6.1.4. Comunicació externa 

El centre utilitza el català en les seves comunicacions internes (actes, comunicats, 

informes...) i en la relació amb les corporacions públiques de Catalunya, 

institucions i amb les empreses que contracta. Per tant, el centre elabora la 

documentació en català i atenem les peticions en castellà que sol·liciten les famílies 

(oferint-ne un format bilingüe). Quan és possible, tenim en compte les llengües de 

la nova immigració mitjançant uns documents ja prèviament traduïts. 

 6.1.5. Llengua de relació amb famílies 

El centre ha acordat que tots els professionals del nostre institut s’adrecin 

habitualment en català a les famílies de tot  l’alumnat. El desconeixement del català 

per part d’algunes famílies no ha de suposar que quedin excloses de les activitats 
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del centre, però tampoc no ha de comportar una renúncia a l’ús de la llengua, que 

és una oportunitat per a la integració de les famílies de l’alumnat per a la 

normalització i extensió del seu ús (així ho recull l’article 20.2 de la Llei de política 

lingüística). 

6.2. Educació no formal 

 6.2.1. Serveis d’educació no formal 

Al centre existeix una preocupació per tal que els serveis d’educació no formal 

coneguin i facin seves les orientacions i propostes del centre pel que fa al català com 

a llengua d’ús i al tractament de la diversitat lingüística. Però no s’ha anat més enllà 

de redactar alguna proposta o algun projecte estrictament formal. 

 6.2.2. Activitats extraescolars 

Els responsables de les activitats extraescolars coneixen i fan seves les orientacions 

i propostes del centre pel que fa al català com a llengua d’ús i al tractament de la 

diversitat lingüística. Des del centre, s’ha facilitat la formació i s’ha redactat una 

proposta concreta, però s’aplica irregularment perquè no se’n fa el seguiment.  

 6.2.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 

Al nostre centre s’ha acordat vetllar perquè en la contractació d’activitats 

extraescolars les empreses usin el català, però no es fan gaires esforços per superar 

les dificultats que es presenten. El centre intenta que aquelles empreses amb què 

treballa (cases de colònies, autocars...) utilitzin el català. 
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7- La qualificació professional dels docents. 

7.1. Organització dels recursos humans:  el pla de formació de centre en 

temes lingüístics 

El pla de formació de centre promou activitats de formació al centre educatiu com a 

mesura professionalitzadora i com a element que doni cohesió al treball en equip 

dels docents.  

El centre ha fet una autodiagnosi de les seves necessitats de formació en relació 

amb els objectius estratègics i de millora de centre. Té en perspectiva projectes de 

formació per millorar la comprensió lectora i per potenciar l’hàbit lector. Pel que fa 

a les noves metodologies d’aula, el nostre centre ja fa dos cursos que ha incorporat 

el treball per projectes a 1r i 2n d’ESO. Amb la introducció d’aquesta metodologia 

intentem que millori el procés d’aprenentatge del nostre alumnat i també el seu 

rendiment acadèmic. Per fer possible tot això, una bona part del nostre professorat 

s’ha format degudament.  

 

7.2. Professorat: usos lingüístics i formació en llengües estrangeres 

Un dels instruments de què disposa un centre educatiu per garantir l’adequació de 

la plantilla a l’assoliment dels objectius plantejats en els seus projectes és la formació 

del professorat. Per conèixer de primera mà els coneixements obtinguts pel claustre, 

se n’ha fet una diagnosi.  

Així doncs, amb data 11 de març de 2019 s’ha realitzat una enquesta al professorat 

del centre per obtenir  informació sobre els seus usos lingüístics, així com la seva 

formació adquirida en llengües estrangeres. 

D’un total de 65 professors, n’han emplenat el qüestionari 45; això suposa un 70,3% 

de participació. 

Les conclusions que es deriven d’aquesta enquesta no reflecteixen, doncs, al 100%,  

la realitat del dia a dia del nostre centre. 

Tot seguit es mostren les gràfiques que il·lustren els resultats obtinguts: 
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Quina és la teva llengua materna? 

 

 

Quina és llengua principal de comunicació amb els alumnes i els altres professors? 

 

 

 

 

2,20%

93,40%

11,10%
2,20%

Llengua de comunicació amb alumnes i d'altres 
professors/es

Ambdues Català Castellà Anglès

84,40%

17,90%

Llengua materna

Català Castellà
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En quins contextos utilitzes el català com a llengua de comunicació: 
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Tens algun certificat de coneixement d'idiomes? 
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Les conclusions que es poden extreure són les següents:  

En general, la llengua materna del professorat és el català, així com la llengua de 

comunicació amb els companys, l’alumnat i el PAS. No obstant això, s’observa que 

en les entrevistes i reunions amb les famílies s’incrementa l’ús de la llengua 

castellana.  

Pel que fa a la formació lingüística del professorat, les llengües majoritàries amb 

acreditació són el català i l’anglès. Tanmateix, el nombre de professors que ha 

refermat el seu nivell de llengua estrangera mitjançant una estada al país on es parla 

aquesta llengua és molt baix. 

5 6 7 
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Quant a la pràctica docent, la llengua de comunicació, continguts i activitats és 

predominantment la catalana i baixa la seva utilització en els materials i recursos. El 

punt que caldria millorar, després d’aquesta diagnosi, és el que fa referència a la 

coordinació lingüística entre els docents. 

 

8- Difusió del Pla Lingüístic de Centre. 

Per tal de fer-ne una difusió oberta a tothom, tant a la comunitat educativa de 

l’Institut Salvador Vilaseca de Reus (professorat, PAS, alumnat i famílies) com a 

d’altres persones o organismes a qui pugui interessar, el  Projecte Lingüístic de 

Centre es penjarà a la pàgina web del nostre centre, que té l’adreça següent: 

https://agora.xtec.cat/iessalvadorvilaseca/ 

Aquesta pàgina web, doncs, permet la comunicació amb tota la comunitat educativa. 

S’hi pot trobar tota la informació que necessita l’alumnat i les seves famílies: 

documentació, informació sobre els estudis que es fan al centre, característiques, 

programació de sortides, activitats extraescolars, participació en projectes... S’han 

establert els mecanismes per actualitzar-la constantment. A més, hi ha un criteri 

clar de l’ús de la llengua catalana, tot i que pot haver-hi escrits en altres llengües si 

corresponen a activitats fetes en altres llengües curriculars. 

 

https://agora.xtec.cat/iessalvadorvilaseca/
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1) Introducció 

 
Llegir és comprendre el significat d’aquelles paraules a les quals algú, secretament, 

ha donat vida, és interpretar el sentit dels mots que resten silenciosos esperant que 

algú se’ls faci seus, és construir les imatges mentals que cadascú imagina en la seva 

lectura, personal i única per a cada moment i per a cada lector, és construir el sentit 

del text. 

Un mateix text té múltiples lectures: la dels diferents lectors i lectores que, amb 

bagatges personals diferents i amb intencions de lectura distintes, construiran el 

sentit del text interioritzant-lo i fent-lo seu dintre de les seves xarxes de 

coneixements. I també la pluralitat de lectures d’un mateix text per un mateix 

individu, en diferents moments de la vida. 

El text resta silenciós, esperant que algun lector o lectora vulgui donar-li vida i 

construir el seu significat. Cada lectura és una vida diferent, una vida curta, una vida 

llarga, una vida vertiginosa i una vida pacient; totes i cadascuna d’aquestes vides 

corresponen a cada individu i a cada moment de lectura, per la qual cosa la lectura 

esdevé suggerent i calidoscòpica. És plaent aquesta construcció del sentit. Atansar 

els joves a aquest gaudi serà un dels reptes de les classes de lectura. 

No volem fer lectors que es quedin en un nivell de lectura superficial, que només 

descodifiquin els signes gràfics que trobem en qualsevol escrit, o que simplement 

facin un simple procés de transferència d’informació, sinó que volem formar lectors 

competents, que decideixin els objectius de lectura que cada situació els exigeix, 

que dominin les habilitats lectores bàsiques, que regulin el seu procés de lectura, 

que siguin autònoms en el seu procés i puguin decidir l’itinerari de lectura que volen, 

que siguin crítics i creatius i que, en definitiva, siguin capaços de construir el sentit 

dels textos. 
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2- Antecedents 
 
L’institut va iniciar el curs  2012-13 en el pla estratègic d’Impuls a la lectura del 

Departament d’Ensenyament (ILEC). Aquest pla tenia una durada total de 3 cursos: 

 1r curs: diagnosi i definir estratègies  

 2n curs: dur a terme activitats i tallers de lectura 

 3r curs: Incorporar el Pla de lectura al PEC del centre. 
Més concretament els  tres eixos principals que han vehiculat el pla lector del centre 

han estat: 

 Saber llegir 

 Llegir per aprendre 

 Gust per llegir 

Aquest projecte d’impuls a la lectura i el pla lector del centre es va definir des de 

l’inici com un projecte transversal que impliqués a tots els Departaments didàctics ja 

que la competència lectora és una eina clau per l’assoliment de la resta de 

competències. 

Els objectius del PEC relacionats amb la millora educativa del centre són: 

PEC (Projecte educatiu de centre) 

 La xarxa de centres docents públics ha d’elevar el seu nivell de qualitat i, per 

això, cal el suport de l’administració educativa, i la voluntat i l’esforç dels 

centres educatius. 

 Un centre d’ensenyament com a organització té una estructura pròpia formada 

per alumnat, professorat, mares i pares i personal no docent que participen, 

tots plegats, en la consecució d’uns objectius comuns que han d’estar 

recollits en el Projecte Educatiu del Centre. 

 El Projecte Curricular del centre ha de ser uns instrument eficaç i dinàmic per 

tal d’adaptar-se a la tipologia canviant de l’alumnat, de cara a reduir el fracàs 

escolar i millorar els resultats acadèmics 

 La distribució de matèries, el desplegament de la franja variable i optativa, els 

itineraris, crèdits de síntesi, treball de recerca, estades en empreses i els 

mitjans per a l’atenció a la diversitat d’alumnat, són les eines a utilitzar per 

assolir uns bons resultats. 

 Els diferents sectors han de sentir “seu” l’Institut, i han de ser partícips d’un 

projecte comú i engrescador. 
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 La recerca de la qualitat en l’educació ha de ser la fita a assolir i el treball diari 

ha de permetre els alumnes a afrontar reptes de futur amb il·lusió i amb 

garantia de formar-se com a futurs ciutadans i com a futurs professionals. 

 

El Pla lector del centre es va incorporar en el PEC aprovat el desembre de 2013. El 

nostre PEC fa esment a la pàgina 18 de la concreció del Pla Lector del centre:  

“ Paral·lelament a la definició i concreció del projecte de pla d’impuls del centre i, 

constatats els problemes de comprensió lectora d’una bona part de l’alumnat,  es 

van començar a treballar, setmanalment i periòdicament des de totes les matèries, i 

no solament a les matèries lingüísituqes, els següents ítems per nivells d’ESO: 

 1r curs: La idea principal. 

 2n curs: El resum. 

 3r curs: L’esquema. 

 4t: curs: El comentari de text.” 

 

3- El Pla Lector de l’institut Salvador Vilaseca  

3.1- El Pla Lector al projecte de direcció 

Després de la nostra participació en el projecte d’impuls a la lectura ILEC del 

departament d’Ensenyament, l’institut Salvador Vilaseca ha elaborat una Pla Lector 

específic per continuar treballant la competència lectora com un element clau de 

l’èxit educatiu. 

Els objectius d’aquest Pla Lector es concreten en l’objectiu estratègic 6 del projecte 

de direcció vigent  

 

OE6: Potenciar a nivell de Seminaris didàctics el Pla d’impuls a la lectura i el 

Pla del gust per la lectura 

Indicador 6: Implicació dels diversos Seminaris en accions del Pla d’impuls a la 

lectura i del Pla el gust per la lectura (5 %) 

Els objectius operatius, accions i indicadors vinculats als quatre cursos del projecte 

de direcció són els següents: 
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Objectiu estratègic 6 

 
Potenciar a nivell de Seminaris didàctics el Pla 
d’impuls a la lectura i el Pla del gust per la 
lectura  
Indicador 5: Implicació dels diversos Seminaris en 
accions del Pla d’impuls a la lectura i del Pla el goig 
per la lectura (5 %) 
 

 
 
 
Objectiu operatiu 6.1 

 
Buscar estratègies i metodologies comunes per 
l’abordatge de la lectura comprensiva tant en 
els Seminaris lingüístics com no lingüístics 
com a eina de millora dels resultats educatius 
Indicador 6.1- Procediments i estratègies creades 
pels Seminaris dins del Pla d’impuls a la lectura 
(60 %) 
 

 
Responsable 

 
Coordinador LIC i Caps de Seminari 
 

 
Accions  
  

 
Descriptors de les accions 

Temporalització  
1r 
Curs 

2n 
Curs 

3r 
Curs 

4t 
Curs 

 
A1- Creació i establiment d’una 
metodologia comuna en totes les 
matèries per treballar amb 
alumnes diferents textos i 
enunciats des de la perspectiva 
de la lectura comprensiva i 
gradació pel nivell de dificultat. 
 
 

 
-% d’activitats didàctiques dels 
Seminaris en les que s’aplica la 
metodologia comuna de lectura 
comprensiva (50 %) 
 
 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
A2- Incorporació progressiva de 
criteris d’avaluació de 
competència lingüística  dins dels 
criteris d’avaluació generals de 
les matèries no lingüístiques. 
 
 

 
Incorporació efectiva de criteris 
d’avaluació de competència 
lingüística dins de les 
programacions de les matèries 
no lingüístiques (15%) 
 

  
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
A3- Treball didàctic mensual 
d’una notícia d’actualitat triada 
alternativament per diversos 
Seminaris com a exercici de 
comprensió lectora relacionat 
amb un projecte d’aula. 
 
 

 
 
 
Nombre d’activitats creades i 
treballades a l’aula 
interdisciplinàriament (35 %) 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 
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Objectiu operatiu 6.2 

 
Potenciar la lectura per plaer en el pla  “El gust 
per la lectura” 
Indicador 6.2 - Activitats creades i avaluades 
positivament per fomentar la lectura per plaer 
(40 %) 
 

 
Responsable 

 
Coordinador LIC 
 

 
Accions 

 
Descriptors de les accions 

Temporalització  
1r 
Curs 

2n 
Curs 

3r 
Curs 

4t 
Curs 

 
A1- Desenvolupament activitats 
creatives de foment de la lectura 
per plaer coordinades des dels 
Seminaris lingüístics (parelles de 
lectura, intercanvi d’experiències, 
biblioteques mòbils, lectures 
dramatitzades, flashmeeting 
col·laboracions amb altres 
centres...) 
 

 
 
 
nº d’activitats creades de 
foment de la lectura i 
avaluades positivament pel 
professorat impulsor (100%) 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 

3.2- Objectius del PLEC 

El Pla Lector de Centre s’articula al voltant de dos eixos bàsics per desenvolupar la 

competència lectora de l’alumnat : 

a) Impuls a la lectura. La competència lingüística en general i la comprensió lectora 

en particular són a la base de qualsevol aprenentatge. En el cas concret de la 

comprensió lectora, si més no en el nostre sistema educatiu, el seu domini és cabdal 

per tenir èxit 

escolar. Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat en l’aprenentatge, 

sent conscients de les estratègies específiques que fan servir en cada àrea del 

coneixement. A més, han de tenir la capacitat d’usar la lectura com a eina d’accés a 

la informació, la descoberta i l’ampliació de coneixements, és a dir, l’ús de la lectura 

esdevé un instrument d’aprenentatge a totes les àrees i matèries del currículum. 

b) El gust per la lectura. S’adquireix desenvolupant l’hàbit lector i fomentant la lectura 

sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s’ha llegit, 

sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir amb 

els altres. 

 

Cadascun d’aquests eixos tracta la lectura des d’una perspectiva que complementa 
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els altres, tenint en comú un concepte més ampli i transversal de la competència 

lectora que consisteix a comprendre i emprar els textos escrits i a reflexionar-hi i 

implicar-s’hi per assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i el 

potencial de cadascú i participar en la societat (PISA, 2009). 

La finalitat del PLEC és assegurar l’assoliment de les competències bàsiques i el 

foment de l’hàbit lector. Per això el seu objectiu principal és garantir la competència 

lectora de tot l’alumnat, fent que aquesta competència sigui una prioritat en el centre 

i per a tota la comunitat educativa. Amb aquest objectiu, l’institut Salvador Vilaseca 

ha redactat els objectius generals del PLEC, atenent als objectius generals del 

departament d’ensenyament, formulats dintre del seu Pla Nacional de Lectura: 

• Millorar la capacitat de comprendre textos per augmentar el rendiment 

acadèmic de tot l’alumnat. 

