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1. EL NOU PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

1.1. Necessitat d'actualització del projecte educatiu de centre 

L'institut Ventura Gassol funciona com a centre de secundària des de l'any 1994, però l'edifici va ser 

construït com a centre de primària i des del curs 1980 va funcionar com a tal fins que el curs 1988 va 

passar a tenir la consideració de centre d'experimentació de l'anomenada Reforma Educativa. Va ser uns 

dels pioners en incorporar la reforma educativa de la LOGSE que allargava l'edat d'escolarització fins als 

16 anys amb la implementació dels estudis de l'ESO, en un primer moment, i de batxillerat i mòduls de 

formació professional (de la branca administrativa i de turisme) precursors dels actuals cicles formatius. 

Des de l'elaboració i aprovació del darrer projecte educatiu, com a document institucional (any 2003), 

han passat ja 14 anys i, tot i que en el decurs d'aquest temps s'han elaborat altres documents que han 

recollit, en essència, el que hauria de ser el contingut del nou projecte educatiu del centre (projecte de 

convivència, projecte lingüístic, NOFC, pla TAC, Pla d'Acció Tutorial) i que ha s'ha concretat en els 

diferents projectes de direcció i les programacions generals anuals, creiem que és necessari que 

s'elabori un nou PEC  per adaptar-lo a les característiques actuals del centre, de l'alumnat i les seves 

famílies, del nostre entorn més proper i de la societat. 

Un altre motiu que fa necessària una actualització del nostre projecte educatiu és l'adequació a la 

normativa vigent en matèria educativa (LEC, Decret d'autonomia de centres, Decret de direcció). Així 

com els diferents canvis econòmics, polítics i socials.  

D'acord amb la normativa actual el projecte educatiu de centre ha de ser el document estratègic marc 

de la institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de gestió 

econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. En aquest sentit, 

concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, 

d'acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre i ha d'establir els 

indicadors de progrés que s'utilitzaran per avaluar el nivell d'assoliment dels objectius. 

 
El nou Projecte Educatiu de Centre (PEC) haurà de ser el punt de referència dels successius projectes de 

direcció que es desenvoluparan a l'institut al llarg dels propers cursos. El director o la directora , en el 

moment d'elaborar el seu projecte de direcció, haurà de concretar i ordenar el desplegament i 

l'aplicació del PEC per a cada període de mandat. El projecte de direcció es concretarà cada curs 

mitjançant les programacions generals anuals de centre (PGAC), que han de permetre assolir els 

objectius formulats en el projecte educatiu. 

 

1.2. Criteris per a l'elaboració del nou projecte educatiu  

Pels motius abans esmentats, podríem dir que l'estructura i continguts bàsics del projecte educatiu de 

l'institut Ventura Gassol, tot i no estar reflectits en un document, s'han estat elaborant en els darrers 

cursos; és en aquest, 2016/2017, quan quedaran conformats procurant atenir-nos als següents criteris: 

● Reflectir els acords dels diferents documents aprovats per la comunitat educativa. 
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● Garantir la participació i la implicació dels diferents sectors de la nostra comunitat educativa, 

dels àmbits i competències que els corresponen, en l'elaboració i posterior aplicació. 

● Tenir en compte l’anàlisi actual del context i funcionament del centre, per identificar els punts 

forts i febles de la nostra organització. 

● Adaptació i integració de les noves línies metodològiques. 

 

2. EL CENTRE DOCENT 

2.1. Caràcter propi del centre.  

El caràcter propi dels centres de titularitat pública està definit per la Llei d’educació de Catalunya  (Llei 

12/2009, del 10 de juliol) en el seu article 93. Segons aquesta llei, l’escola pública catalana es defineix 

com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat.  El nostre institut, com a centre públic, assumeix 

com a propis aquests principis així com el de la preservació de l'equitat, de cerca de l'excel·lència, 

d'implicació de les famílies, de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o 

tutors, i de la implicació activa del centre en l'entorn social. 

 

2.2. Principis, valors  i prioritats educatives. 

 

PLURALISME IDEOLÒGIC I VALORS DEMOCRÀTICS 

 

Som un centre que treballem per acollir els nostres alumnes i donar-los una formació acadèmica i 

personal basada en el respecte a la diversitat, la convivència i la responsabilitat per tal de preparar-los 

com a ciutadans amb esperit crític i equitat. 

 

Pretenem aprofundir en la motivació de l’alumnat i la valoració de la formació per part de la comunitat 

educativa treballant en un ambient enriquidor, que transmeti uns valors que formin ciutadans crítics, 

segurs i conscients, capaços de viure amb autonomia en un món plural.  

 

Volem que el respecte a la diversitat, la formació de ciutadans lliures amb sentit crític, constructiu, 

solidari  i amb compromís de participació social, la col·laboració, el diàleg,  la participació i la innovació,  

així com la relació amb l’entorn esdevinguin els trets bàsics del nostre centre. 
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CENTRE ACOLLIDOR 

 

Volem ser un centre acollidor que respongui a les expectatives dels nostres alumnes i famílies i que 

atengui a la diversitat de manera personalitzada per tal que cadascú desenvolupi al màxim les seves 

capacitats i habilitats, amb independència de les seves condicions personals, la seva llengua, cultura, 

gènere, condició social i origen.  

 

 

ESCOLA INCLUSIVA 

 

En el marc del principi d'escola inclusiva adaptem els diferents aspectes relacionats amb els elements 

curriculars , metodològics i organitzatius per tal de permetre que l'atenció a l'alumnat tingui lloc en 

entorns escolars ordinaris, sempre que per les seves característiques sigui possible. 

 

Per garantir la inclusió, es requereix que el centre disposi dels recursos humans i materials específics 

que facin possible l’escolarització de tot l’alumnat en un entorn escolar normalitzat. 

 

 

COEDUCACIÓ 

 

Entenem la coeducació com  l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i 

individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe potenciant així la igualtat real 

d’oportunitats. És per això que posem especial cura perquè les activitats educatives no siguin 

discriminatòries i perquè els nois i noies tinguin les mateixes oportunitats d’instrucció i orientació. Així 

mateix procurem prevenir i gestionar comportaments i actituds discriminatoris per raó de gènere; 

potenciar el reconeixement, la cooperació i el respecte mutu. 

 

 

CONFESSIONALITAT  
 
Com a centre de titularitat pública, el nostre institut es manifesta aconfessional i respectuós amb la 

pluralitat d’idees i creences. En funció del que ordena la legislació educativa vigent, l’institut garanteix 

que l’alumnat que ho sol·liciti pugui rebre formació religiosa.  

