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0. REDACCIÓ I APROVACIÓ 
 

L’àmbit curricular d’aquest centre va ser redactat per tot l’equip docent del centre en el 

marc de la Comissió Pedagògica, dins el context del Pla estratègic de qualitat i millora 

contínua, en el qual es troba immers l’INS Andreu Nin. 

0.1. Base legal. Normativa reguladora 

Els aspectes normatius que regulen l’organització i funcionament del centre, els aspectes 

didàctics i pedagògics, de participació i de gestió del centre, queden recollits cada curs en 

una Resolució del Departament d’Educació, en la que s’aproven les instruccions per a 

l’organització i el funcionament dels centres educatius públics d’educació secundària, 

Apartat «Referents Normatius»i altres referències legislatives recollides en l’esmentat 

document.  

Aquesta Resolució es fa pública en el Full de disposicions i actes administratius 

d’educació i està disponible en el sistema informàtic de gestió documental del Centre i 

també es pot obtenir per Internet al web del Departament d’Educació.  

Així mateix, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, LOE, és el nou marc de 

referència pel que fa a Òrgans de Participació i Control de la gestió del centre, sense 

perjudici de les normatives específiques que puguin regular situacions particulars. I la LEC 

(12/2009, del 10 de juliol), és el nou marc de referència a Catalunya. 

I el decret 187/2015, de 25 d'agost,pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació secundària obligatòria (ESO)que regula els ensenyaments de l’ESO.Respecte als 

Cicles Formatius el decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació 

professional inicial. Però cal remarcar que hi ha moltes famílies professionals que 
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segueixen encara amb la normativa LOGSE. I per finalitzar el decret 142/2008, de 15 de 

juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat. 

 

0.2. Documents marcs 

Documents Relació amb el PCC 

Projecte educatiu (Part general) On s’hi troben reflectides les notes 

d’identitat del centre, la seva filosofia i les 

línies pedagògiques que el caracteritzen. 

Pla d’acció tutorial de Centre On es recullen les directius de l’institut en 

matèria d’atenció a l’alumnat i fomenta 

una atenció integral des de totes les 

vessants. Posant un especial interès en 

l’orientació personal, educativa i 

professional. 

Pla estratègic del centre Que apunta cap a una millora de la 

qualitat en l’atenció educativa de la 

diversitat d’alumnes del centre, així com 

en la major incorporació de les TIC en els 

processos d’ensenyament-aprenentatge. 

Pla de qualitat i millora Que té com a principal objectiu revisar 

tots els processos que es duen a terme en 

el marc del centre per tal de millorar-los i 

unificar-los. 

Pla d’acollida  On es recullen totes les accions i 

documents a desplegar en l’acollida de la 

diversitat d’alumnes que arriben al centre, 

així com dels professors/es i tutors/es. 

NOFC On trobem les funcions dels equips 

docents, el control d’assistència de 

l’alumnat, la normativa de comportaments 

dels alumnes.. 



 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’ensenyament 

Institut Andreu Nin 

DOCUMENT CODI 

Projecte curricular de centre PCC 

 

 

 

VERSIÓ V 2.6 

         

ELABORAT Direcció  

ENTRADA EN VIGOR 01/09/2018  

ARXIU  PCC Pàgina 5 de 28 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

0.3. Vigència i revisions 

La vigència inicial d’aquest document de centre serà d’un curs complet a partir de la data 

d’aprovació. 
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0.4. Control de canvis 

 

Data Revisió Núm

ero 

revisi

ó 

Revisat per: Modificacions 

30 Juliol 2010 V 1.1 Coordinadora 

Pedagògica 

-Canvi IES per INS. 

- Aula oberta per grups de diversificació 

curricular. 

- Els dos crèdits de religió de BAT, per les dues 

hores setmanals. 

- Afegir que la ràtio de les optatives de BAT ve 

marcada per les instruccions d’Inici de curs. 

- Punt 3.3, afegir la família de Manteniment de 

vehicles autopropulsats. 

