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1. Introducció 

1.1. Principis inspiradors de l’equip directiu 
 

Entenem que com equip, hem de ser el grup impulsor capaç de motivar el diàleg; escoltar i, 

sempre que sigui possible, anticipar-nos a les necessitats de la comunitat educativa; saber fer 

fer feina i motivar als que ens envolten; mantenir un clima de treball positiu que faciliti la reflexió, 

el treball en equip i la recerca del consens; en l’exercici d’un lideratge pedagògic, adreçat a 

millorar els resultats educatius. Per poder fer realitat tot això, ens basem en tres grans principis: 

El primer: una direcció basada en els processos i la qualitat de l’ensenyament.  

Tota gestió i organització es nodreix d’una bona planificació i visió estratègica. Per tal de poder 

treballar de forma eficaç i eficient, volem establir uns processos de treball clars i a l’abast de 

tothom, adreçats a aconseguir un ensenyament de qualitat per a i amb tota la comunitat 

educativa. Volem vetllar perquè tots els membres del claustre coneguin què és un 

ensenyament de qualitat, així com quines eines utilitzar per arribar-hi, i d’aquesta manera 

millorar dia rere dia la seva capacitat professional. 

 

El segon: treballar en equip. Volem liderar un projecte educatiu compartit, amb el que tot el 

centre se’n senti partícip i alhora responsable i a partir del qual es treballi conjuntament i de 

forma coordinada. Volem potenciar i perfeccionar totes les estructures pedagògiques del centre. 

En l’àmbit curricular, volem treballar estretament amb el professorat; i crear un ambient ordenat 

i un clima escolar que faciliti el procés d’ensenyament i aprenentatge, així com una major 

motivació i satisfacció de tota la comunitat educativa. 

 

El tercer: supervisar i avaluar el rendiment del centre i dels alumnes. Creiem en l’avaluació 

dels resultats com a instruments de millora. Fomentarem l’ús d’indicadors, l’autocrítica i 

l’avaluació del rendiment de tota la comunitat. Una ràpida retroalimentació sobre els resultats 

obtinguts així com implementar les mesures pertinents, són l’eix vertebrador del creixement i 

millora contínua dels resultats educatius. 
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2. Plantejament institucional 

2.1. La missió del centre 
Qui som? Què pretenem? El compromís 

Som un centre públic que formem el ciutadà de demà, preparat per a un món canviant, 

respectuós amb els altres i l’entorn, amb ganes d’aprendre i col·laborar, coneixedor de la 

cultura i la llegua catalanes, capacitat per assumir reptes socials, acadèmics i professionals. 

 

2.2. Els valors 
Els valors que inspiren la nostra tasca són: integritat, igualtat, respecte a tu mateix i als 

altres, esforç, responsabilitat, eficàcia, eficiència i rigor. Volem que tota la comunitat 

educativa se senti a gust i implicada en aquesta gran tasca. 

 

2.3. La visió del centre 
L’Institut de Sant Feliu de Guíxols vol ser un centre excel·lent: en docència; en oferta 

formativa, acadèmica i professional; en orientació i organització; en implicació, detecció i 

satisfacció de les necessitats lícites de tota la comunitat educativa; en l’atenció a la diversitat; 

en l’acollida dels agents relacionats i implicats; i en la relació i integració amb l’entorn. 

Aspirem a preparar homes i dones amb un esperit crític, obert, cooperador i democràtic que els 

ajudi a ser útils a la societat amb un profund sentit ètic i responsable. 

 

3. Diagnosi de l’estat actual de l’institut 

3.1. Matriu DAFO 
Mitjançant el propi coneixement i l’anàlisi dels indicadors de centre, es representen gràficament 

i de forma sintetitzada les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats del centre en la 

matriu DAFO presentada a la pàgina següent. En l’anàlisi descriptiva del centre1, s’explicita i es 

justifica d’on s’obtenen totes les dades del DAFO, amb la lletra corresponent (D, A, F o) i el 

                                                 
1 Veure Annex 1: Anàlisi descriptiva del centre 
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número que se li assigna. Cal ressaltar que, les debilitats i les fortaleses engloben els factors 

interns, i que les amenaces i oportunitats recullen els factors externs que fan referència al 

centre. 

