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0. Introducció 

El projecte educatiu de centre (PEC) és una proposta global d’actuació que, en el us de la 

seva autonomia, realitza el centre i la comunitat educativa per, en coherència amb els 

principis educatius i amb les necessitats derivades del seu entorn, donar una resposta 

educativa de qualitat a tots i cadascun dels alumnes en un marc escolar i social inclusiu, 

des d’un model democràtic de centre que promou la convivència, obert i compromès amb 

el seu entorn i amb el seu desenvolupament professional. 

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l’Institut Vicenç Plantada esdevé l’eix vertebrador 

de les accions i relacions de la comunitat educativa que actua en el centre. Tot i que l’Institut 

depèn del Departament d’Ensenyament i ha de seguir les directrius establertes en matèria 

educativa, en aquest projecte se’n defineix la seva singularitat. Per això, aquest document 

conté els seus trets d’identitat, objectius i projecció de futur. Des d’aquesta perspectiva no 

s’ha de considerar, per tant, com un document burocràtic, sinó com el recull de principis 

fonamentals que conformen la cultura del centre. Estableix el marc general de la gestió de 

l’acció educativa, l’organització pedagògica, els continguts dels ensenyaments, i la relació 

entre els diferents sectors de la comunitat educativa. 

Per això es completa i es defineix total i conjuntament amb el: 

• Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC): Defineixen i 

concreten els drets i deures dels membres de la comunitat educativa. Regulen la 

convivència i expliciten l’organització i les responsabilitats dels òrgans de govern, 

institucionals, de funcionament i gestió de l’Institut. 

• Projecte Curricular de Centre (PCC): Defineix l’ordenació i organització dels 

ensenyaments que s’imparteixen al centre, així com les directrius pedagògiques 

que se segueixen. 

• Pla d’Acció Tutorial (PAT): Regula, concreta i fixa els protocols en l’exercici de la 

tutoria i la coordinació dels equips docents com a eina fonamental per a la formació 

integral de l’alumnat. 

• POC (Projecte d’Orientació del Centre): on es vertebren totes les actuacions i 

activitats d’acompanyament i orientació de l’alumnat al llarg de l’escolaritat, 

elements claus en l’assoliment de l’equitat i cohesió. 

• Projecte d’atenció a la diversitat (PAD): 
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• Projecte de convivència: reflecteix les accions que el centre educatiu desenvolupi 

per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència 

i la gestió positiva dels conflictes. 

• Pla TAC: recull les característiques actuals del centre amb relació a les TAC, es 

defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel què 

fa als aspectes organitzatius, didacticopedagògics i curriculars. 

• Projecte Lingüístic de Centre (PLC): Estableix les pautes d'ús de la llengua 

catalana i el tractament de la resta de llengües que tenen presència dins la vida 

diària del centre. 

• Projecte Cultural del Centre: Estableix el conjunt d’activitats i projectes organitzats 

pel centre o per altres entitats i/o institucions per tal de complementar la formació 

de l’alumnat a l’aula. 

• Projecte de direcció (PdD): Ordena i regula el desplegament i l’aplicació del PEC 

per al període de mandat de la direcció i n’ha de concretar l’estructura organitzativa. 

• Programació General Anual (PGA): El Projecte de direcció es concreta, cada curs, 

mitjançant les PGA, que han de permetre assolir els objectius formulats en el 

projecte. 

En aquest sentit, el PEC s’erigeix com l’instrument necessari per exercir l’autonomia del 

centre. Afavoreix una millora de la qualitat del servei educatiu i fomenta la cohesió social. 

Ha estat elaborat recollint les aportacions dels diferents sectors de la Comunitat educativa  

i ha estat aprovat pels òrgans col·legiats del centre: Consell Escolar i Claustre. Tot i els 

principis de continuïtat i estabilitat és obert a modificacions futures i a noves aportacions, 

però sense que suposin un canvi significatiu dels seus principis generals. És deure de 

l’Equip Directiu donar-lo a conèixer i fomentar-ne la difusió entre la comunitat educativa. El 

respecte a aquest projecte esdevé una obligació de tots: professorat, alumnat, famílies i 

personal d’administració i serveis; sens perjudici dels drets i deures reconeguts per la 

normativa en matèria de legislació educativa. 

