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1. PRESENTACIÓ 

 

El Projecte Educatiu de Centre ( PEC) és la màxima expressió de l’autonomia del 

vostre centre. El PEC és un document viu i canviant, que s’ha d’adaptar a les 

contínues transformacions i situacions que en un centre i en la societat es van 

succeint 

En el PEC es troben recollits els trets d’identitat del nostre centre, la missió i 

objectius, la seva estructura organitzativa i línia pedagògica i, en definitiva, tots 

aquells aspectes que es defineixen com a Cultura del Centre i que marcaran la 

personalitat de l’Institut i la interacció entre les persones que hi conviuen. 

El nostre PEC és el document que defineix les línies mestres que regeixen l’Institut 

La Mitjana i els eixos d’actuació de tots els membres de la nostra Comunitat 

Educativa, però especialment és el compromís del nostre Institut amb la societat. 

L’Institut La Mitjana, de Lleida va obrir les seves portes el curs 2010-2011 amb 

la voluntat de ser un centre de qualitat a la recerca de l’excel·lència, innovador i 

obert a la comunitat educativa. Aquesta voluntat queda recollida en el projecte 

pedagògic es materialitza gràcies a l’equip de professorat que el durà a terme, amb 

la complicitat, col·laboració i participació de les famílies i de les entitats de l’entorn. 

El nostre objectiu és promoure la formació integral del alumnat a través de l’esforç i 

l’autonomia personal a fi que esdevinguin ciutadans responsables, compromesos, 

crítics, actius envers la societat i oberts al món. 

Per aconseguir-ho, apliquem un projecte educatiu dirigit a potenciar el 

desenvolupament de les habilitats comunicatives i les competències científiques, 

socials, artístiques i participatives de l’alumnat, que promou l’ús de les TIC per 

afavorir l’èxit i l’excel·lència en els resultats a partir del desenvolupament de les 

potencialitats de cada alumne/a. 

Volem ser un centre de referència aplicant un model estructurat i coherent que 

incentivi i faciliti la participació de tota la comunitat en el procés educatiu dels 

nostres joves. 

 

També creiem que les idees i objectius del projecte educatiu han d’estar presents en 

totes les actuacions i projectes del centre. Ha de ser, per tant, un document 

convenientment consensuat en la seva elaboració i del qual se n’ha de fer una 

exhaustiva difusió per tal que tots els integrants de la comunitat educativa sàpiguen 

cap on anem. 

1.1.MARC NORMATIU 

 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (article 91) estableix que tots els 

centres vinculats al Servei d'Educació de Catalunya han de disposar de projecte 

educatiu. 

El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l'autonomia dels centres, recull 
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la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit 

amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim 

aprofitament educatiu, d'acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 

d'agost, d'autonomia dels centres educatius, que situa la presa de decisions en l'àmbit 

del centre per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu. 

En aquest sentit, el projecte educatiu de centre és el document estratègic marc de la 

institució escolar que 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. L'organització i la gestió dels centres han 

d'orientar-se a l'assoliment d'aquests objectius. 

La normativa que regula el contingut, l'elaboració, la difusió i la implicació dels 

diferents agents e la comunitat escolar en el PEC és la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 

d'educació (articles 91-95). La legislació bàsica estatal sobre el PEC es troba als 

articles 120 i 121 de la Llei orgànica  2/2006, de 3 de maig, d'educació. 

Com a centre públic educatiu ens comprometem a complir els principis que regula 

la LEC en l’article 93: 

1. L'escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la 

pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi. 

2. Els centres públics es defineixen d'acord amb els principis de qualitat 

pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, 

d'avaluació, de retiment de comptes, d'implicació de les famílies, de preservació 

de l'equitat, de cerca de l'excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels 

alumnes i de llurs mares, pares o tutors. 

També ens comprometem a complir els principis rectors que regula la LEC en 

l’article 2: 

1. 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 

d) i la integració de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat 

e) de tots els centres sostinguts amb fons públics. 

f) 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. 

g) El pluralisme. 

h) La inclusió escolar i la cohesió social. 
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i) 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. 

j) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, 

i el respecte a la convivència. 

k) El respecte i el coneixement del propi cos. 

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

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

responsable dels recursos naturals i del paisatge. 

n) El foment de l’emprenedoria. 

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

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

q) L’educació al llarg de la vida. 