 

3.2. Conclusions 
En aquesta matriu hem realitzat una puntuació de 0, 1 o 3 entre els diferents factors 

identificats, de la següent manera: 0 si no presenten cap relació, 1 si tenen alguna relació i 3 si 

tenen molta relació. Un cop fetes aquestes ponderacions, hem obtingut el resultat de cada 

quadrant (O-F, O-D, A-F i A-D). La puntuació del quadrant A-D, la més alta (79 punts), ens 

indica que l’estratègia que cal emprendre en aquest centre és una de supervivència, és a dir, 

superar les debilitats del centre per tal de defensar-lo dels efectes de les amenaces. La 

següent estratègia que la segueix, marcada pel quadrant A-F,  és la defensiva (56 punts), que 

està gairebé al mateix nivell que la ofensiva (55 punts) determinada pel quadrant O-F. 

Aquestes dues darreres, impliquen potenciar les fortaleses.  Per tant, el nostre projecte de 

direcció s’adreça clarament a potenciar les fortaleses i defensar-nos de les debilitats. A 

continuació es desenvolupa el pla estratègic d’aquest projecte relacionant-lo amb els resultats 

obtinguts de l’anàlisi DAFO. 

 

4. Objectius del projecte de direcció 
Els objectius estratègics –emmarcats en la LEC- d’aquest projecte són tres: 1) Millorar dels 

resultats educatius; 2) Millorar la cohesió social; i 3) Reduir l’abandonament escolar prematur. 

Per a cada objectiu estratègic s’han incorporat els següents elements: 

- Descripció: breu definició del que significa l’objectiu estratègic. 

- Responsable de l’objectiu, qui serà la persona responsable de fer el seguiment de la 

implementació de les estratègies i línies d’actuació així com del retiment de comptes. 
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- Indicadors2: Per a cada objectiu s’han definit uns indicadors de resultats o de context 

per tal de mesurar el grau d’assoliment de cada un d’ells. Per a cada indicador 

s’explicita la situació de partida, i la previsió a la que es vol arribar a cada curs 

acadèmic. 

- Estratègies o línies d’actuació: detallen el camí a seguir per assolir l’objectiu proposat. 

- Objectius operatius: fites que ens marquem per a cada estratègia. S’indica per a cada 

un l’element de l’anàlisi DAFO que ha motivat la seva inclusió3i en quin curs acadèmic 

es preveu implementar-lo i/o mantenir. Cal tenir en compte que un mateix objectiu pot 

cobrir diversos aspectes, i que es presenten els que es consideren més significatius. 

 

5. Concreció del pla general anual 
En el pla general anual4 es presenten els objectius operatius previstos per al primer curs 

acadèmic desenvolupats. Per a cada objectiu operatiu, en determinem un pla de treball que 

inclou: l’activitat o activitats a realitzar, el/s responsable/s, els mitjans i recursos de que es 

disposa i el calendari o temporització per a la seva posada en funcionament. A continuació 

s’estableix a on es vol arribar i s’expliciten els indicadors d’aplicació de cada activitat, que 

dividim en 3: d’execució, qualitat i de progrés. Per acabar, s’estableix el moment en que es 

preveu realitzar l’avaluació i a qui es realitzarà el retiment de comptes d’aquests indicadors. 

 

6. Organització i lideratge distribuït 
El segon principi inspirador5 de l’equip directiu és el treball en equip, que és la base de tot 

aquest projecte de direcció. Som conscients que fer realitat aquest projecte de direcció és una 

tasca de tots els membres de la comunitat educativa, que han de sentir-se part implicada i 

directament responsable del que és i del que passa al centre. Per aquest motiu, l’eix 

                                                 
2

 Veure Annex 2: Justificació i explicació dels indicadors. 
3

 S’indica la fortalesa, debilitat, oportunitat o amenaça que la motiva. Per exemple: [F1], que indica que es tracta de la fortalesa 1. 
4

 Veure la seva concreció i desenvolupament en l’Annex 3: Pla General Anual 
5 Veure punt 1.3. Principis inspiradors de l’equip directiu  
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vertebrador del mateix, són les comissions de treball, el repartiment de tasques i la potenciació 

dels espais de diàleg i discussió per fer aquest projecte, el projecte de tots. 