• Aconseguir que els infants i joves assumeixin les seves responsabilitats com a 

aprenents autònoms amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, fent 

de la lectura una de les eines bàsiques per a l’aprenentatge en totes les àrees i 

matèries del currículum. 

• Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint. 

 

3.2.1- Objectius generals del PLEC 

Potenciar la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de 

tota l’escolaritat bàsica, amb la finalitat de millorar la competència lingüística, base 

de tots els aprenentatges. 

1. Afavorir la integració de la competència lectora en totes les àrees del 

currículum. 

2. Millorar la capacitat de comprendre textos per augmentar el rendiment 

acadèmic de tot l’alumnat. 

3. Fer de la lectura una de les eines bàsiques per a l’aprenentatge en totes les 

àrees i matèries del currículum. 

4. Afavorir la planificació i la coordinació, la sistematització i la coherència de les 

estratègies que el centre desenvolupa a l’entorn de la lectura. 

5. Estimular l’ús de metodologies més actives i significatives per a l’alumnat. 

6. Fomentar l’hàbit lector i ajudar a descobrir i a valorar el plaer de la lectura. 

 

Els dos eixos bàsics en què es basa l’actuació del nostre PLEC són:  “El gust per la 
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lectura” i “L’impuls a la lectura” 

EL GUST PER LA LECTURA: entès com a l’adquisició d’un hàbit lector basat en el 

gaudi, en la formació del gust personal i en el desig lector propi. El gust per llegir 

implica que s’hagi assolit un bon nivell de competència lectora, la possibilitat de fer 

una lectura en llibertat i que el centre promogui i faciliti contextos lectors. Aquests 

contextos lectors on l’alumnat pugui entrar en contacte amb els llibres, adquireixi 

hàbits de lectura i pugui sentir-se part d’una “comunitat de lectors” (Cairney,1992) 

s’articularan en l’activitat de la lectura autònoma. 

La lectura autònoma consisteix en la creació d’un espai de lectura personal a 

l’escola que dóna l’oportunitat de llegir a tots els alumnes amb independència del 

seu context sociofamiliar. La lectura autònoma, extensiva, silenciosa, de gratificació 

immediata i d’elecció lliure és imprescindible per al desenvolupament de les 

competències lectores, ja que és el mateix text qui ensenya a llegir. L’alumnat 

construeix la seva pròpia autoimatge com a lector i aprèn a avaluar anticipadament 

els llibres, creant expectatives i arriscant-se a seleccionar. El fet de programar 

lectura autònoma assegura espais de lectura als alumnes que no en poden disposar 

fora de les aules, facilita l’adquisició d’hàbits de lectura i ofereix models socials de 

conducta lectora. El que importa és facilitar temps i espai per aprendre la disciplina 

que requereix qualsevol lectura atenta. Tots els estudis assenyalen que els lectors 

que més practiquen la lectura silenciosa i independent són els que obtenen els 

resultats més alts en comprensió lectora. En aquest àmbit, la biblioteca d’aula 

esdevé l’instrument idoni. Una selecció atractiva de llibres i còmics i l’organització 

d’un temps habitual de lectura són els aspectes clau a treballar. 

Per tant, podem definir com a objectius específics al voltant d’ “El gust per la Lectura” 

 

3.2.2- Objectius específics d’ “El gust per la lectura” 

1. Dedicar un temps de lectura autònoma per progressar en les habilitats de lectura i 

ajudar a adquirir l’hàbit lector de l’alumnat. 

2. Oferir un ampli ventall de lectures que abastin la diversitat de l’alumnat i 

responguin a les seves necessitats. 

3. Donar eines a l’alumnat per orientar-se en la selecció de textos i ajudar-los a 

construir-se com a lectors literaris amb iniciativa i criteri personal. 

4. Comprendre, a partir de la lectura literària, les altres persones, a nosaltres 

mateixos i el món que ens envolta. 
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5. Educar-se en els gustos estètics, estimular la creativitat i desenvolupar el sentit 

crític. 

6. Trobar plaer en la lectura literària, desenvolupar l’hàbit lector i l’opinió raonada 

sobre les lectures. 

7. Reflexionar sobre els elements que fan que una obra sigui considerada clàssica i 

sobre l’actualitat dels temes d’obres que han mantingut la seva vigència al llarg del 

temps. 

8. Ser progressivament autònom en la lectura d’obres literàries. 

9. Relacionar els textos literaris amb els grans temes, tòpics i motius, i amb els 

corrents estètics, per tal d’opinar raonadament sobre les obres literàries. 

10. Reconèixer i valorar les característiques del gènere al qual pertanyen les obres 

llegides i els recursos literaris que utilitzen per poder copsar-ne el sentit. 

11. Llegir de manera habitual i estar disposat a gaudir en el procés, tant pel que fa a 

l’expectativa d’aprendre com al desig d’endinsar-se en realitats o ficcions noves, de 

saber i d’imaginar. 

 

L’IMPULS A LA LECTURA:  la comprensió lectora, la lectura, implica un procés en el 

qual la persona que llegeix, a més de la descodificació del text, realitza tot un seguit 

d’actuacions estratègiques que el duen a fer-se seu el contingut del text. En el 

moment de l’aprenentatge, cal que les diferents accions que fa el lector expert d’una 

manera més o menys inconscient i automàtica, les porti a terme d’una manera 

explícita per tal que serveixin de model, de manera que l’alumnat les pugui aplicar, 

primer amb tot el grup i de manera més o menys pautada, després per passar a 

reflexionar-hi amb l’ajuda de l’adult, i finalment per realitzar-les de forma autònoma. 

 

3.2.3- Objectius específics de L’impuls a la lectura: 

L’alumnat que treballarà la comprensió lectora caldrà que tingui en compte: 

• El text, la seva longitud i complexitat, i el tipus de text. 

• El suport en què es presenta. 

• El coneixement que la persona que llegeix té sobre el tema. 

• El domini del procés de descodificació. 

• La capacitat per relacionar les diferents idees contingudes en el text. 

• El tipus de comprensió que requereixen els objectius de la lectura. 

• Les respostes i aplicacions que es poden demanar després de la lectura. 
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A tots els nivells de complexitat dels textos es plantejaran activitats i preguntes que 

requereixin graus de comprensió. Fins i tot quan l’alumnat no té els aspectes 

mecànics de la lectura ben assolits i això fa perillar la seva comprensió, ho poden fer 

a partir de la lectura feta per altres persones, per exemple, els professors. L’alumnat 

ha de poder respondre per escrit activitats que impliquin diferents nivells de 

comprensió. 

1. Essencialment la gradació de la dificultat dels textos ve donada pels diferents 

elements que en faciliten la comprensió, per exemple imatges, comentaris, pistes, 

etc., que s’han donat i per la complexitat dels textos presentats. En el moment de 

plantejar situacions d’ensenyament i aprenentatge, cal tenir molt present els suports 

que es proporcionen i la seva progressiva retirada, que permetrà que l’alumnat 

avanci i sigui més autònom en l’aprenentatge. 

2. La dificultat també ve donada per l’objectiu de la lectura. En aquest sentit és 

interessant observar com una mateixa activitat pot variar el nivell de dificultat segons 

el tipus d’intervenció que es fa: si ha d’extreure una informació més global, si ha de 

ser més detallada, si ha de fixar-se en aspectes formals, etc. 

3. Un altre factor fonamental, en el plantejament de la realització cada cop més 

autònoma de la comprensió lectora, és l’aprenentatge de les estratègies diferents 

que aquesta implica. En un primer moment el model de l’ensenyant expert, (un 

expert és 

qui pot explicar oralment les diferents estratègies que utilitza durant la comprensió 

del text) és una font d’aprenentatge fonamental; posteriorment cal demanar a 

l’alumnat que apliqui aquestes estratègies d’una manera conscient. Una bona 

manera de fer-ho és mitjançant el comentari en el grup d’iguals orientat a la resolució 

d’una tasca, per passar més endavant a fer-les de manera més autònoma i 

automàtica. 

4. També cal tenir en compte la diversitat de textos que hi ha al nostre entorn, ja que 

cadascuna de les tipologies implica una estructura interna diferent. 

5. Revisió de les activitats: és fonamental que l’alumnat conegui el seu progrés en 

les activitats de comprensió lectora per tal que sigui conscient del nivell que té i de si 

els resultats han estat satisfactoris o no. No es pot donar per acabada una activitat, 

ja sigui de lectura o no, sense que se n’hagi fet una revisió, s’hagi vist si es respon 

als objectius plantejats, si les respostes donades són correctes, etc. El professorat 
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s’encarregarà de la supervisió de les activitats i informarà posteriorment dels 

resultats als alumnes. 

 

3.3- Organització del PLEC 

3.3.1. El gust per la lectura 

Objectiu de l’activitat: Desenvolupar la competència lectora i literària de l’alumnat. 

Temporització: La seva implementació a l’aula es concreta en un temps de lectura de 

30 minuts/ setmana dintre de l’horari escolar de l’alumnat d’ESO durant les dues 

primeres sessions del matí i de forma rotativa amb una durada màxima de dos 

mesos en el mateix bloc horari per tal de fer lectura silenciosa i despertar el gust per 

llegir.  

Durant el curs 17-18 l’ activitat es durà a terme amb els grups  B i C  de 1r  i 2n 

d’ESO . El curs 18-19 l’ activitat s’estendrà als grups B i C de 3r d’ ESO.  

 

Descripció de l’activitat:  

El professorat que acompanya el grup també fa lectura silenciosa i es converteix en 

un model lector. 

Cada grup de tutoria disposa d’una biblioteca d’aula en un nombre suficient i sobrer 

de llibres en llengua catalana i castellana dels diferents gèneres, alguns del cànon 

dels clàssics universals i obres de la literatura catalana i literatura castellana per a 1r, 

2n i 3r curs de l’ESO (grups ordinaris). En la tria dels llibres s’han tingut en compte el 

nivell lector estàndard corresponent a cada curs. D’altra banda, l’alumnat pot portar 

els seus propis llibres per llegir en aquest temps de lectura. L’alumnat llegeix 

lliurement en les diferents llengües i anota les seves lectures en un document que es 

troba a la biblioteca d’aula de cada classe. 

Avaluació:  tenint en compte el caire més actitudinal els objectius que es pretenen, 

els instruments que s’ utilitzaran seran la valoració realitzades pels professors 

implicats en el pla i l’ autoavaluació dels alumnes. 

 

3.3.2. Impuls a la lectura 

Objectiu de l’activitat: Utilitzar estratègies de lectura comprensiva de gèneres de text 

narratius, descriptius, conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius, 

i argumentatius senzills. 

Temporització : La seva implementació a l’aula es concreta en un temps de lectura i 
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posterior resposta d’una fitxa de comprensió del text llegit anteriorment en 30 

minuts/setmana durant les dues primeres sessions del matí i de forma rotativa amb 

una durada màxima de dos mesos en el mateix bloc horari  per tal d’entendre i 

interpretar amb correcció el que es llegeix.  

Durant el curs 16-17 i 17-18 l’ activitat es durà a terme amb els grups  A i D  de 1r  i 

2n d’ESO . El curs 18-19 l’ activitat s’estendrà als grups A i D  de 3r d’ ESO.  

Descripció de l’activitat: El professorat que acompanya el grup promou la lectura en 

veu alta i també de forma autònoma i en silenci de la fitxa a treballar i lliura i indica 

les activitats a respondre. En acabar la sessió, recull les fitxes resoltes, les revisa i, 

en la propera sessió les lliura a l’alumnat i les hi comenta. 

El material amb què es compta per dur a terme aquesta activitat són unes carpetes 

amb fitxes de comprensió lectora per a cada grup-classe. Aquest material està 

gradat en tres nivells de comprensió lectora segons l’escola de Primària: cicle inicial, 

cicle mitjà i cicle superior. 

Cada cicle està organitzat en 20 unitats, equivalents a 20 tipologies de textos 

diferents; per a cada unitat hi ha 6 activitats diferents on la dificultat augmenta 

gradualment. 

Els textos a treballar són breus i de tipologia ben diversa, ja que engloben creacions 

de tipus poètic, visual, narratiu, gràfic... combinant diversos formats que els alumnes 

poden trobar en el seu entorn més proper. Es pretén que l’alumne no acabi 

responent les qüestions plantejades per record immediat, sinó que elabori i 

comprengui, fent-lo gaudir amb la lectura. 

Avaluació es tindrà en compte el progrés dels alumne en quan al nivell assolit en 

finalitzar el curs a partir del material gradat utilitzat.  Aquesta informació es 

complementarà amb la realització d’una prova de comprensió lectora a inici i a final 

de curs. 
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1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ

DADES DEL CENTRE

Codi: 43002582
Nom: Salvador Vilaseca
Titularitat: Públic
Adreça: c. Misericòrdia, 12 bis
Telèfon: 977756047
Adreça Electrònica: e3002582@xtec.cat

CONTEXTUALITZACIÓ

2- DIAGNOSI- RESULTATS

Estratègia, lideratge i gestió

Punts molt forts

	07. Existeix una comissió TAC de centre, amb implicació de l'equip directiu, per coordinar
la integració de les TAC

	09. El centre preveu la detecció de necessitats de formació TAC i les incorpora al Pla de
formació de centre

Punts forts

	01. Existeix una visió i estratègia en l'ús de les tecnologies per a la millora dels
processos d'ensenyament/aprenentatge reflectida en el Projecte Educatiu de Centre

	01. S'han definit mecanismes formals per acompanyar el professorat en la implementació
de les TAC a l'aula

	04. El centre té formalitzats els procediments pel que fa a la inclusió digital de tot
l'alumnat i hi ajusta totes les actuacions pel que fa a garantir l'accessibilitat i el suport
tecnològic necessari

	06. La direcció del centre coneix els aspectes jurídics vinculats als usos ètics de les
tecnologies digitals, com la privacitat i seguretat de les dades i la propietat intel.lectual

	10. El centre té definits el paper dels canals digitals i les persones responsables per
gestionar la informació interna pel que fa al Pla TAC

	11. El centre té formalitzats els procediments per garantir l'accessibilitat del professorat
als recursos i serveis digitals del centre i cercar el suport tecnològic necessari

Punts febles

	01. El centre té definits el paper dels canals digitals i les persones responsables per
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comunicar-se amb la comunitat educativa

	02. El Projecte de direcció té en compte la planificació global de les TAC al centre, el seu
estat de desenvolupament i prioritats, proporcionant una visió sostenible per fases i
terminis i considerant els recursos disponibles

	03. L'equip directiu és conscient de la importància de definir els objectius i els resultats
acadèmics i organitzatius que es volen obtenir i acompanyar-los dels indicadors associats
per a mesurar-los i vetlla per la seva concreció

	08. La direcció del centre defineix les responsabilitats i les distribueix als nivells adients
per impulsar l'ús de les TAC

	12. El centre té formalitzats els procediments per garantir l'accessibilitat de la comunitat
educativa als serveis digitals del centre

Punts molt febles

	05. El centre té formalitzats els procediments per garantir l'assoliment de la competència
digital de tot l'alumnat com a competència transversal, fer-ne el seguiment i avaluar-la

Usos curriculars

Punts molt forts

	06. El professorat utilitza els sistemes de projecció, ja siguin interactius (PDI) o no, a
l'aula

Punts forts

	04. L'ús de les TAC és divers i abasta des d'aplicacions instrumentals i d'exercitació (per
exemple programes d'ofimàtica o activitats tipus JClic) fins a activitats de cerca,
processament i presentació de la informació (per exemple webquestes).