- Eliminar de la llista de CFGM: Instal·lació i 

manteniment electromecànic de maquinària i 

conducció de línies. (2n curs). 

- Punt 5.1. canvi de temps verbals de present a 

passat. 

- Afegir l’ús de llibres digitals a l’ESO. 

- Canvi de numeració dels objectius de Pla 

estratègic. 

30 setembre 2011 V 1.1 Coordinadora 

Pedagògica 

- Punt 5.1: Incloure el Pla de lectura. 

-Punt 5.5: Incloure el curs actual a l’apartat de 

l’1x1. 

- Canvi de nomenclatura: d’àmbit de 

convivència del PEC a NOFC. 

30 setembre 2012 V 2.0 Coordinadora 

Pedagògica 

-Canvi de tot l’apartat de CAS. 

-Canvis en l’apartat 3.3: Inclusió dels nous CF, i 

inclusió d’elements relatius a la LOE. 

-Eliminació dels apartats: Reutilització de llibres, 

pla de llengües estrangeres, l’experiència pilot de 

millora de la competència lingüística. 
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30 juliol 2013 V2.1 Coordinadora 

Pedagògica 

-Punt 3.2: canvi de línies al BATX. 

-Punt 3.3. Eliminació de cicles LOGSE que han 

estat substituïts per LOE incorporació de nous 

cicles. 

- Canvis en l’apartat 5. 

31 juliol 2014 V2.2 Coordinadora 

Pedagògica 

-Canvis punt 3.1, 3.4. 

- Canvis en el punt 5. 

- Incorporació del punt 5.10. 

30 de juliol 2015 V2.3 Coordinadora 

Pedagògica 

-Canvis al punt 3.3. 

-Canvis al punt 5. 

31 de juliol 2016 V2.4 Coordinadora 

Pedagògica 

-Canvis als punts 3.2,3.4,3.3 

-Canvi de títol al punt 5.10 

30 de juliol 2017 V2.5 Coordinadora 

Pedagògica 

- Actualització de normativa, punt 0.1 

-Canvi punt 3.3, 5. 

20 de desembre 

2018 

V2.6 Coordinador 

pedagògic 

-Canvi nomenclatura USEE per SIEI. 

-Actualitzacions oferta cicles formatius punt 3.1.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Les característiques i l’estructura del model educatiu, les exigències psicopedagògiques que 

comporten i el paper que, conseqüentment, hem d’assumir els professionals fan del tot 

necessari comptar amb propostes d’intervenció pedagògica coherents i adequades al context 

del nostre centre. 

A grans trets, entenem que el Projecte curricular de centre serveix per: 

● Donar coherència i sentit a la pràctica educativa. 

● Facilitar la tasca de planificació, programació, coordinació i avaluació de l’activitat 

docent. 

● Afavorir la millora de la qualitat de l’ensenyament. 
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2.OBJECTIUS GENERALS 

Més concretament, els objectius curriculars del nostre centre són: 

1. Adequar el centre als objectius generals d’etapa, la distribució temporal dels   

continguts i els recursos i mecanismes de seguiment i avaluació dels 

alumnes. 

2. Aconseguir una actuació coordinada dels equips docents. 

3. Realitzar una adequada progressió en l’ensenyament – aprenentatge dels 

continguts educatius. 

4. Cercar una coherència entre les intervencions pedagògiques del professorat i 

el Projecte educatiu del centre. 

5. Unificar la presa de decisions metodològiques. 

6. Adoptar els criteris d’avaluació dels alumnes. 

7. Dissenyar el currículum optatiu. 

8. Planificar l’acció tutorial. 

9. Programar accions conjuntes puntuals, com l’organització interdisciplinària 

dels treballs de síntesi (o treballs de recerca o treball de síntesi), la 

coordinació de les activitats complementàries o una intervenció conjunta que 

vetlli per l’ús correcte de la llengua. 