Procediment de revisió, actualització i aprovació: considerem que, com a mínim cada 4 

cursos escolars, i coincidint amb el Projecte de Direcció, hi haurà d'haver una revisió del 

PEC, impliqui o no modificacions. Per tal de dur a terme aquesta revisió s'utilitzaran els 

mateixos procediments i canals que per a la seva elaboració: els diferents òrgans 

col·legiats Claustre i Consell Escolar. 



 
 
 

Projecte Educatiu Data d’aprovació: Pàgina 3 de 17 

 
 

1. Context 

1.1. Història i ubicació del centre 

L’Institut Vicenç Plantada es troba situat a la localitat de Mollet del Vallès i va néixer a l’any 

1976, a l’avinguda de Jaume I, amb el nom de “Instituto de Enseñanza Secundaria”. A l’any 

1979 es trasllada a l’edifici actual al barri de Santa Rosa. A finals de la dècada dels 80 el 

centre adquireix l’actual nom coincidint amb la consolidació dels tres grans instituts que hi 

havia al municipi. 

Actualment l’Institut Vicenç Plantada és un dels quatre instituts públics del municipi, és un 

centre de tipus B, i s’imparteix ESO, Batxillerat i un cicle formatiu de grau mitjà i un de grau 

superior, ambdós de la família d’Activitats físiques i esportives. 

En els últims anys té aproximadament uns 500 alumnes a l’ESO, uns 200 a batxillerat i uns 

100 a cicles formatius. 

1.2. Característiques de l’alumnat i famílies 

El centre està situat al barri de Santa Rosa a Mollet del Vallès, i acull alumnat de tot Mollet; 

especialment de la seva àrea de proximitat assignada: els barris de la Plana Lledó, de Can 

Borrell, de Col·legis Nous i del Centre. El 65 % del nostre alumnat són fills de catalans, el 

20% els pares són de la resta del territori espanyol, un 4,1% tenen els pares de la resta 

d’Europa i la resta són de Sud-Amèrica o bé d’Àfrica (Marroc, principalment), segons dades 

del curs 2018-19. 

El nivell socioeconòmic de les famílies és molt variat, tot i que es podria situar en una franja 

mitjana-baixa. Cal ressaltar que a l’Institut tenim casos de famílies que reben ajuts dels 

Serveis Socials municipals, i d’altres que tot i no rebre ajudes tenen greus dificultats 

econòmiques. 

Els alumnes d’ESO de l’Institut Vicenç Plantada provenen majoritàriament de les diferents 

escoles públiques de Primària del municipi. A Batxillerat, una part dels alumnes són de la 

casa, i l’altra provenen majoritàriament dels centres privat-concertats del municipi (3 dels 

quatre només imparteixen fins a 4t d’ESO). A Cicles Formatius arriben alumnes dels 

diferents municipis de la comarca. 
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2. Principis rectors – caràcter propi i identitat 

2.1. Principis rectors (LEC) 

2.1.1. Principis generals 

El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l'Estatut, es 

regeix pels principis generals següents: 

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l'Estatut i la resta 

de legislació vigent. 

b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d'una societat democràtica: la 

llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 

c) La universalitat i l'equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats i la integració de 

tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb 

fons públics. 

d) El respecte de la llibertat d'ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat 

d'elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders públics, 

la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes. 

e) El pluralisme. 

f) La inclusió escolar i la cohesió social. 

g) La qualitat de l'educació, que possibilita l'assoliment de les competències bàsiques 

i la consecució de l'excel·lència, en un context d'equitat. 

h) El conreu del coneixement de Catalunya i l'arrelament dels alumnes al país, i el 

respecte a la convivència. 

i) El respecte i el coneixement del propi cos. 

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

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

dels recursos naturals i del paisatge. 

l) El foment de l'emprenedoria. 

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

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

o) L'educació al llarg de la vida. 

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

moral que vagi d'acord amb llurs conviccions. 

q) L'exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

2.1.2. Principis específics 

El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents: 



 
 
 

Projecte Educatiu Data d’aprovació: Pàgina 5 de 17 

 
 

a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i 

socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, 

amb un ensenyament de base científica, que ha d'ésser laic, d’acord amb l'Estatut, 

en els centres públics i en els centres privats en què ho determini llur caràcter propi. 

b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon 

aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals. 

c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena 

integració social i laboral. 