 

7. Recursos  
Persones il·lusionades, identificades amb el centre i el projecte són la base fonamental per 

tirar endavant aquest projecte. A nivell d’equipaments, aules i altres béns materials, es tracta 

d’un centre gran i amb una molt adequada dotació informàtica. I a nivell pràctic, la intranet, és 

l’eina que aglutinarà les informacions, assegurarà la tramesa eficient i ràpida de la informació, 

i permetrà disposar d’un espai comú i ordenat on configurar l’esquelet i les directrius a seguir.  
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8. Comunicació i retiment de comptes 
L’avaluació i retiment de comptes de l’assoliment dels objectius previstos al llarg dels 4 anys 

de mandat, es farà mitjançant l’Informe d’avaluació anual6 i l’Informe d’avaluació global7.  

L’objectiu que prioritzem en aquest projecte, en línia al Departament d’Ensenyament, és la 

millora dels resultats educatius. Els dos altres objectius es plantejen amb una relació inversa 

fins a equilibrar l’esforç destinat a cada un a final de mandat, suposant que les estratègies 

escollides tenen èxit i es van assolint els objectius proposats.  

En l’informe anuales presenta per a cada indicador: 1) la situació inicial; 2)les dades previstes 

per curs (Previsió curs xx/xx); 3) la distància prevista –dp- (diferència entre el valor inicial i el 

previst); 4) els valors reals obtinguts per curs (Curs xx/xx); 5) la distància real –dr-que s’ha 

aconseguit (diferència entre el valor real obtingut i el valor inicial); 6) la desviació (Desviació 

curs xx/xx) que s’obtindrà de la diferència entre la distància estimada i la real (dp – dr de cada 

curs); 7) el grau d’assoliment de cada indicador (Grau d’assoliment curs xx/xx = Real / Previst 

x 100). Un cop calculat el grau d’assoliment per a cada indicador, es fa la mitjana ponderada 

per obtenir una dada única per objectiu. A aquesta, se li aplica la ponderació anual fixada per 

a cada objectiu obtenint la qualificació total que mesura el grau d’assoliment dels objectius 

previstos sobre 100. 

L’Informe d’avaluació global incorporarà la valoració quantitativa global de cada curs així com 

una de qualitativa, explicant el motiu dels resultats obtinguts sobre el grau d’assoliment global 

d’aquest projecte de direcció. 

  

                                                 
6 Veure el seu desenvolupament a l’Annex 4: Informe d’avaluació anual 

7 Veure el seu desenvolupament a l’Annex 5: Informe d’avaluació global 
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ANNEX 1. ANÀLISI DESCRIPTIVA DEL CENTRE 

1. El centre i el seu entorn 

L’Institut de Sant Feliu de Guíxols es troba situat a la part nord-oest de Sant Feliu de Guíxols, al 

barri de Vilartagues, lleugerament allunyat del centre de la vila i molt proper a les sortides del 

poble que enllacen per carretera amb la variant de Platja d’Aro. Disposa d’espais 

d’estacionament per als vehicles a tot el seu voltant [O7: Localització i accessibilitat al centre]. 

El curs 99/00, l’institut va estrenar edifici, on s’hi van aglutinar els estudis de l’escola de 

Formació de Professional del poble on s’impartien les especialitats d’Administració, Perruqueria 

i Electricitat, a més a més d’una línia complerta dels estudis de la ESO i BAT desplegats de 

forma gradual els tres anys anteriors en barracons, degut a la introducció de la reforma 

educativa el curs 1996/97. L’edifici ocupa una enorme extensió i un espai edificat molt ample, i 

en la seva construcció es va anteposar el disseny sobre la seva funcionalitat [A6: Manteniment 

constant i car de l’edifici]. El centre comparteix aquests espais amb l’EOI que ofereix un valor 

afegit a la comunitat educativa i al poble [O5: EOI al mateix centre]. 

 

2. Oferta educativa 

El centre ofereix una àmplia oferta educativa [O1: Oferta educativa] en horari íntegrament de 

matins [F10: Horari intensiu]. Pel curs 2015/16 es preveu: un 4-4-3-4 d‘ESO; 2 línies de 

batxillerat (tecnològic, científic i humanitats); 5 CFGM (Estètica i bellesa; Gestió administrativa; 

Perruqueria; Electricitat; i, Manteniment de vaixells); i,3CFGS (Administració i finances; Gestió 

de vendes i espais comercials; i, Educació infantil). Tots els cicles formatius són LOE (2 anys).  