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

religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions. 

s) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

En els centres públics correspon al/a la director/a formular la proposta inicial del 

projecte educatiu i les modificacions i adaptacions corresponents, impulsar-ne 

l'elaboració tot garantint la participació de la comunitat escolar i aprovar-ne la 

proposta definitiva. 

El claustre de professors –òrgan de participació dels professors en el control i la 

gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius 

del centre– intervé en l'elaboració i modificació del projecte educatiu i aprova els 

aspectes pedagògics dels documents de gestió del centre, en especial del projecte 

educatiu i les seves actualitzacions. 

Correspon al/a la director/a del centre la competència d'aprovar la proposta de 

projecte educatiu, prèvia consulta preceptiva al consell escolar del centre –òrgan de 

participació de la comunitat escolar en el govern del centre–, el qual expressa el seu 

suport al projecte per una majoria de tres cinquenes parts dels seus membres. 

 

2. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 

 

2.1.LA MISSIÓ 

 

Som un centre educatiu públic, català, innovador, en permanent revisió a la recerca 

de la qualitat educativa i l’excel·lència. Estem estretament vinculats al Barri de 

Pardinyes i a la ciutat de Lleida, al seu entorn social i cultural i oberts a la comunitat 

educativa. Promovem la formació integral dels nostre alumnat a través de l’esforç,  

el desenvolupament i l’autonomia personal a fi que esdevinguin ciutadans 

responsables, compromesos, crítics i actius envers la societat i oberts al món. 
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 2.2.LA VISIÓ 

 

Volem ser un centre arrelat a la ciutat, innovador, amb visió de futur i un referent de 

qualitat educativa que potencií les habilitats comunicatives en català, castellà i 

anglès i francès, les competències del segle XXI i capdavanter en l’ús de les TIC per 

afavorir l’èxit i l’excel·lència en els resultats a partir de l’equitat i la inclusió i del 

desenvolupament de les potencialitats de cada alumne. 

Volem participar en la construcció de la societat del futur: formada, cohesionada, 

emprenedora, solidària i oberta al món. 

 

 2.2.ELS VALORS 

 

L’Institut es defineix com a integrador, laic, compromès amb la llengua i la cultura 

catalana i respectuós amb totes les cultures i ideologies en el marc de la convivència 

democràtica. 

La seva tasca educativa es basa en la innovació, integració, participació, 

col·laboració i eficàcia en el treball i fomenta l’esforç dels alumnes orientat al 

progrés personal, el raonament, l’esperit crític, el coneixement i el respecte per les 

diferents cultures així com el compromís amb la sostenibilitat i el respecte pel medi 

ambient. 

 

2. CARACTERÍSTIQUE DEL CENTRE I DEL SEU ENTORN 

 

L’Institut La Mitjana neix el curs 2010-11 al barri de Balàfia. El nom vol fer 

referència al parc de la Mitjana, l’espai verd més gran de la ciutat de Lleida situat al 

costat del riu Segre.  

El curs 2012-13 es trasllada al barri de Pardinyes formant part d’una illa educativa 

conjuntament amb l’Escola la Mitjana i l’escola bressol. Es troba situada al carrer 

Vicençs Ximenis s/n. 

L’Institut la Mitjana és un institut públic de 3 línies educatives de 1r a 4t d’ESO, i 

estudis postobligatoris en les modalitats científica-tecnològica i humanístic-social. 

Rep principalment l’alumnat de 6è de primària a l’Escola Pública la Mitjana i d’altres 

escoles adscrites del barri de Pardinyes, Escola Alba, Escola Riu Segre, Escola 

Pardinyes,  Escola Princep de Viana. 

Som un centre relativament jove, amb només 10 anys de funcionament. La nostra 

situació quant a alumnat, professorat i instal·lacions ha anat variant sovint.  Això ha 

fet que la nostra capacitat de reacció i adaptació hagi estat més elevada que en un 

centre amb unes estructures més definitives. 

 

L’oferta educativa al barri de Pardinyes, juntament amb l’Institut La Mitjana és 

completa ambdós de les escoles adscrites a l’institut, l’Escola Riu Segre i Pardinyes  i 

l’institut Josep Lladonosa. 
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3. TRETS D’IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 

 

QUI SOM: 

Som un centre docent públic d’ensenyament secundari obligatori; un centre lluitador, 

innovador i en fase de canvi permanent. Il·lusionat en el treball conjunt, del dia a dia, de 

totes les persones que formem la comunitat educativa.  

