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"Si vols construir uns vaixell, no has de començar buscant fusta,  

tallant taules o distribuint la feina,  

sinó que primer has de despertar en els homes  

l' anhel de la mar" 

 

Antoine de Saint-Exúpery El petit príncep 
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1. Introducció  

L’exercici de la funció directiva ha de ser una feina d’equip. És aquest qui  ha de 

treballar sobre la línia pedagògica que vol o que creu més adient pel centre, sempre 

segons el tipus d’alumnat i l’entorn en el que es troba el centre educatiu. El centre 

educatiu no pot ser un “edifici” aïllat del barri, ni una entitat independent de tot el que 

passa en el municipi, sinó que ha d’haver una integració, una simbiosi i equilibri mutu. 

Si la direcció del centre té les idees clares en la seva línia i actuacions pedagògiques, 

podrà portar a terme els projectes de centre propis basats en aquestes línies, que 

també incidiran positivament en la millora dels resultats acadèmics dels alumnes del 

centre. 

Evidentment tots aquests aspectes involucren un gran equip humà format per tot el 

claustre de professors del centre. 

El projecte de direcció que està basat en la normativa educativa de  referència Llei 

12/2009, de 10 de juliol, d’educació; DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 37 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato; el Decret 155/2010, de la direcció de centres educatius i del personal 

directiu i professional docent. Especificament, Decret 178/2015 de 25 d’agost 

d’ordenació dels ensenyament de l’Educació secundària obligatòria i a més de les 

referències normatives pel Batxillerat LOE DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual 

s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat i LOMCE , (BOE Núm. 3 

Sábado 3 de enero de 2015) Sec. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 37 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 
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Finalment, la RESOLUCIÓ ENS/189/2016, de 21 de gener, de convocatòria de concurs 

de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del 

Departament d'Ensenyament. 

Per tal de dur a terme un projecte de direcció de manera satisfactòria  ha de tenir uns 

objectius adients i fonamentats en la trajectòria del centre.  És imprescindible conèixer 

la seva història d’on ha vingut, quina és la seva trajectòria, quins són els seus orígens 

per tal de saber quina és la seva identitat. 

Com diu el cantautor Raimon: “Qui perd els orígens, perd la identitat”. 
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2. Característiques, anàlisi i diagnosi global del centre 

2.1. Situació, història i localització del centre 

L’Institut La Serreta es troba a Rubí, localitzat al barri del mateix nom, és inaugurat el 

curs 1996-1997. 

Es tracta d’un centre públic dependent del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya en el qual s’imparteixen diversos  estudis:  

Educació Secundària Obligatòria (4 línies)  

Batxillerat ( les 4 especialitats, inclosa la del  Batxillerat Artístic  únic institut a Rubí que 

l’imparteix) 

Formació Professional Específica de Grau Mitjà (Perruqueria i cosmètica capil·lar i 

Atenció a persones en situació de dependència) i Superior (Educació Infantil i 

Integració Social) 

Segons convocatòria al DOGC  es realitzen(periòdicament,  les Proves d’Accés a 

Cicles Formatius i les Proves per a l’Obtenció de Títol de Cicles Formatius).  

El centre col·labora amb altres entitats del municipi, Clubs Esportius  i Consorci per  la 

Normalització Lingüística de Rubí, Universitat Autònoma de Barcelona amb el projecte 

UNIX, ÍTACA, ARGÓ, Mossos d’Esquadra, Múta de Terrassa, Biblioteca Municipal, 

Universitat Internacional de la Pau, ASAV, Esbart Dansaire de Rubí, UIC,…  als quals 

cedeix les instal·lacions per a la realització de les  diverses activitats. 
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L’institut La Serreta sempre ha apostat per la bona imatge i la qualitat del servei; és 

d’aquesta manera com les instal·lacions es conserven en bon estat i els equipaments 

d’aules específiques són garantia d’un ensenyament de qualitat.  

 

Cal destacar l’aposta per les noves tecnologies, això es tradueix en el 

desenvolupament d’Informatització Integral i  amb la utilització d’Intranet, i l’equipació 

informàtica a totes les aules.  

Les singularitats de l’Institut La Serreta el situen en unes bones condicions per afrontar 

aquests reptes, a condició que es posin tots els mitjans necessaris i sàpiga renovar-se 

per millorar. És necessari que formuli la seva pròpia identitat, el seu projecte com a 

centre educatiu; que defineixi bé el seu perfil i que sàpiga projectar-lo, és a dir, que 

l’entorn (pares i mares, alumnes, barri, ciutat) l’ identifiqui fàcilment.  

2.2. Característiques del centre i del seu context 

La crisi econòmica actual ha afectat durament a un nombre important de l’alumnat 

de l’institut, de tal manera que quasi el 25%  de l’alumnat que cursa l’ ESO ha demanat 

ajut i està sent atès per  Serveis Socials;  també s’han detectat casos a l’etapa post 

obligatòria. 

Tot plegat ha fet que l’institut hagi estat catalogat dintre de la tipologia C. 

Com a centre de referència hem de continuar treballant amb el Projecte de Qualitat i 

Millora Contínua ja que des d’el curs 2013-2014  som un centre amb Certificació ISO 

9001:2008. Caldrà treballar també en aquesta direcció per consolidar les fites assolides.  

La complexitat del nostre centre és molt gran i queda reflectida en l’organització…. Les 

línies prioritàries d’actuació són:  

 Atenció a la diversitat. 

 Impuls a la lectura. 

 Foment de les llengües estrangeres a totes les etapes educatives. 

 Visualització dels estudis artístics. 

 Ampliació de l’oferta a cicles formatius. 
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A nivell de convivència i cohesió social es necessita la implicació de tota la 

comunitat educativa de forma permanent, en aquest sentit .  Tot i que ja  

 

s’han fet avenços com el projecte de reeducació o el treball comunitari enlloc de les 

expulsions, el nostre alumnat conductual realitza tasques de treball social al centre o a 

entitats de Rubí. 