	07. Els sistemes de projecció, ja siguin interactius (PDI) o no, són utilitzats també per
l'alumnat per a presentacions o exposicions davant el grup classe

Punts febles

	01. El professorat, sota el lideratge de l'equip directiu, és proactiu en la integració de les
TAC a l'aula

	02. El professorat estimula l'alumnat per tal que assoleixi la competència digital

	02. Les TAC (EVA del Centre, Intranet, Extranet, Web) s'utilitzen per involucrar la
comunitat educativa en els processos i activitats d'aprenentatge

	03. El professorat promou apropiades pel que fa a l'ús segur d'Internet i el respecte de la
propietat intel.lectual

	03. Les TAC s'utilitzen per facilitar l'aprenentatge més enllà de l'espai i l'horari de l'aula i
fora de l'escola
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	05. Els usos de les TAC a l'aula inclouen projectes, activitats col.laboratives, de simulació
o de producció de contingut per part de l'alumnat

	08. El professorat utilitza l'EVA del centre per posar a l'abast de l'alumnat materials i
recursos per a l'aprenentatge

Punts molt febles

	01. Es realitzen projectes col.laboratius amb suport TIC amb d'altres centres del país o
d'arreu

	01. Existeix una programació seqüenciada dels usos de les TAC interrelacionada amb el
desenvolupament de les diferents competències i continguts curriculars

	02. La concreció i el desenvolupament de la competència digital de l'alumnat com a
competència bàsica transversal són coherents i equilibrats a través dels nivells i de les
àrees i matèries

	03. S'utilitzen les tecnologies en l'avaluació i el seguiment personalitzat de l'alumnat

	04. El centre utilitza el potencial de les TAC per personalitzar els aprenentatges i
adaptar-los a les característiques i necessitats de cada alumne/a

	05. La programació de totes les àrees curriculars incorpora continguts digitals per al
treball per part de l'alumnat

	06. Els usos de les TAC s'aprofiten per transformar els processos
d'ensenyament/aprenentatge tot donant als alumnes un paper més actiu

	07. En la programació didàctica de cada matèria s'utilitzen els recursos digitals específics
per a aquell àmbit de coneixement

	08. El centre, en el cas de l'ESO i el Batxillerat, promou la possibilitat de cursar algunes
matèries en la modalitat d'educació no presencial a l'Institut Obert de Catalunya

	09. L'alumnat utilitza l'EVA del centre per fer activitats i treballar de forma col.laborativa

Competència digital docent i desenvolupament professional

Punts forts

	03. El professorat sap identificar les seves necessitats en relació amb les TAC i les
expressa i vehicula en el Pla de formació del centre

	04. El professorat comparteix la seva experiència formant part de la comunitat de
pràctiques del centre

	04. El professorat del centre està capacitat per utilitzar els sistemes de projecció, ja
siguin interactius (PDI) o no, a l'aula

	05. El professorat del centre usa les tecnologies habitualment en la preparació de
materials de treball per a tot el seu alumnat

Punts febles
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	01. El professorat comparteix la seva experiència formant part de la comunitat de
pràctiques amb el professorat d'altres centres

	01. El professorat és conscient de la importància d'utilitzar les TAC per a la millora dels
resultats i l'èxit escolar

	02. El professorat coneix i aplica les TAC per a la millora dels resultats i l'èxit escolar

	03. El professorat del centre és competent per seleccionar recursos digitals per a tot el
seu alumnat

	06. El professorat té els coneixements i habilitats necessaris per utilitzar els entorns
digitals d'ensenyament-aprenentatge del centre amb tot el seu alumnat

	09. El professorat coneix els aspectes legals vinculats als usos ètics de les tecnologies
digitals, com la seguretat, la privacitat i la propietat intel.lectual i els té en compte en la
seva pràctica diària

Punts molt febles

	01. El professorat és competent per planificar i acompanyar l'alumnat en l'assoliment de
la competència digital com a competència transversal, fer-ne el seguiment i avaluar-lo

	02. El professorat té la capacitat de construir una xarxa de relacions i referències per
actualitzar i compartir els seus coneixements en entorns digitals

	02. El professorat és competent per plantejar i participar en activitats col.laboratives
interdisciplinars en entorns digitals

	07. El professorat és competent per plantejar i participar en activitats col.laboratives en
entorns digitals

	08. El professorat disposa d'habilitats i estratègies per garantir la inclusió digital de tot
l'alumnat a partir de les seves capacitats individuals pel que fa a accessibilitat i
tecnologies de suport necessàries

Seguiment, avaluació i millora

Punts forts

	04. El centre disposa de criteris clars sobre l'accessibilitat i tots els materials digitals que
publica són accessibles

Punts febles

	01. Els criteris sobre els usos d'Internet i de les tecnologies al centre són coneguts per
mares i pares i compten amb la seva implicació i, en casos necessaris, amb la seva
autorització formal

	01. S'apliquen els mecanismes de seguiment del nivell d'adopció de les TAC a les aules
definits pel centre

	02. L'ús de les tecnologies es troba reflectit en els diversos documents de gestió del
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centre (a més del PEC, PCC, Pla anual, Memòria, programacions didàctiques, etc)

	03. El centre disposa d'uns criteris explícits i detallats sobre usos acceptables d'Internet i
de les tecnologies per part de l'alumnat i el professorat i té cura del seu compliment

	03. El centre disposa dels canals per tal que la comunitat educativa s'impliqui en la
millora dels usos de les tecnologies al centre

	05. El centre vetlla perquè les seves bones pràctiques en TAC es difonguin a través dels
canals disponibles (Seminaris TAC, XTEC i d'altres)

	08. El centre fa un seguiment dels usos d'Internet i, a partir d'aquesta informació pren
decisions, per exemple aplicar les mesures de filtració de contingut pertinents

	09. L'alumnat s'implica en el bon ús de les infraestructures tecnològiques del centre

	11. Existeix un sistema d'identificació de bons usos de les TAC al centre que afavoreix
que es puguin divulgar, compartir i estendre entre el professorat

Punts molt febles

	01. S'aplica i es documenta un pla d'acció que marca les línies prioritàries de millora
previstes en les actualitzacions regulars del Pla TAC

	02. La comunitat educativa pot accedir fàcilment i coneix la documentació de definició i
seguiment del Pla TAC

	02. S'apliquen els mecanismes d'avaluació de la competència digital de l'alumnat com a
competència bàsica transversal definits pel centre

	04. El centre ofereix informació i orientacions a les famílies sobre els usos adequats de
les tecnologies digitals a la llar

	05. El centre té acordats i documentats els procediments de protecció de dades i
protecció de drets d'autoria, els aplica i vetlla pel seu compliment

	06. El centre té formalitzats els procediments pel que fa a la inclusió digital, hi ajusta
totes les actuacions i en fa el seguiment

	07. El centre és estricte pel que fa al compliment de la normativa de llicències de
programari

	10. El professorat coneix la documentació de definició i seguiment del Pla TAC i pot
accedir-hi fàcilment

	12. El centre disposa de mecanismes per al seguiment i avaluació dels resultats amb l'ús
de les TAC

	13. Hi ha establerts uns mecanismes de seguiment del nivell d'adopció de les TAC a les
aules

	14. Hi ha establerts els mecanismes d'avaluació de la competència digital de l'alumnat
com a competència bàsica transversal

Infraestructures i serveis digitals
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Punts molt forts

	01. El centre vetlla perquè les instal.lacions i equipaments funcionin correctament d'acord
amb els estàndards de referència

	01. Tots els espais de treball del centre, molt especialment les aules, disposen de
connectivitat a la xarxa del centre i a Internet

	02. Les aules ordinàries disposen d'un sistema de projecció amb un ordinador connectat
a Internet i, en els casos que pertoqui, un conjunt d'ordinadors disposats en un racó de
l'aula

	03. El centre disposa de web

	03. Els ordinadors estan disponibles als diferents espais d'aprenentatge del centre

	03. Les aules amb un model de connectivitat 1:1 permeten connectivitat a tots els
estudiants de l'aula simultàniament

	04. El centre disposa d'intranet

	04. Les aules informàtiques i aules especialitzades estan operatives i en adequat estat
de funcionament

	05. Els recursos de programari, serveis i aplicacions digitals disponibles s'adapten a les
necessitats de l'alumnat

	14. El centre disposa d'un entorn virtual d'aprenentatge (EVA)

	21. El centre coneix i utilitza adequadement les aplicacions informàtiques de gestió del
Departament d'Ensenyament

	23. El centre completa anualment el qüestionari que envia el Departament per a
l'estadística de la Societat de la Informació en els centres educatius

Punts forts

	01. El centre té coneixement de l'equipament tecnològic de l'alumnat a la llar
(connectivitat, ordinador i/o d'altres dispositius equivalents)

	02. L'accés a internet té un cabal suficient per atendre les activitats educatives
quotidianes que es realitzen al centre

	04. Els espais d'aprenentatge d'ús comú disposen de sistema de projecció interactiva

	06. Els recursos de programari, serveis i aplicacions digitals disponibles s'adapten a les
necessitats del professorat i l'activitat curricular

	07. El centre té definides les característiques tècniques i de programari de l'equipament
personal de l'alumnat, en cas que l'alumnat utilitzi equipament propi, molt especialment
quan el model sigui 1:1

	11. Existeix un inventari actualitzat de les infraestructures digitals
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	19. Els entorns virtuals d'aprenentatge i la resta d'espais digitals que utilitza l'alumnat al
centre són segurs pel que fa a la protecció de dades personals i política de contrasenyes

Punts febles

	02. El centre té coneixement de l'equipament tecnològic d'ús públic disponible al municipi
o al barri (connectivitat, ordinador i/o d'altres dispositius equivalents en espais d'ús públic)

	08. El centre disposa i utilitza perifèrics especialitzats per al treball en àmbits curriculars
diversos (exemple: microscopis, teclats musicals)

	09. El centre vetlla per disposar tots els ajuts tècnics que li calen per a l'alumnat amb
discapacitat que les utilitza amb normalitat en tots els escenaris

	12. Existeix un inventari actualitzat del programari i els serveis digitals disponibles al
centre (per ex. blocs, wikis, correu electrònic, etc)

	13. El centre disposa d'un assessorament intern o extern suficient a l'hora de triar
infraestructures i serveis digitals

	15. El centre disposa d'un entorn virtual d'aprenentatge amb orientacions específiques
per a un ús correcte per part del professorat i l'alumnat

	16. El centre disposa d'una política de filtratge de continguts

	17. El centre ha establert un protocol per a la resolució d'incidències tècniques

	20. Tot l'equipament està protegit contra els virus

	22. El centre realitza i disposa de còpia de seguretat de les dades rellevants

Punts molt febles

	10. El centre té un pla amb prioritats per a la renovació de l'equipament TAC

	18. Existeix un protocol de centre conegut pel professorat pel que fa a la selecció i ús de
serveis digitals (blocs, correu electrònic...)

3- OBJECTIUS

Objectiu general Objectiu específic
010. Definir i planificar els àmbits 
d'actuació i les línies generals de 
planificació de les tecnologies en 
el centre 

	011. Revisar els documents de gestió de centre (PEC, , 
Programació general anual de centre, PAC) per incloure les 
estratègies d'ús de les tecnologies 
	012. Establir els criteris necessaris per tal que les tecnologies 
estiguin definides a la programació anual de centre 
	015. Revisar la seqüenciació de la competència digital a les 
àrees curriculars 

020. Fixar els serveis digitals del 
centre, promoure i facilitar la 
participació de la comunitat 
educativa en el seu ús i fer-ne el 

	021. Fer ús del correu electrònic per a la comunicació interna 
(professorat i alumnat) i externa (famílies, administració i serveis
externs) 
	023. Promoure l'ús de l'EVA del centre i assegurar-ne 
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seguiment l'accessibilitat per part de tota la comunitat educativa 
	026. Mantenir l'agenda digital del centre i/o de les aules 
	027. Recolzar i incentivar l'ús de les tecnologies per part de les 
famílies 
 (Centre)

030. Establir la línia temporal 
d'aplicació anual del pla TAC, 
avaluar el seu assoliment i 
proposar les futures línies 
d'actuació 

 

040. Definir les aplicacions 
metodològiques de les tecnologies
en el centre, afavorir el seu ús i 
vetllar per la seva presència a 
totes les àrees curriculars 

	042. Assegurar la presència de l'aplicació metodològica de les 
tecnologies a les programacions didàctiques de les diferents 
àrees curriculars 
	043. Establir pautes de seguiment de l'aplicació de les 
tecnologies a l'aula a les diferents àrees curriculars 

050. Detectar les necessitats de 
recursos i gestionar els existents 
eficaçment quant a ús i 
manteniment 

 

060. Establir les tasques 
associades a l'aplicació del pla 
TAC i els responsables 
corresponents 

 

070. Gestionar l'organització 
d'espais, recursos i agrupaments 
per tal d'afavorir l'ús de les 
tecnologies en el centre en les 
condicions més adients 

 

080. Vetllar per un ús de les TAC 
de forma segura, establint les 
normes d'ús i seguint els protocols
de drets d'autoria i llicències 
digitals 

	081. Redactar i revisar les normes d'ús dels recursos del 
centres i els de l'alumnat 
	082. Vetllar per la seguretat de les dades 
	083. Gestionar els permisos d'ús dels serveis digitals 
	084. Conèixer la normativa legal 

090. Assegurar la inclusió digital 
de tot l'alumnat i el professorat 
definint les eines necessàries i 
garantir-ne l'accessibilitat a tots 
els recursos 

 

100. Aplicar les TAC per tal de dur
a terme el procés de millora dels 
aprenentatges, adaptant-los a les 
característiques de les matèries i 
les necessitats de l'alumnat 

	101. Posar a l'abast del professorat recursos TAC per a la seva
pràctica docent 
	102. Definir, adaptar i gestionar l'EVA del centre 
	103. Facilitar la continuïtat de l'aprenentatge fora del centre 
	104. Definir mecanismes per avaluar l'assoliment de la 
competència digital 
	105. Posar a l'abast de l'alumnat les eines adients per afavorir 
la construcció del propi coneixement (entorn personal 
d'aprenentatge, dossier digital personal d'aprenentatge) 
	106. Definir i dissenyar mecanismes i eines d'avaluació i 
seguiment de l'alumnat mitjancant les tecnologies 
	107. Adaptar els materials i recursos a les necessitats 
específiques de l'alumnat 

110. Definir les necessitats de 
formació del professorat i 
promoure el treball en xarxa dins i 

	111. Detectar les necessitats formatives del professorat 
respecte les TAC i proposar el cursos de formació necessaris 
	113. Compartir recursos entre la comunitat educativa 
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fora del centre 	114. Incentivar el treball en xarxa entre els docents i també 
l'alumnat 
	116. Propiciar el desenvolupament de bones pràctiques TAC 
en el centre i fer-les visibles 

4- ACTUACIONS PREVISTES

1. Pla TAC

Temes

1 - Estratègia, lideratge i gestió
2 - Usos curriculars

Estratègia, lideratge i gestió

Actuacions
Entorn

	010. Definir quins canals digitals utilitza el centre per comunicar-se amb la 
comunitat educativa i qui és la persona o persones responsables de 
gestionar-los 

	011. Establir un protocol per gestionar la comunicació digital amb les 
famílies i la societat en general (correu, SMS, web, bloc...) i quina tipologia 
de contingut es vehicula amb cadascun dels mitjans, periodicitat en 
l'actualització, formació dels responsables, etc... 

Centre
	011. Definir en el Projecte Educatiu de Centre quina és la visió del centre pel
que fa a les TAC i la seva funció en la millora dels processos d'ensenyament-
aprenentatge, proporcionant una visió sostenible per fases i terminis i 
considerant els recursos disponibles 

	020. Referenciar la planificació global de les TAC al Projecte de Direcció, 
amb el seu desenvolupament i prioritats 

	031. Definir els objectius generals i específics pel que fa a les TAC en els 
terminis que s'hagin establert 

	032. Definir els indicadors associats als objectius específics per mesurar-los 
i vetllar per la seva concreció 

	033. Assignar els recursos disponibles i preveure els que seran necessaris 
per a l'assoliment dels objectius previstos 

	050. Definir els nivells de competència digital de l'alumnat a assolir a cada 
nivell educatiu 

	051. Implementar eines TAC que formin part de l'avaluació de l'alumnat 

	052. Definir i implementar eines d'avaluació de la competència digital en 
funció dels nivells d'assoliment establerts 

	071. Definir les responsabilitats entre els integrants de la comissió TAC (ex.: 
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competència digital i currículum, difusió interna, difusió i comunicació 
externa, EVA, acompanyament tècnic a l'aula, coordinació TAC, actualització
i difusió de l'aplicatiu del Pla TAC de centre, accessibilitat i inclusió, etc..) 

	090. Recollir la formació TAC de tot el professorat del centre  
Aula

	Proposar sessions tutorials TAC de compartir experiències tècnico-
metodològiques per al professorat interessat. (Centre)

	010. Definir un protocol d'acolliment del professorat que s'incorpora de nou 
al centre que reculli el traspàs de les actuacions TAC 

	013. Establir un protocol àgil de comunicació d'incidències tècniques 
 

Usos curriculars

Actuacions
Entorn

	21. Implicar les famílies en el procés d'aprenentatge mitjancant l'us de les 
diferents plataformes del centre: agendes digitals, formació de famílies,.. 

