
Institut Anton Busquets i Punset 
Projecte educatiu de centre  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte educatiu de centre  

 
 

Institut  

Anton Busquets i Punset 

 
 
 
 
 
 



Institut Anton Busquets i Punset 
Projecte educatiu de centre 
 

- 2 / 40 - 

Gestió del document  

 

 

Responsable  Acció  Data 

Equip directiu Redacció 2014 

Direcció Revisió Març, abril 2019 

Coord. LIC Revisió Març, abril 2019 

Consell Escolar Aprovació Juny 2019 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institut Anton Busquets i Punset 
Projecte educatiu de centre 
 

- 3 / 40 - 

Índex  

 
1. Introducció ....................................................................  4 

 
2. Definició institucional ....................................................  7 

 
3. Característiques del context escolar ...........................  10 

 
4. Objectius de centre .....................................................  15 

 
5. Criteris d’organització pedagògica i de gestió ............  19 

 
6. Participació de la comunitat educativa ........................  26 

 
7. Promoció de la convivència i gestió de conflictes .......  28 

 
8. Projecte lingüístic .......................................................  28 

 
9. Orientació i tutoria .......................................................  29 

 
10. Concrecions d’actuacions d’escola inclusiva ..............  30 

 
11.  Pla TAC .....................................................................  33 

 
12.  Institut verd .................................................................  33 

 
13.  Promoció exterior .......................................................  34 

 
14.  Avaluació ...................................................................  35 

 
15.  Actualització i difusió .................................................  40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institut Anton Busquets i Punset 
Projecte educatiu de centre 
 

- 4 / 40 - 

1. Introducció 

El Projecte educatiu de centre és el document marc que ha de dirigir l’activitat 

acadèmica i l’organització interna de l’institut. Aquest document és la màxima 

expressió de l’autonomia del centre i en recull la identitat pròpia, orienta 

l’activitat acadèmica que s’hi realitza i cohesiona i dona sentit a totes les 

accions planificades al llarg dels diferents cursos.  

L’objectiu final del Projecte educatiu ha de ser possibilitar un marc de treball en 

el qual l’alumnat assoleixi les competències bàsiques amb el màxim 

aprofitament educatiu. 

El Projecte educatiu situa l’institut en l’epicentre de la presa de decisions. El 

resultat ha de ser un enfortiment de la institució escolar i del lideratge educatiu.  

El present Projecte educatiu de centre és una reformulació del projecte aprovat 

per al nostre centre durant el curs 2014-2015, tot adaptant-lo al nou projecte de 

direcció, vigent des del curs 2018-2019.  

La visió de centre que ha volgut desenvolupar aquest nou projecte de direcció 

posa el lideratge distribuït com a eix vertebrador de les relacions personals i 

laborals en el desenvolupament de l’activitat acadèmica.  

Donar veu als estudiants al llarg de la seva etapa educativa és també una 

prioritat educativa, i ha d’ajudar a adaptar el procés d’aprenentatge al model 

competencial impulsat pel Govern de Catalunya.  

Ens proposem la millora de les relacions amb tot l’entorn proper, des dels altres 

centres educatius del municipi, sense distinció de la titularitat, fins a les 

diferents institucions que constitueixen el teixit associatiu, l’enfortiment dels 

quals ha estat una de les grans fites de la societat catalana.  
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La formació continuada dels docents resulta fonamental com a eina que ens 

ajudi a assolir l’excel·lència en l’acció educativa.  

L’aposta clara per l’enfortiment de l’ús de les tecnologies de la informació i la 

comunicació és necessària si es vol donar als joves de les nostres aules un 

enfocament realista i modern de l’aprenentatge, com a activitat al llarg de tota 

la vida. El treball en xarxa i l’aplicació del coneixement són aplicacions directes 

d’aquest ús de les tecnologies.  

Com a centre educatiu volem treballar també la consciència de la millora i 

protecció del medi natural que ens envolta, especialment en l’entorn proper del 

nostre municipi. Un entorn natural que és l’únic que tindrem per viure, i que ha 

de ser la llar de les futures generacions.  

En definitiva, el Projecte educatiu de centre ha de ser el document marc que 

doni resposta a les necessitats educatives de la societat hilarienca del segle 

XXI, un model de societat en el qual els joves volen sentir-se i han de sentir-se 

protagonistes del seu procés d’aprenentatge. Caldrà, doncs, redefinir el 

concepte d’avaluació, en el sentit de valorar no només el resultat final, sinó tot 

el procés d’aprenentatge.  

Forma part del Projecte educatiu de centre el Projecte lingüístic, en el qual es 

concreten els objectius en l’aprenentatge i l’ús de les llengües. Així mateix, cal 

que la resta de documents de gestió i organització del centre, com ara el Pla 

d’acció tutorial, el Pla TAC o el Projecte de convivència, mantinguin una línia 

d’actuació coherent amb la filosofia del PEC.  

El Projecte educatiu de centre es concreta en la seva aplicació directa al 

funcionament del centre mitjançant les Normes d’organització i funcionament 
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de centre, que seran revisades cada curs, per tal mantenir-les sempre 

actualitzades.  

Així mateix, correspon a la direcció del centre presentar, cada curs, la 

Programació general anual, en la qual es definiran les accions concretes que 

s’hauran de desenvolupar durant el curs acadèmic en qüestió.  

El Projecte educatiu se sustenta en el marc normatiu següent:  

• Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya   

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

• Decret 155/2010, de 2 de novembre, de direcció de centres educatius   

• Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en 

el marc d’un sistema inclusiu  

• Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, del procés d’avaluació a educació 

secundària obligatòria  

• Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments d’ESO  

• Decret 142/2008, de 15 de juliol, d’ordenació dels ensenyaments de 

batxillerat  
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2. Definició institucional 

2.1 Missió, valors i visió de centre  

Missió 

L’institut Anton Busquets i Punset és un centre públic d’ensenyament 

secundari, aconfessional, promotor de la llengua i la cultura catalanes i inclusiu. 

Des del centre defensem i eduquem en el respecte a les diferents cultures que 

conformen el nostre entorn, la conscienciació mediambiental i els hàbits 

saludables.  

Treballem per formar joves autònoms, amb iniciativa, esperit crític i 

respectuosos amb el seu entorn natural i social. Joves que siguin els 

protagonistes i responsables del seu propi procés d’aprenentatge. 

Valors 

• Compromís amb la llengua i la cultura catalanes com a vehicle de 

cohesió social i d’inclusió cultural, tot respectant el valor de les llengües i 

cultures d’origen.  

• Aposta per una societat trilingüe, amb domini de les dues llengües 

oficials i de la llengua anglesa. 

• Transmissió dels valors propis d’una societat democràtica, tot 

incorporant-ne elements propis al funcionament del centre.  

• Principi d’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i d’integració, 

entès com el fet de demanar a cadascú allò que, en funció de la seva 

realitat personal, pot aportar.  

• Inclusió escolar com a garant de cohesió social. El centre optarà per la 

inclusió de tot l’alumnat en les diferents estructures de participació.  
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• Promoció de la consciència de respecte pel medi ambient i la 

conservació de l’entorn proper.  

• Educació en el coneixement i el respecte cap al propi cos. 