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

e) L'estímul i el reconeixement de l'esforç i la valoració del rigor, l'honestedat i la 

constància en el treball. 

f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania. 

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

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

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

el mitjà de transmissió. 

2.1.3. Principis organitzatius 

El sistema educatiu es regeix pels principis organitzatius següents: 

a) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada. 

b) La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la 

societat. 

c) L'autonomia de cada centre. 

d) La participació de la comunitat educativa. 

e) La promoció del reconeixement social i professional del professorat. 

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

possible. 

g) La programació de les necessitats educatives territorialment i socialment 

equilibrada que emmarca tots els centres sostinguts amb fons públics. 

h) La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb els ajuntaments i altres 

administracions públiques. 

2.2. Caràcter propi 

A l’institut Vicenç Plantada creiem en la persona que hi ha darrera de cada nen. Com a 

centre d’ensenyament públic, volem aconseguir l’educació integral de l’alumnat, tenint en 

compte l’adquisició de coneixements i la formació en valors en un entorn educatiu que vol 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Vicenç Plantada 

 

Projecte Lingüístic  Data d’aprovació: Pàgina 6 de 17 

 
 

ser integrador i inclusiu, identificat amb els valors propis de l’ensenyament públic al nostre 

país: equitat, laïcitat i catalanitat. 

2.3. Trets d’identitat 

A l’institut Vicenç Plantada volem esdevenir: 

• Un institut que generi unes altes expectatives d’èxit en el seu alumnat... 

• Un centre que asseguri les competències bàsiques com a mínim i per a tothom a 

l’educació secundària obligatòria. 

• Un institut on es doni una atenció preferent a les llengües estrangeres, les TAC, 

l’esport,... 

• Un centre on el clima relacional entre els membres de la comunitat educativa 

afavoreixi la confiança, la participació i el respecte, on tothom es senti satisfet pels 

resultats obtinguts. 

Impulsem, com a Valors principals, el respecte, la responsabilitat, l’empatia, el plaer 

d’aprendre, el compromís social, l’esforç en la millora personal contínua, la participació i 

l’orgull de pertànyer a l’institut.  

3. Característiques del centre 

3.1. Espais i instal·lacions 

L’Institut Vicenç Plantada de Mollet està situat al carrer Palau-Solità i Plegamans, 8 i consta 

de: 

a) Edifici central que consta de dues plantes. A la planta baixa trobem: 

i. Consergeria 

ii. Secretària 

iii. Sala de professorat 

iv. Despatxos de directora, cap d’estudis i coordinació pedagògica 

v. Sales de visita 

vi. Aula de música 

vii. Aules ordinàries 

A la primera planta tenim: 

i. Laboratori de ciències naturals 

ii. Laboratori de física 

iii. Laboratori de química 

iv. Aula d’idioma 

v. Seminaris, reconvertits en aules 

vi. Aules ordinàries 

vii. Arxiu 

b) Edifici annex, d’una única planta, amb: 

i. Sala d’actes 

ii. 2 tallers de tecnologia 

iii. Aula SIEI 

iv. Gimnàs 
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v. AMPA 

vi. Cantina 

3.2. Oferta formativa 

Oferta d’ensenyament i grups autoritzats, tal i com consta a l’oficina virtual de la Generalitat 

de Catalunya: 

• EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO) 

• BATXILLERAT 

o Batxillerat de ciències i tecnologia 

o Batxillerat d’humanitats i ciències socials 

o BATXIBAC 

• CICLES FORMATIUS 

o Cicle formatiu de Grau Mitjà de Conducció d’activitats fisicoesportives en el 

medi natural 

o Cicle formatiu de Grau Superior d’Animació d’activitats físiques i esportives 

4. Plantejaments institucionals 

El marc normatiu que s’ha tingut en compte a l’hora d’elaborar aquest projecte educatiu ha 

estat: 

• LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació - LEC 

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

• DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics 

i del personal directiu professional docent. 

• DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 

secundària obligatòria. 

• DECRET 142/2008, de 15 de juliol, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat. 

• RD. 1538/2006, de 15 de desembre, d’ordenació general de la formació 

professional del sistema educatiu. 

• DECRET 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional 

inicial. 

5. Plantejaments educatius 

Les nostres prioritats són l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, desenvolupant al màxim 

les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de l’equitat i 

garantia de la cohesió social.  