2.2.1. Nivells educatius actuals del centre 

ESO: 4 línies  

BATXILLERAT: 2 línies la de Social-Humanístic i la de Científic-Teconlògic i 1 línia de 

Batxillerat Artístic 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR de les famílies professionals 

d’atenció a les persones i imatge personal. Comptem amb els CFGM de Perruqueria i 

cosmètica capil·lar i Atenció a persones en situació de dependència i com a CFGS 

Educació Infantil i Integració Social. 

2.2.2. Funcionament i organització del centre 

Apostem per l’orientació acadèmica des de l’ ESO i fer el nostre alumnat competent 

en totes les situacions que es trobi a la vida.  Amb l’entrada en vigor d’una nova llei 

educativa (la LOMCE) i com ja apunta la Llei d’Ensenyament de Catalunya es 

produiran  canvis curriculars  i metodològics basats en el treball per competències.  

A més volem incidir en la formació i reciclatge del professorat. 

Seguidament passarem a repassar les formes d’organització i aspectes bàsics que fan 

que el centre funcioni d’una manera organitzada. 

ASSISTÈNCIA DEL PROFESSORAT I GUÀRDIES DE CENTRE 

En cas d’absència planificada, el professorat ho notificarà sempre a Direcció, 

sol·licitant -ho per escrit prèviament i documentant l’absència. Es deixarà feina per 

garantir el servei a l’alumnat. 
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Si l’absència és  per força major s’avisarà via telefònica al centre i s’enviarà 

feines per les guàrdies. 

Les absències sempre han de ser justificades amb documents oficials. 

A l’entrada i i sortida del centre se signarà o fitxarà per tenir control horari de les 

assistències, inassistències o retards al centre.   

El professorat té, dins el seu horari lectiu de permanència obligatòria al centre, unes 

hores dedicades a Guàrdies que poden ser variables; es procurarà que mai siguin 

superiors a cinc. 

Les funcions fonamentals del professorat de Guàrdia són, juntament  amb el personal 

de Consergeria, garantir l'ordre al Centre en les hores de classe, controlar els 

professorat absent mitjançant el full de Guàrdia i l'auxili immediat en els imprevistos que 

es presentin. El professorat de guàrdia romandrà a la SALA DE PROFESSORAT i   la Sala 

de Guàrdia ( 2 professors) .  

Les indicacions generals són les següents: 

GUÀRDIES AL MATÍ. 

- El professorat de Guàrdia vetllarà pel bon funcionament de l'ordre general i de la Sala 

de Guàrdia en concret. 

- Custodiarà els alumnes que es trobin a la Sala de Guàrdia fins que soni el timbre. 

- Vigilarà que no quedin alumnes circulant per passadissos un cop començades les 

classes. 

-El professorat que fa guàrdia a la Sala de guàrdia ha de revisar els lavabos quan els 

obre i abans de tancar-los  verificar que no hi ha desperfectes. En el cas que n’hi hagi, 

comprovar quins alumnes n’han fet ús i notificar-ho a cap d’estudis. 

- La permanència del professorat de Guàrdia a la Sala de Guàrdia és obligatòria 

sempre que aquest no hagi de substituir algun professor absent. En el cas que tot el 

professorat hagi de suplir absències, Prefectura d'Estudis pot disposar dels professors/es 

que en aquella hora tingui en el seu horari permanència obligada al Centre, per 

reforçar els professors de guàrdia. 

-En el cas de no haver de cobrir professorat ni la sala de guàrdia, el professorat de 

guàrdia ha de restar al centre per poder atendre imprevistos. 
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- El professorat de Guàrdia ha de signar el full que es trobarà damunt la taula de la 

Sala de Professors, en l'hora corresponent a la seva permanència. També ha d'anotar 

el nom i el curs dels alumnes que hagin estat expulsats a la Sala de Guàrdia en el full 

d’incidències, i aquells que hagin fet ús dels lavabos. 

- En el cas que falti professorat que no consti en el full d’absències previstes, caldrà que 

l’apuntin. Així mateix, en el cas que faltin a una guàrdia. 

-Cal recollir a la sala de professors la feina que ha deixat el professor i seguir les 

instruccions que ha deixat el professor absent (retornar la feina a la seva casella o 

comentar als alumnes què han de fer). 

- L’alumne expulsat entregarà el treball que ha de fer a la sala de guàrdia al professor 

que ha incoat la falta. 

- El professorat que cobreixi l'última hora del matí o de la tarda ha de lliurar el full 

d'incidències a Prefectura d'Estudis. 

- El professorat de Guàrdia no admetrà a la Sala de guàrdia els alumnes si aquests no 

porten el full de Falta, a no ser que el motiu d'anar a la Sala no sigui expulsió, sinó altra 

incidència. El professor que l'ha expulsat ha d'indicar quina feina ha de fer l'alumne 

durant l'expulsió. 

- El professorat de Guàrdia recollirà el treball fet pels alumnes expulsats i el retornarà a 

la casella corresponent de professor que ha incoat la falta. 

- Com a línia general, no s'admetrà cap alumne malalt a la Sala. En cas de gravetat, 

trucar a la família i cal comunicar-lo a Direcció, per decidir la conveniència o no 

d'enviar l'alumne a casa, sempre que hagi atenció en aquesta. 

- No es deixarà estar a la Sala de Guàrdia si l’alumne/a no ve amb el corresponent 

comunicat. 

- Queda prohibit menjar, escoltar música, sortir de la Sala o qualsevol "activitat" que 

alteri el funcionament d'aquesta i del Centre. Cal recordar que la Sala de Guàrdia és 

un espai de càstig i no de lleure. Els alumnes tampoc poden fer ús d’ordinadors. 

- Excepcionalment els alumnes de Batxillerat o Cicles Formatius poden romandre a la 

Sala de guàrdia en el cas que no tinguin classe i vulguin un espai per fer treball 

individual. Sempre que sigui possible, s’habilitarà una aula on aquests alumnes puguin 

romandre a treballar individualment. 
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-A l’espai comú (intranet del centre) hi ha material de repàs de competències 

bàsiques que es pot fer servir en el cas que falti un professor d’ESO. 

- En el cas que en un grup de post obligatori falti un professor a les hores extremes de 

l’horari, el professorat de guàrdia ho pot notificar a direcció  

per prendre mesures excepcionals i sempre que no s’entri en contradicció amb la 

normativa d’inici de curs. 