 

 

FOMENT DELS HÀBITS SALUDABLES 

 

Educarem l’alumnat per assolir uns hàbits que els permeti tenir una bona salut física i psicològica i els 

ajudi a desenvolupar-se plenament com a persones. És per això que donem importància a l’educació 

emocional.  
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RESPECTE PER L’ENTORN 

 

Fomentem el coneixement i el respecte pel medi ambient i l’entorn cultural immediat amb la finalitat 

que l’alumnat pugui explicar els fenòmens naturals i esdeveniments socials de forma raonada i crítica, 

per a poder ser un agent socialment actiu. 

 
 
EL CATALÀ COM A LLENGUA VEHICULAR  
  
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament. La llengua catalana ha de 

ser l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre i el vehicle d’expressió ordinari en 

les activitats acadèmiques i en la comunicació entre tots els membres de la nostra comunitat educativa.  

 

 

FOMENT DE L'APRENENTATGE DE LES LLENGÜES ESTRANGERES 

 

El nou escenari global empeny al nostre alumnat a la necessitat del coneixement i domini d’altres 

llengües que no siguin les llengües cooficials a Catalunya. És per això, que el centre impulsa 

l’aprofundiment i assoliment dels coneixements necessaris d’una primera llengua estrangera (anglès), i 

fins i tot, d’una segona (francès) que els permeti comunicar-se en d’altres llengües al marge d’aquelles 

que li són pròpies. 

 

 

ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

 

Tota la comunitat educativa compartim l’objectiu comú d’educar els nostres alumnes per a l’assoliment 

d’unes competències i uns valors que els orientin cap a estudis posteriors o la incorporació al món 

laboral.  

 

Volem que els nostres alumnes siguin competents, capaços d'adaptar-se a una societat sotmesa a 

continus canvis. És per això que des de totes les matèries es fomenta l’adquisició, assoliment i 

coneixement de les diferents competències bàsiques. 

 

 

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, L'APRENENTATGE I LA COMUNICACIÓ (TIC/TAC) 

 

En favor de l’assoliment de les competències i d’acord amb el nou context digital, el centre s’ha 

decantat en introduir aquestes eines en el procés d’ensenyament aprenentatge. Aquesta estratègia ha 

de permetre a l’alumnat a ser capaç d’obtenir, avaluar, emmagatzemar, produir, presentar i intercanviar 

informació en aquests formats. Serà gràcies al domini de la tecnologia i dels processos digitals com 

intentarem garantir el principi d’equitat entre l’alumnat. 
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3. EL CONTEXT ESCOLAR. OBJECTIUS GENERALS DE CENTRE 

La concreció d'aquests objectius, la valoració, l'avaluació (atenent als indicadors establerts) i les 

propostes de millora, s'hauran de reflectir en les PGA del centre cada curs. 

 

3.1. Àmbit pedagògic 

3.1.1. Concreció i desenvolupament dels currículums: programacions 

didàctiques 

 

La concreció i el desenvolupament dels currículums queden recollits en les programacions didàctiques 

de les matèries (ESO i batxillerat). Aquestes programacions seran elaborades de manera coordinada pel 

professorat dels departaments didàctics segons la normativa vigent. 

 

3.1.2. Currículum d'ESO 

La concreció i desenvolupament del currículum d'ESO atén al que marca la normativa vigent 

segons DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària 

obligatòria. 

 

  
1r ESO 
hores 

setmanals 

 
2n ESO 
hores 

setmanals 

 
3r ESO 
hores 

setmanals 

Llengua catalana i literatura 3 3 3 

Llengua castellana i literatura 3 3 3 

Llengua estrangera 3 4 3 

Matemàtiques 3 4 4 

Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3 - 2 

Ciències de la naturalesa: física i química - 3 2 

Ciències socials, geografia i història 3 3 3 

Educació física 2 2 2 

Música 2 2 - 

Educació visual i plàstica 2 - 2 

Tecnologia 2 2 2 

Religió (optatiu) o cultura i valors ètics 1 1 1 

Tutoria 1 1 1 

Matèries optatives  2 2 2 

Total setmanal 30 30 30 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf
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Tant el treball de síntesi de 1r fins a 3r d'ESO, com el projecte de recerca de 4t d'ESO es realitzen de 

forma intensiva en la darrera setmana del curs. 

A 4t d’ESO de forma singular s’ha afegit una hora més en el currículum de llengua catalana, com a  

mínim durant aquest curs 2016-2017, per ajudar a millorar el nivell d’assoliment de la llengua 

catalana. 

A 1r d'ESO i durant el segon quadrimestre, una de les dues hores lectives de la matèria d'educació 

física es dedica de forma exclusiva a la natació, i  es realitza a la piscina del CEM del fondo, amb 

suport de monitors,  gràcies a un conveni signat amb l'entitat.  

 

 

 

 

 4t ESO 
hores 

setmanals 
 

Llengua catalana i literatura 4 

Llengua castellana i literatura 3 

Llengua estrangera 3 

Matemàtiques 4 

Ciències socials, geografia i història 3 

Educació física 2 

Religió o cultura i valors ètics 1 

Tres matèries optatives a triar entre: 
         Biologia i geologia 
         Educació visual i plàstica 
         Física i química 
         Tecnologies de la inf. i la comunicació 
         Llatí 
         Música  
         Francès 
         Tecnologia 

9 
 
 
 

  Tutoria             1 

  Total setmanal  30 
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3.1.3. Currículum de batxillerat 

La concreció i desenvolupament del currículum de batxillerat atén al que marca la normativa vigent 

segons el Decret 142/2008, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat, amb l’obligatorietat de cursar 

una matèria comuna d’opció pròpia de cada modalitat, tant a primer curs com a segon. 

 

 

 

 

 

MATÈRIES COMUNS 

1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT 

Educació Física Història de la Filosofia 

Filosofia Història 

Llengua i literatura catalana Llengua i literatura catalana 

Llengua i literatura castellana Llengua i literatura castellana 

Llengua anglesa Llengua anglesa 

Ciències per al món contemporani Treball de recerca 

1
r 

B
A

TX
IL

LE
R

A
T 

MATÈRIES COMUNES D'OPCIÓ 

CIENTÍFIC TECNOLÒGIC HUMANÍSTIC SOCIAL 

MATEMÀTIQUES LLATÍ I MATEMÀTIQUES  CCSS I 

MATÈRIES DE MODALITAT 

QUÍMICA I DIBUIX TÈCNIC I HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 

BIOLOGIA I TECNOLOGIA  
INDUSTRIAL I 

LITERATURA 
CATALANA 

ECONOMIA D'EMPRESA I 

MATÈRIES DE MODALITAT O ESPECÍFIQUES OPTATIVES 

FÍSICA I   GREC I 

CIÈNCIES DE LA TERRA ECONOMIA 

Psicologia                                       Sociologia 

Estada a l'empresa                           Francès I                                          

MATÈRIES COMUNES D'OPCIÓ 

2
n

  B
A

TX
IL

LE
R

A
T 

CIENTÍFIC  TECNOLÒGIC HUMANÍSTIC  SOCIAL 

MATEMÀTIQUES II LLATÍ II 
MATEMÀTIQUES 

APLICADES A LES CCSS II 

MATÈRIES DE MODALITAT 

QUÍMICA II DIBUIX TÈCNIC 
II 

GEOGRAFIA 

BIOLOGIA II TECNOLOGIA II LITERATURA 
CASTELLANA 

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
D’EMPRESA II 

MATÈRIES DE MODALITAT O ESPECÍFIQUES OPTATIVES 

FÍSICA II; CIÈNCIES DE LA TERRA (geologia) I O II; HISTÒRIA DE L’ART 
ELECTROTÈCNIA ; FRANCÈS I o II; GREC I o II 
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3.1.4. Opcions metodològiques 

La constant transformació de la societat actual demana una visió innovadora de l’educació i en aquest 

sentit creiem que hem de formar-nos i adquirir les eines necessàries per a adaptar-nos-en.  