5.1. Línies d’actuació 

Les actuacions previstes per al desplegament i aplicació del projecte educatiu es basen en 

les següents característiques: 

➢ Que s’ajusti a la realitat de l’alumnat i l’entorn a partir de les necessitats i propostes 

reals del centre 
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➢ Participatiu, ja que comportarà un major grau de compromís. 

➢ Motivador, tant per al professorat com per l’alumnat. 

➢ Dinàmic, flexible, amb trets d’identitat que possibilitin l’adaptació als canvis. 

➢ Amb visió de futur 

Les línies d’actuació queden dividides en tres grans grups: 

1. Encaminades a millorar els resultats educatius 

2. Encaminades a potenciar l’equitat i reduir l’abandonament escolar prematur 

3. Encaminades a millorar la imatge del centre i la relació amb l’entorn 

5.2. Objectius educatius 

Les prioritats i els plantejaments educatius que ens proposem com a comunitat educativa 

se sintetitzen en dos objectius generals i un de propi del centre. Objectius que recullen 

estratègies per dissenyar activitats adreçades a consolidar les competències bàsiques i 

oferir entorns d’aprenentatge d’excel·lència, potenciant els mecanismes per donar resposta 

als diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat (OBJECTIU ESTRATÈGIC NÚM. 1 

“Millorar els resultats educatius”); i per fomentar la coeducació, la convivència satisfactòria 

i la inclusió (OBJECTIU ESTRATÈGIC NÚM. 2 “Millorar la cohesió social”). Com a objectiu 

propi de centre, ens proposem millorar la imatge del centre, la seva relació amb l’entorn i 

el seu funcionament intern. Aquests tres objectius generals es concreten en els següents 

objectius més específics, classificats per àmbits pedagògic, de govern institucional, 

administratiu, humà i de serveis: 

Es passaria a enumerar i detallar els objectius per a cada àmbit. 

6. Currículum 

6.1. Criteris d’organització pedagògica 

• Possibilitat de treball per projectes. 

• Distribució d’àrees i matèries per cicles i cursos, l’ús de l’espai, l’agrupació 

d’alumnes,.. 

• Projecte lingüístics potenciant l’anglès i el francès. Projecte Columbus. 

• Acció tutorial 

• Projectes d’innovació pedagògica i curricular 

6.2. El projecte curricular 

El projecte curricular de centre (PCC) està recollit en el document PCC formant part dels 

Documents Estratègics de Centre. 
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6.3. L’avaluació i promoció 

• Procés d’avaluació i promoció recollits a les NOFC 

• Plans individualitzats i personals 

7. L’organització 

7.1. Criteris que defineixen l’estructura organitzativa 

• Projecte Columbus 

• Projectes de diversitat 

• Projecte de convivència 

• Projecte Futur 

• Programa AulaUAC 

• Tutories 

7.2. Organigrama 

Organigrama del centre amb totes els elements de la comunitat educativa 

7.3. Lideratge i equips de treball 

Existeixen un gran nombre de característiques que es demanen a un/a director/a que té la 

responsabilitat de liderar el centre: visionari, percebre el canvi, potenciar la innovació, 

capacitat d’escoltar i comunicar-se, respectar la diversitat de posicions, optimitzar recursos, 

saber rectificar, implicar-se per encomanar-ho als altres, generar confiança, tenir altes 

expectatives respecte a l’alumnat i al professorat, tenir habilitats socials, ser constant, 

generar un bon clima laboral, entendre l’entorn canviant, acompanyar...  

Però la participació és essencial per aconseguir una dinàmica adequada de funcionament 

i una garantia d’eficàcia i eficiència en relació als objectius que es proposin. 

Cal doncs un lideratge compartit fonamentat en la cultura de la participació i per tant la 

creació d’espais de col·laboració amb la direcció per tal de treballar en equip en la definició 

dels grans objectius del centre per aconseguir millors resultats en l’organització.  

Mantenir unes bones relacions amb l’administració i tots els agents de la comunitat 

educativa (consell escolar, equips docents, AMPA, empreses, organitzacions d’àmbit local 

i comarcal...), potenciar el treball en equip, implicar el professorat en la gestió i dinàmica 

de funcionament del centre, i desenvolupar tant la comunicació horitzontal com la vertical.  