	22. Donar a conèixer a la comunitat educativa la producció de continguts 
realitzats per l'alumnat 

	30. Proporcionar eines TAC que permetin l'aprenentatge fora de l'entorn del 
centre 

Centre
	10. Definir i graduar els usos de les TAC en funció del nivell educatiu i de les
activitats establertes a les diferents àrees curriculars o matèries 

	40. Assegurar l'existència de material TAC a les diferents àrees que s'adapti 
a les necessitats específiques de l'alumnat 

	50. Desenvolupar i aplicar mecanismes de recollida per conèixer l'ús de les 
TAC a les diferents àrees curriculars 

	52. Dissenyar activitats transversals que integrin l'ús de les TAC 
Aula

	10. Fomentar l'intercanvi de material i estratègies metodològiques entre el 
professorat 

	11. Proporcionar formació i assessorament al professorat respecte a la 
creació i tria d'activitats TAC diverses adients a les seves àrees i nivells 
impartits 

	20. Relacionar les activitats TAC de les àrees amb el nivell de competència 
digital fixat per a cada nivell 

	30. Donar a conèixer a l'alumnat les normes d'ús segur d'Internet i de 
respecte de la propietat intel.lectual 

	40. Establir mecanismes de coordinació entre àrees per assegurar una 
tipologia diversa de les activitats TAC realitzades a cada nivell educatiu 

	50. Definir exemples d'activitats col.laboratives i de treballs amb projectes 



 
          Institut
          Salvador Vilaseca
 

09/06/2015

Pàg. 11

aplicables a les aules per ajudar al professorat a generar-ne de pròpìes 

	70. Proporcionar formació i assessorament al professorat respecte de l'ús 
dels sistemes de projecció, ja siguin interactius (PDI) o no, i la creació i tria 
d'activitats relacionades 
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Estratègia, lideratge i 
gestió 	Proposar sessions tutorials TAC de compartir 

experiències tècnico-metodològiques per al 
professorat interessat. (Centre)

Coordinador TAC   

 Estratègia, lideratge i 
gestió 	010. Definir quins canals digitals utilitza el 

centre per comunicar-se amb la comunitat 
educativa i qui és la persona o persones 
responsables de gestionar-los 

	Plataforma: Rosa 
M Ferré

	Facebook: 
Joaquim Soro

	Agenda de classe: 
Tutors i alumnes

	Correu electrònic: 
tutors.

Rosa M Ferré, Joaquim 
Soro, tutors i alumnes

  

 Estratègia, lideratge i 
gestió 	010. Definir un protocol d'acolliment del 

professorat que s'incorpora de nou al centre 
que reculli el traspàs de les actuacions TAC 

	Tiquet 
d'incidències TIC a 
la plataforma.

Coordinador TIC   

 Estratègia, lideratge i 
gestió 	011. Definir en el Projecte Educatiu de Centre 

quina és la visió del centre pel que fa a les 
TAC i la seva funció en la millora dels 
processos d'ensenyament-aprenentatge, 
proporcionant una visió sostenible per fases i 
terminis i considerant els recursos disponibles 

  

 Estratègia, lideratge i 
gestió 	011. Establir un protocol per gestionar la 

comunicació digital amb les famílies i la 
societat en general (correu, SMS, web, bloc...) i

	Plataforma, SMS, 
correu electrònic.

coordinador TAC   
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
quina tipologia de contingut es vehicula amb 
cadascun dels mitjans, periodicitat en 
l'actualització, formació dels responsables, 
etc... 

 Estratègia, lideratge i 
gestió 	013. Establir un protocol àgil de comunicació 

d'incidències tècniques 
	Document amb 
tots els usos TAC 
del centre.

Coordinador TAC   

 Estratègia, lideratge i 
gestió 	020. Referenciar la planificació global de les 

TAC al Projecte de Direcció, amb el seu 
desenvolupament i prioritats 

  

 Estratègia, lideratge i 
gestió 	031. Definir els objectius generals i específics 

pel que fa a les TAC en els terminis que 
s'hagin establert 

  

 Estratègia, lideratge i 
gestió 	032. Definir els indicadors associats als 

objectius específics per mesurar-los i vetllar 
per la seva concreció 

  

 Estratègia, lideratge i 
gestió 	033. Assignar els recursos disponibles i 

preveure els que seran necessaris per a 
l'assoliment dels objectius previstos 

  

 Estratègia, lideratge i 
gestió 	050. Definir els nivells de competència digital 

de l'alumnat a assolir a cada nivell educatiu 

  

 Estratègia, lideratge i 
gestió 	051. Implementar eines TAC que formin part 

de l'avaluació de l'alumnat 
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Estratègia, lideratge i 
gestió 	052. Definir i implementar eines d'avaluació de

la competència digital en funció dels nivells 
d'assoliment establerts 

  

 Estratègia, lideratge i 
gestió 	071. Definir les responsabilitats entre els 

integrants de la comissió TAC (ex.: 
competència digital i currículum, difusió interna,
difusió i comunicació externa, EVA, 
acompanyament tècnic a l'aula, coordinació 
TAC, actualització i difusió de l'aplicatiu del Pla 
TAC de centre, accessibilitat i inclusió, etc..) 

  

 Estratègia, lideratge i 
gestió 	090. Recollir la formació TAC de tot el 

professorat del centre  

  

 Usos curriculars
	10. Definir i graduar els usos de les TAC en 
funció del nivell educatiu i de les activitats 
establertes a les diferents àrees curriculars o 
matèries 

  

 Usos curriculars
	10. Fomentar l'intercanvi de material i 
estratègies metodològiques entre el 
professorat 

  

 Usos curriculars
	11. Proporcionar formació i assessorament al 
professorat respecte a la creació i tria 
d'activitats TAC diverses adients a les seves 
àrees i nivells impartits 

  

 Usos curriculars
	20. Relacionar les activitats TAC de les àrees 
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
amb el nivell de competència digital fixat per a 
cada nivell 

 Usos curriculars
	21. Implicar les famílies en el procés 
d'aprenentatge mitjancant l'us de les diferents 
plataformes del centre: agendes digitals, 
formació de famílies,.. 

  

 Usos curriculars
	22. Donar a conèixer a la comunitat educativa 
la producció de continguts realitzats per 
l'alumnat 

  

 Usos curriculars
	30. Donar a conèixer a l'alumnat les normes 
d'ús segur d'Internet i de respecte de la 
propietat intel.lectual 

  

 Usos curriculars
	30. Proporcionar eines TAC que permetin 
l'aprenentatge fora de l'entorn del centre 

  

 Usos curriculars
	40. Assegurar l'existència de material TAC a 
les diferents àrees que s'adapti a les 
necessitats específiques de l'alumnat 

  

 Usos curriculars
	40. Establir mecanismes de coordinació entre 
àrees per assegurar una tipologia diversa de 
les activitats TAC realitzades a cada nivell 
educatiu 

  

 Usos curriculars
	50. Definir exemples d'activitats col.laboratives
i de treballs amb projectes aplicables a les 
aules per ajudar al professorat a generar-ne de
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
pròpìes 

 Usos curriculars
	50. Desenvolupar i aplicar mecanismes de 
recollida per conèixer l'ús de les TAC a les 
diferents àrees curriculars 

  

 Usos curriculars
	52. Dissenyar activitats transversals que 
integrin l'ús de les TAC 

  

 Usos curriculars
	70. Proporcionar formació i assessorament al 
professorat respecte de l'ús dels sistemes de 
projecció, ja siguin interactius (PDI) o no, i la 
creació i tria d'activitats relacionades 
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6- INDICADORS

Objectiu específic Indicadors
	011. Revisar els documents de 
gestió de centre (PEC, , 
Programació general anual de 
centre, PAC) per incloure les 
estratègies d'ús de les 
tecnologies 

	011. Revisió dels documents de centre i inclusió, si cal, de
les estratègies d'ús de les tecnologies: Projecte de 
direcció, PEC, Programació general anual de centre, 
Programacions didàctiques 

	012. Establir els criteris 
necessaris per tal que les 
tecnologies estiguin definides a 
la programació anual de centre 

	012a. Existència de criteris clars respecte a la inclusió de 
les tecnologies en el pla anual de centre

	012b. Revisió del pla anual de centre 
	015. Revisar la seqüenciació de 
la competència digital a les àrees
curriculars 

	015a. Existència d'una seqüenciació de la competència 
digital al llarg dels nivells educatius a les programacions 
didàctiques

	015b. Existència de coordinació entre les àrees respecte 
de la seqüenciació de la competència digital 

 (Centre)  
	021. Fer ús del correu electrònic 
per a la comunicació interna 
(professorat i alumnat) i externa 
(famílies, administració i serveis 
externs) 

	021a. Comunicació interna majoritàriament via correu 
electrònic

	021b. Llistat accessible d'adreces electròniques de les 
famílies

	021c. Comunicació amb les famílies majoritàriament via 
correu electrònic

	021d. Comunicació externa del centre majoritàriament via 
correu electrònic 

	023. Promoure l'ús de l'EVA del 
centre i assegurar-ne 
l'accessibilitat per part de tota la 
comunitat educativa 

	023a. Us de l'EVA del centre per part del professorat com 
eina en el procés d'ensenyament-aprenentatge

	023b. Us de l'EVA del centre per part de l'alumnat com a 
eina d'aprenentatge

	023c. Coneixement i consulta de l'EVA del centre per part 
de les famílies

	023d. Assegurar que l'EVA del centre compleix els criteris 
d'accessibilitat definits pel centre 

	026. Mantenir l'agenda digital del
centre i/o de les aules 

	026a. L'agenda digital del centre està actualitzada

	026b. Existència d'agenda digital de les aules

	026c. Existència d'un responsable de l'actualització de 
l'agenda digital de les aules

	026d. L'agenda de l'aula està actualitzada setmanalment 
	027. Recolzar i incentivar l'ús de 
les tecnologies per part de les 
famílies 

	027a. Formació de les famílies respecte de l'ús de les 
tecnologies

	027b. Difusió de les possibilitats d'ús de les tecnologies 
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6- INDICADORS

Objectiu específic Indicadors
per part de les famílies: reunions de famílies, circulars, 
reunions de tutoria

	027c. Assegurar l'accessibilitat de les famílies als serveis 
digitals del centre 

	042. Assegurar la presència de 
l'aplicació metodològica de les 
tecnologies a les programacions 
didàctiques de les diferents àrees
curriculars 

	042a. Consens d'un model de programació didàctica que 
reflecteixi l'ús metodològic de les tecnologies

	042b. Revisió de les programacions didàctiques per 
assegurar l'especificació de l'ús metodològic de les 
tecnologies a les àrees 

	043. Establir pautes de 
seguiment de l'aplicació de les 
tecnologies a l'aula a les 
diferents àrees curriculars 

	043. Recull d'activitats realitzades a l'aula, mitjancant 
recursos TAC, a les diferents àrees 

	081. Redactar i revisar les 
normes d'ús dels recursos del 
centres i els de l'alumnat 

	081. Existència de normes d'ús dels recursos, tant per al 
professorat com per a l'alumnat, i fer-ne la difusió 
corresponent 

	082. Vetllar per la seguretat de 
les dades 

	082. Existència d'un protocol de protecció de dades 
personals de l'alumnat i del professorat 

	083. Gestionar els permisos d'ús
dels serveis digitals 

	083a. Us de sol.licituds d'autorització d'ús d'imatges, 
publicació de dades de caràcter personal i de materials 
que elabora l'alumnat

	083b. Us de sol.licituds d'autorització d'ús de serveis i 
recursos web 2.0 per part de l'alumnat 

	084. Conèixer la normativa legal 	084. Difusió entre el professorat d'un resum de la 
normativa pel que fa a protecció de dades personals i drets
d'autoria 

	101. Posar a l'abast del 
professorat recursos TAC per a 
la seva pràctica docent 

	101a. Existència d'un assessor de centre per ajudar al 
professorat en l'ús i tria de recursos TAC genèrics o de 
l'àrea

	101b. Formació en centre sobre recursos TAC i el seu 
aprofitament pedagògic

	101c. Recull de pràctiques de referència realitzades per 
professorat del centre que serveixin de model a la resta del
professorat 

	102. Definir, adaptar i gestionar 
l'EVA del centre 

	102a. Definició de l'estructura de l'EVA de forma 
consensuada

	102b. Estructuració de l'EVA adaptable a les necessitats 
del professorat

	102c. Definició de l'ús i de la tipologia dels continguts de 
l'EVA de forma consensuada

	102d. Gestió de l'EVA àgil i ràpida, es solucionen les 
necessitats en un marge de temps curt 

	103. Facilitar la continuïtat de 
l'aprenentatge fora del centre 

	103a. Recull del nombre de cursos dins l'EVA del centre 
de cada àrea i nivell
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6- INDICADORS

Objectiu específic Indicadors
	103b. Existència a l'EVA d'activitats que permetin 
l'autoaprenentatge: qüestionaris on-line, activitats 
interactives, etc 

	104. Definir mecanismes per 
avaluar l'assoliment de la 
competència digital 

	104a. Existència clara de criteris comuns de centre, 
consensuats entre les àrees, que indiquin l'assoliment de 
la competència digital de l'alumnat

	104b. Existència clara a les programacions didàctiques de
criteris i activitats d'avaluació que indiquin l'assoliment de 
la competència digital de l'alumnat i que es basin en els 
criteris de centre consensuats 

	105. Posar a l'abast de l'alumnat
les eines adients per afavorir la 
construcció del propi 
coneixement (entorn personal 
d'aprenentatge, dossier digital 
personal d'aprenentatge) 

	105a. Existència d'espais digitals que permetin la creació 
dels entorns personals d'aprenentage de l'alumnat

	105b. Existència d'espais digitals que permetin la creació 
dels dossiers digitals de l'alumnat

	105c. La concreció dels entorns personals d'aprenentatge 
i dossiers digitals de l'alumnat formen part de les activitats 
de les diferents àrees

	105d. Seguiment i avaluació dels entorns personals 
d'aprenentatge i dossiers digitals de l'alumnat 

	106. Definir i dissenyar 
mecanismes i eines d'avaluació i 
seguiment de l'alumnat 
mitjancant les tecnologies 

	106. Concreció d'eines d'avaluació i seguiment de 
l'alumnat mitjancant les TAC per àrees i nivells 

	107. Adaptar els materials i 
recursos a les necessitats 
específiques de l'alumnat 

	107. Relació de l'alumnat amb necessitats educatives 
especials amb l'especificació dels materials i recursos que 
s'han adaptat 

	111. Detectar les necessitats 
formatives del professorat 
respecte les TAC i proposar el 
cursos de formació necessaris 

	111a. Recull de les necessitats formatives TAC del 
professorat

	111b. Proposta de formació TAC del centre

	111c. Recull anual de la formació TAC realitzada pel 
professorat del centre 

	113. Compartir recursos entre la 
comunitat educativa 

	113. Existència d'un espai digital compartit de recursos 

	114. Incentivar el treball en 
xarxa entre els docents i també 
l'alumnat 

	114a. Existència d'espais d'intercanvi d'experiències entre 
el professorat del centre

	114b. Existència de projectes interdisciplinars amb 
aplicació d'eines TAC

	114c. Us d'eines col.laboratives a les àrees per al treball 
de l'alumnat

	114d. Existència de fòrums, blocs i d'altres entorns digitals
que permetin la creació de xarxes d'aprenentatge i 
intercanvi entre l'alumnat i/o el professorat 

	116. Propiciar el 	116a. Establiment de trobades i/o d'espais d'intercanvi de 
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6- INDICADORS

Objectiu específic Indicadors
desenvolupament de bones 
pràctiques TAC en el centre i fer-
les visibles 

pràctiques TAC entre el professorat del centre

	116b. Difusió al web del centre de bones pràctiques TAC 
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PCONV 2. INFORME GLOBAL 

   
1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ  
 

 

  
DADES DEL CENTRE   

   
Codi: 43002582 
Nom: Salvador Vilaseca 
Titularitat: Públic 
Adreça: c. Misericòrdia, 12 bis 
Telèfon: 977756047 
Adreça Electrònica: e3002582@xtec.cat 

  
CONTEXTUALITZACIÓ   

  
L'Institut Salvador Vilaseca és un centre públic del Departament d'Educació de 

la Generalitat de Catalunya situat a Reus. L´institut ofereix estudis d'ESO i de 

Batxillerat diürn i nocturn. Durant el curs 2018-2019, el centre ha tingut 638 

alumnes, distribuïts en 23 grups: 4 grups a 1r. d'ESO; 3 grups a 2n. d'ESO; 4 

grups a 3r d'ESO. i 4 grups a 4t. d'ESO. Pel que fa al Batxillerat diürn, la 

distribució és de 3 grups per 1r. de BAT i 3 grups per a 2n. A Batxillerat nocturn 

hi ha un grup de 1r. i un altre de 2n. A més dels grups ordinaris, durant el curs 

2018-2019 hem comptat amb una Aula d´acollida pels alumnes nouvinguts i 

un grup dirigit als alumnes de 1r. d´ESO que s´han incorporat a la secundària 

sense haver assolit les competències de l´etapa de primària. 