 

La nostra missió és proporcionar un servei educatiu de qualitat basat en l’assoliment 

d’un alt nivell acadèmic, treballant des de la inclusió, a fi que el nostre alumnat 

desenvolupi totes les seves capacitats i habilitats individuals i socials que els permeti 

poder assolir l’èxit en la seva vida acadèmica, laboral i personal.  

Educació Integral 

El nostre centre, promourà activitats de tot tipus que complementin la formació 

intel·lectual de l’alumnat, que l’impulsin a conèixer altres realitats i que el formin en 

valors. 

 

Treballarem per intentar inculcar, entre altres, aquests valors als nostres alumnat: 

 Cultura de l’esforç i satisfacció per la feina ben feta. Intentar que aquest 

valor es faci un lloc en la immediatesa que es transmet contínuament dins la 

nostra societat 

 

 La justícia i sentit crític. Fomentar que els nois i noies siguin capaços de 

valorar una situació i donar la seva opinió d’una manera correcta i educada. 

 

 Responsabilitat. Intentar que els alumnes no pensin només en els drets que 

tenen, també en els deures i que siguin capaços de donar raó dels seus actes. 

 

 Confiança en un mateix. Fer que l’alumne estigui més segur de si mateix a 

través de l’autoconeixement i l’adquisició d’estratègies que li permetin 

reaccionar positivament davant diferents situacions 

 

 Respecte. Treballar el respecte en sentit ampli: 

Respecte envers les persones que ens envolten. Cal aprendre que les diferències 

entre les persones enriqueixen i només aconseguirem que se’ns respecti si nosaltres 

ho fem amb els altres. 

Respecte cap a l’entorn. Tant el centre com l’entorn proper és responsabilitat de tots 

i s’ha de cuidar, per tant, com a propi. 

 Cooperació. Intentar que la nostra comunitat educativa treballi conjuntament i 

en la mateixa direcció per tal de ser una mica més solidaris i capaços d’aportar 

alguna cosa al centre i a la societat en general  
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Inclusió educativa, participació i  igualtats d’oportunitats  

El nostre centre educatiu ha d’orientar-se a la creació d’un entorn educatiu que, tenint 

en compte la diversitat de les persones i la complexitat social, ofereixi expectatives 

d'èxit a tot l’alumnat en el marc d'un sistema inclusiu, amb la col·laboració i la 

coresponsabilitat de tots el col·lectius implicats. 

“Possibilitar un bon rendiment acadèmic de l’alumnat”, garantint que tots puguin 

desenvolupar el seu propi potencial. En aquest sentit entenem que la planificació dels 

recursos d’atenció a la diversitat de què disposi el centre ha d’atendre el criteri 

d’inclusió, i per això prioritzarem la incorporació de l’alumnat al grup classe, que es 

configurarà seguint criteris de màxima heterogeneïtat i que es mantindrà durant dos 

cursos per tal de facilitar-ne la cohesió.  

L’actuació de la CAD en la detecció de les necessitats i en la distribució dels recursos 

d’atenció a la diversitat ha de ser un altre puntal bàsic.  

Un tercer aspecte, igualment important, consistirà en la implicació de tot el professorat 

en el coneixement de les característiques de l’alumnat, de les seves necessitats i en 

l’elaboració dels plans individualitats amb els materials i les activitats més adients per a 

cada alumne. Un aspecte també fonamental serà tendir cap a la personalització de 

l'aprenentatge promovent entorns d’aprenentatge que incorporin recerca, resolució de 

problemes i treball per projectes, entre altres, i el disseny d’activitats i materials que 

permetin l'avenç de tots i cadascun dels alumnes en funció de les seves capacitats, 

aptituds, actituds i ritmes.  

També creiem que és molt important vetllar pel màxim respecte a les individualitats i 

per l’eliminació de qualsevol mena de discriminació per raó de raça, religió, cultura, 

identitat o expressió de gènere, entre altres. 

Acompanyament a l’alumnat i les famílies 

Mitjançant el diàleg, el desplegament del PAT i l’orientació,  volem realitzar un 

seguiment personalitzat de l’alumnat. Juntament amb una comunicació fluida amb les 

famílies per millorar el procés d’aprenentatge i integració de tot l’alumnat. 

Assoliment un bon nivell en llengües estrangeres (anglès i francès) 

Els agrupaments flexibles i el conjunts d’activitats curriculars dins i fora de centre així 

com les proves certificatives ens afavoreixen els aprenentatges significatius i ens 

potencien aquest aprenentatge. 