- Es podran deixar alumnes per fer exàmens, sempre que sigui viable i a criteri del 

professor de guàrdia. 

GUÀRDIES A LA TARDA 

Tot el professorat de cicles formatius de grau superior té assignat al seu horari setmanal 

unes hores de dedicació de guàrdies a l’alumnat, de classe. A la tarda, no hi ha 

guàrdia de pati. 

- El professor que té guàrdia ha de seguir el següent procediment: 

- Signar el full de guàrdia disponible a la sala de professors; 

- Mirar al full de guàrdia si hi ha alguna anotació de manca d’assistència d’un 

company a la seva hora de guàrdia; 

- Fer la ronda per totes les aules de l’ institut per tal d’evidenciar o no que tots els grups 

i professors estan ubicats a les aules assignades (a la sala de professors està el llistat 

d’ubicació i també a la porta de cadascuna de les aules); 

- Evacuar els passadissos; 

- Obrir els lavabos de la planta baixa i primera planta (sempre que no estiguin oberts); 

- Informar a l’alumnat que no té professor, passar llista i oferir-los el manteniment de 

servei a la biblioteca; 

- Obrir la biblioteca i romandre en ella per si algun alumne de l’ institut en vol fer ús; 

- Tancar la biblioteca quan soni la campana de finalització d’hora; 

- El professorat que tingui guàrdia de 17 a 18 hores serà l’encarregat d’obrir, revisar 

l’aula destinada a romandre l’alumnat en aquest temps. El professorat que tingui 

guàrdia a les 18:30h serà l’encarregat de revisar que l’aula on ha estat l’alumnat 

estigui en ordre i tancar-la amb clau. 
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A més, el professorat de tarda fa el  Servei de Biblioteca de l’institut. 

COMISSIÓ CONVIVÈNCIA 

Depèn directament de l’Equip Directiu. Està formada per la Cap d’estudis Adjunta, la 

Coordinadora Pedagògica, les psicopedagogues, la TIS i professorat de cada nivell 

(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius). Es reuneix setmanalment amb un hora fixa a l’horari 

del professorat implicat. 

Les seves funcions són: 

a). Fer el seguiment dels comunicats de conducta contrària de l’alumnat. 

b). Tractar els problemes disciplinaris derivats de l’alumnat del centre i les seves 

sancions. 

c). Tractar els problemes derivats de la convivència escolar. 

d). Determinar l’actuació de l’equip de mediació i resolució de conflictes del centre. 

 

COMISSIÓ COORDINADORS 

És una comissió de treball  i coordinació formada per l’Equip directiu i els Coordinadors 

de cada nivell d’ESO i Batxillerat. 

L’objectiu és planificar i fer el seguiment de les activtats de centre i treball dels equips 

docents seguint la mateixa línia pedagògica. Tansferir informacions de l’Equip directiu 

als Equips Docents 

 

COMISSIÓ TUTORS 

Formada per l’equip directiu, coordinadors i tutors. 

Garantir que tots els tutors usen els mateixos documents i desenvolupen les seves 

funcions. Comissió de seguiment. 

COMISSIÓ PEDAGÒGICA 

Depèn directament de l’Equip directiu. La integran els membres de l’equip directiu, el 

coordinador de FP, el coordinador de Batxillerat, els caps de departament didàctic i 

de Formació Professional i els caps d’equip d’ESO i Batxillerat. 
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Al nostre centre treballem en tres comissions paral·leles : La comissió pedagògica de 

caps de departament d’ESO i Batxillerat, la comissió pedagògica de caps d’equip 

d’ESO i Batxillerat i la comissió pedagògica de Formació Professional. 

La Comissió Pedagògica que pot treballar, si s’escau, segons una Comissió 

Pedagògica d’ESO i Batxillerat i una Comissió Pedagògica de Cicles Formatius, és un 

òrgan de caràcter consultiu destinat a assessorar a l’Equip directiu en la presa de 

decisions. Recull les preocupacions, anàlisis i propostes realitzades per Equips i 

Departaments, i a la vegada generarà la reflexió, el debat i l'elaboració d'aquells 

aspectes que per a la seva aplicació precisin de posicionaments a nivell global de 

centre, mentre que aquests no puguin ser tractats al claustre. Els seus components són: 

- Els membres de l'Equip directiu. 

- Els caps d'equip i departament i qui es decideixi a inici de cada curs, segons 

l'organigrama anual. 

Les seves funcions són: 

a) Assessorar l'Equip directiu en tots aquells assumptes que es considerin convenients. 

b) Ser l'òrgan de transmissió de les diferents sensibilitats del professorat. 

c) Debatre aquelles posicions que hagin sortit a equips i departaments. 

d) Decidir les orientacions dels Crèdits de Síntesi. 

e) Programar diferents activitats com sortides, activitats extraescolars, festes,... 

f) Establir les pautes pel desenvolupament del Projecte Curricular. 

g) A partir de la informació obtinguda per la Comissió de Biblioteca, avaluar el 

funcionament global del projecte i revisar la seva adequació. 

La Comissió Pedagògica es reunirà no menys d’una vegada al mes en el cas d’ESO i 

BAT i setmanalment en els CF. De cada sessió s'aixecarà acta, (es farà rotatòriament 

pels seus membres), i els acords es donaran a conèixer a la resta del claustre a través 

de les reunions de departament, a més de poder accedir a l’acta a través d’ISOTools. 

(NOF- PÀG. 10) 
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CAD 

Comissió d’Atenció a la Diversitat formada per Direcció, psicopedagogs i professorat 

d’AO. Juntament amb la referent de l’EAP. 

La seva tasca principal és marcar pautes en relació amb l’orientació educativa i la 

diversitat del centre. 

COMISSIÓ BIBLIOTECA 

Coordinarà les activitats de Biblioteca i l'ús de la mateixa, i tindrà aquestes funcions: 

a) Vetllar pel bon ús d'aquesta instal·lació.  

b) Portar l' inventari de la biblioteca i fer l'assessorament (i compra si s'escau) sobre 

l'adquisició d'aquest. 

c) Coordinar el servei de préstec de llibres. 

d) Coordinar les activitats i guàrdies de professorat realitzades a la biblioteca. 