 

L'institut Salvador Vilaseca està situat en el centre històric de Reus. La major 

part dels nostres alumnes provenen de les escoles adscrites i tenen el seu 

domicili en barris propers al centre. Fruit dels fluxos migratoris, durant els 

darrers a l´ ESO hi ha una elevada diversitat cultural. Així, un 28 % dels 

nostres alumnes procedeixen del Magrib, sud-Amèrica, Europa de l´Est i en 

menor proporció Xina o altres països, un 5 % dels quals s'han incorporat 

recentment al sistema educatiu, motiu pel qual han precisat una Aula 

d´Acollida. Aproximadament, un 40 % dels nostre alumnes ha optat per seguir 

estudiant Batxillerat al nostre institut en acabar l´etapa obligatòria, mentre que 

la resta ha triat estudis de CFGM o PFI.  

 

Segons criteris socioeconòmics i de complexitat educativa, el nostre centre té 

la classificació de tipologia "C". Durant el darrer curs, i atenent a la situació 

socioeconòmica d´algunes famílies, un 13% de l´ alumnat d´ESO s´ha 

beneficiat de les ajudes que oferim per a l´adquisició de llibres. Per altra part, 
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un 5,4% ha cursat estudis amb dictàmen NEE per motius físics o psíquics i 

altres amb Plans Individualitzats (14% a 1r. d´ESO; 10% a 2n. d´ ESO; 9% a 

3r. d´ESO; i 14% a 4t. d´ESO) o/i en aules de diversitat educativa, on es 

treballa amb estratègies metodològiques i d´avaluació diferenciades respecte 

de l´aula ordinària. 

 

El Projecte de Convivència de l´Institut Salvador Vilaseca té com a objectiu 

garantir la convivència a partir del respecte de tota la comunitat educativa i el 

foment entre l´alumnat de les habilitats necessàries per gestionar de manera 

positiva possibles enfrontaments o conflictes. La persona responsable de la 

convivència i la disciplina al centre és la Cap d´estudis adjunt amb el suport de 

la comissió de convivència, la CAD social, els tutors i tutores, el professorat i la 

resta de membres de nostra comunitat educativa. 

  
 
 

2- DIAGNOSI- RESULTATS  
 

 

 
Educació socioemocional 

 
    Punts forts 

 
       Impliquem les famílies en la valoració de la comunicació com a eina per a la 

millora de les relacions intrapersonals i interpersonals. 
  

       Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies per 
educar emocionalment l'alumnat. 
  

       Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies per 
potenciar la competència social en l'alumnat. 
  

       Establim propostes d'actuació específiques per fomentar els valors de 
l'educació socioemocional entre l'alumnat. 
  

       Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat. 
  

       Promovem accions i estratègies per fomentar l'educació socioemocional i 
la comunicació entre els membres de la comunitat escolar. 
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Punts febles 

 
       Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació socioemocional 

entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre. 
  

       Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació 
socioemocional. 
  

       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 
concretes per fomentar l'educació socioemocional entre l'alumnat. 
  

       Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn 
escolar per promoure la millora de la competència social i de les relacions 
interpersonals. 
  

       Recollim en els documents de centre la necessitat de treballar els valors de 
l'educació socioemocional. 
  

       Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'educació 
socioemocional. 
  

       Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació socioemocional 
en els processos educatius. 
  

       Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar 
socioemocionalment. 
  

       Treballem l'educació socioemocional des de les diferents matèries 
curriculars de manera transversal. 
  

       Treballem la competència comunicativa des de les diferents matèries 
curriculars de manera transversal. 
  

       Utilitzem metodologies que afavoreixen els valors convivencials i l'educació 
socioemocional. 
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Punts molt febles 

 
       Coneixem i participem en xarxes de centres que treballin els programa 

d'educació emocional i competència social. 
  

       Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn 
l'educació sociemocional. 
  

 
 
Educar en el respecte 

 
    Punts molt forts 

 
       Fomentem una actitud de respecte de l'alumnat envers el professorat i 

altres professionals del centre. 
  

       Planifiquem activitats tutorials que facilitin el respecte entre l'alumnat. 
  

 
 
    Punts forts 

 
       Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn el valor 

del respecte. 
  

       Planifiquem activitats amb l'alumnat que fomentin el respecte cap a un 
mateix. 
  

       Promovem accions de respecte cap als espais físics del centre i del seu 
entorn. 
  

       Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre els 
membres de la comunitat escolar. 
  

       Recollim el valor del respecte en els documents del centre. 
  

       Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per 
promoure el respecte en la comunitat escolar. 
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       Sensibilitzem el claustre sobre el valor del respecte com a principi bàsic per 
tal de garantir un bon clima de convivència en els centres educatius. 
  

       Vetllem perquè l'alumnat tingui cura del material i les instal•lacions. 
  

 
 
    Punts febles 

 
       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 

concretes per fomentar el respecte i el compromís cívic en el nostre 
alumnat. 
  

       Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure el respecte. 
  

       Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre i cap 
a l'alumnat. 
  

       Promovem accions i estratègies per potenciar el respecte de l'alumnat cap 
al professorat. 
  

       Promovem accions que potenciïn el coneixement i el respecte envers 
l'entorn. 
  

       Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills 
en el respecte. 
  

       Treballem el respecte entre l'alumnat des de les diferents matèries 
curriculars de manera transversal. 
  

       Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen el respecte entre 
l'alumnat. 
  

 
 
    Punts molt febles 

 
       Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per promoure el 

respecte i ho recollim en la memòria anual. 
  

       Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació en 
el respecte. 
  

       Participem en xarxes de centres que promouen el valor del respecte. 
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Educar en la gestió positiva dels conflictes 

 
    Punts molt forts 

 
       Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes per 

afavorir que els alumnes desenvolupin les competències per conviure i 
l'educació en la gestió positiva dels conflictes. 
  

 
 
    Punts forts 

 
       Estimulem el compromís de l'alumnat amb l'educació en la gestió positiva 

dels conflictes per fomentar la prevenció a l'aula. 
  

       Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament 
d'Ensenyament. 
  

       Impliquem les famílies en l'educació en la gestió positiva dels conflictes 
dels seus fills i filles. 
  

 
 
    Punts febles 

 
       Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió positiva 

dels conflictes i la mediació. 
  

       Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per 
educar en la gestió positiva dels conflictes. 
  

       Disposem d'activitats i projectes de centre que promouen l'educació en la 
gestió positiva dels conflictes. 
  

       Disposem d'estratègies concretes per a implicar les famílies en l'educació 
en la gestió positiva dels conflictes en l'àmbit de l'aula. 
  

       Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i 
pràctiques sobre l'educació en la gestió i la resolució de conflictes lleus. 
  

       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 
concretes per fomentar l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la 
cultura de la mediació. 
  

       Ens coordinem amb les entitats culturals, esportives i de lleure per fomentar 
l'educació en la gestió positiva dels conflictes. 
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       Impulsem des de totes les àrees la gestió dels conflictes d'aula mitjancant 
estratègies de gestió positiva. 
  

       Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat per educar la gestió positiva 
dels conflictes entre iguals. 
  

       Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'educar en la gestió positiva dels 
conflictes. 
  

       Tenim en compte els recursos del territori per educar en la gestió positiva 
dels conflictes. 
  

       Utilitzem estratègies i metodologies d'aula que afavoreixen l'educació en la 
gestió positiva del conflicte. 
  

 
 
    Punts molt febles 

 
       Avaluem el funcionament dels processos d'educar en la gestió positiva dels 

conflictes i del servei de mediació i ho recollim en la memòria anual del 
centre. 
  

       Disposem d'alumnat format en el programa de mediació escolar en el 
grup-classe. 
  

       Disposem d'un projecte de mediació que orienta i organitza les actuacions 
corresponents per a tots els membres del centre. 
  

       Fem participar la xarxa de suport entre iguals en l'educació de la gestió 
positiva dels conflictes. 
  

       Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió positiva 
de conflictes. 
  

       Incorporem l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la cultura de 
mediació al Projecte educatiu i a la resta de documents del centre. 
  

       Participem en les trobades de convivència i mediació del territori per 
fomentar el treball en xarxa. 
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3- OBJECTIUS 

 
 

  
Objectiu general Objectiu específic 
1. Assegurar i garantir la 
participació, la implicació i el 
compromís de tota la comunitat 
escolar.  

1.2 Elaborar una diagnosi participativa sobre la 
situació de la convivència en el centre. 
  

1.3 Crear els espais necessaris per afavorir la 
participació dels diferents sectors de la comunitat en 
l'elaboració del projecte. 
  

1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència. 
  

1.5 Incrementar la formació de la comunitat escolar en 
relació amb la convivència. 
  

2. Ajudar cada alumne a 
relacionar-se amb si mateix, amb 
els altres i amb el món.  

2.1 Potenciar les competències socioemocionals. 
  

2.2 Potenciar les habilitats i competències 
necessàries per a la gestió positiva dels conflictes. 
  

2.3 Educar infants i joves en el desenvolupament 
d'uns valors instrumentals (respecte, esforc, 
responsabilitat, etc.) que els permetin formar-se com a 
futurs ciutadans responsables i compromesos. 
  

2.4 Potenciar la competència social i ciutadana de 
l'alumnat. 
  

2.5 Educar en el valor de la norma i potenciar la 
participació de l'alumnat en la seva elaboració. 
  

3. Potenciar l'equitat i el respecte a 
la diversitat de l'alumnat en un 
marc de valors compartits.  

3.1 Garantir l'òptima incorporació dels nous membres 
de la comunitat escolar. 
  

3.2 Promoure una cultura inclusiva que respecti i 
valori les diferències en un marc de valors compartits. 
  

3.3 Gestionar la diversitat cultural i religiosa d'acord 
amb les orientacions de la Guia per al respecte a la 
diversitat de creences als centres educatius de 
Catalunya. 
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3- ACTUACIONS PREVISTES 
 

 

 
1. Valors i actituds 

 
Temes 

 
 1 - Educació socioemocional 
 2 - Educar en el respecte 
 3 - Educar en la gestió positiva dels conflictes 
 

Educació socioemocional 

 

   Actuacions 

Centre  Establir en el Pla d'acció tutorial mesures, estratègies i 
actuacions per al desenvolupament de l'educació socioemocional 
en el centre. Recurs B7 
  

 Incloure en el Pla de formació de centre actuacions formatives 
relacionades amb l'educació socioemocional. Recurs F1 
  

 

Aula  Fer accions de Servei Comunitari com un instrument per 
desenvolupar la competència social i el compromís cívic. Recurs 
C4 
  

 Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu (treball 
d'investigació, ensenyament recíproc, aprenentatge entre iguals, 
projectes compartits...) per facilitar la comunicació i la relació 
entre l'alumnat. Recurs E1 
  

 Formar l'alumnat en la comunicació audiovisual per fer-lo capac 
d'analitzar críticament els missatges audiovisuals i els valors que 
se'n desprenen. Recurs D3 
  

 

Entorn  Utilitzar els recursos i les orientacions del web Família I Escola. 
Junts x l'Educació referents a l'educació en valors i orientar-ne 
l'ús. Recurs A1 
  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.xf0n139w2jkm
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.snxqynitkdgw
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.17fd5ji6a12i
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.17fd5ji6a12i
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.7hu3p0jrzjhi
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.qenlfiji84b2
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.bl1oda2v1oaf
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Educar en el respecte 

 

   Actuacions 

Centre  Incloure en el Projecte educatiu de centre el respecte i el 
reconeixement de la pluralitat de creences i opinions, i la 
necessitat d'evitar qualsevol tipus de discriminació per motius 
d'origen, sexe o altra condició. Recurs B2 
  

 Incorporar el valor del respecte, i especialment el respecte al 
professorat, dins el Projecte educatiu i altres documents de 
centre. Recurs B1 
  

 Introduir en la carta de compromís elements de respecte mutu 
entre l'escola i les famílies, i molt especialment el respecte cap al 
professorat. Recurs B4 
  

 Prendre consciència que tota la comunitat escolar (professorat, 
pares i mares, membres del PAS) som un model de referència 
per a l'alumnat. Recurs A3 
  

 Revisar les NOFC per tal de garantir que recollim normes clares 
que garanteixin el respecte entre tots els membres de la 
comunitat escolar. Recurs B5 
  

 

Aula  Desenvolupar, des de les diferents àrees, activitats curriculars 
que impliquin el respecte a l'expressió d'idees i opinions dels 
companys/es (debats, exposicions orals, etc.). Recurs C1 
  

 Promoure accions de servei comunitari des del currículum per 
afavorir el coneixement i el respecte pel medi natural i cultural. 
Recurs G1 
  

 Treballar l'adquisició d'hàbits i rutines (puntualitat, respecte al 
torn de paraula, realització de feines/deures, etc.) que impliquen 
una mostra de respecte al grup. Recurs D1 
  

 

Entorn  Col•laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions de 
servei comunitari. Recurs D2 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.9q0scaec92fe
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.uire2mwrzhyy
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.ivnhtwutfjx0
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.kruah51bxi79
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.b9llqg7h00hf
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.1muguoac9yiw
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.9z8zmq207qwc
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.dpv0tscikbta
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.3s0zogcmmas
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Educar en la gestió positiva dels conflictes 

 

   Actuacions 

Centre  Analitzar els conflictes que es donen al centre i fer-ne el retorn al 
professorat com a punt de partida del debat i la reflexió per 
valorar i millorar l'educació en la gestió positiva dels conflictes. 
Recurs A2 
  

 Incloure activitats relacionades amb l'educació en la gestió 
positiva del conflicte i la cultura de mediació en el pla d'acció 
tutorial. Recurs B3 
  

 Potenciar el treball cooperatiu i el treball per projectes en tots els 
àmbits del centre educatiu per afavorir les relacions assertives. 
Recurs D1 
  

 

Aula  Establir les mesures necessàries i els compromisos entre família 
i tutor del centre en els continguts específics addicionals de la 
carta de compromís educatiu per estimular la implicació de les 
famílies en l'educació en la gestió positiva dels conflictes. Recurs 
G2 
  

 Fer ús d'estratègies d'aprenentatge cooperatiu (treballs de 
recerca, aprenentatge entre iguals, etc.). Recurs F1 
  

 Programar, des de cada àrea, activitats per desenvolupar la 
competència social dels alumnes (habilitats cognitives -ensenyar 
a pensar-, habilitats socials, educació emocional -com 
relacionar-se amb un mateix i amb els altres-, etc.). Recurs B1 
  

 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.x543xuu5rslb
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.ojfxm966gezd
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.y4xs4glfmj49
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.hjgoij5yj7ah
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.hjgoij5yj7ah
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.ydjs1diz3dhj
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.3o8egjjwz5fc
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4- PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Educació 
socioemocional 

 Establir en el Pla d'acció tutorial 
mesures, estratègies i actuacions 
per al desenvolupament de 
l'educació socioemocional en el 
centre. Recurs B7 
  

 Coordinadora pedagògica Del 19/09/2016 al   

 Educació 
socioemocional 

 Fer accions de Servei Comunitari 
com un instrument per desenvolupar 
la competència social i el compromís 
cívic. Recurs C4 
  

 Responsable Servei 
Comunitari 

   

 Educació 
socioemocional 

 Fer ús de mètodes d'aprenentatge 
cooperatiu (treball d'investigació, 
ensenyament recíproc, 
aprenentatge entre iguals, projectes 
compartits...) per facilitar la 
comunicació i la relació entre 
l'alumnat. Recurs E1 
  

 Coordinadora pedagògica Del 19/09/2016 al   

https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.xf0n139w2jkm
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.17fd5ji6a12i
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.7hu3p0jrzjhi
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4- PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Educació 
socioemocional 

 Formar l'alumnat en la comunicació 
audiovisual per fer-lo capac 
d'analitzar críticament els missatges 
audiovisuals i els valors que se'n 
desprenen. Recurs D3 
  

 Equip docent Del 19/09/2016 al   

 Educació 
socioemocional 

 Incloure en el Pla de formació de 
centre actuacions formatives 
relacionades amb l'educació 
socioemocional. Recurs F1 
  