Consolidació d’una bona base científica al centre 

Els agrupaments flexibles i el conjunts d’activitats curriculars dins i fora i les 

col·laboracions amb altres entitats ens afavoreixen els aprenentatges significatius i ens 

potencien aquest aprenentatge. 
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QUE VOLEM SER: 

-Volem ser un centre consolidat i de referència pel barri i la ciutat pels seus resultats 

acadèmics i per l’adquisició de valors personals.  

 

- Volem oferir un espai que afavoreixi la participació de tota la comunitat educativa i de 

l’entorn per arribar a ser un referent a la ciutat.  

 

- Volem ser un centre acollidor, motivador, humanitzat i facilitador de les relacions 

humanes i interpersonals.  

 

- Volem aconseguir un equip de professorat il·lusionat i format professionalment per 

portar a terme diferents projectes innovadors al servei de l’educació del nostre alumnat.  

5. OBJECTIUS I PRIORITATS EDUCATIVES 

 

L’objectiu prioritari del Servei d’educació de Catalunya és: “desenvolupar al 

màxim les capacitats de tots i cadascun dels seus alumnes, com a principi 

fomentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social” 

Els nostres objectius generals es fonamenten en aquest objectiu prioritari i els 

agrupem en els següents aspectes: 

1. POSSIBILITAR UN BON RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNAT 

 

Potenciar l’adquisició de les competències bàsiques. 

Garantir que tot l’alumnat pugui desenvolupar el seu propi 

potencial. És per això que l’atenció a la diversitat anirà dirigida 

tant a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge com a l’alumnat 

amb més capacitat. 

Garantir la plena competència en comprensió i expressió oral i 

escrita en les llengües catalana i castellana en finalitzar l’etapa. 

 

Millora de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, afavorint 

l’ús comunicatiu de la llengua i la seva utilització com a eina 

d’accés al coneixement en continguts de matèries no lingüístiques 

i en diferents activitats i sortides on s’utilitza com a llengua 

vehicular. 

Utilitzar les TIC com una eina d’aprenentatge de l’alumnat, en la 

gestió acadèmica, administrativa i de comunicació dins les 

possibilitats que ens ofereixen els recursos informàtics del centre. 
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2. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL A TRAVÉS DE L’EDUCACIÓ EN 

VALORS 

 

Lluitar contra el fracàs i l’abandonament escolar com a factor de 

risc d’exclusió social. 

Afavorir un bon clima d’aprenentatge i convivència al centre. 

Vetllar per projectar una imatge del centre i també de la imatge 

interna (manteniment i neteja de les instal·lacions i del recinte), 

integrant-ho dins la cultura de respecte al medi ambient i l’entorn 

més pròxim. 

 

3. MILLORAR LES RELACIONS I LA COMUNICACIÓ ENTRE 

ELS DIFERENTS ESTAMENTS DE LA COMUNITAT 

EDUCATIVA I L’ENTORN 

 

Afavorir la coordinació de l’equip de professors/ores i donar 

suport a les iniciatives que en puguin sorgir. 

Afavorir la participació i implicació dels diferents sectors de la 

comunitat educativa en la gestió i organització del centre. 

Potenciar les relacions i la coordinació amb els centres de 

primària adscrits per tal de tenir informació sobre les 

característiques i evolució de l’alumnat i per a conèixer les 

nostres línies d’actuació i així garantir la màxima continuïtat i 

coherència en el procés d’aprenentatge. 

Ser un centre obert a l’exterior i donar cabuda a tot allò que 

impliqui relacions amb l’entorn proper (participació en setmanes 

culturals, activitats locals, etc.) i amb centres d’altres països 

mitjançant intercanvis o estades a l’estranger. 

 

6. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

L’equip directiu lidera el projecte educatiu de centre però cal que hi 

hagi altres persones que exerceixen un lideratge en un àmbit en 

concret, cal la col·laboració de tots els professionals que hi treballen. 

Per fer efectiu el suport de la direcció en l’àmbit que lideren i es 

responsabilitzen cal establir canals de comunicació on puguin 

transmetre les seves idees i propostes, facilitar un espai de dedicació 

en l’ horari setmanal (dins les possibilitats de la plantilla) per poder-

les dur a terme i els recursos adients ja siguin humans o materials. 