 

Per això, continuarem incorporant la innovació pedagògica com a eina necessària en la nostra tasca 

educativa i consolidarem la feina conjunta amb les diverses institucions educatives.  

 

En aquest sentit s’impulsen activitats, cursos, tallers en centre per aplicar metodologies que permetin el 

treball col·laboratiu i competencial tant del professorat com de l’alumnat. Algunes de les matèries han 

incorporat des de fa alguns anys el treball per projectes  i un dels nostres objectius és ampliar el nombre 

de matèries que les usen i que es faci d’una forma transversal. 

 

3.1.5. Acció tutorial i orientació de l’alumnat 

 

Entenem l’acció tutorial com a eix vertebrador de l’acció educativa, realitzada de manera conjunta amb 

les famílies, l’alumnat i el professorat. A tal efecte, cada grup disposa d'un tutor (encarregat de la tutoria 

a l'aula) i d'un cotutor (que comparteix les tasques de seguiment de l'alumnat i de contacte amb les 

famílies). 

 

En el nostre pla d'acció tutorial (PAT), tant d'ESO com de batxillerat, es concreten i organitzen per 

trimestres i cursos les diferents activitats relacionades amb l'orientació educativa que es realitzen en les 

sessions de tutoria, en els equips docents i amb les famílies, així com altres activitats complementàries 

que s'organitzen des de les tutories. 

Al nostre centre són els coordinadors de nivell els encarregats de  coordinar l'exercici de les funcions del 

tutor/a i programen l'aplicació del PAT de les diferents etapes. A les reunions de nivell, juntament amb 

els tutors i cotutors, es planifiquen les actuacions a realitzar, i a les sessions de tutoria els tutors/res 

treballen amb l'alumnat les diferents activitats programades en el PAT.  

Orientar l’alumne en l’elecció d’estudis, d’acord amb els seus interessos i capacitats, és una de les 

funcions fonamentals dels tutors de l'alumnat. 

 

Aquest procés es produeix al llarg de tota l'estada de l'alumnat al nostre centre, però es fa una especial 

incidència en l'alumnat de 3rd'ESO, en la tria de l’itinerari de 4t i, en el cas de 4t ESO, en la tria de 

modalitat del Batxillerat o sortides formatives reglades i no reglades. 

 

En ambdós cursos s'organitzen reunions informatives a les famílies al tercer trimestre perquè puguin 

participar en el procés d'orientació acadèmica i professional dels seus fills. 
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3.1.6. Equitat, excel·lència i inclusió educativa 

 

Des del Centre s’imposa el principi d’equitat cercant de tractar a tothom per un igual tenint en compte 

les diferències.  

 

Hem d'entendre l'atenció a la diversitat com una atenció tant per aquell alumnat que presenta 

dificultats en el seu aprenentatge com per aquells que poden destacar per la seva excel·lència. 

Es vetllarà perquè l'alumnat amb necessitats educatives especials disposin d'un pla individualitzat (PI) 

així com aquells amb necessitats educatives específiques que ho requereixin. 

S'ha de tractar d'una mesura extraordinària només aplicable quan els recursos ordinaris siguin 

insuficients per atendre les necessitats de l'alumne/a. És a dir, quan la programació ordinària de l'aula i 

les mesures de reforç habituals no permetin que l'alumne pugui accedir als aprenentatges i pugui 

progressar i  participar en les activitats ordinàries. 

 

QUÈ TENIM?  

 

Per atendre aquesta diversitat disposem dels següents recursos: 

 

o Grups reduïts. En les àrees de matemàtiques, llengua catalana i castellana. Permeten un millor 

tractament d’aquell alumnat amb necessitats educatives especials o problemes importants 

d’aprenentatge. 

o Hores d’atenció individualitzada. La mestra psicoterapeuta atén durant la setmana de forma 

individualitzada a aquells alumnes que per la seva problemàtica social o d’aprenentatge necessita 

un seguiment més acurat i orientació acadèmica. 

o Adaptacions curriculars. Totes les matèries adapten el currículum i l’avaluació atenent a les 

característiques de l´alumnat i en especial aquelles que no disposen del recurs de grup reduït. 

o Cotutories a l’ESO i al batxillerat. A l'ESO tots els grups disposen d'una cotutoria que permet una 

seguiment més acurat de l'alumnat. Sempre que els recursos d'hores ho permetin també s'aplicarà 

a batxillerat.  

o Comissió d'atenció a la diversitat. Aquesta comissió formada per la mestra psicoterapeuta, la tutora 

de l'aula de suport lingüístic, coordinació pedagògica i cap d'estudis. Es reuneix setmanalment per 

prendre decisions sobre el tractament d’aquells alumnes que necessiten algun tipus de suport, tant 

si estan detectats a l’inici de curs com si es produeix més tard. Un cop al mes s'incorpora la 

psicopedagoga de l'EAP.   

o Aula de suport lingüístic i d'acollida d'alumnat nouvingut.  El centre té reconegudes ½ plaça de 

suport lingüístic i  d’acollida.  S’elaboren plans intensius individualitzats per a tots els alumnes. 

 

L'alumnat amb menys dificultats és atès a l'aula ordinària amb seguiment i orientació per part del 

professorat de les diferents matèries.  
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QUÈ VOLEM?  

 

Hem de tendir cap a un canvi en el tractament de la diversitat apostant per treballar-la de manera 

inclusiva dins l’aula, amb grups heterogenis i amb metodologies cooperatives que permetin l’adquisició 

del nivell bàsic de les competències en la major part de l’alumnat. 

 

 

3.1.7. Equips de professorat 

3.1.7.1. Equips docents 

L'equip docent està format pel conjunt de professorat que imparteixen classe a un cert nivell d’alumnes. 

Per tal d’evitar la dispersió i afavorir la coherència i l’avaluació integrada, sempre que sigui possible, el 

professorat que imparteixi matèria en un nivell educatiu, serà el mateix per a tots els grups del nivell. 