 Cap d'Estudis Del 16/09/2019 al   

 Educació 
socioemocional 

 Utilitzar els recursos i les 
orientacions del web Família I 
Escola. Junts x l'Educació referents 
a l'educació en valors i orientar-ne 
l'ús. Recurs A1 
  

 Tutor/es Del 16/09/2019 al   

 Educar en el respecte  Col•laborar amb les entitats de 
l'entorn per promoure accions de 
servei comunitari. Recurs D2 
  

 Entitats socials Del 19/09/2016 al   

https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.qenlfiji84b2
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.snxqynitkdgw
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.bl1oda2v1oaf
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.3s0zogcmmas
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4- PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Educar en el respecte  Desenvolupar, des de les diferents 

àrees, activitats curriculars que 
impliquin el respecte a l'expressió 
d'idees i opinions dels companys/es 
(debats, exposicions orals, etc.). 
Recurs C1 
  

 Equip docent Del 19/09/2016 al   

 Educar en el respecte  Incloure en el Projecte educatiu de 
centre el respecte i el reconeixement 
de la pluralitat de creences i 
opinions, i la necessitat d'evitar 
qualsevol tipus de discriminació per 
motius d'origen, sexe o altra 
condició. Recurs B2 
  

 Tutor/es Del 19/09/2016 al   

 Educar en el respecte  Incorporar el valor del respecte, i 
especialment el respecte al 
professorat, dins el Projecte 
educatiu i altres documents de 
centre. Recurs B1 
  

 Cap d'Estudis Adjunt Del 19/09/2016 al   

https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.1muguoac9yiw
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.9q0scaec92fe
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.uire2mwrzhyy
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4- PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Educar en el respecte  Introduir en la carta de compromís 

elements de respecte mutu entre 
l'escola i les famílies, i molt 
especialment el respecte cap al 
professorat. Recurs B4 
  

 Tutor/es Del 19/09/2016 al   

 Educar en el respecte  Prendre consciència que tota la 
comunitat escolar (professorat, 
pares i mares, membres del PAS) 
som un model de referència per a 
l'alumnat. Recurs A3 
  

 Comunitat Educativa Del 19/09/2016 al   

 Educar en el respecte  Promoure accions de servei 
comunitari des del currículum per 
afavorir el coneixement i el respecte 
pel medi natural i cultural. Recurs 
G1 
  

 Responsable Servei 
Comunitari 

Del 19/09/2016 al   

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.ivnhtwutfjx0
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.kruah51bxi79
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.9z8zmq207qwc
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.9z8zmq207qwc
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4- PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Educar en el respecte  Revisar les NOFC per tal de 

garantir que recollim normes clares 
que garanteixin el respecte entre 
tots els membres de la comunitat 
escolar. Recurs B5 
  

 Equip directiu Del 19/09/2016 al   

 Educar en el respecte  Treballar l'adquisició d'hàbits i 
rutines (puntualitat, respecte al torn 
de paraula, realització de 
feines/deures, etc.) que impliquen 
una mostra de respecte al grup. 
Recurs D1 
  

 Equip docent Del 19/09/2016 al   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes 

 Analitzar els conflictes que es 
donen al centre i fer-ne el retorn al 
professorat com a punt de partida 
del debat i la reflexió per valorar i 
millorar l'educació en la gestió 
positiva dels conflictes. Recurs A2 
  

 CAD social Del 17/09/2018 al   

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.b9llqg7h00hf
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.dpv0tscikbta
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.x543xuu5rslb
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes 

 Analitzar els conflictes que es 
donen al centre i fer-ne el retorn al 
professorat com a punt de partida 
del debat i la reflexió per valorar i 
millorar l'educació en la gestió 
positiva dels conflictes. Recurs A2 
  

 Cap d'Estudis Adjunt Del 19/09/2016 al   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes 

 Establir les mesures necessàries i 
els compromisos entre família i tutor 
del centre en els continguts 
específics addicionals de la carta de 
compromís educatiu per estimular la 
implicació de les famílies en 
l'educació en la gestió positiva dels 
conflictes. Recurs G2 
  

 Tutor/es Del 19/09/2016 al   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes 

 Fer ús d'estratègies d'aprenentatge 
cooperatiu (treballs de recerca, 
aprenentatge entre iguals, etc.). 
Recurs F1 
  

 Coordinadora pedagògica Del 19/09/2016 al   

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.x543xuu5rslb
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.hjgoij5yj7ah
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.ydjs1diz3dhj
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4- PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes 

 Incloure activitats relacionades amb 
l'educació en la gestió positiva del 
conflicte i la cultura de mediació en 
el pla d'acció tutorial. Recurs B3 
  

 Tutor/es Del 19/09/2016 al   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes 

 Potenciar el treball cooperatiu i el 
treball per projectes en tots els 
àmbits del centre educatiu per 
afavorir les relacions assertives. 
Recurs D1 
  

 Coordinadora pedagògica Del 19/09/2016 al   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes 

 Potenciar el treball cooperatiu i el 
treball per projectes en tots els 
àmbits del centre educatiu per 
afavorir les relacions assertives. 
Recurs D1 
  

 Equip docent Del 16/09/2019 al   

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.ojfxm966gezd
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.y4xs4glfmj49
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.y4xs4glfmj49
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4- PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes 

 Programar, des de cada àrea, 
activitats per desenvolupar la 
competència social dels alumnes 
(habilitats cognitives -ensenyar a 
pensar-, habilitats socials, educació 
emocional -com relacionar-se amb 
un mateix i amb els altres-, etc.). 
Recurs B1 
  

 Caps de Departaments Del 16/09/2019 al   

 

https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.3o8egjjwz5fc


 
          Institut  Salvador Vilaseca 
  
 

 
16/07/2019 
Pàg. 20 

 

6- “El Projecte de Convivència del centre ha d’incloure la concreció de 
protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de 
conflictes greument perjudicials per a la convivència en els seus 
projectes. Els centres poden adaptar a la seva realitat i necessitats 
específiques els protocols per a la millora de la convivència del 

Departament d'Educació. Aquests protocols s’haurien d’adjuntar a 

l’informe del projecte.”  

 

 

- Protocol d´Intervenció en cas de conflicte greu:  
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/c

onflictes-greus/documents/protocol-conflictes-greus.pdf 
 

- Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i 
el ciberassetjament entre iguals  

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjamen
t-ciberassetjament-entre-iguals/index.html 

 

- Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament 
escolar a persones LGBTI  

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjamen
t-escolar-persones-lgbti/index.html 

 

- Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència 
masclista entre l’alumnat  

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-m
asclista/index.html 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/documents/protocol-conflictes-greus.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/documents/protocol-conflictes-greus.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
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7- INDICADORS   

  
Objectiu específic Indicadors 

1.2 Elaborar una diagnosi 
participativa sobre la situació de la 
convivència en el centre. 
  

• Existència d'una diagnosi sobre la 
situació de la convivència al centre 
• Relació de sectors participants en la 
diagnosi 
  

1.3 Crear els espais necessaris per 
afavorir la participació dels diferents 
sectors de la comunitat en 
l'elaboració del projecte. 
  

• Existència de comissions mixtes entre 
els diferents sectors de la comunitat 
escolar per a l'elaboració del Projecte de 
convivència 
  

1.4 Constituir i dinamitzar la 
comissió de convivència. 
  

• Existència de la comissió de convivencia 
• Nombre de reunions/periodicitat de la 
comissió de convivència 
  

1.5 Incrementar la formació de la 
comunitat escolar en relació amb la 
convivència. 
  

• Oferta d'accions formatives en matèria 
de convivència adrecades als diferents 
sectors de la comunitat escolar 
• Percentatge de professorat format en 
temes de convivència 
  

2.1 Potenciar les competències 
socioemocionals. 
  

• Inclusió en el currículum d'accions per 
potenciar les competències 
socioemocionals de l'alumnat• Inclusió en 
el Pla d'acció tutorial d'actuacions per 
desenvolupar les competències 
socioemocionals de l'alumnat 
• Cursos en els quals es desenvolupen 
accions per formar en competència 
socioemocional 
  

2.2 Potenciar les habilitats i 
competències necessàries per a la 
gestió positiva dels conflictes. 
  

• Inclusió en el Pla d'acció tutorial 
d'actuacions per treballar la gestió 
positiva dels conflictes 
• Relació d'estratègies del centre que 
afavoreixen la gestió positiva dels 
conflictes (racó de diàleg, servei de 
mediació, tutoria compartida, pràctiques 
restauratives, etc.) 
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7- INDICADORS   

  
Objectiu específic Indicadors 

2.3 Educar infants i joves en el 
desenvolupament d'uns valors 
instrumentals (respecte, esforc, 
responsabilitat, etc.) que els 
permetin formar-se com a futurs 
ciutadans responsables i 
compromesos. 
  

• Relació d'actuacions orientades a 
l'educació en valors 
• Relació d'actuacions que promouen 
l'ajuda entre iguals en el centre 
  

2.4 Potenciar la competència social 
i ciutadana de l'alumnat. 
  

• Inclusió en el currículum d'accions 
orientades a potenciar l'anàlisi crítica i la 
presa de decisions 
• Inclusió en l'acció tutorial d'accions 
orientades a potenciar l'anàlisi crítica i la 
presa de decisions 
• Nombre d'alumnes que realitza Servei 
Comunitari 
  

2.5 Educar en el valor de la norma i 
potenciar la participació de 
l'alumnat en la seva elaboració. 
  

• Inclusió en l'acció tutorial d'accions 
orientades a educar sobre el valor de la 
norma per a la convivencia 
• Participació de l'alumnat en l'elaboració 
de les normes d'aula en el marc de l'acció 
tutorial• Existència d'espais perquè els 
delegats dels alumnes participin en 
l'elaboració de les normes de centre 
  

3.1 Garantir l'òptima incorporació 
dels nous membres de la comunitat 
escolar. 
  

• Existència i difusió de protocols 
d'acollida de qualsevol membre de la 
comunitat escolar (alumnat, famílies, 
professorat, PAS, etc.) 
• Us d'enquestes per valorar el grau de 
satisfacció del procés d'acollida, 
adrecades als diversos sectors de la 
comunitat 
• Relació d'activitats en el marc de l'acció 
tutorial per a l'acollida del nou alumnat 
(activitats de presentació del centre, 
alumnes padrins, activitats inter-etapes, 
etc.) 
• Existència d'un protocol específic per a 
l'acollida de l'alumnat nouvingut i les 
seves famílies 
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7- INDICADORS   

  
Objectiu específic Indicadors 

3.2 Promoure una cultura inclusiva 
que respecti i valori les diferències 
en un marc de valors compartits. 
  

• Relació d'estratègies metodològiques a 
l'aula que afavoreixen la interrelació dels 
alumnes 
• Relació d'accions orientades a fomentar 
el coneixement mutu 
• Relació d'accions per visibilitzar les 
diferents cultures existents al centre 
• Existència d'una orientació acadèmica i 
professional no estereotipada per raons 
de gènere, origen o altres condicions 
personals i/o socials 
• Existència d'unes pautes d'ús de 
llenguatge inclusiu que donin el mateix 
protagonisme a tot l'alumnat 
  

3.3 Gestionar la diversitat cultural i 
religiosa d'acord amb les 
orientacions de la Guia per al 
respecte a la diversitat de creences 
als centres educatius de Catalunya. 
  

• Difusió als professionals del centre dels 
continguts de la Guia per al respecte a la 
diversitat de creences als centres 
educatius de Catalunya 
• Inclusió en les Normes d'organització i 
funcionament de centre de les 
orientacions de la Guia per al respecte a 
la diversitat de creences als centres 
educatius de Catalunya 
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1. INTRODUCCIÓ 

“L’ acció tutorial és el conjunt d’ accions educatives que contribueixen , en col·laboració amb 

la família, a l’ assoliment de les competències personals, emocionals i socials de            l’ 

alumne necessàries per poder desenvolupar el seu projectes personal, acadèmic i 

professional” com indica l’ article 19 del Decter 187/2015, de 25 d’ agost, d’ ordenació de    l’ 

ensenyament de l’ educació secundària obligatòria. A  la formació integral de les capacitats 

intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple 

desenvolupament de la seva personalitat, cal incloure la incorporació dels  fonaments de l’ 

aprenentatge continuat al llarg de la vida com una condició clau per formar persones amb 

pensament crític i compromeses, amb més possibilitats d'inserció  en una societat canviant i 

en evolució constant. 

 2. COMPETÈNCIES I OBJECTIUS 

Segons el document d’orientació educativa i acció tutorial a l’ESO del 19/6/2015 l’'acció 

tutorial ha de ser plantejada com un conjunt d'activitats educatives interrelacionades, que es 

destinin a l'entrenament i l'hàbit de les competències i objectius següents:   

● Aprendre a ser un mateix (amb confiança, responsabilitat, seguretat, autoconeixement, 

constància i autoestima). 

✓ Afavorir el desenvolupament integral de l’alumne i la seva educació emocional, 

social, en salut i en valors. 

● Aprendre a ser autònom (a partir de la cura d'un mateix i de l'entorn, de participar i 

orientar-se en la presa de decisions en l'espai i en el temps). 

✓ Afavorir l’autocontrol i l’autoavaluació per aconseguir una presa de decisions que 

permeti als alumnes intervenir de manera crítica i positiva en la seva pròpia evolució 

personal, acadèmica i professional, i en el seu entorn. 

● Aprendre a aprendre (amb hàbits de treball, pautes d'estudi, capacitat d'esforç, 

disciplina, atenció, reflexió, escolta activa, pensament divergent, crític i creatiu). 

✓ Fomentar estratègies d’aprenentatge, hàbits i tècniques d’estudi. 

✓ Potenciar el pensament crític i creatiu. 

✓ Reflexionar sobre els propis resultats acadèmics i fent autovaluació d’allò que es fa 

bé i d’allò que cal millorar individualment. 

● Aprendre a comunicar-se (a partir de l'expressió de les pròpies emocions, sentiments, 

necessitats i idees, capaç de conversar en grup per construir, tenint en compte la comunicació 

verbal però també la no verbal). 
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✓ Afavorir l’expressió de les emocions, sentiments, necessitats i idees des del respecte 

i l’empatia amb els altres. 

 Participar activament en debats. 

 ● Aprendre a viure junts (a partir de les relacions amb els altres, el treball de cooperació, 

la comprensió i interacció amb la realitat social i el valor i respecte per les diferències). 

✓ Afavorir la convivència fomentant el diàleg com a via de solució de conflictes. 

✓ Educar en la inclusió, afavorint actituds que facin que tothom se senti membre de ple 

dret i obligació, respectat, reconegut i valorat. 

✓ Fomentar el treball cooperatiu. 

✓ Fomentar la reflexió sobre la necessitat de seguir una normativa de drets i deures. 

3. CONSIDERACIONS GENERALS  

El pla d’ acció tutorial de l’ institut dóna continuïtat a l’ acció tutorial i a l’ orientació educativa 

duta a terme al llarg dels quatre cursos d’ ESO. Cal evitar que l’ allau de propostes que arriben 

de l’ entorn no es converteixin en accions puntuals desconnectades entre sí.  Davant de  noves 

propostes i/o demandes, el/la coordinadora pedagògica i els/les coordinadors de nivell en 

valoraran prèviament la seva adequació i viabilitat. Això no implica que el/la tutor/a no en 

pugui proposar de noves i/o modificar-les per tal d’ adaptar-les a les característiques del seu 

grup sempre i quan es comenti en la reunió de tutors. No obstant cal que hi hagi una similitud 

entre els continguts tractats a tutoria dins dels diferents grups del mateix nivell. Per tal de 

coordinar l’ acció tutorial i l’ orientació escolar, fer el seguiment i la valoració de les activitats 

realitzades, els/les tutors/es de cada nivell es reuniran setmanalment amb el/ la 

coordinadora.  

L’ acció tutorial i l’ orientació educativa, com a funcions transversals, inclouen tot el 

professorat, bé que amb diferent grau d’ implicació L’acció tutorial, entesa com a 

acompanyament de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge i en la construcció del seu 

projecte de vida com a ciutadà responsable, ha d’estar inserida en cadascuna de les activitats 

de centre amb una visió transversal i compartida entre tots els equips docents. Per tal que es 

puguin establir unes estratègies comunes, els equips docents de cada grup es reuniran com 

a mínim un cop al trimestre. La finalitat d’ aquestes reunions és millorar l’ orientació personal 

, acadèmica i professional dels alumnes; el procés d’ ensenyança-aprenentatge i l’ avaluació. 