• Promoció de l’emprenedoria, entesa en un sentit ampli com la 

potenciació de les capacitats personals dels aprenents. 

• Defensa d’un clima de diàleg i respecte mutu amb tots els agents que 

formen part de la comunitat educativa i amb les famílies.  

Visió de centre 

Volem ser un centre que treballi amb autonomia de gestió, que respecti les 

diferents formes d’aprenentatge dels alumnes, que incideixi en el 

plurilingüisme, la consciència mediambiental, i que mantingui lligams forts i 

positius amb l’entorn proper.  

Ens proposem ajudar els nostres alumnes en el seu desenvolupament global, 

tant cognitiu com humà, tot guiant-los per tal que assoleixin les competències 

pròpies de la societat del segle XXI i es converteixin en adults amb visió crítica 

de la realitat i capacitat de treballar en equip.  

2.2 Principis rectors del sistema educatiu de Catal unya 

Els principis rectors del nostre sistema educatiu són els que es determinen en 

l’article 2 de la Llei d’educació de Catalunya.  

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. 



Institut Anton Busquets i Punset 
Projecte educatiu de centre 
 

- 9 / 40 - 

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 dels alumnes. 

e) El pluralisme. 

f) La inclusió escolar i la cohesió social. 

g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les 

competències bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context 

d’equitat. 

h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al 

país, i el respecte a la convivència. 

i) El respecte i el coneixement del propi cos. 

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

k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i 

responsable dels recursos naturals i del paisatge. 

l) El foment de l’emprenedoria. 

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

homes. 

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

o) L’educació al llarg de la vida. 

p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació 

religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions. 
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q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.  

L’article 93 de la Llei d’educació de Catalunya estableix, a més a més, el 

compromís explícit del centre educatiu, expressat a través d’aquest Projecte 

educatiu de centre, de complir amb els principis següents: 

a) L’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa 

amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi.  

b) 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.  

3. Característiques del context escolar  

3.1 Anàlisi del context 

L’institut Anton Busquets i Punset és a Sant Hilari Sacalm, un poble ubicat en 

plenes Guilleries, a l’oest de la comarca de la Selva. El terme de Sant Hilari 

Sacalm té 83,56 km2 i menys de 6000 habitants. Tot i que no assoleix les 

majors alçades, és el municipi selvatà més muntanyós, envoltat pel pla de les 

Arenes (1.086 m) a l’oest, la serra de la Gavarra (1.182 m) al nord-oest, la 

muntanya de Sant Miquel (1.204 m) al nord-est, i la serra del Pedró (929 m) a 

l’est. Bona part del terme és de bosc, i l’agricultura se centra en les valls, a 

l’entorn del nucli i al pla de les Arenes.  

El poble es formà entorn de l’església de Sant Hilari, coneguda des del 922 i 

pertanyent al bisbat de Vic. La parròquia formava part del gran terme del castell 

de Solterra, ubicat al cim de la muntanya de Sant Miquel.  
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Els dominis jurisdiccionals s’exerciren des del segle XIII a la Domus de la 

Rovira, al pla de les Arenes, sota el Gurb, els quals passaren després a habitar 

el poble, a can Rovira (segle XV). A la segona meitat del segle XIX Sant Hilari 

esdevingué centre balneari de primera importància (especialment amb la Font 

Picant), fet que comportà una gran prosperitat al poble. Més endavant, fou 

l’embotellament de part de les abundants aigües minerals del terme el que va 

suposar (i suposa encara) una de les grans activitats econòmiques de la vila, 

veritable “capital de les Guilleries”, com se la coneix habitualment. 

A llevant s’estén l’antiga parròquia de Santa Margarida de Vallors, 

documentada des del 939, centrada per l’antiga Domus de Vallors i avui 

pràcticament despoblada. Al nord del nucli, a la vall de la riera d’Osor, hi ha el 

poble de Mansolí, articulat des de l’església de Santa Maria, format per cases 

disseminades, i caracteritzat des de finals del segle passat per constituir una 

gran part de les propietats dels ennoblits marquesos de Montsolís i per 

hostatjar el balneari de la Font Picant. Encara més al nord, abocada ja a la vall 

del Ter, hi ha l’antiga parròquia de Querós, centrada per l’església romànica de 

Sant Martí, que documentem des del 1104. Tradicionalment de pocs habitants, 

l’any 1969 les aigües del pantà de Susqueda van negar les cases i les 

explotacions més actives de Querós i l’acabaren de despoblar. 

Amb la construcció de l’Eix Transversal, que es va acabar l’any 1997, la seva 

comunicació amb Girona i Vic, les ciutats importants més properes, va millorar 

notablement. 

A Sant Hilari Sacalm hi trobem dos centres educatius que ofereixen estudis de 

secundària: el col·legi Sant Josep, privat concertat, i l’institut Anton Busquets i 

Punset, únic centre públic de secundària de la població.  
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L’institut de Sant Hilari va començar el seu funcionament com a secció de 

l’institut Serrallarga de Blanes, amb una oferta de formació professional de 

primer grau de la branca administrativa. El 1996 es va començar a oferir el 3r 

curs d’educació secundària obligatòria, i la formació professional de segon 

grau. El 1997 es va incorporar el batxillerat a l’oferta formativa del centre, i el 

1999 es va deixar de fer formació professional. Aquest mateix any el centre va 

deixar de ser una secció de l’institut Serrallarga, per passar a ser un institut 

d’ensenyament secundari.  

L’any 2004 marca una nova fita en la història del centre, amb la inauguració de 

l’edifici actual, i el canvi de nom pel d’institut “Anton Busquets i Punset”. El 2012 

es va canviar el marc horari, amb l’acord de tota la comunitat educativa, fent 

una aposta per l’actual horari compactat per a l’alumnat.  

Actualment l’institut Anton Busquets i Punset ofereix estudis d’ESO i batxillerat. 

El centre es troba situat al carrer de Joan Serras de Sant Hilari Sacalm, a prop 

de la zona industrial del carrer de la Bòbila, però molt a prop també del centre 

de la vila pel mateix carrer de Joan Serras. El curs 2017-2018 es va posar en 

marxa un camí segur des del carrer de Barcelona fins a l’institut.  

Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, la població de Sant 

Hilari Sacalm presenta les característiques següents.   

Per nacionalitat (dades de 2018) 
Espanyola Estrangera Total 

4663 928 5591 
 

Per nivell d’instrucció (població de 16 anys o més, dades de 2011) 
Sense titulació Primer grau Segon grau Universitari 

736 904 2680 540 
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Per coneixement del català (dades de 2011) 

L’entén No l’entén El sap parlar El sap llegir El sap 
escriure 

5495 136 4782 4792 3515 
 

3.2 Perfils familiars i de l’alumnat 

El nostre centre es vol consolidar amb una oferta formativa de dues línies a 

ESO i una línia a batxillerat.  

Les dades evolutives del Departament d’Educació ens mostren els resultats 

detallats a continuació.  