Per l’exercici del lideratge distribuït i per al foment de la participació 
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de la comunitat escolar en el centre l’estructura organitzativa que dona 

veu a totes les peces de l’engranatge és la següent: 

 

 

 

 COMPOSICIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU 

   

Directora 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Pedagògica 

Secretària 

CAPS DE DEPARTAMENT 

Llengües estrangeres 

Científic 

Socio-Humanístic 

Lingüístic 

Matemàtic 

Tecnològic 

Expressiu 

   

 CÀRRECS DE COORDINACIÓ 

Coordinació LIC 

Coordinació d’activitats i sortides 

Coordinació d’informàtica/TAC 

Coordinació de prevenció de riscos 

laborals 

Coordinació de mediació 

CAD (Orientació educativa) 

Coordinació Mediambienal 
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Coordinació Plurilingüe 

Coordinació Batxillerat 

Coordinació ESO 

CAPS DE PROJECTES I ALTRES RESPONSABILITATS 

Coordinació lingüística 

Coordinació del ILEC 

Coordinació del servei comunitari 

Coordinació promoció externa del centre 

Coordinació d’activitats en llengua 

francesa 

Coordinació d’activitats en llengua 

anglesa 

Coordinació d’activitats matemàtiques 

Coordinació de Xarxa de Competències 

Bàsiques 

Coordinació de projectes 

Coordinació activitats de pati 

Coordinació música setmanal 

 Equip de Caps de departament 

 Equip de tutors d’ESO 

 Equip de tutors de batxillerat 

 Claustre de professorat 

 Consell Escolar 

7. ESTRATÈGIES ORGANITZATIVES I PEDAGÒGIQUES PER 

LACONCRECIÓ I EL  DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM 

POSSIBILITAR UN BON RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNAT 

Potenciar l’adquisició de les competències bàsiques  

 Es dóna importància a l’adquisició tant de tècniques i continguts bàsics com 

d’hàbits d’estudi i treball. 

 Es fomenta la interdisciplinarietat; és a dir, el treball dels continguts des de la 

perspectiva de les diferents àrees per assolir aprenentatges més globalitzats. 

 Treball per projectes de 1r a 3r d’ESO, interdisciplinar, comissió de coordinació, 

treball en grup i autonomia, aprendre a aprendre. 
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Possibilitar un bon rendiment acadèmic de tot l’alumnat, garantint que tots puguin 

desenvolupar el seu propi potencial 

 Els grups classe s’estableixen de forma heterogènia, es a dir, l’alumant no 

s’agrupen per nivells d’aprenentatge. Això afavoreix les interaccions 

positives i s’evita al màxim etiquetar i segregar alumnes per qüestions 

acadèmiques o d’origen. 

 Durant 1r i 2n d’ESO existeix aquesta distribució i a 3r i 4t d’ESO es 

realitzen redistribucions segon les seves necessitats i orientacions 

acadèmiques. 

 Es potencia el treball cooperatiu, com a metodologia activa que permet 

assolir aprenentatges significatius a tots els alumnes dins de l’aula. 

 L’atenció a la diversitat s’aplica a diversos nivells, mitjançant agrupaments 

flexibles per nivells en les matèries instrumentals, desdoblaments en les 

matèries que és  possible en els grups de reforç, personal de suport a l’aula, 

prioritzant l’atenció a dins de l’aula, sempre que sigui possible.  

 SIEI. El recurs SIE és una mesura extraordinària d’atenció a alumnes de 

primer a quart d’ESO amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del 

desenvolupament, que va més enllà de les mesures generals i 

específiques d’atenció a la diversitat. Els criteris de funcionament de la 

SIEI en el nostre centre: No fer un grup apart, estan dins un grup classe 

ordinari / coordinació professorat/ suport a l’aula/ atencions grup reduït 

d’alumnat de cicle 

Garantir la plena competència en comprensió i expressió oral i escrita en les 

llengües catalana i castellana en finalitzar l’etapa 

 Servei de préstec de la biblioteca 

 Foment de la lectura a través del projecte ILEC, en col.laboració amb totes les 

matèries 

 Coordinació lingüística de continguts les matèries 

 Es fomenten les presentacions orals com a activitat habitual a totes les matèries 

per exposar el resultat de la feina feta 

Millora de l’aprenentatges de les llengües estrangeres 

 El centre participa en estades lingüístiques i intercanvis 

 El centre participa en el programa GEP  

 S’ofereixen activitats extraescolars amb llengües estrangeres, jornades 

lingüístiques, on s’utilitzin les llengües estrangeres com a llengües 

vehiculars 
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Cultura digital de centre 