 

Al marge de les sessions d'avaluació, I'equip docent es reunirà periòdicament amb la finalitat d'efectuar 

un seguiment coordinat del procés d'aprenentatge de l'alumnat, i decidir les intervencions que consideri 

necessàries.  

L’equip docent, a més a més, té el suport de la mestra terapeuta que s’ocupa dels alumnes amb més 

dificultats i romandrà, bàsicament, al primer cicle. 

 

Les funcions de l’equip de nivell seran les següents: 

a) Fer el seguiment del procés d'aprenentatge de l'alumnat del nivell. 

b) Coordinar les funcions d'orientació i tutoria dels alumnes. 

c) Controlar, revisar i adjudicar les matèries optatives 

d) Preparació de l'avaluació, treball de síntesi i projecte de recerca. 

e) Proposar activitats adreçades als alumnes. 

f) Proposar a l'instructor mesures correctores en els expedients disciplinaris. 

g) Dur a terme l'avaluació d'alumnes. 

h) Fer propostes de millora pel que fa als aprenentatges i a la convivència  de l'alumnat. 

 

3.1.7.2. Departaments didàctics 

El professorat del centre estarà organitzat en departaments segons les seves especialitats. En el sí de 

cada departament es coordinen les activitats docents de les àrees i matèries corresponents, es concreta 

el currículum i es vetlla per la metodologia i la didàctica de la pràctica docent. Al capdavant d’aquest hi 

ha un cap de departament que es nomena per cada curs escolar. Cada departament establirà el sistema 

d’elecció del seu cap i si no hi ha acord és regirà per la normativa vigent. 
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Atenent a aquest criteri general, en aquest centre es defineixen els següents departaments: 

a) Departament d’educació física 

b) Departament de ciències experimentals- prof. de física i química i biologia i geologia. 

c) Departament de llengües  estrangeres -francès i anglès-. 

d) Departament de llengua castellana i literatura (prof. de castellà, clàssiques i mestre/a terapeuta) 

e) Departament de llengua catalana i literatura. 

f) Departament de matemàtiques. 

g) Departament de ciències socials (prof. geografia i història, economia, filosofia i religió). 

h) Departament de tecnologia. 

i) Departament d’educació visual i plàstica. 

j) Departament de música.  

  

3.1.7.3. Comissions 

Caps de departament 

Al nostre centre la comissió pedagògica la formen els caps dels departaments didàctics i està coordinada 

per la direcció o cap d'estudis. 

A les reunions de la comissió de caps de departament poden assistir altres membres de l'equip directiu i 

els òrgans unipersonals de coordinació, en funció dels temes a tractar. 

 

Disposa d'un calendari trimestral i es reuneix de forma quinzenal i, com a mínim, un cop al mes. 

 

Comissió d'atenció a la diversitat 

Té com a objectiu planificar, promoure i fer el seguiment d’actuacions que es duguin a terme per 

atendre la diversitat de necessitats educatives dels alumnes.  

Composició : 

 

a) Cap d'estudis 

b) Coordinador/a pedagògic/a 

c) La mestra psicoterapeuta. 

d) El/la  coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre,  

e) La persona professional de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) els dies 

que intervé en el centre 

 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a la 

diversitat dels alumnes, l’organització, ajustament i seguiment dels recursos de què disposa el centre i 

de les mesures adoptades, el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives especials 

i específiques i la proposta dels plans individualitzats i les altres funcions que en aquest àmbit li 

atribueixi el centre mateix.  
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Comissió TAC  

Format per diferents docents que tenen com a funcions la dinamització, optimització i promoció de les 

eines i recursos digitals del centre.  

 

Formen part de la comissió TAC del centre: 

a) El coordinador TAC 

b) Un membre de l’equip directiu. 

c) Professorat de diferents cursos o departaments. 

 

3.1.8. Avaluació de l’alumnat 

3.1.8.1. Avaluació de les matèries 

 

Procediment d'avaluació i recuperació 

En la programació didàctica de cada matèria s'ha de fer constar el procediment d'avaluació de l'alumnat 

indicant d'una manera clara quins seran els instruments i registres emprats i el sistema que utilitzarà el 

professorat per determinar la qualificació de cada alumne/a. 

La programació també ha d'incloure el procediment de recuperació de la matèria al llarg del curs i al 

final del curs. 

El professorat de cada departament elaborarà, aplicarà i quan s’escaigui, revisarà aquests procediments 

d'avaluació i recuperació de manera coordinada. El cap de departament vetllarà per la correcta aplicació 

d'aquests procediments.  

En l'avaluació de l'alumnat amb necessitats educatives específiques s'hauran de tenir en compte els 

objectius del seu pla individualitzat i les adaptacions realitzades del currículum. 

També es tindrà en compte en l'avaluació de l'alumne l'actitud envers l'estudi, l'esforç i la constància en 

el treball, així com l'evolució mostrada al llarg del curs. 

 

Informació a l'alumnat i les famílies 

Durant les primeres classes del curs el professorat informarà l'alumnat sobre el procediment d'avaluació 

i recuperació de cada matèria. 

L'alumnat i les famílies han de tenir accés a aquesta informació, que haurà de facilitar-se per escrit o 

estar disponible a través de la pàgina web o entorn virtual del centre.  

Per tal de mantenir informada a la família de l'evolució del/ de la  seu/seva fill/a, els alumnes rebran un   

full de preavaluació, amb una valoració qualitativa, a meitat del primer i segon trimestre a l’ESO,  a 
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batxillerat sols es lliurarà a la meitat del primer trimestre. Al final de cada trimestre, es lliurarà  el 

butlletí de notes oficial corresponent a cada avaluació.  

 

 

3.1.9. Activitats complementàries 

 

o Servei Salut i Escola: cada dilluns a l’hora del pati una infermera atén de forma totalment 

confidencial als alumnes que vulguin. 

o Dinamitzadora del Punt d’informació juvenil (PIDCES):  ofereix informació d’interès general 

referent a necessitats i/o demandes dels alumnes que en són usuaris.  

o Pla Educatiu d’Entorn: la participació permet entre d'altres coses, disposar d’un pla de formació 

a les famílies. 

o Proves Cangur.  El departament de matemàtiques participa en les proves Cangur amb alumnat 

d’ESO i batxillerat.  

o Participació en el projecte d’aprenentatge servei Arrelarreu: l’alumnat nouvingut i de suport 

lingüístic explica contes típics dels seus països d’origen a les escoles adscrites. 

o Jornades Cultural: anualment celebrem les JJCC com a eix vertebrador de la cohesió social.   

o Cursa solidària de Nadal: ofereix un espai de consciència social on la pràctica de l’esport n’és 

l’eix vertebrador alhora que fomenta els hàbits saludables.  

o Colònies de música a 1r d'ESO, d'anglès a 2n d'ESO, esquiada a 3r d'ESO,  viatges culturals a 