Alumnat amb necessitats educatives especials 
Curs Valor de referència (%) Valor del centre (%) 

2017-2018 3,46 10,66 
2016-2017 3,54 8,85 
2015-2016 3,81 6,50 
2014-2015 3,27 9,82 

 

Famílies amb situació socioeconòmica desafavorida 
Curs Valor de referència (%) Valor del centre (%) 

2017-2018 5,93 9,84 
2016-2017 5,86 15,04 
2015-2016 6,13 9,76 
2014-2015 6,08 5,36 

 

Famílies d’alumnat estranger 
Curs Valor de referència (%) Valor del centre (%) 

2017-2018 10,14 21,31 
2016-2017 10,37 20,35 
2015-2016 10,34 16,26 
2014-2015 11,50 24,11 

 

De la lectura crítica d’aquests resultats arribem a la necessitat d’incidir en 

l’escolarització inclusiva. Com a centre educatiu cal plantejar estratègies que 

donin resposta a la diversitat i les necessitats educatives de l’alumnat.  
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3.3 Prioritats derivades del context escolar 

L’anàlisi del context de l’entorn ens permet definir les prioritats que ens 

plantegem com a centre educatiu.  

a) Promoure el català com a llengua vehicular de la comunitat educativa.  

b) Assegurar la competència comunicativa en les dues llengües oficials i en 

una llengua estrangera.  

c) Donar resposta, des de l’òptica de l’escola inclusiva, a la diversitat 

cultural i social de la comunitat educativa, tot posant en valor aquesta 

diversitat com una riquesa.  

d) Crear una estructura organitzativa i pedagògica capaç d’atendre les 

necessitats educatives de l’alumnat. 

e) Aprofundir en les relacions en l’entorn social, cultural i acadèmic del 

municipi, per ajudar a consolidar una societat cohesionada.  

f) Aprofundir en la cultura del respecte per l’entorn proper i el medi 

ambient, així com en la consciència del reciclatge de residus.  
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4. Objectius de centre 

Objectiu 1: millora de resultats educatius 

El bon nivell de les competències que reclama la societat del coneixement ha 

de donar possibilitats als nostres alumnes de prosperar en la seva vida adulta i 

gaudir d’un futur millor. L’assoliment d’aquest objectiu ha de fer-se des del 

respecte a la diversitat de l’alumnat, tant cultural i social com cognitiva, tot 

respectant els diferents ritmes d’aprenentatge.  

Estratègies pròpies de l’objectiu 1 

E1.1 Millora de les competències bàsiques 

L’institut treballarà l’assoliment de les diferents dimensions competencials des 

d’un punt de vista integral i transversal. Caldrà, en aquest sentit, definir eines i 

equips de treball que aprofundeixin en la coordinació didàctica entre els 

docents.  

E1.2 Diversificació de les metodologies d’aula 

L’assoliment de les competències bàsiques ha d’anar acompanyat del respecte 

a la diversitat de l’alumnat, tant cultural i social com cognitiva, tot respectant els 

diferents ritmes d’aprenentatge. El centre haurà de dotar-se d’una estructura 

pedagògica que atengui aquesta diversitat i, al mateix temps, en garanteixi la 

necessària coordinació pedagògica.  

E1.3 Potenciació de les llengües estrangeres 

La societat del segle XXI requereix als joves la capacitat de treballar en xarxa 

de manera col·laborativa. Els aprenents necessiten, en aquest context, assolir 

la competència comunicativa en llengües estrangeres, fonamental per garantir 

aquesta capacitat de treball més enllà dels límits de les aules.  
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Objectiu 2: cohesió social  

La cohesió social en el context educatiu s’haurà de treballar des del valor de la 

pertinença a la comunitat educativa. Caldrà definir estratègies que posin en 

valor aquest sentiment, així com treballar en el respecte a la diversitat existent 

entre els membres de la comunitat educativa.  

Estratègies pròpies de l’objectiu 2 

E2.1 Potenciació del vincle positiu de pertinença a l’institut 

El centre ha de potenciar espais d’intercanvi i cohesió de grup entre l’alumnat. 

Caldrà disposar d’un consell de delegats dinàmic, que sigui la veu dels alumnes 

davant del centre i vehiculi la seva participació en les activitats que s’hi facin. 

En definitiva, aquesta estratègia s’haurà de concretar en activitats que fomentin 

la cohesió de grup a través de la convivència, i de fer visible la veu dels 

aprenents en el funcionament de l’institut.  

E2.2 Impuls de la mediació com a estratègia de resolució de conflictes 

L’institut impulsarà un pla de mediació, basat en la resolució dels conflictes des 

del diàleg, sempre que això sigui possible. S’haurà de fomentar la cultura de la 

mediació en el centre, mitjançant activitats que s’aniran implementant al llarg de 

diversos cursos. El centre ha d’afavorir la formació del professorat en aquest 

àmbit per tal de garantir un funcionament correcte dels mecanismes de 

mediació.  

E2.3 Millora de l’acolliment 

L’alumnat del centre ha de tenir l’oportunitat de participar en l’acolliment de 

l’alumnat nouvingut i en el de l’alumnat dels primers cursos d’ESO i batxillerat. 

Caldrà definir protocols d’actuació respecte de l’acolliment, tant de l’alumnat 

com del professorat nou al centre.  
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Objectiu 3: prevenció de l’abandonament prematur  

L’estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea estableix com a objectius en 

matèria d’educació assolir una taxa d’abandonament escolar inferior al 10% en 

el conjunt de la Unió Europea, així com un mínim del 40% de persones entre 30 

i 34 anys amb estudis superiors finalitzats.  

Així mateix, el Departament d’Educació estableix, entre els objectius prioritaris 

del sistema educatiu, la prevenció i reducció de l’absentisme i l’abandó escolar 

amb estratègies i actuacions educatives i organitzatives que impliquin el centre, 

les famílies i els serveis socials.  

Estratègies pròpies de l’objectiu 3 

E3.1 Treball sistemàtic per a la prevenció de l’abandonament 

Aquesta estratègia es concreta afavorint l’orientació educativa com a eina 

fonamental d’ajuda als estudiants. El centre haurà de determinar cada curs una 

estructura organitzativa i un marc horari que possibiliti aquesta orientació per 

part dels professionals corresponents.  

L’oferta de grups de treball amb diversitat metodològica ha de ser també 

prioritat en la planificació de l’oferta educativa del centre.  

E3.2 Atenció a les necessitats educatives de l’alumnat 

Per tal de concretar les mesures d’atenció a les necessitats educatives caldrà 

reservar en l’horari marc del centre un temps per a les reunions de la Comissió 

d’Atenció a la Diversitat. Caldrà definir així mateix, cada curs, el protocol de 

detecció de necessitats educatives i de redacció dels corresponents plans 

individualitzats, quan sigui el cas.  

Caldrà vetllar perquè aquest procés sigui àgil i permeti concretar les 

adaptacions oportunes en uns temps raonables.  
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Objectiu 4: enfortir els vincles amb l’entorn i el medi natural 

La finalitat primera del centre ha de ser formar persones preparades per aportar 

esforços en la construcció d’una societat millor, capaces de treballar en xarxa 

amb les entitats i el teixit empresarial del seu entorn. El coneixement de la 

realitat propera esdevé, sota aquest punt de vista, una eina d’ajuda a la 

integració dels joves en la vida social i cultural del poble, com a membres actius 

de la comunitat.  

Aquest coneixement de la realitat entenem que no pot deslligar-se de la 

consciència per al manteniment del medi natural.  