Per tant el lideratge educatiu passa necessàriament per la condició de ser compartit o 

distribuït. Aquest fet genera una sèrie de petits líders en determinades parcel·les de 
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coneixement. Aquest lideratge neix d’unes qualitats personals i professionals dels que 

comparteixen la gestió del centre, que en bona part poden ser adquirides però que 

necessàriament han de tenir una base ètica. 

8. La inclusió 

8.1. Principis d’inclusió i coeducació 

- Preveure l’acollida dels professors nous i de les famílies que matriculen els seus 

fills per primera vegada en el centre i, especialment, la de les famílies dels alumnes 

amb necessitats educatives especials. 
- Fomentar l’educació intercultural en un marc de diàleg i convivència. 

- Promoure l’equitat a fi d’evitar qualsevol tipus de marginació. 

- Coordinar degudament en el centre les actuacions en matèria de llengua, 

interculturalitat i cohesió social. 

- Coordinar degudament en el centre les actuacions per a l'atenció dels alumnes amb 

necessitats educatives específiques. 

- Dissenyar i desenvolupar estratègies i actuacions orientades a la millora de la 

convivència i a la gestió positiva dels conflictes. 

- Promoure actuacions que afavoreixin en els alumnes el compromís cívic i el servei 

a la comunitat. 

8.2. L’acollida 

El pla d’acollida està recollit en el document PA formant part dels Documents Estratègics 

de Centre. 

8.3. La diversitat 

S’ha de definir: 

- Criteris que orienten l’atenció a la diversitat 

o Criteris d’atenció a la diversitat a l’aula tenint en compte el context personal 

de alumnat i el procés d’aprenentatge. 

o Criteris organitzatius d’atenció a la diversitat. Tenint en compte els següents 

instruments: 

▪ El tècnic d’Integració Social 

▪ L’aula d’acollida 

▪ Atenció individualitzada 

▪ Reforç educatiu 

▪ Company-Tutor, ... 

o Criteris per atendre la diversitat en relació a la metodologia 

o Criteris per atendre la diversitat en relació a l’avaluació 

El pla d’atenció a la diversitat està recollit en el document PAD. 
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9. Convivència 

9.1. Valors i objectius per a l’aprenentatge de la convivència 

Basant-nos en els valors del centre: el respecte, la responsabilitat, l’empatia, el plaer 

d’aprendre, el compromís social, la millora personal contínua, la participació i l’orgull de 

pertànyer a l’institut, ens ha de permetre assolir els objectius per a l’aprenentatge de la 

convivència. 

 Aquests objectius són: 

1. Elaborar un projecte de convivència global amb la participació de tota la comunitat 

educativa per tal de gestionar i orientar les actuacions i els processos. 

2. Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat. 

3. Ajudar a cada alumne a relacionar-se amb ell mateix, amb els altres i amb el món. 

4. Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora de 

la convivència del centre i l’entorn. 

5. Garantir l’aplicació ferma i flexible de les normes bàsiques. 

6. Fomentar la cultura de la mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte. 

7. Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan 

possible preservar i enriquir la vida de totes les persones. 

9.2. Pla de convivència 

El projecte de convivència és el document que engloba en conjunt d’accions encaminades 

a la millora de la convivència en el centre educatiu i, per tant, recull les intervencions que 

el centre educatiu desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat 

educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes. 

10. Tutoria 

10.1. Objectius de l’orientació i seguiment de l’alumne 

L’acció tutorial comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes, ha de contribuir 

al desenvolupament de la personalitat de l’alumne i els ha de prestar l’orientació de caràcter 

personal, acadèmic i, si escau, professional que els ajudi a assolir la maduresa personal i 

la integració social. Per facilitar a les famílies l’exercici del dret i el deure de participar i 

d’implicar-se en el procés educatiu dels seus fills, el centre ha d’establert els procediments 

de relació i cooperació amb les famílies previstos a la carta de compromís educatiu, i els 

facilita la informació sobre l’evolució escolar i personal de seus fills. 

L’acció tutorial ha d’incorporar elements que permetin la implicació dels alumnes en el seu 

procés educatiu. En particular, ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva 

en el grup classe i a la implicació dels alumnes en la dinàmica del centre. L’acció tutorial 
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ha d’emmarcar el conjunt d’actuacions que tenen lloc en el centre educatiu, tot integrant 

les funcions del tutor/a i les actuacions de tots els agents educatius, especialment dels 

professors d’orientació educativa. 