 Les TIC com a mitja de treball i comunicació interna i externa 

 Es potencia l’espai Classroom i Moodle com a plataforma interactiva 

 Es promouen les TIC com a eina de recerca i tractament de la informació 

 

MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL A TRAVÉS DE L’EDUCACIÓ EN VALORS 

No al fracàs escolar i abandonament 

 Orientació personal especialment a 3r i 4t ESO 

 S’afavoreix la continuïtat del tutors i la realització de la matèria de valors 

 Es valora l’esforç i el progres individual en l’avaluació de l’alumnat 

Bon clima d’aprenentatge i convivència 

 Activitats de tutoria, dinàmiques de grups, convivència, hàbits d’estudi 

 Matèria de valors completa la tutoria, coordinació de la matèria de valors 

especialment a 1r i 2n ESO 

 Aprenentatge de la gestió emocional 

 Projecte patis, tutoria entre iguals, suport entre alumnat del centre 

 Mediació 

 Sistema de gestió d’incidències àgil i fàcil 

 Implicació de tot el professorat 

 

MILLORAR LES RELACIONS I LA COMUNICACIÓ ENTRE ELS 

DIFERENTS ESTAMENTS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA I 

L’ENTORN 

Imatge interna i externa del centre 

 Potenciar el respecte i cura pel centre i tots els seus espais 

 Potenciar al comissió ambiental i les seves accions dins del marc de l’Agenda 21 

Coordinació del claustre de professorat 

 Potenciar coordinacions proposant hores setmanals per reunions i treball 

productiu 

 Fomentar la coordinació entre matèries 

 Reduir al màxim el nombre de professorat pel nivells 

 Millorar els mitjans de comunicació entre docents 

Participació de la comunitat eductiva 
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 Consell de delegats, reunions trimestrals 

 Consell escolar 

 Col·laboració amb AMPA 

Potenciar relacions amb escoles adscrites 

 Millorar el traspàs d’informació 

 Potenciar activitats conjuntes amb les escoles adscrites 

Ser un centre obert a l’exterior 

 Potenciar activitats amb escoles, barri, ciutat, altres entitats, altres instituts i a 

l’exterior 

 Servei comunitari 

 PEE 

 

8. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ I USOS DE LES TAS 

Tal i com estableixen els objectius del nostre Projecte Educatiu de 

Centre, per possibilitar un bon rendiment acadèmic de l'alumnat 

entenem que cal utilitzar les TIC com una eina d’aprenentatge dels 

alumnes, en la gestió acadèmica, administrativa i de comunicació dins 

les possibilitats que ens ofereixen els recursos informàtics del  centre. 

 

El Pla TAC, tenint en compte la diagnosi de punts forts i febles en 

relació als recursos TAC, fixa uns objectius i una sèrie d'actuacions 

concretes a desenvolupar al nostre centre en els temes d'estratègia, 

lideratge i gestió; usos curriculars; competència digital docent i 

desenvolupament professional; seguiment, avaluació i millora; i 

infraestructures i serveis digitals. Les actuacions es troben igualment 

especificades en els àmbits entorn, centre i aula. 

 

9. AVALUACIÓ 

9.1 AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT 

Tal i com s’estableix al DECRET 187/2015, de 25 d'agost, 

d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, 

l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’educació 

secundària obligatòria és global, contínua i diferenciada segons les 

matèries i té com a finalitat la millora dels processos d’aprenentatge 

de d’alumnat. El professorat ha d’avaluar tenint present els diferents 

elements del currículum. 

Donat que al nostre centre es treballa per projectes interdisciplinaris 

de 1r a 3r d’ESO, a l’avaluació del segon i tercer trimestres (que és 
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quan es fan els projectes) es tindrà en compte la nota del projecte en 

les qualificacions parcials de totes les matèries, seguint els criteris 

acordats per la comissió de projectes en les reunions setmanals de 

projectes. 

Cada departament estableix els criteris d’avaluació de les matèries 

que imparteix i els dóna a conèixer a l’alumnat a principi de curs.  

Al llarg del curs es fan diferents Juntes d’avaluació en què es reuneix 

l’equip docent, coordinat pel tutor i amb la presència d’un membre 

de l’equip directiu. L’equip docent actua de manera col·legiada en tot 

el procés d’avaluació i en l’adopció de les decisions que en resultin. 