10. Per a nosaltres, elaborar el projecte curricular, implica determinar de quina 

manera es pot afavorir que l’aprenentatge dels alumnes es faci de forma 

significativa, respectant alhora la seva diversitat d’interessos, capacitats i 

motivacions. 

11. El desenvolupament curricular de centre es concreta un currículum obert que 

ha de donar resposta a les necessitats de l’alumnat, des d’una òptica 

intercultural i amb un enfocament metodològic adequat en un context de 

diversitat lingüística i cultural. 

 

Aquest projecte considera prioritaris els aspectes següents: 
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✓ L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i comunicació. 

✓ L’escolarització integradora de tot l’alumnat atenent les necessitats 

educatives dels alumnes i prioritzant la màxima participació en l’entorn 

escolar. 

✓ L’assoliment, per part de tot l’alumnat, de les competències bàsiques.  
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3. CRITERIS GENERALS D’ORGANITZACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR 

3.1. Estudis d’ESO 
 

Oficialment, el centre té assignades quatre línies de primer a quart d'ESO. Per poder tractar 

de forma adequada la diversitat el centre compta amb: 

● Una aula d’acollida 

● Grups de diversificació curriculars 

● Suport intensiu a l’escolarització inclusiva (SIEI) 

● Una unitat d’escolarització compartida  

● Grups flexibles 

● Desdoblaments 

● Grups de reforç 

3.1.1.Organització del currículum a l’ESO. 

Els estudis de l’ESO s’organitzen en matèries comunes i matèries optatives. I a mida que 

anem avançant en els cursos les matèries optatives agafen més protagonisme que les 

comunes. La distribució horari concreta queda reflectida en el desenvolupament curricular 

de l’ESO. 

Les hores setmanals assignades a les àrees comuns de l’ESO són les que venen marcades 

per la normativa vigent i recollides en les instruccions de l’inici de curs. 

Aquestes matèries comunes poden estar distribuïdes en grups flexibles o desdoblaments 

que es revisen i que varien cada curs. 

Aquesta distribució curricular s’especifica en el desenvolupament curricular de l’ESO. 

La distribució de matèries optatives a nivell general està inclosa a l'assignació horaria 

esmentada al punt anterior. 

L’oferta de matèries optatives pot variar cada curs escolar. El currículum optatiu 

s’especifica de forma detallada el nostre desenvolupament del currículum de l’ESO. 
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3.2. Estudis de batxillerat 

 

El centre té assignades dues línies a 1r de BAT i dues a 2n de BAT. 

El centre imparteix estudis de dues modalitats de batxillerat: modalitat de Ciències i 

Tecnologia i modalitat d’Humanitats i Ciències Socials. 

El batxillerat humanístic genera dos itineraris diferents: l’empresarial i el de lletres. 

La distribució curricular més detallada s’especifica en el desenvolupament curricular de 

batxillerat. 

3.2.1. Organització del currículum a Batxillerat. 

Les hores setmanals assignades a les àrees de Batxillerat són 31 a 1r i 31 a 2n. En 

aquestes hores estan incloses una hora setmanal de mitjana de Treball de Recerca i una hora 

de tutoria. 

14 d’aquestes hores a 1r i 16 a 2n constitueixen la part comuna, 9 hores a 1r i 9 a 2n 

constitueixen la part diversificada de modalitat, i 10 hores més entre 1r i 2n conformen la 

part diversificada optativa. 

Els 2 hores setmanals de la matèria comuna de Religió (oferta obligatòria pel centre i 

optativa pels alumnes) s’ofereixen a 2n, i l’alumne que opta per la Religió té dos crèdits 

menys de matèries optatives. 

L’oferta de la part diversificada varia cada curs escolar, segons la ràtio marcada a les 

instruccions d’inici de curs, per sota una ràtio concreta no es pot oferir la matèria. El 

Consell Escolar haurà d’aprovar aquesta assignació. 

En començar el Batxillerat, l’alumne tria una modalitat i les matèries de modalitat i 

optatives que cursarà en el Cicle. 