Madrid, a 1r de batxillerat, i de final d'etapa, a Itàlia a 4t d'ESO i a Londres a 2n de batxillerat. 

o Projecte “eduCAT 2.0”: opció metodològica de centre que permet acostar les tecnologies digitals 

a tot l’alumat on cada alumne té un ordinador personal i el professorat l’acosta als 

coneixements a través del bon ús. 

o Preparació per a l’obtenció dels títols B1 d’anglès i DELF de francès: foment del coneixement de 

llengües estrangeres. 

o Participació en el projecte LECXIT: promoció de la lectura amb alumnat de batxillerat i escoles de 

primària adscrites.  

o Participació en el projecte Obertament: objectiu d'eliminar l'estigma de les malalties mentals. 

o Participació en el projecte Mobilitzem la Informàtica: implementació de materials per a millorar 

la competència TIC.  

o Participació en la mostra de Teatre de Badalona:  

o Revista escolar.  

o Pla català de l’esport: impuls de la pràctica  esportiva en diferents activitats fora de l’horari 

lectiu i durant el temps d’esbarjo. 

o Concurs literari de Sant Jordi: celebració de la diada de Sant Jordi amb concursos literaris, 

exposicions i actuacions diverses de l'alumnat del centre. 

o El País de los Estudiantes: Participació en el concurs proposat pel mateix diari. 
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3.1.10. Activitats extraescolars 

o Activitats de l’Associació Esportiva. Amb la participació del centre en el Pla Català de l’Esport, la 

creació de l’Associació esportiva permet que s’organitzin activitats esportives a les hores de pati 

i en horari extraescolar amb la finalitat de promocionar els hàbits saludables entre l’alumnat. 

o Reforç a l'estudi. Activitat organitzada per  l'AMPA que facilita l'adquisició d'hàbits d'estudi i 

reforç de les matèries cada tarda de dilluns a dijous de 17h a 19h. 

o Casal esportiu d'estiu de l'AEE. 

 

3.1.11. La biblioteca escolar 

La biblioteca escolar està oberta a l'alumnat durant les hores de pati, amb el suport de professorat de 

centre, i totes les tardes de dilluns a dijous de 17h a 19h. 

En ella l'alumnat pot consultar llibres i/o demanar-los en préstec. També pot aprofitar la connectivitat 

wifi per realitzar les seves tasques. 

Aquest espai serà fonamental per a desenvolupar el nostre projecte de lectura (PLEC) que ens ha de 

permetre, entre d'altres coses, transmetre el gust per la lectura de l'alumnat, i així ajudar a millorar la 

seva competència lingüística. 

 3.1.12. La carta de compromís educatiu 

Amb la incorporació de l'alumnat nou al centre o en el canvi d'etapa educativa , el centre i les famílies 

signem un acord de compromís educatiu amb l'objectiu d'aconseguir el màxim rendiment de l'alumnat, 

en totes les seves vessants, i un clima òptim d'ensenyament en el centre. 

ANNEX 1. Carta de compromís educatiu d'ESO 

ANNEX 2. Carta de compromís educatiu de BATXILLERAT 

 

3.2. Àmbit de govern i gestió institucional  

3.2.1. Objectius relatius a l’organització i govern interns 

Aquests objectius no són altres que els establerts en el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels 

centres educatius  i  el  Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius 

públics. 

 

Per a poder dur a terme aquests objectius, inclosos en els diferents decrets, es tindrà en compte a tots 

els membres de la comunitat educativa. Es farà a través de diferents estratègies que promouran la 

participació i la presa de decisions.  
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A nivell institucional el centre manté l’objectiu de mantenir les relacions necessàries per a la construcció 

del nou edifici.  

 

 

3.3. Àmbit de convivència i participació  

3.3.1. Normes de convivència 

Les normes de convivència estan recollides en el document del centre NOFC (s'ha d'afegir un enllaç al 

document) aprovat en juny del 2014 i revisat i actualitzat anualment. 

Els mecanismes i estratègies de què disposem per garantir un bon clima de convivència són:  

Servei de mediació 

 

El grup de mediació està format per professores del centre i per alumnes. Aquests alumnes poden 

formar part del grup si prèviament han cursat de forma satisfactòria  l’optativa “aprenem a ser 

mediadors” que s’ofereix a 2n d’ESO.  

El grup de professores es reuneix setmanalment per coordinar i adjudicar els diferents casos que 

necessiten atenció i per orientar a les tutories. 

 

 

Comissió de convivència.  

 

Està formada per membres del Consell Escolar (cap d’estudis, 2 professors, 1 alumne i 2 membres del 

sector de les famílies) i les reunions també és realitzen setmanalment.  

D’acord amb un model integrat de resolució dels conflictes, per abordar les diferents situacions en què 

ens podem trobar, aportem orientacions i apliquem protocols per recuperar la relació entre les parts, 

reparar-ne els danys i aportar resolucions positives a aquestes situacions 

 

 

Control d’assistència 

 

El professorat és el responsable de passar llista a cada hora i d’introduir-ne les possibles incidències a 

través d’un programari de control de faltes. 

 

Quan un alumne superi un nombre d’hores d’absència, 10h per a l’ESO i 30h al batxillerat, aplicarem el 

protocol d’absentisme acordat pel claustre i en els supòsits d’absentisme greu el protocol d’absentisme 

de la ciutat de Badalona 
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3.3.2. Pla d’acollida 

El centre disposa d’un pla d’acollida per a l’alumnat i llurs famílies, així com per al professorat de nova 

incorporació.  

L'acollida de l'alumnat nou comença el curs anterior al de la seva incorporació, amb les activitats del 

seminari de coordinació primària secundària en el què participen les tres escoles de les quals  prové la 

majoria de l'alumnat. Inclou visites de l'alumnat de primària al nostre centre, i del nostre alumnat als 

centres de primària. En les dates prèvies a la preinscripció es realitzen xerrades de la direcció als centres 

adscrits. La primera setmana del mes de juliol es convoca a les famílies de l'alumnat que definitivament 

ha estat assignat al centre a una reunió informativa.  

Quan l'alumnat s'incorpora al llarg del curs s'aplica un protocol que inclou una entrevista, de la mestra 

terapeuta o de la coordinadora CLIC, si és nouvingut, prèvia a la matriculació. Amb aquesta disposarem 

d’informació bàsica, personal i acadèmica per a poder assignar el grup més adient (centre de 

procedència, raons del canvi de centre, persones de referència al centre, currículum,...) 

L'acollida del professorat nou la fan la direcció i/o cap d'estudis, en una reunió on s'informa del context 

del centre, dels aspectes més importants del projecte educatiu i de les normes bàsiques de 

funcionament. Al llarg del curs es fa un seguiment per a comprovar la seva adaptació i atendre a les 

seves necessitats. 