10.2. Pla d’acció tutorial 

El pla que recull l’acció tutorial està recollit en el document PAT formant part dels 

Documents Estratègics de Centre. 

11. Participació 

11.1. Mecanismes, òrgans i àmbits de participació 

Vies de participació: 

Participació del professorat 

- Departaments didàctics 

- Consell Escolar 

Participació de l’alumne 

- Consell de delegats 

- Consell Escolar 

Participació de les famílies 

- Carta de compromís 

- AMPA 

- Consell Escolar 

Coordinació primària secundària 

La rendició de comptes 

 que ha de complir els següents requisits: 

- La transparència, és el mecanisme mitjançant el qual es disposa d’informació 

rellevant per establir una valoració. 

- La participació, ha de permetre tenir en compte l’opinió dels grups d’interès de 

l’institut. 

- L’avaluació, ha de possibilitar establir els resultats obtinguts i incorporar-los a les 

decisions. 

A qui: 

- Al consell escolar 

- Al claustre de professors 

- Direcció 
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- Inspecció 

-  

12. Regim lingüístic 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a llengua 

vehicular d’ensenyament i aprenentatge i en les activitats internes i externes de la 

comunitat educativa: activitats orals i escrites de l’alumnat i del professorat, exposicions del 

professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, i 

comunicacions amb les famílies. L’objectiu fonamental del projecte educatiu és aconseguir 

que tot l’alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar l’educació 

obligatòria, de manera que pugui utilitzar normalment i de manera correcta el català i el 

castellà, i pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits senzills en una o dues 

llengües estrangeres decidides pel centre. El projecte lingüístic està recollit en el document 

PL formant part dels Documents Estratègics de Centre. 

13. Avaluació interna 

L’avaluació interna, o autoavaluació és realitzada pels òrgans de govern i de coordinació i 

per diferents sectors de la comunitat educativa. 

Ha de complir les següents fites: 

- Ha d’esdevenir una cultura que ha d’impregnar una gran part de les actuacions del 

centre. 

- Ha de ser un mecanisme regulador, que permeti descriure, valorar i reorientar les 

accions que es duen a terme, i al mateix temps ha de ser un procés continu 

d’aprenentatge i creixement professional, que comporti la reflexió crítica i la 

discussió pedagògica dins del centre. 

- Ha d’esdevenir una pràctica d’innovació i de canvi en quant ha de potenciar la 

renovació dels processos d’ensenyament i aprenentatge a benefici de la millor 

atenció a les necessitats de l’alumnat, al mateix temps que ha d’incidir en la millora 

professional dels docents. 

14. Indicadors de progrés 

A aquests indicadors del Projecte Educatiu de Centre, han d’estar alineats amb els 

indicadors de l’Acord de Coresponsabilitat amb el Departament d’Ensenyament (ACDE), 

del Pla de qualitat i millora i els aportats pel Departament d’Ensenyament a través de la 

inspecció educativa i de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, tots ells han de 

ser els fonaments per a avaluar l’exercici de la direcció del centre i basats en indicadors de 
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context, resultats, processos i recursos i es concreten en el següent: (poso alguns a mode 

d’exemple) 

Indicador/s per la MILLORA DELS 
RESULTATS EDUCATIUS (OBJECTIU 
1) 

F
o
n

ts
 

P
u

n
t 

d
e
 

re
fe

rè
n
c
ia
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s
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m
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t 
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a
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e
 c

à
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u
l 

Índex d’alumnat que promociona de curs a 
1r,2n i 3r d’ESO respecte del total d’avaluats 

Alumnes 
1r, 2n i 3r 
d’ESO 

>90% Av. 
Final 

n. 
alumnes 
que 
superen * 
100 /n. 
total 
d’alumnes  

Índex d’alumnat que assoleix el graduat de 
l’ESO respecte del total d’avaluats 

Alumnes 
4t d’ESO 

>95% Av. 
Final 

n. 
alumnes 
que 
superen * 
100 /n. 
total 
d’alumnes  

Índex d’alumnat que supera les proves de 
competències bàsiques respecte del total 
presentats 

Alumnes 
4t d’ESO 

>95% Proves 
de CB 
de 4t 

n. 
alumnes 
que 
superen * 
100 /n. 
total 
d’alumnes  

Índex d’alumnat que assoleix el títol de 
Batxillerat respecte del total d’avaluats 