 Durant el mes d’octubre es fa una preavaluació a cadascun dels 

cursos de l’ESO. A més a més es revisen les mesures d’atenció a 

la diversitat de cada alumne. 

 

Al final de cada trimestre es fa una sessió d’avaluació. També es 

revisen les mesures d’atenció a la diversitat de cadascun dels 

alumnes. 

 

A finals de juny es fa una sessió d’avaluació final ordinària, on 

s’atorguen les qualificacions finals a l’alumnat, tenint en compte 

el seu progrés al llarg del curs i les diferents convocatòries de 

recuperació que s’han fet. 

 

Al llarg del curs s’estableixen des de cada matèria com assolir els 

continguts NA. La valoració s’anirà incorporant a l’avaluació que es 

cregui convenient en cada matèria. 

Els alumnes que tenen matèries pendents de cursos anteriors 

disposen, durant el curs acadèmic, segons informarà la matèria de 

recuperació. Cada Departament elabora els dossiers de recuperació 

de cada matèria i curs i els posa a disposició de l’alumnat o l’informa 

de l’activitat a realitzar. 

Per tal d’informar els pares o tutors legals sobre la situació 

acadèmica dels alumnes, a cada Junta d’avaluació s’emeten uns 

butlletins on hi consten les qualificacions de les diferents matèries en 

forma de nota numèrica (d’1 a 4). A les observacions de totes les 

matèries suspeses.  

 

 

 

 

9.2 AVALUACIÓ INTERNA 
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Tot i que els indicadors es revisen anualment n’hi ha que es mantenen al llarg 

de tot el període per tal de poder revisar amb més exactitud l’evolució del 

centre. 

 Indicadors de progrés 

o Context 

 Percentatge d’alumnat amb NEE tipus A 

 Percentatge d’alumnat amb NEE tipus B 

 Percentatge d’alumnat nouvingut 

 Grau de complexitat del centre 

 Taxa d’absentisme escolar 

o Recursos 

 Ràtio alumnes/grup per cursos 

 Percentatge de professorat amb perfil de diversitat 

 Percentatge de professorat amb perfil lingüístic 

 Percentatge de professorat amb perfil de 

metodologies amb enfocament 

globalitzat 

 Percentatge de professorat amb perfil de 

competència digital en l’ús de les TIC/TAC 

o Processos 

 Percentatge d’hores dedicades al 

treball per projectes 

interdisciplinaris a 1r, 2n i 3r 

l’ESO 

 Percentatge d’alumnat sense sancions de la 

comissió de convivència per cursos 

 Percentatge de participació de les famílies a 

les reunions d’inici de curs i a les tutories 

individuals 

o Resultats 

 

 Percentatge d’alumnat que aprova el curs 

(màxim 2 suspeses) de 1r a 3r 

 Percentatge d'alumnat que es gradua a 4t ESO 

 Percentatge d’alumnat que supera 
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català, castellà, llengua estrangera i 

matemàtiques en cada curs. 

 Percentatge d'alumnat que supera les 

proves d'avaluació diagnòstica 

 Percentatge d'alumnat que supera els 

objectius de l'Educació Secundària (proves 

de 4t) (franja mitjana alta i alta) 

 Percentatge d'alumnat que supera els 

objectius de l'Educació Secundària (proves 

de 4t) (franja mitjana baixa, mitjana alta i 

alta) 

 Percentatge d'alumnat graduat en batxillerat 

 Percentatge d'alumnat que aprova la selectivitat 

 Grau de satisfacció de professorat, alumnat i famílies. 

Els resultats de totes aquestes valoracions quedaran reflectits en la Memòria 

de fi de curs i es tindran en compte per a la realització de la Programació 

general de centre del següent curs escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

10. ANNEXOS 

 

1) Projecte curricular  

 

2) Pla lingüístic 

En procés de renovació 

 

3) Pla d’acció tutorial 

 

4) NOF 

 

5) Pla orientació 

En procés d’elaboració 

6) Pla TAC 

En procés d’elaboració 

7) Pla acollida 

 

 

Veure documents complets 

https://agora.xtec.cat/ins-lamitjana/projecte-educatiu/documents-de-centre/ 

 

https://agora.xtec.cat/ins-lamitjana/projecte-educatiu/documents-de-centre/