Entre les matèries optatives s’ofereix una estada a l’empresa d’una durada de 70 hores. 

Les convalidacions de matèries, canvis de modalitat de Batxillerat o els canvis de 

matèries optatives estan regulats a les instruccions de començament de curs. 

El Treball de Recerca té caràcter individual. Les fases de realització del treball de 

recerca figuren en el desenvolupament curricular de Batxillerat. 
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3.3. Estudis de Formació Professional 

 

En el centre es cursen estudis de les famílies professionals d'Administració,Electricitat i 

Electrònica, Comerç, Manteniment de vehicles autopropulsats, Sanitat i Serveis a la 

comunitat. 

 

● De Grau Mitjà es cursen els cicles de: 

 

1. Atenció a persones en situació de dependència (LOE) 

2. Cures auxiliars d’infermeria (LOGSE) 

3. Activitats comercials (LOE) 

4. Instal·lacions elèctriques i automàtiques(LOE) 

5. Gestió administrativa (LOE) 

6. Gestió administrativa. Àmbit Jurídic (LOE) 

7. Electromecànica de vehicles i automòbils (LOE) 

 

● De Grau Superior es cursen els cicles de: 

 

1. Administració i finances ( LOE ) 

2. Educació infantil (LOE) 

3. Gestió de vendes i espais comercials(LOE) 

4. Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE) 

5. Automoció (LOE) 

6. Animació d’activitats físiques i esportives (LOGSE) 

7. Automatització i robòtica industrial (LOE) 

8. Disseny en fabricació mecànica, desenvolupament virtual de l’automòbil (LOE) 

9. Ensenyament i animació socioesportiva (LOE) 
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3.3.1. Organització del currículum als Cicles Formatius. 

L’oferta de Cicles Formatius del Centre és variada: hi ha cicles de grau mitjà amb una 

durada total de 1300 o 1400 hores que es cursen en un curs acadèmic i n’hi ha d’altres, de 

grau mitjà i superior, de 1700 o 2000 hores que es desenvolupen en dos cursos acadèmics. 

També tenim cicles amb una distribució temporal extraordinària, de manera diferent a 

l’establerta amb caràcter ordinari, amb la finalitat de facilitar l’accés a la formació de les 

persones les disponibilitats horàries de les quals no s’ajusten a la distribució ordinària dels 

Cicles. 

L’oferta anual de cicles i la seva distribució horària és la que figura en el 

desenvolupament curricular dels Cicles Formatius. 

L’equip docent elaborarà la proposta d’organització del Cicle Formatiu i els criteris 

generals de desenvolupament curricular. 

Aquesta organització inclourà, almenys, la distribució de crèdits, mòduls i unitats 

formatives al llarg del cicle, els criteris seguits per l'assignació de les hores de lliure 

disposició, la manera de determinar el contingut i l’organització del crèdit de síntesi, si n’hi 

ha, i els criteris seguits per a l’organització de la formació en centres de treball. 

El Consell Escolar haurà d’aprovar-la. La programació dels crèdits inclourà el conjunt 

d’unitats didàctiques en que s’organitza el Crèdit i la seva durada i seqüenciació, les 

estratègies metodològiques i els criteris i instruments d’avaluació, en el cas de LOGSE. I en 

el cas de Cicles LOE, la programació ha d’incloure, activitats e-a, RA, continguts, 

CA,instruments d’avaluació i de temporalització. 

 

3.4. Curs de formació específic per a l'accés als cicles formatius de grau 

superior (CAS). 
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El centre ofereix el Curs de Formació Específica per a l’Accés als Cicles Formatius de 

Grau Superior (CAS) que permet un camí d’apropament entre els Cicles de Grau Mitjà i de 

Grau Superior. 

En aquest curs s’ofereix la preparació de:  

Matèries part comuna: 

● Comunicació en llengua catalana (3 hores setmanals), 

● Comunicació en llengua castellana (3  hores setmanals),  

● Comunicació en llengua estrangera (anglès) (5  hores setmanals ) 

 

Matèries part específica (es fan només 2 matèries depenent de la família de cicles que 

posteriorment és vulgui cursar): 

● matemàtiques aplicades (4 hores setmanals) (obligatòria).  