Al llarg del darrers quatre cursos acadèmics, s'ha produït un increment de la matriculació 

d'alumnes en el centre, especialment d'ESO i BAT[O6: Matriculació d’ESO i BAT]. Aquest fet ha 

anat acompanyat en el temps de les retallades pressupostàries de la Generalitat [A9: 

Retallades pressupostàries de la Generalitat] que han afectat a les plantilles del centre, 

minorant-les. La política de la direcció davant d’aquests canvis, ha estat invertir els recursos 

disponibles vetllant per mantenir aspectes que es consideren primordials: els agrupaments per 
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nivells a l’ESO [F1: Agrupaments per nivells a l’ESO], optimitzar els recursos d’atenció a la 

diversitat disponibles [F2: Atenció a la diversitat (per dalt i per baix)], fer un grup addicional a 

primer d’ESO, desdoblar instrumentals a grups adaptats. El poder mantenir unes ràtios 

d’alumne per classe i professor adequades a tots els nivells educatius, també és gràcies a 

l’esforç de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols [O2: Suport municipal (ajuntament i cambra de 

comerç], que ofereix, entre d’altres, els recursos municipals del Projecte Garbí i la UEC. 

 

3. Origen social, cultural i ètnic dels alumnes 

El nostre alumnat és una bona expressió de la varietat social de la ciutat i, tot i la disminució 

dels fluxos immigratoris [O8: Flux migratori], aquests continuen molt presents i ben representats 

al centre. Aquest fet, juntament amb l’arribada constant d’alumnes en edat d’escolarització a la 

població, condiciona també, que l’ús de la llengua catalana fora de l’escola no sigui generalitzat 

[A6: Poc ús de la llengua catalana fora de l’escola]. 

A primer d’ESO ens arriba un gruix d'alumnes que no tenen les competències bàsiques 

assolides o que no les han passades. El curs 2013/14 representaven un 25,6% del total i 

aquest curs un 17,5%. Amb aquests alumnes es treballa en un grup a banda on s'hi dediquen 

recursos -desdoblaments de matèries instrumentals, optatives d'assoliments bàsics, etc.- per tal 

d’eliminar aquestes mancances i aconseguir que arribin al nivell adequat el més ràpid possible 

[A7: Nivell molt baix d’un nombre significatiu d’alumnes]. 

Existeix una diversitat significativa entre l'alumnat de la ESO del centre. El percentatge dels 

alumnes NEE - tant A com B- dobla la mitjana de centres de complexitat B de Catalunya. En els 

estudis post obligatoris, en molts casos es desconeix la tipologia de l'alumnat procedent d'altres 

centres per la no necessitat normativa de fer-ne un seguiment. L'elevat percentatge d'alumnat 

amb necessitats educatives específiques, posa de manifest la precària situació econòmica en el 

que es troben algunes famílies -sovint a causa de la crisi econòmica-. Aquest fet també es veu 

reflectit en les baixes aportacions econòmiques realitzades a per a activitats extraescolars, tot i 

ser activitats que s'ofereixen a un cost molt baix[A4: Diversitat significativa]. 
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4. Procedència de l’alumnat 

Sant Feliu de Guíxols gaudeix d’una zona única d’escolaritat, motiu per el qual l’institut no té 

cap centre de primària adscrit en exclusivitat [O3: Zona escolar única]. Per aquest motiu, el 98% 

dels alumnes de la ESO són del mateix poble. El 2% restant, procedeix d’algunes 

urbanitzacions que comparteixen territorialitat amb Santa Cristina d’Aro. Aquest fet permet la no 

dependència de l’alumnat d’un transport escolar i la no necessitat d’un servei de menjador.  

Els alumnes de batxillerat procedeixen principalment del mateix institut i del Sant Josep. La crisi 

econòmica també ha incentivat l’arribada d’alumnes procedents de centres de pagament. 

La procedència dels alumnes de cicles formatius, cal analitzar-la segons la família professional: 

- Gestió Administrativa: bàsicament de Sant Feliu i Castell d’Aro. 