Estratègies pròpies de l’objectiu 4 

E4.1 Treball coordinat amb l’Ajuntament i les entitats municipals 

La col·laboració amb l’Ajuntament s’ha d’articular per donar resposta a les 

necessitats dels aprenents. L’institut haurà de participar activament en les 

reunions del Consell Escolar Municipal i es mantindrà una actitud de 

col·laboració amb l’Ajuntament i tots els serveis que hi estan associats.  

E4.2 Potenciació de les activitats amb fins solidaris 

Cada curs caldrà fer una planificació d’activitats amb fins solidaris, les quals 

han d’afavorir en els aprenents les actituds de civisme i compromís amb 

l’entorn. Es prioritzaran activitats relacionades amb l’entorn del municipi de 

Sant Hilari Sacalm.  

E4.3 Potenciació de la consciència mediambiental  

Es prioritzaran les activitats del programa Escoles verdes i altres activitats 

internes directament vinculades al coneixement del medi natural proper.  
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5. Criteris d’organització pedagògica i de gestió 

5.1 Criteris d’organització pedagògica a ESO 

L’organització pedagògica del centre ha de permetre l’assoliment de les 

competències bàsiques per part de tot el nostre alumnat. L’institut haurà de ser 

capaç de dissenyar una oferta educativa que permeti atendre cada aprenent, 

respectant els diferents ritmes i formes d’aprendre i apostant per un centre 

inclusiu.  

La concreció de l’organització pedagògica es revisarà cada curs, tot respectant 

les següents normes generals. 

a) A primer d’ESO s’oferirà el Programa intensiu de millora (PIM), que 

haurà d’incloure les matèries de català, castellà, anglès i matemàtiques. 

Per dissenyar el marc horari d’aquest grup es prioritzarà destinar les 

hores de docència d’aquestes matèries en els grups classe, i les 

destinades a matèries optatives, i religió o cultura i valors ètics. Aquest 

grup estarà tutoritzat per un orientador del centre.  

b) L’alumnat inicialment inscrit al grup PIM es determinarà en funció del 

resultat de les reunions de coordinació amb l’escola Guilleries i la 

informació obtinguda d’altres centres d’ensenyament. Al llarg del curs es 

podrà revisar la composició del grup, segons les orientacions de l’equip 

docent de primer d’ESO.  

c) A segon i tercer d’ESO s’oferirà un grup de diversitat internivell, en el 

qual es prioritzarà el treball manipulatiu. Aquest grup haurà de garantir 

l’assoliment de les competències bàsiques en català, castellà, anglès i 

matemàtiques. Cada curs es determinarà l’estructura horària del grup.  
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d) L’alumnat inicialment inscrit al grup manipulatiu internivell de segon i 

tercer d’ESO serà el que derivin els respectius equips docents, prèvia 

autorització de les famílies.  

e) A tercer i quart d’ESO s’oferirà un grup de Projecte Singular, amb divuit 

hores de docència en el centre. Durant les hores de docència aquest 

grup treballarà les competències bàsiques de català, castellà, anglès, 

matemàtiques, ciències i educació física. També es prioritzarà la 

preparació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà per als 

alumnes interessats. Aquest grup estarà tutoritzat per professorat 

orientador del centre.  

f) A tots els cursos d’ESO es prioritzarà l’oferta de francès com a matèria 

optativa.  

g) Entre segon i quart d’ESO, sempre que hi hagi dues línies, es prioritzarà 

desdoblar en tres grups les matèries de català, castellà i matemàtiques. 

Aquests grups podran ser homogenis o heterogenis, segons les 

necessitats que detectin els equips docents.  

h) Es treballarà en grup reduït en les aules específiques de laboratori, taller 

i visual i plàstica, sempre que sigui possible.  

i) S’oferiran hores de desdoblament en llengua estrangera a tots els 

nivells, sempre que sigui possible.  

j) Entre primer i tercer d’ESO, sempre que sigui possible, es prioritzaran 

matèries optatives d’Institut verd. Entre primer i segon d’ESO es 

prioritzarà la matèria optativa de revista del centre.  
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Criteris d’organització pedagògica: 1r d’ESO 
Mesura Característiques 

Grup PIM • Treball competencial de català, castellà, anglès i 
matemàtiques. 

• Tutoria d’un orientador de centre.  
• Alumnes derivats per la reunió de coordinació amb 

primària o per seguiment de l’equip docent.  
• Horari del grup classe de català, castellà, anglès, 

matemàtiques, optatives, cive/religió.  
Optatives • Es prioritzarà francès, institut verd i revista.  
Grups reduïts • Es prioritzarà en aules específiques i una hora 

setmanal d’anglès.  
 

Criteris d’organització pedagògica: 2n d’ESO 
Mesura Característiques 

Instrumentals • Desdoblaments en tres grups de català, castellà i 
matemàtiques.  

Optatives • Es prioritzarà francès, institut verd i revista.  
Grups reduïts • Es prioritzarà en aules específiques i una hora 

setmanal d’anglès. 
 

Criteris d’organització pedagògica: 2n i 3r d’ESO 
Mesura Característiques 

Grup 
manipulatiu 

• Treball competencial de català, castellà, anglès i 
matemàtiques.  

• Alumnes derivats per seguiment dels equips docents.    
 

Criteris d’organització pedagògica: 3r d’ESO 
Mesura Característiques 

Instrumentals • Desdoblaments en tres grups de català, castellà i 
matemàtiques.  

Optatives • Es prioritzarà francès, cultura clàssica i emprenedoria.  
Grups reduïts • Es prioritzarà en aules específiques i una hora 

setmanal d’anglès. 
 

Criteris d’organització pedagògica: 4t d’ESO 
Mesura Característiques 

Instrumentals • Desdoblaments en tres grups de català, castellà i 
matemàtiques.  

Grups reduïts • Es prioritzarà en aules específiques i una hora 
setmanal d’anglès. 
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Criteris d’organització pedagògica: Projecte Singular de 3r i 4t d’ESO  
Mesura Característiques 

Matèries • Català, castellà, anglès, matemàtiques, competència 
científica i educació física.   

Professorat • Es prioritzarà equip docent reduït.  
Tutoria • Tutoria per un orientador de centre.  
Objectius del 
curs 

• Preparació de les proves de competències bàsiques i 
de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà.  