Cada curs l’Equip Directiu podrà nomenar algun professor amb alguna coordinació o 

tutoria tècnica de nova creació segons apareguin noves necessitats i es disposin dels 

recursos humans necessaris. 

LEC: a.88 (DOGC 5422, de 16 de juliol de 2009) 

2.2.3. Projectes actuals del centre 

Projecte QUALITAT I MILLORA ISO aconseguida el curs 2013-14. 

PIM: Pla intensiu de Millora a 1r i 2n ESO 

ILEC: Pla d’impuls a la lectura per la millora de resultats 

 Pla d’orientació: nivell 3 Formació Interna de Centre per fer un centre orientador. 

Projecte teixint igualtat de gènere 

Projecte Cooperació Educativa 

Projecte de Biblioteca 

Re- impulsar Mediació 
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Projecte tu per tu dut a terme com a centre pilot en col·laboració amb Mossos 

d’Esquadra. 

Salut i escola (taller de sexualitat 3r i 4t ESO) 

Geocaching i apadrinament de monuments, Torre Bassas. 

Servei comunitari, Posa’t Guapa i Voluntariat LÈCXIT 

Projecte de Serveis FP 

Projecte d’Implementació d’activitats de CF 

Equips de millora 

Els equips de millora depenen directament de la Comissió de Qualitat i són un mitjà per 

aconseguir objectius marcats al Pla Estratègic de centre. 

Un grup o equip de millora és un grup de professionals que, voluntàriament i seguint 

una metodologia de treball, estudia, analitza i proposa accions de millora i es 

responsabilitza de la implantació i el seguiment de les accions proposades i dels 

resultats assolits. 

Un equip de millora és un grup format per persones de diferents unitats de l’Institut que 

es reuneixen per identificar, analitzar i implementar millores relatives a qualsevol 

aspecte de l’activitat docent de les tres etapes educatives susceptible de millora 

(acció tutorial, orientació acadèmica, hàbits de treball i estudi, hàbits alimentaris ...) 

Entre les tasques que s’han de desenvolupar en les sessions de treball els grups de 

millora hi ha la recollida de dades, l’anàlisi dels problemes, la identificació de les 

causes dels problemes, la cerca de solucions i alternatives, l’elaboració depropostes 

de millora i la priorització de les accions de millora. 

Pel que fa a la priorització de les accions de millora s’ha d’elaborar un pla d’acció que 

normalment es presenta a la Direcció. A més, cal avaluar l’impacte de les millores 

assolides. En una primera fase es dissenya el programa a seguir, a continuació 

s’implementen unes activitats i finalment es valoren els resultats aconseguits. 

La feina dels professors components dels equips de millora serà reconeguda amb 

certificació d’innovació. 

Objectiu consolidar els equips de millora de Medi ambient i eficàcia energètica i PAT a 

l’ESO. 
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PROJECTE AULA OBERTA (Diversificació curricular) 

L’equip de professors que participi a l’aula oberta ha de ser voluntari i reduït, de 

manera que un mateix professor, interdisciplinàriament imparteixi continguts de més d 

’una àrea. L’equip ha d’estar coordinat i per això cal  

fer reunions periòdiques (setmanals o quinzenals), per tal de poder programar les 

activitats, fer el seguiment del grup i comentar les dinàmiques que s’estableixen. 

Pel que fa a la metodologia:  

1. Treball global o per projectes de continguts de diferents àrees  

2. Fomentar el treball cooperatiu. 

3. Diversificació d’estratègies d’aprenentatge: explicacions, treballs pràctics, 

recerca d’informació, projectes individuals i de grup 

4. Diversificació de materials i suports: documents escrits, audiovisuals, 

informàtics...  

5. Utilització de les TIC com a eina ordinària en les diferents àrees.  

6. Combinació del treball individual (necessitats individuals) amb el treball en 

grup (hàbits de socialització).  

7. Seguiment sistemàtic de l’activitat de l’alumne.  

8. Diversificació de les activitats i dels instruments d’avaluació: exercicis 

autocorrectius, correcció col·lectiva, coavaluació, exposicions individuals i 

col·lectives, proves...  

9. Activitats manipuladores relacionades amb la tecnologia, activitats tipus 

taller...  

Organització: 

1. Àmbit lingüístic i social: treball de continguts bàsics de les matèries de 

llengua i literatura catalana i castellana; ciències socials, geografia i història 

i, si el centre ho considera convenient, de llengua estrangera. 

2. Àmbit científic i tecnològic: treball de continguts bàsics de les matèries de 

matemàtiques, ciències de la naturalesa i tecnologies. 

3. En aquests àmbits s’inclou l’ús de les TIC com a eina fonamental 

d’aprenentatge. 

4.  Formació pràctica: 6-10 hores 

5. Realització d’activitats manipulatives o de taller, relacionades amb les 

tecnologies. 

6. Desenvolupament personal: 2 hores 
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7. Dinàmica de grup: relació, compromís, afectivitat, resolució de conflictes… 

8. Treball de valors, competències i habilitats socials: comunicació, capacitat 

assertiva, autoestima, respecte, tolerància, negociació, emotivitat… 

9. Orientació escolar: seguiment i valoració de l’activitat i dels progressos dels 

alumnes, orientació personal, acadèmica i professional… 

10. Orientació laboral: recerca de feina, recursos de l’entorn, drets i deures dels 

treballadors, compleció de formularis… 
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2.3. Anàlisi actual del centre i la seva diagnosi 

2.3.1. DAFO  

INS LA 

SERRETA 

Fortaleses 

Positives per assolir l’objectiu 

Debilitats 

Negatives per assolir l’objectiu 

Anàlisi 

interna 

1. Dinàmica de l’equip directiu i de les diferents coordinacions, i la 

valoració positiva per part del professorat. 

2. Acollida i seguiment dels alumnes de primer d’ESO i de primer de APSD 

3. Centre de referència  en la zona (formació professional de la família de 

Serveis a la Comunitat, Batxillerat Artístic) 

4. Bon clima de centre  

5. Alt índex de graduats en Cicles Formatius de Grau Superior 

6. Destacable nivell d’inserció professional i acadèmica de l’alumnat. 

7. Assoliment dels valors de la prevenció, sostenibilitat i bon ús dels recursos 

econòmics en les activitats diàries del centre. 