Les funcions orientadora i tutorial de la tasca docent s’inicien en el procés d’acollida dels 

alumnes i es despleguen i s’enforteixen amb les accions pedagògiques compartides entre 

etapes i ensenyaments, per tal de promoure l’orientació educativa i l’acció tutorial al llarg de 

tot el procés d’escolarització i afavorir la continuïtat formativa. . El pla d’ acollida forma part 

del PEC. Així mateix s’ estableix que   es faran  seminaris  de coordinació  primària –secundaria.  

Com fer-ho ha d´anar al PEC 
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4. ÀMBITS D´ACTUACIÓ  

4.1 ACCIONS PER AL SEGUIMENT INDIVIDUAL    

Amb els alumnes        

 ●   Recollida d’informació de l’alumne tant escolar com personal  

 ●   Entrevistes personals.  

 ●  Gestió de les faltes lleus de disciplina 

Amb els pares             

       ● Entrevistes  amb els pares , com a mínim una per curs  

       ● Contactes telefònics i personals sempre que la situació de l’alumne/a ho requereixi.  

Amb els professors  

        ● Recollida sistemàtica d’informació sobre el procés realitzat per l’alumne/a en 

referència a cada àrea del currículum.  

        ● Coordinació i seguiment de les decisions preses a les juntes d’avaluació, reunió 

d’equips docents. I davant de situacions que ho requereixin. 

         ● Coordinació de les respostes d’atenció a la diversitat.  

         ● Traspàs  de la informació referent a cada alumne a l’equip docent i al següent tutor. 

 

 4.2 ACCIONS PER AL SEGUIMENT GRUPAL  

 Amb els alumnes    

● Conèixer el grup i dinamitzar-lo 

     ● Dur a  terme les activitats programades al PAT 

Amb els pares            

● Reunió amb el grup de pares a començament de curs.  

 Amb els professors  
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●  Reunió amb l’equip docent com a mínim un cop al trimestre per tal de  millorar l’ 

orientació personal , acadèmica i professional dels alumnes; el procés d’ ensenyança-

aprenentatge i l’ avaluació. 

        ● Sessions trimestrals d’avaluació. El tutor  haurà de fer un anàlisi del procés seguit pel 

grup pel que fa als objectius proposats conjuntament i recollir les propostes de millora  pel que 

fa al funcionament del grup.   

      ● Reunions de tutors amb coordinació de nivell d’ESO  per tal de coordinar l’ acció tutorial 

i l’ orientació escolar , fer el seguiment i la valoració de les activitats realitzades i arribar a 

acords. 

5. FUNCIONS DEL TUTOR 

 Amb l’equip de professors 

• Transmetre informació de cada alumne i del grup al tutor de l’any següent a la reunió 
establerta. 
 

• Donar a conèixer  les característiques més rellevants de cada alumne/a, tant a nivell 

personal com escolar, en la primera reunió de l’equip docent. 

 

• Presidir, coordinar i dinamitzar  les reunions d’equip docent i les juntes d’avaluació 

del seu grup. 

 

• Mantenir contacte freqüent amb el cootutor, si s’ escau.  

 

• Transmetre  la informació privada que cregui rellevant a la resta d’equip docent al 

llarg de curs. 

 

• Fer de mediador en els problemes que hi pugui haver entre el grup classe i el 
professorat. 
 

 
   Amb els alumnes 
 

• Realitzar amb les alumnes de primer el pla d’acollida i les activitats d’inici de curs amb 
la resta. 
 

• Rebre’ls quan ho demanin i/o convocar-los individualment en l’hora establerta per a 

aquests efectes.  

 

• Conèixer les característiques personals, acadèmiques, socials dels alumnes  i 

orientar-los en la presa de decisions i en la millora educativa.  
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• Recollir informació sobre el procés d’aprenentatge, comportament, actitud, 

rendiment de l’alumne en cada assignatura, principalment abans de les entrevistes 

amb els pares o tutors.  

 

• Dinamitzar  la classe per convertir-la en un grup cohesionat, respectuós i 

responsable. 

 

• Conèixer i incidir en la resolució dels problemes de convivència a l’aula. 
 

• Aplicar i avaluar el PAT. 
 

• Controlar les faltes d’assistència i justificar-les. 
 

• Detectar situacions individuals que requereixen la intervenció de   l’ EAP, l’educadora 
social o d’altres. Introduir a la plataforma les notes de les avaluacions. 

 

• Fer el seguiment de les matèries pendents dels cursos anteriors. 
 
 

 Amb els pares 
 

• Mantenir una reunió al setembre amb cada pare/ mare o tutor dels alumnes de 
primer per tal d’obtenir més informació sobre l’alumne, explicar el contingut de la 
carta de compromís educatiu i fer-la signar als pares. 
 

• Rebre’ls quan ho sol·licitin o quan el tutor ho cregui convenient. Mínim un cop durant 
el curs i preferentment abans del mes de febrer. 
 

• Mantenir un contacte constant, personalment o per telèfon, sobretot en aquells 
casos que es dóna un comportament o un aprenentatge no satisfactori. 

 

 

• Atendre els pares, prèvia cita, després de les avaluacions per tal de comentar les 
notes.  

• Dur un registre de les entrevistes realitzades i també de les convocatòries on quedi 
palès els temes tractats i els acords presos, segons el model proposat per direcció. 
 

• Recordar als pares el contingut de la carta de compromís educatiu.  sempre que sigui 
necessari. 

 
Amb la coordinadora pedagògica i la cap d’estudis adjunt 
 

• Informar dels problemes de disciplina, convivència, rendiment escolar dels alumnes i 
del grup  i també de les situacions personals i familiars complexes. 
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• Fer el seguiment i gestió de les incidències conjuntament amb la cap d’estudis adjunt. 
 

• Col.laborar en  la programació  del PAT, conjuntament amb la resta de tutors del 
mateix nivell i en la reunió establerta per aquesta finalitat. 

 

• Gestionar la demanda de serveis específics  i comunicar-ho a la coordinadora 
pedagògica. 

 

• Proposar  durant els mesos de setembre i octubre els alumnes que compleixen els 
requisits per a ser cootutoritzats a la coordinadora pedagògica, si hi ha aquesta 
possibilitat. 

 

6. CONTINGUTS  I  TEMPORITZACIÓ 

Els continguts s´han organitzant al voltant dels blocs següents:  

✓ Pla d’ acollida 

✓ El treball de l’ estudiant 

✓ Orientació acadèmica i professional 

✓ Creixement personal 

✓ Convivència i gestió positiva de conflictes 

✓ Participació 

✓ Altres 

 

 
1r d’ ESO 
  

Primera avaluació Segona avaluació Tercera avaluació 

Pla d’acollida • Presentació. 
• L’estructura de 

l’ESO. 
• Lliurament horari. 
• Organització del 

curs. 
• Visita pel centre. 
• L’agenda. 
• NOFC. 
• Presentació 

individual. 
• Coneixement dels 

companys. 
• Fitxa entrevista 

personal. 
• Cartell amb nom a 

la taula. 
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Treball de l´estudiant • Jo em proposo... 
• Com t’organitzes? 

Com estudies? 
• La programació de 

l’estudi (graella). 
• Revisem l’ús de 

l’agenda. 
• Auto-test sobre 

tècniques d´estudi. 
• Com ha anat  el 

trimestre?  

• Analitzem els 
resultats de la 1a 
avaluació. 

• Comença un nou 
trimestre: Jo em 
proposo i nosaltres 
ens proposem. 

• Com ha anat el 
trimestre? 

  Analitzem els 
resultats de la 2a 
avaluació. 
• Comença un 

nou 
trimestre: Jo 
em proposo i 
nosaltres ens 
proposem. 

• Reforcem 
l’atenció. 

• Com ha anat 
el trimestre? 

.  

Creixement  personal  

• Cuida’t: Els hàbits 
alimentaris. 

• Treball de les 
emocions 

• Test de Catell  

• Com sóc? Quina 
imatge tinc de mi? 

• L’autoestima 
• Bones maneres. 

Normes per a una 
bona convivència. 

• Treball de les 
emocions: 
emotiva´t 

• Detecció de 
conductes de risc: 
Si beus...posa’t les 
ulleres  

• Treball de les 
emocions  

Convivència i gestió 
positiva de conflictes  

• Preparació sortida 
del grup.  

• Analitzem la 
convivència en el 
nostre grup ( 
sociograma) 

• Resolució de 
conflictes. 

• Bullying.  
  

• Internet 
segura. 

  

Participació 

• Elecció del delegat 
i subdelegat de 
classe. 

• Jo proposo i 
nosaltres decidim. 
( assemblea) 

• Mantinguem el 
centre net. 

• Elaboració 
calendari 
d'exàmens. 

• Proposta 
d´activitats a 

• Comentem les 
normes de 
comportament. 

• Fem una assemblea 
per tractar el que 
ens preocupa. 

• Debatem la neteja 
de l’aula. 

• Elaboració 
calendari 
d'exàmens.  

• Fem una 
assemblea 
per tractar el 
que ens 
preocupa. 

• Debatem la 
neteja de 
l’institut. 

• Elaboració 
calendari 
d'exàmens.  
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realitzar en el 
centre.  

Altres 

• Sortida de nivell. 
• Educació viària. 
• Colònies  

• Activitats de la 
Diada de Sant Jordi 

• Dia de la dona 
• Qüestionari elecció 

tallers final de 2n 
trimestre 

• Activitats per 
treballar diades 
especials (de la pau,  
interculturalitat, 
llengües maternes 
...) 

Temps lliure 
(vacances/treball 
d'estiu).  

 

 

 
2n d’ ESO Primera avaluació Segona avaluació Tercera avaluació 

Pla d’acollida • Benvinguda i 
presentació del 
tutor. 

• L'horari del curs. 
• Fitxa entrevista 

personal. 
• NOFC. 
• L’agenda: eina 

d’organització i 
comunicació. 

• Revisió de 
matèries 
pendents 

  

El treball de 
l’estudiant.  

•  Comença un nou 
curs: Jo em proposo i 
nosaltres proposem. 
• Com 

t’organitzes? 
• Com va el 

trimestre? 
  

• Analitzem els 
resultats de la 1a 
avaluació. 

• Jo em proposo . 
• Estratègies per 

millorar el 
rendiment 

• Obstacles i 
conflictes en 
l’estudi, com 
dificulten el bon 
rendiment escolar. 

• Analitzem els 
resultats de la 
2a  avaluació. 

• Jo em proposo 
• Com va el 

trimestre? 
• Orientació a PFI 

(alumnat que 
compleixi 
requisit d’edat). 
Xerrades d’ex-
alumnes.  
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• Com va el 
trimestre?  

Creixement  personal 

• Treball de les 
emocions  

• Autonomia, 
responsabilitat i 
presa de decisions. 

• La relació amb els 
altres. 

• Criteris personals i 
pressió de grup. 

• Les vacunes. 
• Higiene postural  

• Educació sexual. 
• Conductes de 

risc: tabac i 
alcohol 
 

  

Convivència i gestió 
positiva de conflictes.   

• Cohesió de grup. 
• Preparació 

sortida abans de 
Nadal. 

• El respecte a la 
individualitat.  

• Normes per a una 
bona convivència: 
empatia i saber 
escoltar. 

• Les diferències de 
gènere: violència 
de gènere. 

• Adicció a les 
pantalles. 

  

Participació 

• Elecció del 
delegat i 
subdelegat de 
classe. 

• Com es fa una 
assemblea? 

• En assemblea, 
discutim el que 
ens preocupa. 

• Elaboració 
calendari 
exàmens. 

• Proposta 
d´activitats a 
realitzar en el 
centre. 

• Representants en 
el consell escolar. 

• I tu, què fas per 
mantenir el centre 
net i sostenible? 

• Elaboració 
calendari 
exàmens.  

• En assemblea, 
discutim el que 
ens preocupa. 

• Elaboració 
calendari 
exàmens.  

Altres 

 
• Sortida de nivell: 

Sagrada Família  

• Activitats de la 
Diada de Sant Jordi 

• Dia de la Dona 

• Darreres feines 
de classe. 

• Temps d´estiu: 
vacances i 
treball. 
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• Qüestionari 
elecció tallers final 
2n trimestre 

• Diades concretes 
(de la pau,  
interculturalitat, 
llengües maternes 
...)  

 

 
3r d’ ESO Primera avaluació Segona avaluació Tercera avaluació 

Pla d’acollida • Benvinguda i 
presentació del tutor. 

• Fitxa entrevista 
personal (alumnes 
nous). 

• NOFC. 
• L’horari del curs. 
• L’agenda: eina 

d’organització i 
comunicació.  

  

El treball de 
l’estudiant 

• Jo em proposo. 
• L’horari d’estudi 

setmanal. 
• Com va el trimestre? 
• Com afrontar els 

exàmens?  

• Analitzem els 
resultats de la  1a 
avaluació. 

• Obstacles i 
conflictes en 
l’estudi i en 
l´aula. 

• Jo em proposo 
• Com va el 

trimestre? 
• El crèdit de 

síntesi 

• Analitzem els 
resultats de la 
2a avaluació. 

• Jo em proposo 
• Com va el 

trimestre?  

Orientació 
acadèmica i 
professional 

 
• Interessos 

formatius i 
professionals. 

• Xerrades 
antics alumnes 
(diferents sortides) 
• Qüestionari 
d’autoconeixement 

• Preparació al 
món laboral 
(currículum, 
documentació 
reglada, formularis, 
entrevista laboral). 

• Tria de la 
modalitat 
d’optatives de 4t. 

• Preparació 
a les proves 
d’accés (per aquell 
alumnat que 
compleix 
requisits). 
• Orientació 
a PFI (alumnat que 
compleixi requisit 
d’edat). 
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Creixement  personal 

• Fins a quin grau 
t’influeixen les 
modes? 

. 

• Saps posar-te al 
lloc dels altres? 

• Treballa 
l’assertivitat i 
l´autonomia 
personal. 

 

Convivència i gestió 
positiva de 
conflictes  

• La vida en grup 
• Eines per la gestió 

positiva dels 
conflictes. 

• Sortida Canal Olímpic 
Castelldefels 

• La tolerància 
Prevenció de 
conductes d'odi i 
discriminació   

• Convivència al 
grup i centre. 

• Relacions 
personals.  

Participació 

• Elecció del delegat i 
subdelegat de classe. 

• Dret de vaga. 
• Elaboració calendari 

exàmens. 
• Participació vida a la 

ciutat  (corresponsals 
espai jove) 

• Representants al 
consell escolar.  

• En assemblea, 
discutim el que 
ens preocupa. 

• Elaboració 
calendari 
exàmens. 

• Participació vida 
a la ciutat.  

• En assemblea, 
discutim el que 
ens preocupa. 

• Elaboració 
calendari 
exàmens. 

• Participació 
vida a la ciutat. 

  

Altres 

• Violència de gènere. 
• Mossos d´Esquadra: 

Drogues i lleis 
• La SIDA: que sí, vida!  

• Diada de Sant 
Jordi 

• Dia de la Dona 
• Qüestionari 

elecció tallers 
final trimestre 

• Diades concretes 
(de la pau,  
interculturalitat, 
llengües 
maternes ...)  

 

 

 

 
4t d’ ESO Primera avaluació Segona avaluació Tercera avaluació 

Pla d’acollida • Benvinguda i 
presentació 
del tutor.  

• Fitxa 
entrevista 
personal 
(alumnes 
nous). 

• NOFC. 
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• L’horari del 
curs. 

• Qüestionari 
sobre les 
NOFC (nou 
2017-18) 

El treball de 
l’estudiant 

• L’horari 
d’estudi 
setmanal. 

• Com millorar 
el teu 
rendiment 
acadèmic? 

• Com va el 
trimestre?  

• Analitzem els 
resultats de la  1a 
avaluació. 

•  Jo em proposo  
• Obstacles i 

conflictes que 
dificulten el bon 
rendiment escolar. 

• Com va el 
trimestre? 

• Analitzem els 
resultats de la 2a 
avaluació. 

• Jo em proposo. 
• Com va el 

trimestre?  

Orientació acadèmica 
i professional 

 
• I després de l’ESO, 

què...? Itineraris. 
• Xerrades 

BAT/Cicles 
Formatius/PFI 

• Visita en centres 
que imparteixen 
estudis de CF o PFI. 

• Preparació a la 
prova d’accés.   

• Preparació al món 
laboral (currículum, 
documentació 
reglada, formularis, 
entrevista laboral). 

• Preinscripcions 
d’estudis 
postobligatoris. 

Creixement  personal 

• La marxa dels 
tòpics 

• Prendre decisions.  •   Xerrada 
sexualitat  

Convivència i gestió 
positiva de conflictes 

• Serveis en 
benefici de la 
comunitat. 