 

5.2 Criteris d’organització pedagògica a batxillera t 

a) El nostre centre oferirà les següents modalitats de batxillerat:  

a. Humanitats 

b. Ciències socials 

c. Ciències i tecnologia 

b) A les matèries de català i castellà es prioritzarà una hora de 

desdoblament setmanal, si se superen els trenta alumnes matriculats.  

c) A primer de batxillerat caldrà oferir la matèria d’estada a l’empresa, que 

puntuarà com una matèria més, però sense reducció horària.  

d) Les matèries de modalitat obligatòries i prioritzades s’indiquen a la taula 

següent.  

e) Sempre que sigui possible s’oferirà la possibilitat de cursar matèries 

d’altres modalitats.  
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Criteris d’organització pedagògica: 1r de batxillerat 
  

Matèries comunes  
 

• Català (2 h) 
• Castellà (2 h) 
• Anglès (3 h) 
• Filosofia i ciutadania (2 h) 
• Educació física (2 h) 
• Ciències del món contemporani (2 h) 
• Tutoria (1 h) 

Matèries 
obligatòries de 
modalitat 

• Humanitats: llatí 
• Ciències socials: matemàtiques aplicades a les 

ciències socials 
• Ciències i tecnologia: matemàtiques 

Matèries 
prioritzades 
d’humanitats i 
ciències socials 

• Literatura catalana 
• Història contemporània 
• Economia de l’empresa 
• Francès 

Matèries 
prioritzades de 
ciències i 
tecnologia 

• Física 
• Química 
• Biologia 
• Tecnologia industrial 
• Dibuix tècnic 

Matèria prioritzada • Estada a l’empresa 
 

Criteris d’organització pedagògica: 2n de batxillerat 
  

Matèries comunes  
 

• Català (2 h) 
• Castellà (2 h) 
• Anglès (3 h) 
• Història de la filosofia (3 h) 
• Història (3 h) 
• Tutoria (1 h) 
• Treball de recerca 

Matèries 
obligatòries de 
modalitat 

• Humanitats: llatí 
• Ciències socials: matemàtiques aplicades a les 

ciències socials 
• Ciències i tecnologia: matemàtiques 

Matèries 
prioritzades 
d’humanitats i 
ciències socials 

• Història de l’art 
• Economia de l’empresa 
• Geografia 

Matèries 
prioritzades de 
ciències i 
tecnologia 

• Física 
• Química 
• Biologia 
• Tecnologia industrial 
• Dibuix tècnic 

 



Institut Anton Busquets i Punset 
Projecte educatiu de centre 
 

- 24 / 40 - 

5.3 Criteris d’estructura organitzativa i de gestió   

L’estructura de govern i coordinació del centre s’estableix en aplicació de 

l’autonomia de gestió que atorga el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia 

de centres educatius.  

a) Equip directiu 

L’equip directiu estarà integrat pels docents titulars dels càrrecs de direcció, 

cap d’estudis, coordinació pedagògica i la secretaria del centre. 

El funcionament de l’equip directiu està regulat per l’article 35 del Decret 

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

Corresponen a l’equip directiu les funcions següents:  

a. Seguiment i gestió de les activitats del centre. 

b. Preparació de l’ordre del dia de les reunions.  

c. Seguiment de temes de convivència amb alumnat.  

d. Seguiment i gestió d’incidències amb professorat del centre.  

e. Planificació anual d’activitats i oferta formativa.  

f. Revisió de la documentació del centre.  

b) Consell de Direcció 

En aplicació de l’autonomia de gestió que regula el Decret 102/2010 el 

nostre centre disposarà d’un consell de direcció.  

El Consell de Direcció té com a finalitat primera aprofundir en la pràctica del 

lideratge distribuït en el centre.  

La composició i les funcions del Consell de Direcció es fixaran en les 

Normes d’organització i funcionament del centre. En tot cas, hauran de 

formar part del Consell de Direcció els membres de l’equip directiu i un 

docent orientador de centre.  
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c) Departaments didàctics 

El professorat del centre s’organitzarà en departaments didàctics.  

El nombre de departaments i la seva composició s’establirà amb caràcter 

general a les Normes d’organització i funcionament del centre, i es 

concretarà en la Programació general anual de cada curs acadèmic.  

Són funcions dels departaments didàctics les següents:  

a. Supervisió de les programacions per competències de les 

diferents matèries impartides pel professorat del departament. 

b. Concreció dels criteris d’avaluació per competències de les 

matèries ofertes.  

c. Establiment de criteris d’avaluació dels àmbits transversals.  

d. Seguiment d’activitats competencials.  

e. Seguiment de les activitats de recuperació o reforç per a l’alumnat 

que ho necessiti.  

d) Equips docents 

Forma part d’un equip docent de nivell tot el professorat que imparteix 

docència en un nivell determinat.  

Els equips docents es reuneixen com a mínim un cop per trimestre.  

Els equips docents estaran coordinats per un coordinador o coordinadora de 

cicle i presidits pel tutor o tutora corresponent.  

Són funcions dels equips docents les següents:  

a. Supervisió del resultat d’avaluació competencial dels alumnes.  

b. Concreció de mesures d’atenció a la diversitat.  

c. Revisió de les mesures de convivència generals dels diferents 

grups.  
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6. Participació de la comunitat educativa 

La comunitat educativa és integrada per totes les persones i institucions que 

intervenen en el procés educatiu dels alumnes. L’institut haurà d’actuar en tot 

moment sota el precepte d’afavorir la participació dels diferents estaments que 

conformen la comunitat educativa, atenent al principi de lideratge distribuït.  

La participació dels diferents membres de la comunitat educativa es vehicularà 

a través dels òrgans i actuacions següents.  

a) El Consell Escolar 

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat 

escolar en el govern del centre.  

Les seves funcions venen descrites a l’article 148 de la Llei 12/2009, de 10 

de juliol, d’educació de Catalunya.  

Les Normes d’organització i funcionament de centre hauran d’explicitar la 

composició del Consell Escolar, d’acord amb la Llei d’educació, així com el 

seu procés de renovació.  

La direcció del centre haurà de vetllar, en tot cas, per mantenir un clima de 

diàleg i respecte en les reunions del Consell Escolar, tot cercant el màxim 

consens possible en totes les decisions que s’hi prenguin.  

b) Claustre de professorat 

Formen part del claustre de professorat tots els professionals que 

imparteixen docència en el centre. Les Normes d’organització i 

funcionament poden determinar la participació en el claustre de professorat 

d’altres professionals d’atenció educativa.  

Les funcions del claustre de professorat venen determinades per l’article 

146 de la Llei d’educació.  
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c) Consell de Delegats 

Cada curs es dinamitzarà el Consell de Delegats de centre.  

Les Normes d’organització i funcionament del centre hauran d’explicitar les 

funcions i la composició del Consell de Delegats.  

En tot cas, el Consell de Delegats ha de ser l’òrgan de participació de 

l’alumnat en el centre, i la direcció de l’institut haurà de vetllar per respectar 

la representativitat d’aquest Consell de Delegats. 

d) Participació d’àmbit municipal 

La direcció del centre vetllarà per mantenir una relació de col·laboració 

positiva i d’entesa amb l’ajuntament de Sant Hilari. 

Així mateix, haurà de vetllar per mantenir una bona relació amb les diferents 

institucions i entitats d’àmbit municipal.  

e) Coordinació amb les institucions d’àmbit educatiu  

La direcció del centre cercarà el màxim consens en les reunions de 

coordinació amb les diferents institucions d’àmbit educatiu i de serveis 

socials que actuïn en l’entorn de l’institut.  

Caldrà planificar espais i temps de coordinació que permetin aquesta relació 

fluïda, actuant en tot moment per defensar el dret fonamental dels menors.  

f) Participació de les famílies  

Les Normes d’organització i funcionament de centre hauran de determinar, 

amb caràcter general, com es vehicula la participació de les famílies.  

Caldrà realitzar com a mínim una reunió d’inici de curs per a totes les 

famílies del centre i garantir una reunió individual amb els respectius tutors 

de grup. 
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7. Promoció de la convivència i gestió de conflicte s 

El nostre centre aposta per abordar els conflictes des del diàleg i la mediació. 