8. Sistema de gestió i certificació segons norma ISO 

9. Projectes d’innovació 

10. Oferta formativa interna a nivell de centre 

 

 

 

1. Part de l'alumnat té un nivell acadèmic i de motivació  millorable. 

2. Alumnes poc implicats en el centre, i de baixa participació en 

activitats extraescolars. 

3. Poca participació i implicació de les famílies en les activitats del 

centre 

4. La competència digital i en llengües estrangeres del professorat és 

millorable. 

5. Poc treball col·laboratiu entre departaments. 
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Oportunitats 

Positives per assolir l’objectiu 

Amenaces 

Negatives per assolir l’objectiu 

Anàlisi 

externa 

1. Implicació agents policials a les problemàtiques del centre, EAP i 

Serveis Socials. 

2. Relació amb  les institucions, agents socials i empreses. 

3. Oferta d’ESO, Batxillerat (totes les modalitats), Cicles Formatius de 

Grau Mitjà i Superior. 

4. Millora de la satisfacció famílies, amb el funcionament i resultats del 

centre. 

5. Sistematització d’activitats anuals 

6. Cartera d’empreses amb les quals col·laborem 

7. Ubicació del centre molt a prop de gran quantitat d'empreses. 

8. Possibilitat de participar en projectes curriculars i de FCT  

9. Ampliació d’altres famílies professionals en el centre 

10. Destacable nivell d’inserció professional i acadèmica de l’alumnat 

11. Implementació de la web com a eina de comunicació i promoció 

12. Canvi de junta de l’AMPA per millorar la participació i implicació 

13. Activitats al centre per agents externs que per millorar el currículum de 

l’alumnat : mediació, expressió oral, història , matemàtiques. 

 

 

1. Canvi de tipologia de l’alumnat amb nee i needs a totes les etapes 

2. La crisi econòmica actual ha empitjorat les condicions de treball del 

professorat i de l’alumnat 

3. Augment del nombre d’alumnes dels CF que en accedir tenen un 

nivell acadèmic baix.(postobligatòria) 

4. Retallada continua de la assignació econòmica del centre i manca 

de dotacions específiques. 

5. Continus canvis en el sistema educatiu i manca de previsió. 

6. Poc suport de les famílies a l’ensenyament secundari i gairebé nul al 

post obligatori. 

7. Desmotivació dels grups d’interès davant d’una situació econòmica 

regressiva. 

8. Entorn social desafavorit, atur, crisi econòmica 

9. Abandonament prematur a 1r de Batxillerat 
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2.3.1.1. Punts forts i punts febles 

En relació amb els aprenentatges dels alumnes :l’índex d’alumnes que graduen en l’ 

ESO i l’índex d’alumnes que superen els cicles formatius.  

Pel que fa a la satisfacció de la comunitat educativa: la informació rebuda;  les 

relacions entre les persones del centre ; la identificació de les persones amb el centre 

;la manera com es resolen els conflictes, pel compliment de les programacions 

establertes (cicles formatius) i pel compliment de les hores assignades a les matèries o 

mòduls  (cicles formatius). També per la competència professional, habilitats i 

coneixements del professorat (cicles formatius).  

En relació amb les metodologies d’aula: la compartició dels objectius amb els 

alumnes, la comunicació dels criteris d’avaluació, el guiatge d’activitats i orientació 

dels alumnes, el reconeixement del treball dels alumnes, l’ús diversificat dels recursos, el 

treball de terminologia i l’ús didàctic dels diferents espais del centre.  

Pel que fa referència a la gestió de la informació:usem el gestor documental 

ISOTOOLS,  el control d’assistència de l’alumnat amb Geisoft.  

 I per facilitar l’aprenentatge dels alumnes: realització d’esquemes, apunts i dibuixos, 

l´ús de les TIC per a l’obtenció, processament i producció de la informació així com per 

a la comunicació, potenciació del raonament, comunicació escrita del coneixement i 

l’aprenentatge.  

Quant als aspectes socio-afectius: facilitació de les relacions interpersonals, 

implicacions en el bon clima de l’aula, gestió de les emocions a l’aula (autodisciplina, 

autocontrol…)  

Respecte a la convivència: presa de decisions seguint criteris i procediments coneguts, 

control de l’assistència i puntualitat dels alumnes, atenció de queixes i reclamacions. 

Estratègies per afavorir la convivència en el centre: ambientació, gestió del lleure, 

activitats lúdiques… informació de les absències a les famílies, acollida dels professors 

nous i control d’assistència i de puntualitat del professorat.  

Destaquem pel que referix a  la coordinació: reunions de departaments i seminaris, 

tractament transversal dels aprenentatges dels equips docents, i la relació amb l’EAP.  

També incidim i cal millorar les activitats de formació del professorat. 

Quant a la participació, relació amb l’entorn i la gestió de recursos: optimització de l’ús 

d’equipaments i instal·lacions, provisió d’equipamentss segons els objectius dels 

projectes i plans de centre i col·laboració amb les entitats locals i amb 

institucions i empreses.  

En relació als recursos: impuls de projectes de millora i innovacions, 

consolidació de les innovacions, definició de normes clares i bona difusió de les 

mateixes. Formació en l’ús de les tecnologies en la seva àrea o matèria, 
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formació en estratègies de resolució de conflictes i mediació, adequació de l’edifici, 

dels equipaments i instal·lacions. 

2.3.2. Avaluació de Centre AVAC  i propostes de millora 

La nostra avaluació de centre ens deixa un llar camí i apunta el camí cap on hem de 

caminar. 

A nivell acadèmic el centre ha de continuar treballant per definir estratègies de millora 

lligades a algunes matèries ( Matemàtiques, anglès, ciències naturals.....)  

Cal millorar les estratègies de treball en els cicles formatius per obtenir-ne un millora 

aprofitament i fidelització de l’alumnat.  

A nivell de planificació cal incrementar la participació de tot el professorat per tal de 

consolidar una línia de treball competencial i una coresponsabilitat que permeti 

treballar coordinadament per a la millora de l’èxit educatiu dels alumnes. Augmentar 

els plans individualitzats a tota l’ESO i revisar les programacions i el desplegament 

d’activitats a l’aula. 
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3.  Lideratge distrubuït i foment de la participació. 