• Relacions 
grup classe 

• Sortida de 
convivència: 
Ruta dels 5 
camins de 
Reus. 

• Organització  de 
tallers per a 
l’alumnat d’ESO 
(1r,2n,3r) 

 

Participació 

• Elecció del 
delegat i 
subdelegat de 
classe. 

• En assemblea, 
discutim el 
que ens 
preocupa. 

• La 
castanyada. 

• En assemblea, 
discutim el que ens 
preocupa. 

• Dia de la Dona 
• El calendari 

d'exàmens.  

• En assemblea, 
discutim el que ens 
preocupa. 

• El calendari 
d'exàmens. 
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• El calendari 
d'exàmens.  

• Consell 
escolar 

Altres 

 
• Activitats Diada de 

Sant Jordi. 
• Preparació festa 

final de curs. 
• Parlem del viatge 

de fi de curs. 
• Diades concretes 

(de la pau,  
interculturalitat, 
llengües maternes 
...)  

 
• Xerrada Guttmann. 

 

7. CRITERIS METODOLÒGICS DE LES SESSIONS DE TUTORIA DE GRUP  

Les sessions de tutoria de grup han de ser un espai de comunicació professoralumne, alumne-

alumne i alumne-professor. El desenvolupament de les sessions de tutoria ha de ser per tant 

participatiu i democràtic.  

Les activitats que es proposen són diverses i inclouen la resposta a qüestionaris d’interès, la 

discussió oral, l’expressió gràfica, la lectura de textos, el visionat de pel·lícules i documentals, 

la dramatització  de situacions, les   dinàmiques de grup, participació en tallers …  

Es procurarà organitzar les activitats amb una presentació que tingui en compte allò que els 

alumnes ja saben del tema, seguidament caldrà obrir un espai de descoberta i reflexió 

individualment  i/o en grup i es finalitzarà amb una exposició de conclusions.  

Les activitats que es proposen als alumnes han de contenir l’ objectiu o els objectius que es 

pretenen assolir. Les activitats es pengeran al drive per tal que tots els tutors en tinguin un 

model.  

Sempre que sigui possible i en funció de la programació, s’inclourà dins les activitats de 

tutoria aquelles organitzades per organismes de l’ entorn. 

 

8. AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL   

El pla d’acció tutorial s’avaluarà cada curs tenint en compte els possibles canvis normatius,  l’ 

adequació de les activitats a les necessitats de cada grup classe i les propostes dels 

organismes de l’ entorn. 



                                                                                 

16 

 

L’ avaluació ha d’ incloure l’ autoavaluació dels alumnes i la valoració de cadascun dels tutors. 

Al llarg de les reunions setmanals s’aniran valorant  les activitats realitzades  a la vegada que 

s`analitzaran, tenint en compte les característiques de cada grup classe, la seva adequació i 

s’ introduiran, si s’escau, modificacions.  

Per tal de donar continuïtat al treball realitzat en cada tutoria, el tutor complementarà una 

graella com la que s’ inclou posteriorment com exemple.  Aquesta quedarà a disposició del 

tutor del proper curs. 

Mes  Contingut Activitat 
proposada PAT 

Activitat 
realitzada 

avaluació 

setembre Pla d’ acollida Dinàmiques Qui és qui?  
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1 OBJECTIUS GENERALS DE L’ACCIÓ TUTORIAL AL BATXILLERAT 
 

L’objectiu és potenciar la maduresa dels alumnes, la seva autonomia i la 
capacitat de prendre decisions coherents i responsables, de manera que tots els 
alumnes aconsegueixin un millor creixement personal i una bona integració 
social. Així mateix, l’acció tutorial ha de contribuir al desenvolupament d’una 
dinàmica positiva en el grup classe i en la implicació de l’alumnat en la dinàmica 
del centre. 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 d’altres 
professionals i organitzacions (professorat, departaments didàctics, equips 
docents, comissions, etc.). 

 
Pel que fa a l’acció tutorial, el centre ha de concretar els objectius i les activitats 
que es duen a terme en relació amb: 

 
• L’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat. 

• La cohesió i dinamització del grup classe. 

• La coordinació de l’activitat educativa entre els membres dels equips docents. 

• La comunicació del centre amb les famílies de l’alumnat. 

• La col·laboració en aspectes organitzatius del centre. 



2 ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS DE TUTORIA 
 

Tots els grups-classe de Batxillerat tenen un professor tutor i els alumnes 
disposen d’una sessió setmanal amb el grup-classe on es desenvolupa el  crèdit 
de tutoria. 

Els professors disposen d’una sessió setmanal dins del seu horari per tal de fer 
les feines de parlar amb els pares, parlar individualment amb els alumnes, etc. 

Aquesta sessió setmanal de tutoria s’estructura en dues parts: 

2.1 Tractament d’aspectes generals. 

A continuació es detallen quins són els que cal tractar. Es realitzen durant els 
primers 10-15 minuts de la sessió de tutoria (naturalment si en algun cas la 
problemàtica ho requereix, és possible i convenient allargar la durada): 

• Revisió de faltes d’assistència, retards i altres incidències des de l’última 
sessió de tutoria: cal repassar individualment els justificants i recordar les 
conseqüències de les faltes injustificades. També, analitzar les incidències, 
intentant veure quina problemàtica existeix. Cada tutor disposarà 
setmanalment d’una graella i d’un resum d’incidències. 

• Seguiment setmanal de l’agenda de classe: és convenient que en el suro de 
cada classe hi hagi un calendari penjat i ben visible on s’anotin les dates de 
tots els exàmens, sortides, ... 

• Tractament de qualsevol aspecte important relacionat amb la dinàmica del 
grup-classe: els conflictes entre alumnes o entre alumnes i professors, així 
com qualsevol altre problemàtica que pugui sorgir, és convenient tractar-la a 
la primera sessió de tutoria que hi hagi. És important que tot el grup participi 
i consensuï les solucions i mesures a adoptar. 

2.2 Activitats específiques 

Segons la programació del crèdit de tutoria que és diferent en cada curs de 
Batxillerat. Es realitzen durant la resta de la sessió. 



 

3  EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL A 1R DE BATXILLERAT 
 

3.1 Objectius tutoria de grup 

• Coneixement de l’alumne i que l’alumne conegui el Centre i els seus 
companys. 

• Afavorir la cohesió del grup i el clima de cooperació i participació. 

• Fomentar la participació en la dinàmica del grup classe: sessions d’avaluació, 

elecció de representants, sessions de tutoria ... 

• Controlar l’assistència de l’alumnat. 

• Definir i mantenir unes normes bàsiques de convivència i funcionament intern 
del grup que siguin assumides per tots per tal d’afavorir la implicació de 
l’alumnat en el seu compliment. 

• Facilitar la informació sobre matèries, opcions, convalidacions, noves 
professions, llocs on cursar determinats estudis i garantir l’orientació laboral i 
acadèmica futura. 

• Fer el seguiment personal i acadèmic dels alumnes. 

• Incentivar en l’alumnat l’autonomia personal i acadèmica. 

• Donar pautes per l’orientació acadèmica professional. 

• Fomentar la participació dels alumnes en la vida del Centre. 

 
 
 

3.2 Activitats. 

Les activitats de tutoria per a 1r curs del Batxillerat són: 
 

1. Acollida. Informació a l’alumne d’horaris, professors, normativa del centre, ... 
Explicació detallada de l’horari (matèries, professors, aules, desdoblaments, 
laboratoris, classes d’Educació Física, ..) 
Entrades i sortides, faltes i sancions. 

2. Comunicació tutor – alumne – pares . Hores de visita. 

3. Recollida d’informació. 

Revisió fitxes de dades i historial acadèmic. 

4. Presentació de la plataforma. Adreces de correu. 

5. Classroom de Tutoria. 

6. Càlcul de la nota de BAT. Com són les PAU. Ponderacions i notes de tall. 

7. Elecció dels delegats. 

8. Les normes de convivència. 



9. Sortides: activitat de tutoria, Saló de l’ensenyament, viatge d’estudis, ... 

10. Tutories individualitzades (cinc sessions amb 7 alumnes) 

11. Sessions EDIC (3 sessions). Tècniques d’estudi i autoestima personal. 

12. Presentació del calendari d’exàmens. 

13. Activitats de grup per a conèixer-se amb la finalitat de cohesionar-se. 

14. “La teva opinió compta”. Treball en grups i posada en comú dels resultats. 
Les conclusions es duran a la reunió de delegats. 

15. Preparació per a la participació en la Junta d’avaluació. 

16. Valoració de la Junta d’avaluació. Informar, comentar i reflexionar sobre els 
resultats acadèmics i els acords i recomanacions fets per la Junta d’avaluació. 

17. Autoavaluació. Revisió dels objectius del curs. 

18. Presentació del Treball de Recerca. Dossier del Treball de Recerca. 

19. Propostes de temes de Treball de Recerca. 

20. Assignació del departament del Treball de Recerca. 

21. Presentació de l’Estada a l’empresa. Què és? Quan? Com s’escull i 
s’assigna? 

22. Enquesta de satisfacció. 

23. Orientació acadèmica (Batxillerat i CFGM). 

  



 
4  EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL A 2N DE BATXILLERAT 

 

4.1 Objectius tutoria de grup 

• Coneixement de l’alumne i que l’alumne conegui el Centre i els seus 
companys. 

 

• Fer el seguiment personal i acadèmic dels alumnes. 

• Definir i mantenir unes normes bàsiques de convivència i funcionament intern 
del grup que siguin assumides per tots per tal d’afavorir la implicació de 
l’alumnat en el seu compliment. 

• Controlar l’assistència de l’alumnat. 

• Incentivar en l’alumnat l’autonomia personal acadèmica. 

• Donar pautes per l’orientació acadèmica professional. 

• Afavorir i fomentar la participació dels alumnes en la vida del Centre. 

• Ajudar els alumnes a desenvolupar estratègies per a la presa de decisions. 

• Informar i orientar sobre la realització del treball de recerca al batxillerat. 

• Informar dels possibles camins a seguir després d’acabar el batxillerat: accés 
al món laboral, estudis universitaris, cicles formatius de formació professional 
i ensenyaments de règim especial. 

• Conèixer l’historial acadèmic i personal de cada alumne del grup 

 

4.2 Activitats. 

Les activitats de tutoria per a 2n curs del Batxillerat són: 

 
1. Acollida: Informació a l’alumne d’horaris, professors, normativa,... Recollida 
d’informació. Alumnes nous. 

2. Calendari de 2n de batxillerat. Recuperació de matèries pendents de 1r. 

3. Calendari de la setmana d’exàmens 

4. Elecció de delegats. 

5. Entrevistes individualitzades en grups durant el 1r trimestre. 

6. Entrevistes amb els pares. Seguiment de l’alumne. 

5. Seguiment dels treballs de recerca. 

6. Preparació per a la participació en la Junta d’Avaluació. 

7. Informar, comentar i reflexionar sobre els resultats acadèmics i els acords i 
recomanacions fets per la Junta d’avaluació 



8. Sortida al Saló de l’ensenyamnet. 

9. Orientació acadèmica: proves accés a CFGS, CFGS, Graus. 

10. Informació de la prematrícula i la matrrícula de les PAU. 

11. Presentació dels graus de la URV. 

12. Les notes de tall i les ponderacions de les matèries. 

 

 

 
5 TUTORIA INDIVIDUAL 

 

5.1 Objectius 

Pretén aconseguir els següents objectius sobre l’alumne: 

• Afavorir la seva integració en el grup. 

• Orientar-lo en el seu creixement personal, afavorint l'autoestima o 
autoconcepte. 

• Ajudar-lo a conèixer-se i a acceptar-se a si mateix. 

• Ajudar-lo a ser conscient de les dificultats personals, necessitats afectives, 
seguretat i independència. 

• Orientar-lo en l'estudi, procurant unes condicions favorables per a 
l'aprenentatge. 

• Orientar-lo en l'àmbit professional i ajudar-lo a fer una elecció equilibrada 
del currículum per als estudis futurs. 

 

5.2 Procediments i actuacions 

• Recollida d'informació sobre l'alumne a través d’entrevistes i de l’expedient 

acadèmic de l’alumne. 

• Recollida d’informació dels centres de procedència dels alumnes nous. 

• Entrevistes personals, en concret es realitzarà una entrevista d’acollida a 
l’inici de curs i posteriorment es realitzaran entrevistes periòdiques a petició 
de l’alumne/a o del tutor/a. 

• Informar a les famílies de qualsevol incidència relacionada amb el 
comportament, l’actitud i l’assistència i també en relació a l’evolució 
acadèmica de l’alumne. 

Les dades recollides dels alumnes passaran als tutors/es del curs següent. 
  



 

6 RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 
 

6.1 Objectius 

• Que coneguin l'existència, funcions i horaris dels tutors/es. 

• Conèixer els pares de cadascun dels alumnes i recollir informació del nucli 
familiar. 

• Informar-los del rendiment acadèmic del seu fill/a, faltes d'assistència i del 
seu desenvolupament a l'aula. 

• Demanar la col·laboració de la família per tractar temes específics (falta de 
motivació, dificultats d'aprenentatge, hàbits d'estudi, i problemes 
conductuals). 

• Informar d'altres alternatives acadèmiques. 

• Informar de les aptituds i interessos del seu fill. 

6.2 Activitats 

• Es convocarà al mes d’octubre, una reunió informativa per a tots els pares de 
l’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat. La primera part de la reunió serà general i 
es tractaran temes genèrics de funcionament del centre, la segona part serà 
específica dels tutors amb els pares del grup classe i es centrarà en temes 
relacionats amb el curs i l’acció tutorial en relació a la nova etapa educativa 
dels seus fills. 

• A la reunió informativa d’inici de curs els tutors lliuraran als pares assistents 
les contrasenyes per accedir a la plataforma i les seves adreces de correu. 

• També es lliurarà el calendari de tot el curs amb totes les dates acadèmics 
rellevants. 

• Entrevistes família tutor. Es realitzen durant tot el curs. Cada tutor disposa en 
el seu horari setmanal d’una hora de visita. L’entrevista pot ser concertada 
tant a iniciativa del tutor com de les famílies. L’objectiu és fer un seguiment 
de l’alumnat per tal d’intercanviar informació i promoure la col·laboració dels 
pares en el procés educatiu dels alumnes. Cada tutor s’entrevistarà, com a 
mínim, una vegada amb cada família. 

 

  



 
7 COORDINACIÓ I AVALUACIÓ 

 

L’acció tutorial és coordinada i vetllada per la coordinadora pedagògica i el 
coordinador de Batxillerat. Forma part de l'estructura pedagògica del centre i 
implica a tot el professorat. 

7.1 Coordinació entre els professors d’un mateix grup i/o nivell 

L’equip docent està format pel professorat del grup. L’equip docent d’un grup 
compartirà la responsabilitat de l’acció tutorial, bàsicament en els objectius que 
corresponen al procés d’aprenentatge, a l’assoliment de competències i a les 
accions que fan referència a la dinàmica del grup. 

Es realitza una reunió de l’equip docent al començar el curs i després totes les 
necessàries per garantir l’assoliment dels objectius previstos. 

A les reunions trimestrals d’avaluació del Batxillerat amb tots els professors de 
grup i el tutor, aquest dóna a conèixer la informació personal sobre els alumnes 
que consideri oportuna. 

7.2 Coordinació entre els tutors 

Es fan reunions setmanals dels tutors/es de 1r i 2n de Batxillerat amb el 
coordinador de Batxillerat amb la finalitat de programar l’acció tutorial, fer-ne el 
seguiment i avaluar les activitats realitzades. 

Les actuacions previstes són: 

• Revisar la correcta elecció dels diferents itineraris que realitzen els alumnes. 

• Organitzar les sortides d’inici i final de curs i la de viatge d’estudis de 1r de 
Batxillerat. 

• Seguiment del Treball de Recerca. 

• Preparar les reunions de pares: es prepara un guió per cada tutor/a abans de 
cada reunió, per tractar així de forma ordenada tots els temes. 

• Recollir les propostes i els suggeriments dels tutors respecte el tipus 
d’activitats i a la manera més adequada de dur-les a terme. 

• S’aportaran informacions i es prendran acords, si és necessari, respecte el 
seguiment acadèmic de l’alumnat. 

 

7.3 Informació trimestral de seguiment de l’alumne 

A meitat del primer trimestre es fa una sessió de preavaluació. 

Al finalitzar cada trimestre hi ha una sessió d'avaluació. 

Durant les sessions d'avaluació es fa un seguiment, dirigit pel tutor/a dels 
resultats obtinguts per cada alumne/a en les diferents àrees. I de les matèries 
pendents 