En aquest sentit, caldrà tenir definit un protocol d’actuació per a la mediació 

entre iguals, que haurà de quedar concretat en les Normes d’organització i 

funcionament de centre.  

Cada curs caldrà aprovar, en el marc de la Programació general anual, els 

mecanismes i àmbits d’aplicació de la mediació.  

L’aplicació de processos de mediació no exclou l’aplicació de mesures 

correctores a les faltes a la convivència, quan sigui pertinent. En aquest sentit, 

caldrà que les Normes d’organització i funcionament de centre concretin els 

diferents tipus de faltes i les corresponents mesures correctores, tot respectant 

els drets i deures dels alumnes determinats pels articles 21 i 22 de la Llei 

d’educació.   

Les qüestions disciplinàries relacionades amb el professorat del centre hauran 

de ser gestionades per la direcció, que actuarà en coordinació amb inspecció, 

tot respectant els drets i deures del professorat determinats per l’article 29 de la 

Llei d’educació.  

8. Projecte lingüístic  

L’institut ha de mantenir actualitzat i vigent el Projecte lingüístic, que forma part 

dels annexos del present Projecte educatiu de centre.  

El Projecte lingüístic serà supervisat pel docent coordinador LIC del centre.  

En tot cas, el Projecte lingüístic haurà d’especificar les mesures per garantir l’ús 

del català com a llengua vehicular del centre i les mesures per potenciar el 

plurilingüisme.  
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9. Orientació i tutoria 

9.1 Objectius del Pla d’acció tutorial 

a) Millorar l’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat.  

b) Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes.  

c) Col·laborar en la gestió de la convivència en el centre.  

d) Minimitzar l’abandonament prematur. 

e) Detectar precoçment situacions de risc o especial dificultat de l’alumnat.  

f) Orientar les famílies sobre sortides professionals de l’alumnat.  

9.2 Pla d’acció tutorial    

El centre haurà de tenir actualitzat un Pla d’acció tutorial. Correspon a la 

coordinació pedagògica, amb la col·laboració de les coordinacions de cicle, 

mantenir aquest pla i fer-ne el seguiment.  

El Pla d’acció tutorial haurà de recollir la informació següent:  

a) Programació de les sessions de tutoria als diferents cursos, tant d’ESO 

com de batxillerat.  

b) Planificació de les diferents xerrades relacionades amb els objectius de 

la tutoria.  

c) Planificació de les activitats d’orientació.  

d) Organització de l’orientació individualitzada per part dels docents 

orientadors de centre. Els docents responsables de l’àrea d’orientació 

hauran de tenir un mínim d’un terç de la seva jornada laboral destinat a 

tasques d’orientació individualitzada de l’alumnat   

e) Concreció dels mecanismes d’avaluació i retiment de comptes del propi 

pla. La memòria final de curs ha d’incloure una valoració de l’acció 

tutorial en el centre.  
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10. Concrecions d’actuacions d’escola inclusiva 

10.1 Acollida 

L’institut haurà de tenir redactat i actualitzat un protocol d’acollida de l’alumnat i 

el professorat novells, que formarà part de les NOCF. Caldrà fomentar la 

participació del propi alumnat del centre en l’acollida de l’alumnat nou.  

En el cas d’alumnat nouvingut es cercarà un alumne o alumna del centre que li 

sigui de referència. 

Durant el mes de juliol caldrà mantenir reunions d’intercanvi d’informació amb 

els centres educatius de l’entorn i l’EAP de la Selva interior. L’equip directiu, en 

col·laboració amb les coordinacions de cicle, organitzarà els agrupaments 

d’alumnes a partir de la informació recollida.  

Durant el primer trimestre del curs caldrà dur a terme una avaluació inicial de 

l’alumnat, de tipus qualitatiu, que permeti detectar problemes d’adaptació al 

ritme de treball del centre, així com situacions conflictives referides a la 

convivència en el centre. Els equips docents faran una anàlisi dels resultats de 

l’avaluació inicial, que ha de servir per prendre les mesures de prevenció 

adients, orientades a facilitar l’assoliment de les competències bàsiques per 

part de l’alumnat.  

El professorat nou al centre serà rebut pel director de l’institut, el qual li 

facilitarà les informacions pràctiques necessàries i haurà de fer reunions de 

seguiment al llarg del curs.  

10.2 Diversitat de l’alumnat 

L’atenció a la diversitat de l’alumnat cal entendre-la establerta pel Decret 

150/2017, de 17 d’octubre, d’atenció a la diversitat en el marc d’un sistema 

educatiu inclusiu. Aquesta acció comprèn el conjunt de mesures i suports 
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destinats a l’alumnat, amb la finalitat d’afavorir el seu desenvolupament 

personal i social.  

Cada curs caldrà constituir una Comissió d’Atenció a la Diversitat, CAD, que 

farà el seguiment de les mesures d’atenció a la diversitat de l’alumnat. 

Formaran part de la CAD, com a mínim, la direcció del centre, la coordinació 

pedagògica, un docent d’orientació i la representació de l’EAP.  

Tot el professorat del centre haurà d’aplicar mesures universals d’atenció a la 

diversitat en la seva tasca docent. Aquestes mesures universals hauran de 

quedar reflectides en les programacions de les matèries. Els equips docents 

faran un seguiment de les mesures universals d’atenció a la diversitat aplicades 

als diferents nivells educatius.  

L’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu haurà de beneficiar-

se, a més a més de les mesures i els suports universals, de mesures i suports 

addicionals, o també intensius. En aquest sentit, es consideren alumnes amb 

necessitats específiques de suport educatiu els fixats a l’article 4.3 del Decret 

150/2017.  

Les mesures i suports addicionals s’apliquen a aquell alumnat que tingui 

necessitats específiques de suport educatiu, als que cursin simultàniament 

l’educació secundària obligatòria i estudis de música o dansa, o tinguin una 

especial dedicació en l’àmbit esportiu, alumnes que presenten una situació 

particular de caràcter temporal i alumnat de l’avaluació dels quals es desprèn 

que tenen dificultats en l’aprenentatge. Cada curs caldrà concretar en la 

programació general anual els agrupaments d’alumnes i les hores d’atenció 

dels orientadors de centre que formin part de les mesures i suports addicionals. 
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Per a l’alumnat amb risc d’abandonament prematur, derivat de dificultats per 

assolir les competències bàsiques de cada etapa o de necessitats educatives 

especials, i per a l’alumnat amb altes capacitats, caldrà aplicar mesures i 

suports intensius, a partir de l’informe de l’EAP i amb seguiment de la Comissió 

d’Atenció a la Diversitat.  

La CAD farà el seguiment i la valoració dels informes de Pla de suport 

individualitzat, els quals s’hauran de redactar en tots els supòsits establerts a 

l’article 12 del Decret 150/2017: 

a) Alumnat que presenti necessitats educatives especials.  

b) Alumnat nouvingut que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de 

Catalunya.  

c) Alumnat que rep suport lingüístic i social per seguir el currículum amb el 

seu grup classe.  

d) Alumnat atès en centres dependents dels diferents departaments de la 

Generalitat de Catalunya i que no poden assistir a l’institut.  

e) Alumnat al qual se’l redueix la durada dels estudis.  

f) Alumnat que cursa simultàniament educació secundària obligatòria i 

altres ensenyaments de música o dansa, o tenen una dedicació 

significativa a l’esport.  

g) Alumnat amb informe de necessitats específiques de suport educatiu de 

l’EAP.  

h) Alumnat que, per assolir les competències bàsiques, requereix mesures 

addicionals.  

i) Alumnat que, per decisió de la CAD, s’avalua amb criteris d’avaluació 

d’un nivell inferior o superior als del nivell que els correspon.  
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j) Alumnat amb trastorns d’aprenentatge o de comunicació pels quals 

disposar d’un PI sigui un requisit per presentar-se a les proves d’accés 

a estudis superiors.   