Per tal d’afavorir el lideratge distribuït i la implicació i participació de la comunitat 

escolar en el centre i en l’assoliment dels objectius, l’organització dels diferents òrgans i 

comissions de treball quedaria de la següent forma: 

 

Bàsicament l’estructura organitzativa serà amb una visió horitzontal que tingui el seu 

nucli en la direcció i el seu equip. Hem d’afavorir el clima de participació i que tota la 

comunitat educativa tingui el seu espai. Tothom ha de sentir seu el centre, el seu 

projecte i treballar d’acord amb el seu perfil.  

L’estructura es basa en el treball en equip i el treball col·laboratiu: 

Els caps de departament i l’estructura departamental i creant el departament 

d’expressió (visual i plàstica, educació física i música).  

Les coordinacions d’ESO, Batxillerat i Cicles formatius tindran un pes més important en 

les seves funcions en el nou PEC, així com la “definició” de funcions addicionals dels 

equips docents que inclogui, per exemple, “jornades” de posada en comú de bones 

pràctiques entre professorat del mateix nivell educatiu. 

Les comissions seran les mateixes que estan explicitades en el punt 2.2.2., però amb 

més incidència en la distribució de responsabilitats com s’especifica en les fitxes de 

seguiment de les activitats  

La Comissió de Qualitat és un òrgan que tindrà molta incidència en el funcionament , 

lideratge i organització de Centre. 

Creem un nou òrgan de coordinació: la Comissió de tutors per tal de ser molt àgil la 

transmissió d’informació amb direcció, coordinadors i seguir tothom una línia 

d’actuació comuna. 

Un altre punt fort és l’AMPA, tindrà un pes especial la coordinació amb els pares i 

mares, el seu treball i la seva implicació. 
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4. Desenvolupament estratègic del Projecte de 

Direcció 

Tot l’estudi anterior d’anàlisi i diagnosi de la situació actual del centre és el punt de 

partida per tal de definir quin és el plantejament institucional del projecte de direcció, 

així com establir els objectius, estratègies i accions per un període de quatre anys.  

Cada any ha de quedar concretat en la Programació General Anual (PGA). 

4.1. Pla Institucional de direcció 

MISSIÓ  

L’ Institut vol ser:  

Una comunitat educativa de caràcter inclusiu i fortament arrelada al nostre municipi i 

comarca. Un centre de referència educativa amb iniciativa i dinamisme, que educa i 

forma persones, sensible a les noves tecnologies, reconegut i percebut d’aquesta 

manera per la societat.  

Un Institut orientat cap a l’excel·lència educativa basat en una cultura de qualitat, 

d’esforç i d’innovació, amb capacitat d’adaptació, obert i integrat al seu entorn 

sociocultural, econòmic i sectorial.  

Un Centre de Referència de la família Professional de Serveis Socioculturals i a la 

Comunitat per a la comarca i arreu de Catalunya, Integral en la formació inicial, 

ocupacional i contínua i Experimental de noves qualificacions que sorgeixen a la 

nostra societat en un sector que dia a dia té més demanda. Un Centre de Referència 

de la família Professional d’Imatge Personal per a la comarca reconegut i amb 

projecció al sector. 
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VISIÓ 

L’ Institut com a centre públic del Departament d’Ensenyament projecta la normativa i 

instruccions que estableix aquest dins del marc d’autonomia que li permet. Amb 

projecte educatiu propi i valors ben definits facilita ser un centre obert, pluralista i 

democràtic, inserit en el nostre municipi, al servei d’una educació integradora que 

fomenta els diversos àmbits de cada persona: l’autoestima, l’autonomia, el rigor 

científic, la tolerància i el respecte així com el desenvolupament d'aprenentatges.  

VALORS  

L’Institut La Serreta es defineix com un centre integrador, no discriminatori, democràtic, 

laic, català, progressista, respectuós amb totes les cultures i ideologies en el marc de la 

convivència democràtica. Està implicat en la millora de la qualitat dels ensenyaments i 

serveis que proporciona a l’alumnat i vetlla perquè la relació entre les persones de la 

nostra comunitat educativa estigui fonamentada en la tolerància, la llibertat, la 

responsabilitat, la inclusió, el diàleg i el respecte pel medi ambient. 

4.2. Objectius a assolir, selecció d’estratègies i concreció 

d’actuacions 

Seguint en la línia de l’anàlisi i diagnosi del centre feta en aquests primers apartats, i 

amb les anàlisi fetes en cursos anteriors, passo a enumerar els objectius del projecte de 

direcció que estan en consonància amb els objectius marcats pel Departament 

d’Ensenyament. 

Millorar els resultats educatius en les matèries instrumentals i l’anglès 

Millorar la cohesió social, la convivència i augmentar la participació d’alumnat, 

famílies i professorat en el centre. 

Millorar la confiança dels grups d’interès.  

4.2.1. Objectius a assolir 

Els resultats acadèmics són un punt feble a partir del qual  s’ha de treballar. Per tant un 

dels nostres objectius és la millora de resultats educatius (setembre de 2014: 79 % dels 

alumnes de 4t supera l’ ESO).  

Aquest fet s’agreuja en els resultat d’algunes matèries com les Matemàtiques i l’Anglès, 

també són baixos els resultats en llengües. 
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 En aquesta línia ens hem de marcar objectius mínims comuns com a centre amb 

aspectes bàsics i concrets com la millora en ortografia, la lectura i la seva 

comprensió...  

En estudis postobligatoris cal millorar resultats referint-nos al nombre de graduats tant 

en Batxillerat(67%) com en CFGM (50%) així com evitar l’ abandonament d’aquests 

estudis . 

Pel que referix a la cohesió social cal: 

-  Treballar amb tota la comunitat educativa: Alumnat, professrat i pares i mares com a 

pilars bàscis del nostre centre.  

- Reduir l’absentisme prematur a l’ ESO  treballar de manera horitzontal ja que hi ha 

molta feina per seguir fent. Cal molta implicació i constància per part dels tutors i dels 

docents però no menys per part de les famílies , ja que entenem que institut i família 

hem d’anar plegats per tal de garantir l’èxit dels nostres estudiants. 