- Perruqueria i Estètica: és d’àmbit molt comarcal perquè l’oferta més propera d’aquests 

cicles es troba només a Girona i Figueres. 

- Electricitat i Manteniment de vaixells: l’alumnat és principalment del Baix Empordà. El 

primer, només s’ofereix a Girona, i el segon només a Castelló d’Empúries.  

- Administració i finances i Educació infantil: mostren un alumnat més diversificat i que per 

l’oferta al territori es va concentrant de Cassà a Palamós. 

Aquesta gran àrea d’influència [O10: Àrea geogràfica d’influència dels estudis post obligatoris] 

de l’oferta formativa del cicle implica que gran part de l’alumnat de CFGM depengui del 

transport públic, i per tant, els horaris es vegin condicionats a l’horari del mateix [F10: Horari 

intensiu].  

 

5. Resultats acadèmics 

Els resultats acadèmics de primer i segon d'ESO es mantenen sempre per sobre de la mitjana 

de Catalunya. Tot i les oscil·lacions que es produeixen -sovint degudes a factors incontrolables- 

podem afirmar que estan força estabilitzats. Els estudis de batxillerat estan molt consolidats i 

els resultats de promoció, encara que per sota de la mitjana catalana, es veuen compensats 

per la superació de les proves d'accés a la universitat per gairebé el 100% de l'alumnat 

presentat cada any. L'explicació generalitzada per a l'alumnat que no ha graduat és haver 
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cursat batxillerat enlloc d'un cicle formatiu per desig de la família i/o alumne sense tenir en 

compte les seves aptituds[F8: Resultats acadèmics de 1r i 2n d’ESO i estudis post obligatoris].  

Aquests bons resultats acadèmics de primer i segon d'ESO, es veuen molt afectats al segon 

cicle, on es capgiren les tendències i es produeix una clara davallada dels mateixos tant a 

tercer com a quart. En tots dos casos els resultats es situen per sota de la mitjana catalana. És 

important tenir en compte que la realitat i tipologia de l'alumnat compliquen la fixació d'objectius 

per sobre d’aquesta. L’anàlisi dels resultats globals de les competències bàsiques mostren que 

els resultats del centre sempre estan per sota la mitjana catalana, tot i que la tendència ha 

disminuït aquesta diferència. A banda, si només ens fixem en l'evolució de les dades, podem 

observar que s'ha produït una millora més que significativa en totes les matèries, a excepció 

d'anglès que s'ha quedat al llarg dels dos darrers anys en valors molt similars. Al centre 

s'imparteixen dos cicles formatius que podrien considerar "no vocacionals", que són gestió 

administrativa i electricitat. Aquests dos cicles mantenen uns índexs de graduació molt per sota 

a la mitjana catalana degut a que solen tenir un nombre significatiu d'alumnes que ho ha escollit 

per no disposar de mitjans per desplaçar-se per optar a un cicle més adient als seus interessos 

o per tractar-se de cicles que ofereixen una àmplia sortida professional i a l'abast de tot tipus 

d'alumnat[D3: Resultats acadèmics de 3r i 4t d’ESO, competències bàsiques i cicles formatius 

no vocacionals].  

En aquest punt també cal tenir en compte que tot existir uns criteris metodològics, d’acció 

tutorial i d’avaluació consensuats [D2: Criteris metodològics, acció tutorial i avaluació 

consensuats], cal seguir incidint per tal que les especificitats de cada promoció i la mobilitat del 

professorat [A3: Inestabilitat de plantilla] permeti fer un treball homogeni i adequat.  

 

 

 

6. Absentisme i abandonament escolar 

L'evolució dels indicadors de l'índex d’absències de l'alumnat mostren que en els darrers quatre 

cursos acadèmics s'ha produït un decrement significatiu. El motiu principal d’aquesta millora ha 
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estat el control generalitzat de les faltes d’assistència amb la intranet del centre [F4: Intranet 

com a eina bàsica de treball], la supressió de les tardes [F10: Horari continuat], i el seguiment 

en profunditat realitzat per les caps d’estudis i els tutors. Tot i això, continuen existint famílies 

que gaudeixen de les vacances o realitzen desplaçaments fora de la temporada estival, degut 

fonamentalment a dos motius: el primer, població costanera on moltes famílies només poden 

gaudir de vacances el mesos d'hivern i volen fer-ho acompanyats dels seus fills, i segon, llargs 

períodes de visita de les famílies al seu país d'origen. 