11. Pla TAC 

Correspon al coordinador d’informàtica del centre l’elaboració i el manteniment 

del Pla TAC. Aquest pla serà revisat per l’equip directiu per a la seva aprovació.  

Aquest pla haurà de definir accions concretes en els àmbits següents:  

a) Planificar els registres de dades dels alumnes respecte a l’ús de les 

TAC i drets d’imatge.  

b) Garantir l’assoliment de la competència digital per part de tot l’alumnat 

del centre.  

c) Afavorir l’ús de diferents eines TAC que formin part del procés 

d’avaluació de l’alumnat.  

d) Proporcionar formació i assessorament al professorat respecte a la 

utilització d’entorns virtuals d’aprenentatge.  

e) Aplicar mecanismes d’avaluació de la competència digital de l’alumnat 

com a competència bàsica transversal.  

f) Planificar la renovació de l’equipament TAC del centre.  

12. Institut verd 

Les activitats de coneixement de l’entorn natural proper, orientades a millorar la 

consciència de respecte envers el medi, són objectiu específic del centre.  

Cada curs es nomenarà un coordinador d’Institut verd, encarregat de la 

planificació, seguiment i avaluació de les activitat relacionades.   

La Programació general anual haurà d’incloure la descripció d’aquestes 

activitats, a les quals es donarà el caràcter de preferents.  
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13. Promoció exterior 

El nostre centre, en la seva vocació de servei públic, ha d’actuar sota els 

principis de transparència, honestedat i bona relació amb l’entorn.  

Es vetllarà per mantenir actualitzades les informacions de l’institut en els 

diferents canals de comunicació, com ara el web del centre.  

La direcció del centre vetllarà per mantenir en totes les seves actuacions una 

bona relació amb les diferents institucions i entitats de l’entorn proper i de 

l’administració del Departament d’Educació.  

Caldrà potenciar les relacions amb l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, a través 

de la regidoria d’Educació i del Consell Escolar Municipal.  

Es mantindran reunions de coordinació amb les institucions educatives del 

municipi, especialment amb l’escola Guilleries, el col·legi Sant Josep, i amb 

entitats privades de l’àmbit educatiu. Caldrà planificar reunions d’intercanvi 

d’informacions relatives a l’alumnat, tant amb l’escola Guilleries com amb el 

col·legi Sant Josep, durant el mes de juliol i al llarg del primer quadrimestre del 

curs.  

Les activitats de Servei comunitari, a segon cicle d’ESO, i la planificació de 

conferències en el Pla d’acció tutorial, han de permetre mantenir ponts de 

contacte amb diferents entitats i serveis municipals.  

Caldrà mantenir reunions de coordinació amb l’AMPA i amb altres associacions 

de famílies i comunitats al llarg del curs.  

Les famílies tindran com a referent de contacte en el centre al docent tutor dels 

seus fills o filles. Tot i així, a petició de les pròpies famílies, o bé perquè així ho 

consideri la direcció del centre, es podran concertar reunions de les famílies 

amb membres de l’equip directiu.  
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Qualsevol informació relativa als drets dels menors haurà de ser tractada amb 

confidencialitat. En aquest sentit, es consideren especialment confidencials les 

informacions tractades en les reunions de la CAD, les abordades en la 

coordinació del centre amb el programa Salut i escola i totes les relatives a la 

situació legal de drets de custòdia dels menors.  

14. Avaluació  

14.1 Indicadors de progrés  

Els indicadors de progrés permeten fer una estimació quantitativa i qualitativa 

del grau d’eficàcia en la realització de les activitats educatives. Tenen com a 

finalitat la millora de l’actuació educativa del centre, a partir de l’anàlisi dels 

resultats obtinguts.  

La medició es realitza sobre les activitats educatives del centre i sobre els 

objectius detallats en el present Projecte educatiu de centre. Les fonts 

d’informació utilitzades seran el Sistema d’Indicadors de Centre, SIC, els 

resultats de proves d’avaluació externa, com ara les proves de competències 

bàsiques de 4t d’ESO i les proves d’accés a la universitat, i el sistema 

d’indicadors intern de centre, elaborat per l’equip directiu.  

14.2 Indicadors de procés 

Al llarg del curs es recolliran dades sobre l’evolució de la tasca educativa del 

centre, centralitzades pels diferents membres de l’equip directiu.  

Aquests indicadors de procés han de permetre treure conclusions sobre el grau 

d’impacte de les diferents activitats, destinades a la millora del rendiment i 

l’eficiència en la gestió interna. Cada curs caldrà definir els indicadors de 

procés en la programació general anual.  
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14.3 Concreció dels indicadors de progrés del centr e 

14.3.1 Indicadors de context 

Indicador Objectiu associat 
Millora de la cohesió social 

Obtenció 
Grau de satisfacció alt o molt alt de 
l’alumnat amb les activitats de cohesió 
de centre Enquestes de valoració internes  
Al llarg del curs es faran diferents activitats que tenen com a objectiu principal 
la creació de vincles entre els membres de la comunitat educativa. Cerquem 
potenciar el coneixement dels altres com una forma de valorar la diversitat i 
potenciar l’aprenentatge del respecte a aquesta diversitat. El nostre objectiu és 
assolir un 70% en aquest indicador.  
 

Indicador Objectiu associat 
Prevenció de l’abandonament 
prematur 

Obtenció 

Índex d’abandonament a 4t d’ESO 

Sistema d’indicadors de centre  
El nostre centre presenta actualment un índex d’abandonament a 4t d’ESO del 
2,62%, superior a la mitjana de centres de la mateixa complexitat, que és de 
l’1,73%. L’aprofundiment en la planificació estratègica sota l’òptica de l’escola 
inclusiva ens ha de permetre assolir un índex d’abandonament inferior a la 
mitjana de referència.  
 

Indicador Objectiu associat 
Prevenció de l’abandonament 
prematur 

Obtenció 

Índex de promoció a primer de 
batxillerat 

Sistema d’indicadors de centre  
Durant els darrers cursos l’índex de promoció a primer de batxillerat s’ha situat 
en el nostre centre en un 77,06%, per sota de la mitjana de referència, que és 
del 83,21%. Volem incidir en la millora de l’orientació a l’alumnat, i ens 
proposem assolir un 80% en aquest indicador.  
 