Alumnes 
2n 
batxillerat 

>80% Av. 
Final 

n. 
alumnes 
que 
superen * 
100 /n. 
total 
d’alumnes  

Índex d’alumnat de Batxillerat que supera les 
PAU respecte del total presentats 

Alumnes 
2n 
batxillerat 

100% PAU n. 
alumnes 
que 
superen * 
100 /n. 
total 
d’alumnes  

Índex d’alumnat que supera el CFGM respecte 
del total d’avaluats 

Alumnes 
CFGM 

>90% Av. 
Final 

n. 
alumnes 
que 
superen * 
100 /n. 
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total 
d’alumnes  

Índex d’alumnat que supera el CFGS respecte 
del total d’avaluats 

Alumnes 
2n CFGS  

>90% Av. 
FInal 

n. 
alumnes 
que 
superen * 
100 /n. 
total 
d’alumnes  

 

Indicador/s POTENCIAR L'EQUITAT I 
REDUIR L'ABANDONAMENT 
ESCOLAR PREMATUR (OBJECTIU 2) 

F
o
n

ts
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u

n
t 
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e
 

re
fe

rè
n
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a
 d

e
 c

à
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Índex Absències alumnat ESO (alum>75% 
hores absència /alumnat. ESO) 

Alumnes 
d’ESO 

<5% Programa 
control 
assist. 

n. 
alumnes 
que 
superen * 
100 /n. 
total 
d’alumnes  

Índex Absències alumnat Batx (alum>75% 
hores absència /alumnat. Batx) 

Alumnes 
4t d’ESO 

<5% Programa 
control 
assist. 

n. 
alumnes 
que 
superen * 
100 /n. 
total 
d’alumnes  

Índex Absències alumnat CF (alum>75% 
hores absència /alumnat. CF) 

Alumnes 
4t d’ESO 

<5% Programa 
control 
assist. 

n. 
alumnes 
que 
superen * 
100 /n. 
total 
d’alumnes  

Índex d’abandonament ESO Alumnes 
2n 
batxillerat 

<10% Programa 
control 
assist. 

n. 
alumnes 
que 
aband. * 
100 /n. 
total 
d’alumnes  

Índex d’abandonament Batx Alumnes 
2n 
batxillerat 

<10% Programa 
control 
assist. 

n. 
alumnes 
que 
aband. * 
100 /n. 
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total 
d’alumnes  

Índex d’abandonament CFGM Alumnes 
CFGM 

<10% Programa 
control 
assist. 

n. 
alumnes 
que 
aband. * 
100 /n. 
total 
d’alumnes  

Índex d’abandonament CFGS Alumnes 
2n CFGS  

<10% Programa 
control 
assist. 

n. 
alumnes 
que 
aband. * 
100 /n. 
total 
d’alumnes  

 

Indicador/s POTENCIAR LA 
IMATGE I RELACIÓ AMB L' 
ENTORN (OBJECTIU 3) 

F
o
n

ts
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n
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e
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rè
n
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Índex de satisfacció de l’alumnat Alumnes 
centre 

>7 Qüestionari 
censal a 
l’alumnat 

n. 
alumnes 
que 
superen * 
100 /n. 
total 
d’alumnes  

Índex de satisfacció de les famílies Famílies 
d’alumnes 

>7 Qüestionari 
censal a 
les famílies 

n. famílies 
que 
superen * 
100 /n. 
total de 
famílies  

Índex de satisfacció del professorat i pas Professorat 
i pas 

>7 Qüestionari 
censal al 
professorat 
i pas 

n. prof. 
que 
superen * 
100 /n. 
total de 
prof.  

 

15. Estratègies de difusió 

- La relació amb les famílies 
- Relacions amb institucions públiques 
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- Relacions amb altres centres escolars 

o Adscripció. Coordinació primària-secundària 

o Projectes Inter centres 

- Relacions amb empreses 

- Programes internacionals 

Premis i concursos 

16. Disposició derogatòria i disposició final.  

Amb l’aprovació i entrada en vigor d’aquest Projecte Educatiu de Centre queden derogats 

tots els Projectes Educatius de Centre anteriors de l’Institut Vicenç Plantada. 

Aquest Projecte Educatiu de Centre  queda sotmès a la normativa vigent i serà susceptible 

de modificació a través de la seva revisió periòdica. 

 