Un altre aspecte que necessita ser treballat és millorar la confiança dels grups d’interès 

de tota la comunitat educativa. Proposar activitats extraescolars, sortides o activitats 

de centre amb l’alumnat. Un bon pla de formació o activitats de cohesió de grup amb 

els professors o tranversals de 

centre en què tothom  se senti integrat i partícip són claus pel bon funcionament de la 

institució. 

4.2.2. Selecció i concreció d’estratègies i activitats. 

En aquest apartat és on estan desenvolupades les línies d’actuació durant els quatre 

anys per tal d’assolir els objectius marcats en el projecte de direcció. Per tal de donar 

una visió global del projecte, per cada objectiu estan desenvolupades un parell 

d’estratègies amb algunes de les activitats previstes, així com els indicadors de 

resultats. 

 

OBJECTIU 1: MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS EN LES MATÈRIES INSTRUMENTALS I 

ANGLÈS 

 

ESTRATÈGIES  

1.1. Millorar dels resultats d’anglès i de les Instrumentals a l’ ESO 

1.2. Aplicar una metodologia de treball que es basi en l’aprenentatge significatiu. 

1.3  Desenvolupar  i aplicar a tot el centre l’ILEC 
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1.4. Ser un centre orientador i distribuir els recusos d’una manera equitativa a tot el 

centre. 

1.5 Potenciar d’atenció a tota la diversitat del nostre alumnat. 

1.6 Desplegar un pla de formació per al professoat. 

 

Responsable/s: Direcció, Cap d’estudis, coordinadora pedagògica i coordinadors/es 

de cicles 

Grup de treball: Comissió pedagògica (1 professorat de cada departament), grups de 

tutors/es i equips docents. 

Indicadors de resultats 

% d’alumnes que superen les avaluacions per competències a 3r d’ESO. 

% alumnat que supera les Competències Bàsiques de 4t ESO 

%  Alumnes que superen matèries instrumentals de tots els nivells (matèries per separat) 

per cursos 

%  Alumnes que superen la matèria d’anglès en tots els nivells. 

 

OBJECTIU 2:  MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 

2.1. Treballar des de l’acollida de l’alumnat nou sobretot a l’inci d’etapes educatives.  

2.2.  Potenciar l’acció tutorial amb la revisió i millora del PAT i l’orientació a tots els 

nivells. 

2.3. Promoure i incrementar la participació activa de famílies, AMPA i alumnes en les 

activitats del centre. 

2.4 Promoure i realitzar activitats que propicien la participació de l’alumnat. 

2.5 Desplegar un pla sobre mediació i resolució de conflictes a nivell de centre. 

 

Responsable: direcció i psicopedagoga del centre, coordinadora pedagògica i 

coordinador de cicles formatius 

Grup de treball: coordinadors de tots els nivells, tutors/es, junta de l’AMPA, 

delegats/delegades de les classes 

Indicadors de resultats 

Índex de satisfacció de les famílies respecte al pla d’acollida 

%  famílies participants en les activitats del centre 
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% expedients disciplinaris 

Percentatge d’alumnes participants actius en activitats del centre respecte total 

alumnes matriculats 

OBJECTIU 3: MILLORAR CONFIANÇA DELS GRUPS D’INTERÉS, LA CONVIVÈNCIA I 

AUGMENTAR LA PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT, FAMÍLIES I PROFESSORAT EN EL CENTRE 

ESTRATÈGIES 

3.1. Mantenir la Qualitat educativa i caminar cap a l’excel·lència. 

3.2. Elaborar un pla de comunicació de centre(intern i extern) 

3.3 Ser centre de referència als estudis postobligatoris. 

3.4 Actualitzar la documentació de centre i publicitar-la. 

Responsable/s: Cap d’estudi d’ESO i Batxillerat i Cap d’Estudis de Cicles Formatius i 

Coordinadora pedagògica 

Grups de treball: grup de tutors i tutores de Batxillerat i Cicles Formatius, en 

col·laboració dels equips docents i les famílies 

Indicadors de resultats 

% d’alumnes que acaben el curs a Batx % de reducció d’absentisme en el Batxillerat 

% d’alumnes que acaben el curs a cicles formatius % de reducció d’absentisme en els 

cicles formatius. 

Concrecció de les estratègies en activitats 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 Atenció a la diversitat Activitats complementàries Activitats de centre 

1r ESO 

 PIM 

 Ampliació 

 Desdoblaments: anglès, 

tecnologia, 

experimentals i VIP. 

 Pla d’acollida 

 Natació. 

 Formació en l’utilització de 

noves tecnologies. 

 Projecte Euromania.  Auxiliar de conversa. 

 Pla d’impuls a la lectura 

(Protagonista Jove, 30 minuts 

lectuara diària, autors a 

l’aula). 

 Salut i escola. 

 Activitats Matemàtiques 

(Proves Cangur i Problemes 

a l’esprint) 

 Sensibilització dels conflictes 

del món. 

 Pla d’orientació. 

 Optatives internivells (1r - 3r i 

2n -4t). 

2n ESO 

 Colònies d’anglès. 

 Concurs de lectura en veu 

alta. 

 Mediació. 

 Colliure. 

 Projecte Euromania. 

3r ESO  
 Aula Oberta. 

 Tres grups heterogenis. 

 Un grup adaptat. 

 Pla d’acollida (padrins) 

 Tu x Tu. 

 Esquiada. 

 Estage a Montpeller 

 Apadrinament Torre 

Bassas. 

 Sciencies et Société 

4t ESO 

 Sevei comunitari. 

 Teixint xarxes. 

 Viatge fi de curs. 
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ESTUDIS POSTOBLIGATORIS 

 

Atenció a la diversitat Activitats complementàries Activitats de centre 

Batxillerat   Adaptacions 

curriculars 

 Intercanvi Anveres. 

 Viatge Londres. 

 Viatge Madrid. 

 Voluntaris Lècxit. 

 Talles d’oratòria. 

 Curs de preparació treballs 

de recerca. 

 Proves Cangur. 

 

 Teixint Igualtat i 

micromasclismes. 

 Pla d’impuls a la lectura (30 

minuts lectuara diària, autors a 

l’aula). 