L'abandonament escolar ha disminuït a tots els nivells de l'ESO i es manté en nivells adequats. 

A batxillerat la taxa a segon es manté per sobre a la mitjana catalana però també dins de 

marges adequats. La dada més alarmant fa referència als CFGM, on la taxa a Gestió 

administrativa i Electricitat s'ha situat per sobre del 30% pel curs 2013/14, gairebé el doble que 

l'any anterior. Els fets que fomenten aquest abandonament principalment la manca de vocació 

professional i la voluntat de moltes famílies de que els fills continuïn estudiant a la mateixa 

població, prioritzant la feina a la formació [A5: Taxa d’abandonament CF]. 

 

7. Participació, implicació i col·laboració de la comunitat educativa 

Les famílies dels alumnes de l’institut podríem agrupar-les en dos grans grups. El primer, els 

pares i mares implicats i actius que formen part de l’AMPA, fent d’aquesta, una associació 

participativa i que col·labora en tot allò que el centre requereix [F7: Associació de pares i mares 

activa]. Aquest grup de pares, però, no aglutina a la majoria, ja que en general, les poques 

ganes de participar i involucrar-se amb el funcionament i activitats del centre són les que 

imperen. Val a dir, que aquest gran grup de famílies es correspon amb els alumnes de nivell 

socioeconòmic més baix, immigrants i alumnes amb un rendiment escolar baix o molt baix i 

sovint problemes conductuals i de comportament [A2: Participació, implicació i estimulació 

familiar].Cal destacar també que ens els darrers 4 cursos escolars l’AMPA s’ha constituït dues 

vegades de cap i de nou, fet que condiciona s’estigui consolidant[D5: AMPA canviant i en 

procés de consolidació]. 
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L’actuació proactiva de les famílies per participar en l’educació dels seus fills és fonamental per 

assolir l’èxit. Per participar activament en aquet procés, la direcció ens impliquem molt 

activament en el seguiment de tots i cada un dels alumnes del centre, aplicant fermament les 

normes de convivència i actuant com a mediadors en la resolució de conflictes [D9: Elevada 

inversió d’hores en seguiment, disciplina i mediació]. Tot això requereix una elevada inversió 

d’hores, tot i que creiem que és necessari i que en molts casos és un recolzament més que 

reben els alumnes i les famílies. En aquesta línia també estem molt pendents de les necessitats 

que poden ser cobertes per serveis socials, la infermera, hospital de dia o altres professionals 

especialitzats, i ens encarreguem de la derivació i coordinació amb tots ells.  

 

8. Professorat 

D’acord amb les dades analitzades de l’escolarització del centre, ja s’ha esmentat que la 

dotació de personal del centre s’ha minorat per part de l’administració [A9: Retallades 

pressupostàries de la Generalitat], i que gràcies a la correcta utilització dels recursos 

disponibles i del suport municipal s’han pogut mantenir estructures amb un nombre adequat de 

grups i alumnat per aula. Tot i això, és important destacar que només el 47% de la plantilla és 

definitiva. El 27% són interinatges, el 13% destinacions provisionals i el 13% comissions de 

serveis [A3: Inestabilitat de la plantilla]. Aquest curs, cal tenir en compte, a més a més, que el 

concurs de trasllats així com l’aplicació del decret de plantilles provocarà, sense dubte, retocs a 

la plantilla. Aquesta inestabilitat es veu afectada enormement pels canvis normatius que es 

produeixen i als criteris canviants de l’Administració, com per exemple el grau de 

conservadorisme en l’oferta de places al concurs de trasllats estatals.  

Gràcies a la vocació i dedicació de molts professors del centre, és té una especial cura en 

tractar la diversitat per dalt [F2: Atenció a la diversitat (per dalt i per baix)]. És a dir, es dediquen 

esforços, recursos i molt sovint hores fora de l’horari escolar, a aquells alumnes més brillants i 

que necessiten estímuls i motivació. Per això, el centre participa en molts concursos, jornades o 

qualsevol activitat que pugui aportar un valor afegit. Alguns exemples d’això són: la 

LegoLeague, el dissabte transfronterer de les matemàtiques, el Pica Lletres, el Ficcions, el + 
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Mates, la Coca-Cola, el Sambori, etc. A banda, també cal destacar el paper de la coral del 

centre que enguany congrega un norantena de participants i que fan diverses actuacions al 

llarg de l’any.  