 

3.3.3. Comunitat educativa 

3.3.3.1. Claustre de professorat 

El claustre de professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de 

l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. Així mateix és 

responsable de vetllar pel bon clima i funcionament del centre i participarà en el seu desenvolupament i 

acompanyament personal durant tota l’estada al centre. 

El personal d’administració i serveis PAS, també, participa en la tasca educativa del centre i des dels seus  

àmbits d’actuació col·labora en la l’aplicació i desenvolupament del PEC.  

3.3.3.2. Àmbit d’administració i serveis 

El personal d’administració i serveis (PAS) participa en la tasca educativa del centre i des dels seus 

àmbits d’actuació col·labora en l’aplicació i desenvolupament del PEC. Correspon al secretari/a ser el 

responsable d’aquest àmbit.  
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3.3.3.4. Consell de delegats i delegades 

L'òrgan de gestió de l'alumnat és el Consell de Delegats/aes, format pels delegats/des i subdelegats/des 

de tots els cursos del Centre, a més dels seus representants al Consell Escolar.  

 

3.3.3.5. Mares i pares d’alumnes 

Al nostre centre sempre ha existit una excel·lent relació i col·laboració amb l’associació de mares i pares 

d’alumnes. Aquesta col·laboració es materialitza curs rere curs en les múltiples contribucions que 

l’AMPA realitza a l’institut (reprografia, adquisició d’equipaments, activitats culturals i extraescolars,  

agendes i carpetes escolars, manteniment de la biblioteca, etc.). 

 

L’AMPA també organitza xerrades i conferències adreçades a les famílies que s’han de dinamitzar. 

També organitza uns tallers de reforç adreçats a aquells alumnes que tenen dificultats tant a l'hora de 

fer les diferents tasques com a l'hora d'organitzar-se per poder-les dur a terme. 

 

En l'horari de dilluns a dijous, per les tardes, els i les alumnes de l'Institut poden utilitzar l'espai de la 

biblioteca i el servei de préstec de llibres. En aquest mateix horari s'ofereix la possibilitat de gaudir de 

l'espai dels patis del centre, amb la vigilància d'una persona dinamitzadora d'aquest espai. 

 

Es manté una col·laboració molt estreta amb l'Associació Esportiva: en la gestió diària de possibles 

incidències de les diferents activitats esportives que es porten a terme, com el voleibol o el futbol, i en la 

recollida de dades de les sol·licituds del campus esportiu del mes de juliol. 

 

En la comissió que es va formar per part de l'Ajuntament per tal de fer un seguiment del procés de 

construcció del nou centre educatiu, també participa activament l'Ampa, conjuntament amb l'equip 

directiu. 

 

Es manté una comunicació fluïda, amb el professorat, per tal de detectar necessitats de l'alumnat  de 

famílies especialment vulnerables, perquè els i les alumnes puguin gaudir d'algun tipus d'ajut. 

Durant els propers cursos caldria mantenir i, si és possible potenciar encara més, la col·laboració amb 

l’AMPA. Ens plantegem la necessitat de treballar plegats per aconseguir una major implicació per part 

de les famílies en la millora dels hàbits saludables i dels hàbits d’estudi dels seus fills, així com en el 

control, seguiment i millora del seu rendiment acadèmic. 

 

4. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 

4.1. Projecte lingüístic 

El nostre projecte lingüístic parteix de la realitat escolar on es troba l’institut, ubicat al barri de Puigfred 
de Badalona. 
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Un dels objectius principals de la nostra tasca educadora ha de ser formar parlants plurilingües i 

pluriculturals amb respecte per la diversitat lingüística i cultural, partint de la llengua catalana com a 

llengua vehicular. 

El desenvolupament dels currículums i del projecte lingüístic pretenen garantir que els alumnes, en 

finalitzar l'ensenyament obligatori, assoleixin el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana. 

 

L’alumnat nouvingut fa una immersió en el coneixement de la llengua i cultura catalana que el permeten 

establir la base per a una bona integració dins i fora del centre, fomentant així la cohesió social entre 

l’alumnat. 

 

L’aprenentatge de llengües estrangeres té la intenció d’augmentar la competència comunicativa de 

l’alumnat i ampliar les seves possibilitats culturals i professionals. 

En el document PROJECTE LINGÜÍSTIC DE L'INSTITUT VENTURA GASSOL  (S'ha d'afegir l'enllaç)  estan 

especificades les actuacions i objectius del centre nostre centre quant a l'ús de les llengües. 

5. CRITERIS PER AL DESPLEGAMENT I LA INSERCIÓ DE LES 

TECNOLOGIES DIGITALS 

En el curs 2010/2011 el nostre centre va iniciar un procés d'incorporació de les eines i recursos digitals 

en tots els nivells educatius.  Ens vam implicar en el projecte Educat 1X1 (posteriorment eduCat 2.0) i 

continuem aplicant-lo als quatre nivells de l'ESO. Cada alumne d'ESO disposa d'un ordinador personal de 

propietat com a recurs didàctic. 

Disposem d'ordinadors de préstec per a garantir l'accés de tot l'alumnat a les activitats proposades 

davant de qualsevol incidència amb el seu. 

Actualment totes les aules d'ESO i batxillerat estan equipades amb pissarres digitals interactives i 

ordinador d'aula. 

La connectivitat del centre permet l'accés a internet de l'alumnat d'ESO  mitjançant la xarxa sense fil 

(WI-FI). 

S'utilitzen les TAC (moodle del centre, intranet, web) per involucrar a la comunitat educativa en els 

processos i activitats d'aprenentatge tant en horari lectiu com fora de l'aula. 

El professorat del centre té formació  en l'ús d'entorns virtuals d'aprenentatge per a poder utilitzar-los 

com a eina educativa. 

Amb aquest model de centre pretenem acostar aquests recursos a tot l'alumnat del centre 

independentment de la seva situació socioeconòmica i permetre amb això aconseguir alumnes 

competents digitalment i amb accés a la informació per internet, aspecte que considerem fonamental 

en la societat digital actual  
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L'adquisició d'aquesta competència digital tant per part de l'alumnat com del professorat ens facilitarà 

la incorporació a les  metodologies col·laboratives. 

 

6. INDICADORS DE PROGRÉS 

Els trets d'identitat del centre i els objectius educatius formulats en el PEC han de ser la referència dels 

projectes de direcció que presentin i desenvolupin els successius directors i directores de l'institut, tal i 

com s'ha explicat en capítols anteriors. Així mateix, els criteris d'avaluació i els indicadors de progrés 

dels projectes de direcció han d'estar d'acord amb els formulats en el PEC. 

 

Per avaluar s'utilitzen instruments d'avaluació (qüestionaris, enquestes, proves,...) i indicadors 

d'avaluació o de progrés (variables qualitatives o quantitatives de mesura senzilla) que estaran 

especificats en la Programació General Anual (PGA).   