● Física-tecnologia (4 hores setmanals) (dona accés a la famílies de CF compresos a 

l’àmbit cientificotecnològic i artístic). 

● Economia d’empresa (4 hores setmanals) (dona accés a la famílies de CF compresos 

a l’àmbit humanístic i social). 

● Química i Biologia (4 hores setmanals) (dona accés a la famílies de CF compresos a 

l’àmbit esportiu i l’àmbit cientificotecnològic). 

 

Es durà a terme, a partir del temari i dels criteris d’avaluació que determina la Direcció 

General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats. 
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4. CRITERIS GENERALS D’ACCIÓ TUTORIAL I D'ORIENTACIÓ 

ACADÈMICA I PROFESSIONAL 

 

El desenvolupament dels criteris i dels continguts generals de l’acció tutorial i de 

l’orientació acadèmica i professional dels alumnes figura als diferents Plans d’acció tutorial 

elaborats pel centre. 

 

  



 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’ensenyament 

Institut Andreu Nin 

DOCUMENT CODI 

Projecte curricular de centre PCC 

 

 

 

VERSIÓ V 2.6 

         

ELABORAT Direcció  

ENTRADA EN VIGOR 01/09/2018  

ARXIU  PCC Pàgina 17 de 28 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

5. TEMES TRANSVERSALS 
 

El nostre centre està la guiat pel PEC, les NOFC, el pla de direcció i l’acord de 

coresponsabilitat. D’aquestes quatre textos sorgeixen les nostres línies de treball que hem 

anat dibuixant al llarg dels anys:  

 

Pla d’orientació educativa a l’ESO, amb l’objectiu general: 

«Consolidar l’equip docent com a grup de treball en vers a formar-nos i treballar cap a 

SCAP (Seqüència, Comunicació, Acció i Projecció) amb la perspectiva de millorar el clima 

d’aula i els resultats acadèmics al llarg termini.» 

A on trobem inclosos: 

- Projecte d’orientació a l'ESO 

- El foment de la lectura i punt edu 

- Sistema de llibres digital. 

- Mediació escolar 

- Mobilitat a l’estranger (Erasmus+) 
- Beca excel·lència Institut Andreu Nin i reconeixement de l’esforç.(Annex 1) 
- Comunitat d’aprenentatge 
- Servei comunitari a 3r d'ESO 
 

 

Pla de relacions transversals multieducacional, als nostres estudis postobligatoris, és a 

dir, CF i BATX, amb l’objectiu general de: 

«Establir relacions i aliances entre diferents entitats, centres, empreses, universitats, així 

com la possibilitat de fer les pràctiques en el si de la Unió Europea, per tal d’aconseguir una 

major motivació, augment dels resultats acadèmics i inserció laboral, dels nostres alumnes 

de postobligatoris.» 

On trobem inclosos: 

 -Mobilitat a l’estranger 

 -Formació dual 

 -Possibilitat de matrícula semipresencial a CF 

 -Servei de reconeixement de l’experiència laboral 

 -Centre-empresa 

 -Centre- universitat 

 -Beca excel·lència Institut Andreu Nin i reconeixement de l’esforç. (Annex 4) 
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Els objectius concrets de cadascú d'aquests últims són:  

- Mobilitat a l’estranger, ofereix la possibilitat dels alumnes de cicle formatiu de fer les 

pràctiques (FCT). 

- La formació dual, a on alguna alumnes de CF cursen part del cicle a l’empresa. 

-Possibilitat de matrícula semipresencial a CF, podent realitzar el CF només venint unes 

hores determinades al centre i la resta fer-les des de casa 

- El servei de reconeixement de l’experiència laboral proporciona poder reconèixer 

l’experiència laboral dels treballadors en unitats o crèdits formatius per poder . 