 Salut i escola. 

 Sensibilització dels conflictes 

del món. 

 
CFGM  Acollida alumnat  Viatge fi d’estudis Europa. 

 Posa’t guapa! 

 Col·laboració amb 

residència d’avis i entitats 

amb usuaris dependents. 

CFGS   Viatge Marroc. 

 Espectacle Nadal per la 

ciutadania de Rubí. 

 Carta Erasmus. 

 Projectes de mobilitat 

extrangera. 
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5. Informació sobre el sistema d’indicadors 

El sistema d’indicadors definit en el projecte ha de servir tant per a fer el seguiment de 

les diferents activitats, com ser un dels referents per a l’avaluació de l’assoliment dels 

diferents objectius del projecte. Aquesta avaluació ha de permetre anar construint les 

propostes de millora de forma participativa que ha d’enriquir i millorar el mateix 

projecte. 

5.1. Indicadors de progrés 

Són els indicadors acadèmics i de context relacionats ens els objectius del projecte de 

direcció, la informació referenciada és la descripció de l’indicador i d’on s’extrauran 

les dades.  

5.2. Indicadors de procés 

Els indicadors d’aplicació són els que es faran servir per fer el seguiment dels 

processos i els recursos de cada una de les activitats associades a les 

estratègies de cada un dels objectius i que estan definits i descrits. 

Amb els indicadors de procés es farà l’avaluació i seguiment sistematitzat de 

les activitats. Cada un d’aquests indicadors està subdividit en tres contextos: 

· Grau d’aplicació 

· Qualitat en l’execució 

· Impacte de l’activitat per a l’assoliment de l’objectiu, on s’avalua 

l’eficiència dels recursos previstos per a l’activitat. 
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6. Mecanismes de retiment de comptes i sistemes de 

comunicació 

Quan es parla de retiment de comptes s’entén el fet de ser avaluat, o millor dit, 

d’avaluar allò que s’està fent, en el sentit de si s’ha acomplert allò que s’havia 

plantejat en un inici  i de comunicar-ho als agents implicats. 

En aquest sentit, abans d’entrar en els mecanismes de retiment de comptes i de com 

es farà la comunicació a tots els agents implicats, cal fer un petit esment a l’avaluació 

6.1. Avaluació 

L’avaluació del projecte de direcció està estructurada en què sigui una avaluació 

participada per la comunitat educativa i que sigui contínua amb les propostes de 

millora adients per anar enriquint i millorant el projecte de direcció. 

Una primera avaluació no explicitada, o millor dit l’aprenentatge que comporta 

l’avaluació, es realitza sistemàticament en cada una de les activitats establertes. 

La persona responsable de l’activitat és la que va fent el seguiment durant el curs, i 

periòdicament es va reunint amb el grup de treball associat a l’activitat per tal de fer 

valoracions parcials i propostes de millora. El fet de fer aquestes valoracions 

periòdiques permeten tenir una visió a curt i llarg termini i tenir marge de maniobra per 

a canviar aquells aspectes que no siguin tan positius. Periòdicament, significa, que 

depenent de l’activitat es faran trimestralment, d’altres anualment, d’altres 

setmanalment… 

La temporització queda especificada en les fitxes. 

L’avaluació de les activitats es farà amb la valoració i anàlisi conjunta dels 

indicadors de progrés i els indicadors d’aplicació en els quadres de 

comandament dels indicadors. 
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A banda de les avaluacions i valoracions de les activitats s’estableixen els següents 

indicadors que serviran, juntament amb d’altres, a avaluar el projecte de direcció, 

amb una revisió o seguiment trimestral, la revisió per la direcció anual i una revisió 

global al final del mandat. 

Millora dels resultats acadèmics en cada nivell: amb els mecanismes interns i tenint en 

compte les diferents proves externes que es realitzen 

Augment de la participació i implicació de tots els sectors de la comunitat educativa 

en el centre 

 Millora de la metodologia de treball en l’aula de forma més col·laborativa i en equip. 

Millora de la satisfacció de l’alumnat, famílies, professorat i de l’entorn respecte al 

centre 

6.2. Retiment de comptes i comunicació 

El retiment de comptes sobre tots els aspectes del projecte de direcció, tant de 

l’aplicació i assoliment dels objectius establerts com de la gestió dels diferents recursos 

s’ha de fer al professorat, als alumnes, a les famílies i a les Administracions pertinents 

quan sigui necessària. 

En cap moment s’ha de deixar de banda, ni oblidar, que s’estan gestionant bens 

públics i el pilar bàsic per a aquesta gestió és la transparència completa de totes les 

accions realitzades i dels recursos econòmics que es puguin tenir. 

En tot aquest procés de retiment de comptes i comunicació  es treballaran els següent 

aspectes:  

 l’equip directiu  farà  el seguiment de la programació general anual, primer i  el 

desenvolupament del projecte al llarg dels quatre cursos. 

Analitzarà els quadres de comandament dels indicadors de resultats , juntament amb 

els indicadors d’aplicació. 

Prepararà les reunions de claustre i consell escolar . 

Proposarà les accions de millora globals pel curs següent. 

 

La PGA serà avaluada en finalitzar el curs pel professorat, els 

responsables de les activitats i per la Comissió de Qualitat . Aquesta avaluació passarà 

finalment pel claustre i el consell escolar. Les conclusions més rellevants i les propostes 

de millora seran recollides en la memòria anual de curs i serviran de base per a 

l’elaboració de la PGA pel curs següent. El seguiment de tot aquest procés el faran els 

membres de direcció. 
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A banda de les reunions establertes, per tal d’establir la comunicació entre tota la 

comunitat educativa s’establirà un pla de comunicació tant intern com extern que ha 

de garantir la màxima transparència entre tots els agents implicats, en que estiguin 

incloses les noves tecnologies. 

I, per acabar, la Memòria Final de mandat recollirà una avaluació de cada un dels 

informes de les memòries anuals de final de curs de cada any, on s’avaluarà 

l’assoliment dels objectius en cada un dels cursos i en el global del mandat. 

Aquesta memòria serà presentada a final del mandat la comissió de qualitat, claustre, 

consell escolar i a l’AMPA de l’institut en assemblea convocada a tal fi. 
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