En aquest sentit, la memòria anual de centre hauria de tenir en consideració els criteris d’avaluació que 

es desenvolupen als següents apartats.  

 

6.1. Resultats obtinguts per l’alumnat  

 

La memòria anual del centre recollirà els resultats obtinguts per l’alumnat en les avaluacions finals 

d’etapa i les avaluacions censals de competències i altres avaluacions externes. Aquestes aportaran 

dades significatives sobre cada alumne en particular i sobre el centre educatiu, que permetran, si 

s’escau, la introducció de millores.  

La memòria anual recollirà almenys els següents indicadors relacionats amb els resultats acadèmics de 

l’alumnat:  

 

Alumnat d’ESO  

o Taxa d’alumnes de 1r, 2n i 3r d’ ESO que promocionen al nivell següent  

o Taxa d’alumnes de 4t d’ESO que obtenen el títol de graduat  

o Resultats de les proves d’avaluació de 4t d’ESO  
 
 
 
 
Alumnat de batxillerat  
o Taxa d’alumnes de primer de batxillerat que promocionen a segon curs  

o Taxa d’alumnes de segon de batxillerat que obtenen el títol de batxiller  

o Taxa d’alumnes de segon de batxillerat que es presenten a les PAU  

o Taxa d’alumnes de segon de batxillerat que superen les PAU  
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6.2. Nivell d’assoliment dels objectius específics i de les actuacions 

previstes en les PGA.  

 
En l’elaboració de les PGA s’utilitzaran instruments de planificació que incloguin les actuacions a 

desenvolupar, el responsable o responsables, els recursos assignats (personals, materials i/o funcionals), 

el calendari previst i els instruments i indicadors d’avaluació que està previst utilitzar per a valorar el 

nivell d’assoliment de cada actuació. L’equip directiu decidirà quins són els instruments i indicadors 

d’avaluació més adients en cada cas, tenint en compte la naturalesa de les actuacions a valorar.  

A final de cada curs, la memòria anual de centre recollirà els resultats de les valoracions del grau 

d’assoliment de les actuacions previstes en la PGA.  

 

6.3. Valoracions, conclusions, acords i propostes de millora.  

A final de curs es realitzen reunions de balanç d'actuacions i resultats en el sí dels departaments 

didàctics, els equips docents de les diferents etapes i les diferents comissions.  

La memòria anual del centre recollirà les principals valoracions, conclusions, acords i propostes de 

millora que es generin en aquests àmbits.  

 

6.4. Altres indicadors  

A les PGA i les memòries anuals s'inclouen les dades relatives  als següents aspectes, que permetran 

analitzar i reflexionar sobre la idoneïtat de les estratègies utilitzades i fer propostes de millora.  

 

 o Taxa d’absentisme entre l’alumnat de les diferents etapes  

o Taxa d’abandonament escolar a les diferents etapes.  

o Nombre d’amonestacions escrites. 

o Nombre d’expedients disciplinaris incoats.  

 

7. APROVACIÓ, DIFUSIÓ I REVISIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU 

7.1. Aprovació del PEC  

Segons la normativa vigent, l’aprovació del projecte educatiu correspon al director o directora del 

centre prèvia consulta preceptiva al consell escolar del centre - òrgan de participació de la 

comunitat escolar en el govern del centre-, el qual expressa el suport al projecte per una majoria de 

les tres cinquenes parts dels membres. 
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7.2. Difusió del PEC  

Totes les persones membres de la comunitat educativa tenen el dret i l’obligació de conèixer el PEC. 

Amb aquests efectes, caldrà mantenir el document a la seva disposició i facilitar-los-en el coneixement. 

El document estarà disponible al portal web de l’institut, Moodle i es podrà consultar en la secretaria del 

centre, i a la sala de professors.  

En el moment de la seva incorporació a l’institut s’informarà l’alumnat i les famílies sobre els trets 

d’identitat del centre i la resta de continguts del PEC.  

 

Donat que els objectius generals i els criteris pedagògics del PEC regeixen i orienten l’activitat 

professional de tot el personal que treballa a l’institut, en els protocols d’acollida del professorat i de la 

resta de personal de nova incorporació al centre caldrà establir mesures que facilitin el coneixement del 

projecte educatiu a tots els professionals que s’hi incorporin.  

 

7.3. Revisions del PEC  

 
L’aprovació del PEC per part del consell escolar és un acte formal que indica un reconeixement explícit, 

una autorització institucional pel seu desenvolupament, però no suposa el final del camí. El PEC s’ha de 

seguir construint de manera contínua, mitjançant les millores suggerides a través de la seva aplicació.  

Segons el decret d’autonomia de centres, correspon al director o directora formular, quan s’escaigui, la 

proposta inicial del PEC i les modificacions i adaptacions corresponents.  

 

En qualsevol cas, la modificació del PEC ha de comptar amb l’aprovació del consell escolar del centre. Si, 

a proposta de qualsevol membre o sector de la comunitat educativa, es vol plantejar introduir alguna 

modificació en el projecte educatiu, caldrà presentar una proposta raonada davant del consell escolar 

del centre. El consell escolar estudiarà la proposta i serà acceptada si obté l’aprovació de, com a mínim, 

dues terceres parts dels vots de les persones membres del consell escolar.  

 

En cas que la modificació proposada comporti canvis substancials en la formulació del projecte educatiu 

caldrà posar en marxa un procés de revisió que impliqui la màxima participació dels diferents sectors de 

la comunitat educativa del centre. 
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8. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE   
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9. REFERÈNCIES NORMATIVES  

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.  

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009 

Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010)  

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu 

professional docent (DOGC núm. 5753, de 11.11.2010). 

Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció 

dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.  

 

Decrets reguladors de l'ordenació curricular i les ordres d'avaluació consegüents: 

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

(DOGC núm. 5183, de 29.7.2008). 

Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels 

llocs de treball docents (DOGC núm.6591, de 27.3.2014).  

Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria 

(DOGC 6945 de 28.8.2015). 

Resolució de 27 de novembre de 2015 per la qual s’estableixen les instruccions per al procés d’avaluació 

de l’educació secundària obligatòria del curs 2015-2016. 

Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i 

requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 5155, de 

18.6.2008). 

Aquesta Ordre està modificada per l'Ordre ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l'Ordre 

EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits 

formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6088, de 15.3.2012). 

Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i 

requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva 

adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn (DOGC núm. 5287, de 

30.12.2008 

Aquesta Ordre està modificada per l'Ordre ENS/62/2012, de 15 de març, de modificació de l'Ordre 

EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits 

formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les 

particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn (DOGC núm. 6094,de 23.3.2012). 