- El projecte Centre-empresa busca crear nexes de suport entre el centre i les empreses de 

l’entorn per tal de poder garantir les necessitats laborals de la comarca. 

-El projecte Centre-universitat pretén acostar la universitat als alumnes de Batxillerat i/o 

4t d’ESO per tal de relacionar el centre a la manera de fer de la universitat. 

 

D’entre tots aquest plans els que porten més trajectòria en el centre són: 

 

5.1. Foment de la lectura i punt edu. 

 

El curs 2009-2010 vam iniciar una nova activitat per fomentar l’hàbit de la lectura entre els 

nostres alumnes. Es tracta d’adjudicar al currículum un temps específic per al tractament de 

la lectura, des de la convicció que l’afecció per llegir i la seva pràctica habitual també 

s’aprenen, aquest moment específic és l’hora de l’alternativa a Religió. Els departaments de 

llengua castellana i catalana coordinen conjuntament amb el professorat de la matèria 

alternativa aquest pla, amb el recolzament de la coordinació pedagògica. 

L’objectiu general del pla és potenciar i desenvolupar en l’alumnat les competències 

necessàries per practicar habitualment la lectura i gaudir llegint. Els objectius específics són 

els següents: 

- Llegir de forma autònoma i amb assiduïtat. 

- Apreciar el valor dels textos literaris i utilitzar la lectura com a font de plaer i 

informació, a la vegada que l’enriquiment personal. 

- Assegurar que llegeixen com a mínim els llibres obligatoris de castellà i català. 

- Desenvolupar actituds emocionals i positives envers l’ús de la lectura al nostre 

temps d’oci. 
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- Utilitzar les eines i recursos de les biblioteques públiques i escolars. 

- Ampliar el vocabulari i millorar l’ortografia. 

- Respectar el silenci com a condició fonamental per a la introspecció que comporta 

la lectura. 

- Tractament de la informació ( resum, formula preguntes al text,...) 

- Lectura en veu alta. 

L’organització és la següent: es tracta de dedicar una hora setmanal a la lectura, l’hora 

d’alternativa a la religió. 

A part d’aquesta hora curricular aquest programa també es fomentarà a la biblioteca-

mediateca del centre, que romandrà oberta, el major número d’hores possibles amb 

personal de vigilància, tot això fomentat en el Pla de lectura. 

Durant el curs 2012-13, el nostre institut entra en el projecte d’Impuls de la lectura del 

Departament de la Generalitat. 

5.2.Mediació i la cultura de la pau. 

 

Aquest apartat queda establert en les NOFC. 

5.3.Educació per la Salut. 

 

El programa Salut i escola és una actuació promoguda pels Departaments d’Educació i de 

Salut per impulsar les actuacions de promoció i prevenció de la salut a l’escola i coordinar 

millor les actuacions en el territori. S’adreça principalment a la població adolescent de 

segon cicle d’ESO (3r i 4t), encara que també han fet ús els alumnes de 1r i 2n. 

L’educació sanitària té un paper fonamental en el desenvolupament de la infància i 

l’adolescència. Els infants i les persones joves necessiten eines per mantenir actituds 

positives envers l’afectivitat i la sexualitat, per poder afrontar situacions de risc vinculades 

amb la salut i per adquirir habilitats per desenvolupar conductes saludables. 

El programa Salut i Escola, que impulsen conjuntament el Departament de Salut i el 

d’Educació, té per objectiu millorar la salut dels i les joves i adolescents mitjançant la 
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realització d’accions d’educació i promoció de la salut, atendre de manera precoç 

problemes relacionats amb la salut i prevenir situacions de risc, potenciant la col·laboració 

entre els centres i serveis educatius i els serveis de salut comunitària presents al territori. 

El programa Salut i Escola preveu dues línies bàsiques d’actuació: 

1.- Potenciar el desenvolupament d’activitats d’educació i promoció de la salut en els 

àmbits prioritaris d’intervenció del programa de Salut i Escola —salut alimentària, salut 

emocional, salut afectiva i sexual,consum de drogues, tabac i alcohol—. Les infermeres fan 

diferents xerrades sobre aquest temes al llarg del curs als diferents nivells. 