 

9. Personal no docent 

El personal no docent està conformat per dues persones a secretaria. Per una cinquantena 

d’alumnes no disposem d’una tercera administrativa. Cal destacar que s’han produït canvis 

entre les administratives que han implicat un sobreesforç de formació i adequació al lloc de 

treball. Actualment estem pendents de si una titular es reincorporarà o no al seu lloc de treball. 

D’altra banda, tot i que el conserge que antigament era de l’EOI ha passat a dependre de la 

direcció de l’institut, degut a la gran extensió i a les instal·lacions poc funcionals del centre i la 

necessitat de tenir obert a les tardes per poder cobrir les demandes de l’EOI, el nombre de 

conserges és totalment insuficient [D7: Personal no docent]. 

 

10. Orientació acadèmica i professional 

Fruit de la crisi econòmica actual, s’està incrementant l’interès per els estudis post obligatoris, i 

aquest fet està representant un potencial augment de la matrícula d’aquests estudis [O4: Crisi 

econòmica com a foment de la formació].La inserció laboral dels alumnes de CFGM s'ha 

incrementat en els darrers 4 cursos de forma significativa, situant-se 11,4 punts per sobre de la 

mitjana de Catalunya. La mateixa dada en CFGS s'ha mantingut en nivells propers al 33% tot i 

estar per sota de la mitjana de Catalunya. En aquest cas, considerem que és correcte degut a 

la limitada oferta laboral així com perquè un nombre significatiu d'alumnes continuen estudiant 

a la universitat[F9: Inserció laboral dels alumnes d’estudis post obligatoris]. 

 

11. Relació del centre amb les administracions, empreses, institucions, etc. 

Les relacions amb l’ajuntament i la cambra de comerç són molt bones, i s’ha anat incrementant 

positivament [O2: Suport municipal (ajuntament i cambra de comerç)]. Cal destacar que gràcies 

al recolzament incondicional de l’Ajuntament el proper curs s’amplia l’oferta de formació 



 

 

16 

professional del centre. A banda, el seguiment de la matrícula viva així com el procés de 

preinscripció és possible i garanteix la seva correcta aplicació, gràcies a la feina que es realitza 

a l’Oficina Municipal de Matriculació, així com per part de la inspecció educativa. També és 

important destacar la seva col·laboració en xerrades formatives, cessió d’espais i instal·lacions 

esportives [O9: Accés a instal·lacions esportives municipals], pagament de despeses del cicle 

de manteniment de vaixells [O1: Oferta educativa], subvencions econòmiques que fan viable el 

pla de socialització i reutilització de llibres [F3: Pla de socialització i reutilització de llibres] així 

com la dotació i dinamització de les biblioteques escolars, i com ja s’ha esmentat anteriorment, 

la seva col·laboració per mantenir els recursos de projecte singular i UEC que fan possible una 

adequada atenció a la diversitat [F2: Atenció a la diversitat (per dalt i per baix)].  

La col·laboració de la Cambra de Comerç d’altra banda, també ens ajuda en la recerca 

d’empreses per als alumnes del projecte singular, agafant alumnes en pràctiques de formació 

professional, xerrades informatives i formatives, entre moltes altres accions. 

 

12. Projectes de l’institut 

L’institut manté una actitud proactiva i molt ben disposada per a la implementació de projectes 

que puguin beneficiar a l’entorn educatiu[D6: Projectes en procés d’elaboració]. Un dels 

projectes més consolidats i molt ben acceptat per les famílies, és el pla de socialització i de 

reutilització de llibres [F3: Pla de socialització i reutilització de llibres]. Caldrà veure quina 

afectació pot tenir l’aplicació de la LOMCE pel que fa referència a la necessitat d’actualitzar el 

banc de llibres disponible. El projecte EDUCAT 1x1 tot hi estar finalitzat, ha permès disposar 

d’un elevat grau d’informatització de les aules a més a més d’una major implicació de les 

famílies [F5: Dotació informàtica de les aules]. Actualment, s’està treballant en la confecció del 

pla TAC així com el PLC, i els darrers quatre anys s’han posat per escrit el PEC, les NOFC, el 

PAT i els PCC, entre d’altres.  