 
Els decrets que regulen l'ordenació curricular i les ordres d'avaluació consegüents estableixen aspectes 

relatius a les concrecions curriculars, l'atenció a la diversitat, l'orientació i l'avaluació que el PEC ha de 

contenir.
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10. ANNEXOS 
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ANNEX 1  Carta de compromís educatiu d'ESO 

Carta de compromís educatiu d’ESO 

 

Les persones sotasignades,  Rosario Abadía Barrios,  com a directora del centre educatiu Institut Ventura Gassol i 

....................................................……................................………..............……..........(nom i cognoms), (pare, mare, 

tutor, tutora) de l’alumne/a ..................................................................................................…, reunits a la localitat de 

Badalona amb data 2 de juliol de 2015, conscients que l’educació dels joves implica l’acció conjunta de la família i 

de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents compromisos: 

Per part del centre 

 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna. 

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar. 

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna sempre que 

respecti els drets humans i la legalitat vigent. 

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre. 

5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic i, si 

escau, explicar els resultats de les avaluacions. 

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats 

específiques de l’alumne o alumna dins de les possibilitats i recursos del centre i mantenir-ne informada la 

família. 

7. Mantenir comunicació regular amb la família consistirà en tres butlletins de notes, un al final de cada 

avaluació i una preavaluació qualitativa a la meitat de la primera i segona avaluació, per informar-la de 

l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a. Mantenir un mínim d’una entrevista anual amb la família que 

serà demanada per la família o pel tutor/a indistintament. 

8. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne/a al centre, i qualsevol altra circumstància 

que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 

9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família. 

Per part de l'alumne 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i l’equip directiu. 

2. Respectar les NOFC, especialment les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les 

classes. 

3. Mostrar-se respectuós dins i fora de l’aula amb el professorat, els companys i la resta de membres de la 

comunitat educativa.  

4. Ser autoexigent i crític amb si mateix. Acceptar les orientacions i recomanacions del professorat. 

5. Complir amb el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, amb els 

hàbits d’higiene necessaris per a la convivència i amb les tasques encomanades a casa pel professorat. 

6. No fer ús de cap tipus de dispositiu electrònic, especialment els telèfons intel·ligents (smartphones), en horari 

lectiu, ni a l'aula ni als passadissos, si no és de forma puntual i amb permís del professor.  
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El no compliment d'aquesta norma suposarà una amonestació per escrit i la retirada de l'aparell per part del 

professorat i el seu lliurament a direcció. El pare, mare o tutor de l'alumne/a s'haurà de posar en contacte 

amb direcció o cap d'estudis per concretar quan el podran venir a recollir. 

 

Per part de la família 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i l’equip directiu. 

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries 

per aplicar el projecte educatiu del centre. 

3. Educar el fill o filla en el respecte a les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que 

afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. 

4. Contribuir a que el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats 

acadèmiques, els hàbits d’higiene necessaris per a la convivència i també perquè faci les tasques 

encomanades a casa pel professorat. 

5. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar. 

6. En cas de discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la 

formació del fill o filla, adreçar-se en primera instància al centre per contrastar-les, mitjançant entrevista amb 

el tutor o tutora que tingui assignat el seu fill o filla 

7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge. 

8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 

9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla. 

10. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 

 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  

 

 La directora del centre   La família (pare, mare o tutor/a)  L'alumne/a 

  

 Nom: Rosario Abadía Barrios  Nom:     Nom:  

           

 Signatura     Signatura    Signatura 

 

Badalona.            de                    de    201  
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ANNEX 2  Carta de compromís educatiu de BATXILLERAT 

Carta de compromís educatiu de batxillerat 

 

Les persones sotasignades,  Rosario Abadía Barrios,  com a directora del centre educatiu Institut Ventura 

Gassol,  l'alumne/a ......................……................................………..............……......... de ............. curs de batxillerat, i el/la 

seu/seva pare/mare/tutor/a..............................................................................................................……..……..…................................ 

conscients que l’educació dels joves implica l’acció conjunta de la família, l'alumne/a i de l’escola, signem 

aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents compromisos: 

Per part del centre 

 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o 

alumna. 

 

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar. 

 

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna sempre 

que respecti els drets humans i la legalitat vigent. 

 

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC). 

 

5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic i, 

si escau, explicar els resultats de les avaluacions. 

 

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats 

específiques de l’alumne o alumna dins de les possibilitats i recursos del centre i mantenir-ne informada 

la família. 

 

7. Formar els alumnes amb rigor, de forma que puguin desenvolupar  la seva autonomia personal per 
contribuir al seu projecte vital  i afrontar amb garanties els posteriors estudis, tant 
universitaris com de cicles formatius de grau superior o altres ensenyaments. 

 

8. Mantenir  una comunicació regular amb la família per informar-la  de l’evolució acadèmica i personal de 

l’alumne/a. Aquesta informació es farà mitjançant el  lliurament de tres butlletins de notes, un al final de 

cada avaluació i un mínim d’una entrevista anual, que serà demanada per la família o pel tutor/a 

indistintament. 

 

9. Comunicar a la família, les faltes d’assistència no justificades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol 

altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 

 

10. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família. 

 

Per part de l'alumne 

 

7. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i l’equip directiu. 

 

8. Respectar les  NOFC, especialment les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de 

les classes. 
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9. Mostrar-se respectuós dins i fora de l’aula amb el professorat, els companys i la resta de membres de la 
comunitat educativa.  

 

10. Ser autoexigent i crític amb si mateix. Acceptar les orientacions i recomanacions del professorat. 

 

11. Complir amb el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques,  amb 

els hàbits d’higiene necessaris per a la convivència i  amb les tasques encomanades a casa pel professorat. 

 

12. No fer ús de cap tipus de dispositiu electrònic, especialment els telèfons intel·ligents (smartphones), en 
horari lectiu, ni a l'aula ni als passadissos, si no és de forma puntual i amb permís del professor.  
El no compliment d'aquesta norma suposarà una amonestació per escrit i la retirada de l'aparell per part 

del professorat i el seu lliurament a direcció. El pare, mare o tutor de l'alumne/a s'haurà de posar en 

contacte amb direcció o cap d'estudis per concretar quan el podran venir a recollir.  

  

Per part de la família 

 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i l’equip directiu. 

 

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són 

necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. 

 

3. Educar el fill o filla en el respecte a les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les 

que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. 

 

4. En cas de discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en 

la formació del fill o filla, adreçar-se en primera instància al centre per contrastar-les, seguint el protocol  

reglamentari: tutor/a- coordinadors/es -cap d’Estudis- direcció. 

 

5. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge. 

 

6. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 

 

7. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla. 

 

 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  

 

     La directora del centre       La família (pare, mare o tutor/a)      L'alumne/a  

  

    Nom:  Rosario Abadía Barrios     Nom:       Nom:  

           

 

 

 

Signatura      Signatura    Signatura 

 

Badalona,              de                             de  201
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AMPA 

Mares i pares 