14.3.2 Indicadors de recursos 

Indicador Objectiu associat 
Potenciar els vincles amb l’entorn i el 
medi natural  

Obtenció 

Percentatge d’alumnes de Servei 
comunitari amb grau de satisfacció alt 
o molt alt 

Enquestes de valoració internes  
Les activitats de Servei comunitari són un recurs d’apropament al teixit 
associatiu de l’entorn. El centre haurà de potenciar aquest recurs, dotant-lo 
d’una coordinació i vetllant per fer un seguiment de les activitat de centre i 
d’entorn realitzades. L’equip docent haurà de supervisar aquestes activitats. El 
nostre objectiu és assolir un índex de valoració positiva del 70%.  
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Indicador Objectiu associat 
Potenciar els vincles amb l’entorn i el 
medi natural  

Obtenció 

Percentatge de col·laboradors externs 
amb grau de satisfacció alt o molt alt 

Enquestes de valoració internes  
L’institut ha de vetllar per mantenir una bona relació amb tots els 
col·laboradors externs, com ara associacions i entitats educatives. Ens 
proposem assolir un 70% en aquest indicador.  
 

14.3.3 Indicadors de processos 

Indicador Objectiu associat 
Millora de resultats educatius 

Obtenció 
Percentatge de nivells d’ESO amb 
oferta de treball per projectes en un 
terç del currículum Programació general anual 
Una de les estratègies de millora de resultats educatius que ens plantegem 
com a centre és la diversificació de metodologies d’aula. Cerquem donar 
resposta a diferents ritmes i maneres d’aprendre, tot aprofitant al màxim les 
potencialitats de cada persona en el seu procés d’aprenentatge. Al llarg dels 
propers cursos caldrà planificar una oferta formativa diversificada, fins a assolir 
un 100% de nivells d’ESO amb un mínim d’un terç del currículum treballat per 
projectes.  
 

Indicador Objectiu associat 
Millora de resultats educatius 

Obtenció 
Nombre d’hores de matèries no 
lingüístiques en llengua estrangera 

Programació general anual 
Volem contextualitzar les llengües estrangeres com una forma d’aprofundir en 
el domini de les competències lingüístiques per part del nostre alumnat. Es 
cercarà potenciar les activitats de formació del professorat en aquest sentit. 
Ens proposem una oferta d’una hora lectiva setmanal en llengua estrangera a 
tots els nivells.  
 

Indicador Objectiu associat 
Millora de la cohesió social 

Obtenció 
Taxa d’alumnat i professorat amb 
grau de satisfacció alt o molt alt amb 
la mediació Enquestes de valoració internes 
Volem potenciar la mediació com a estratègia de resolució de conflictes des 
del diàleg. Caldrà fer un seguiment de la valoració que en facin els propis 
alumnes, com a principals destinataris d’aquesta mesura. Caldrà, així mateix, 
fer un seguiment del grau de satisfacció del professorat, ja que la 
responsabilitat d’aquest procés recau, en part, en el professorat. Ens 
proposem assolir un 70% d’alumnat i professorat amb grau de satisfacció alt o 
molt alt.  
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Indicador Objectiu associat 
Millora de la cohesió social 

Obtenció 
Taxa d’alumnat i professorat amb 
grau de satisfacció alt o molt alt amb 
l’acolliment Enquestes de valoració internes 
Durant el primer trimestre del curs es recolliran les dades. El centre haurà de 
planificar l’acollida de l’alumnat i el professorat a partir dels resultats de 
valoració obtinguts. L’objectiu del centre és assolir un 70% de grau de 
satisfacció alt o molt alt.  
 

Indicador Objectiu associat 
Potenciar els vincles amb l’entorn i el 
medi natural  

Obtenció 

Percentatge d’alumnat del comitè 
ambiental amb grau de satisfacció alt 
o molt alt  

Enquestes de valoració internes 
Donat el nostre compromís educatiu amb el coneixement de l’entorn natural, 
les activitats d’Institut verd són una prioritat del nostre centre. Ens cal treballar 
en el sentit de garantir un grau de satisfacció d’un 70% de l’alumnat 
participant.  
 

14.3.4 Indicadors de resultats 

Indicador Objectiu associat 
Millora de resultats educatius 

Obtenció 
Taxa d’alumnat amb nivell alt o mitjà 
alt de competències bàsiques de 4t 
d’ESO Informe de centre de proves de 

competències bàsiques  
El nostre centre té uns resultats en les proves de competències bàsiques que 
són, en la franja alta, superiors a la mitjana catalana de centres de la mateixa 
complexitat, que és del 66,83%. Pensem que el treball en ràtios baixes i les 
mesures d’atenció a la diversitat ens han de permetre un cert marge de millora 
fins a assolir un 80% en totes les matèries.  
 

Indicador Objectiu associat 
Millora de resultats educatius 

Obtenció 
Taxa d’alumnat amb nivell alt o mitjà 
alt en expressió escrita en llengua 
anglesa Informe de centre de proves de 

competències bàsiques 
La millora de competències relatives al domini de llengües estrangeres resulta 
fonamental per a la formació de ciutadans de la societat del segle XXI. Ens 
proposem incidir transversalment en l’ús de les llengües estrangeres i en la 
millora de l’expressió escrita. Ens proposem arribar al 78% d’assoliment alt o 
molt alt en la dimensió expressió escrita en llengua estrangera.  
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Indicador Objectiu associat 
Millora de resultats educatius 

Obtenció 
Percentatge de dimensions de les 
proves de competències bàsiques 
amb més del 90% d’aprovats Informe de centre de proves de 

competències bàsiques 
El resultat d’aquest indicador és força superior al valor mitjà de centres de la 
mateixa complexitat. Tot i així, mitjançant el treball transversal de les 
dimensions estadística i expressió escrita en llengua anglesa, ens proposem 
millorar els resultats del centre fins a un 52% en aquest indicador.  
 

Indicador Objectiu associat 
Prevenció de l’abandonament 
prematur 

Obtenció 

Índex de promoció a ESO 

Sistema d’indicadors de centre  
Els índexs de promoció a ESO són, per al nostre centre, inferiors a la mitjana 
de referència, en tots els cursos. Ens proposem treballar en la diversificació de 
metodologies d’aula per tal de donar resposta a les necessitats educatives de 
l’alumnat. Volem assolir uns valors de promoció sensiblement superiors als 
dels darrers anys. El nostre objectiu és assolir un 90% de promoció a primer 
d’ESO, un 93% a segon i un 85% a tercer.  
 

Indicador Objectiu associat 
Prevenció de l’abandonament 
prematur 

Obtenció 

Índex de graduació a projecte singular 

Actes d’avaluació final 
La mitjana d’alumnat de projecte singular que gradua se situa actualment en el 
66,67%. La reforma del projecte singular que s’ha iniciat aquest curs, amb 
major nombre d’hores de docència i més presència dels orientadors de centre, 
ens ha de permetre assolir valors del 70%.  
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15. Actualització i difusió 

La direcció del centre haurà de vetllar per mantenir actualitzat el Projecte 

educatiu de centre. Així mateix, tota la documentació del centre haurà 

d’adaptar-se a les modificacions que es puguin realitzar en el Projecte educatiu.  

El Projecte educatiu podrà ser revisat per iniciativa de la direcció del centre o 

per petició d’una part significativa de la comunitat educativa.  

En l’actualització del PEC es tindran especialment en compte els resultats dels 

informes AVAC i AVALDIR d’inspecció i dels indicadors evolutius del centre.  

El Projecte educatiu de centre serà aprovat pel Consell Escolar del centre, a 

instàncies de la direcció.  

Caldrà fer difusió del PEC a través del web de l’institut.  

 

 