Un projecte que tenim en ment, però pel que no s’ha fixat calendari és la implementació d’un 

sistema de qualitat, sobretot encarat a ser un centre de referència per projectes de formació 
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professional. El treball que s’ha realitzat durant els quatre darrers anys és anar establint 

processos i procediments per tal d’anar avançant en aquesta línia.   

 
13. Recursos de què disposa el centre 

Es tracta d’un centre molt gran, tot i que degut a l’àmplia i variada oferta formativa està arribant 

al límit de la seva capacitat [A1: Centre gran amb limitació d’espais]. Tenir els departaments 

didàctics de CF disgregats per tot l’edifici –per manca d’espai-, no disposar d’un bar o similar i 

l’increment d’hores lectives fa que la relació entre el professorat sigui mínima  [D4: Cohesió 

social del professorat].Un altre dels efectes de les retallades pressupostàries de la Generalitat 

[A9: Retallades pressupostàries de la Generalitat] és la mínima dotació de recursos per les 

aules –taules i cadires- i la inexistent arribada de material pels cicles formatius que obliga al 

centre a reinventar-se per anar actualitzant les dotacions disponibles –i d’origen-. Ja s’ha 

comentat que el grau d’informatització de les aules és elevat, tot i que la configuració de la 

xarxa del centre així com la seva administració i manteniment cal anar-les mantenint i millorant 

[D1: Xarxa, administració i manteniment dels equips informàtics]. La intranet de centre s’ha 

convertit en l’eina bàsica de treball de tot el personal i el seu ús ha generat una gran 

transparència i immediatesa en els resultats i presa de decisions [F4: Intranet com a eina 

bàsica de treball]. 

 

14. Marc legal 

El marc legal d’Ensenyament és altament canviant i inestable, i l’increment de responsabilitats i 

burocratització de la direcció [A10: Increment responsabilitats i burocratització de la direcció] 

dificulta sovint centrar-se en els aspectes que són realment prioritaris i importants, i sobretot no 

perdre mai de vista la tasca de lideratge pedagògic que cal que exerceixi la direcció.  

 

15. Treball en equip 

Un repte és aconseguir fomentar el treball departamental i entre departaments [D8: Treball inter 

i intradepartamental], ja que l’excel·lent funcionament dels equips docents i la manca hores de 
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trobada ho dificulta. Un altre factor sobre el que cal incidir és el foment del treball en equip, 

entre el professorat. La fórmula per a fomentar-lo és la creació de comissions de treball. 

Exemples d’això són la comissió informàtica i la comissió de viatge de 4ESO.Que els 

departaments didàctics de les famílies de formació professional es trobin disgregats en espais 

que s’han anat habilitant, implica que no estiguin juntament amb els departaments didàctics de 

la ESO i BAT el que no afavoreix la cohesió social del professorat [D4: Cohesió social del 

professorat], ja que no existeix un espai de trobada suficientment ampli. Tot i això, l’ambient de 

treball al centre és molt bo, i gairebé sempre els docents que hi treballen opten per quedar-se. 

 

16. Centre acollidor 

L’acollida de l’alumnat i del professor nouvingut és tractada amb especial cura per part de 

l’equip directiu [F6: Centre acollidor]. Es prioritza l’acollida per ajudar als nouvinguts a una 

correcta i ràpida incorporació al centre. Ser centre acollidor és una part fonamental de la visió 

d’aquest projecte, un projecte d’un centre gran i amb moltes persones implicades i involucrades. 

 

17. Formació 

La formació és un tema d’especial rellevància, sobretot tenint en compte els canvis continus de 

la societat, de tendència i de necessitats pel que ha de ser un tema al que se li atorgui una 

especial atenció [D10: Formació del professorat en TIC/TAC]. Els darrers cursos s’ha optat per 

fer formació interna de centre. Cal estar molt alerta a les necessitats que es generen per tal de 

posar a disposició les eines necessàries per a poder ser i exercir com a bons professionals. 

 

 