2.- Facilitar l’accés dels joves a informació i assessorament en temes relacionats amb la 

salut mitjançant la consulta oberta: la consulta oberta es realitza els dijous de 9’30 a 

12’00h. La confidencialitat de la consulta és clau per establir la confiança amb l’alumnat. 

Quan es detectin situacions de risc cal ajudar els i les adolescents a comprendre la 

necessitat d’informar les famílies i fer l’acompanyament en aquest procés. Si es detecta 

alguna situació de risc per a la vida de l’adolescent o per a tercers, una malaltia mental que 

impliqui pèrdua de les capacitats cognitives, una malaltia greu o una decisió que pugui 

perjudicar clínicament la persona caldrà comunicar-ho a la família. 

El Departament de Salut assigna a cada centre un o una professional de referència de 

l’equip d’atenció primària de la zona i facilita el suport dels serveis sanitaris especialitzats 

(CSMIJ —Centres de Salut mental Infantil i Juvenil—, PASSIR —Programa d’Atenció a la 

Salut Sexual i Reproductora— i CAS —Centres d’Atenció de Drogodependències—). 

Correspon als professionals sanitaris de referència: 

• Donar suport al professorat en la planificació i el desenvolupament d’activitats 

d’educació i de promoció de la salut. 

• Atendre les demandes d’informació i d’orientació de l’alumnat. 

• Coordinar amb el professorat, el psicopedagog/a i l’EAP possibles intervencions amb 

l’alumnat. 

• Gestionar, si escau, derivacions als serveis sanitaris especialitzats. 

Els centres educatius han de coordinar els continguts d’educació per a la salut que es 

desenvolupin en el marc del currículum de diferents matèries i planificar activitats 



 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’ensenyament 

Institut Andreu Nin 

DOCUMENT CODI 

Projecte curricular de centre PCC 

 

 

 

VERSIÓ V 2.6 

         

ELABORAT Direcció  

ENTRADA EN VIGOR 01/09/2018  

ARXIU  PCC Pàgina 21 de 28 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

específiques de promoció de la salut tenint en compte els temes prioritaris del Programa 

Salut i Escola (PSiE) i les necessitats que es detectin en la consulta oberta. En el 

desenvolupament de les activitats d’educació i de promoció de la salut es pot comptar amb 

la col·laboració de personal sanitari. I perquè això sigui així a l’INS es fan reunions 

periòdiques entre la cap d’estudis, el departament d’orientació i la infermera.  

A l’inici de curs el centre informarà l’alumnat i les famílies del servei de consulta oberta 

i presentarà als i les alumnes la persona que durà a terme el servei. Es facilitaran díptics 

informatius per a l’alumnat i les famílies. És important que el personal sanitari pugui tenir 

accés a un ordinador per sistematitzar la informació de les consultes que efectuï, i per això 

té un despatx assignat les hores que es troba al centre. 

També és important facilitar a les AMPA la planificació d’activitats adreçadesa les 

famílies, per així planificar possibles xerrades a l’Escola de pares del centre. 

En finalitzar el curs escolar es farà una valoració del desenvolupament de les activitats 

de promoció de la salut i del funcionament de la consulta oberta que s’inclourà en la 

memòria del centre. 

5.4. Sistema de llibres digitals 

 

El curs 2009-2010 es va iniciar el projecte 1x1 amb 5 matèries de 1r d’ESO, i el curs 2010-

11 s’hi incorporen 2n d’ESO i 3r d’ESO. I al curs 2011-12 s’hi incorpora 4t. La normativa 

d’ús dels ordinadors a l’aula queda establerta al NOFC. 

5.5. Pla català de l’esport 

 

El Pla català d’esport a l’escola (PCEE) és un pla impulsat pel Departament d'Educació i el 

Departament de la Vicepresidència (Secretaria General de l'Esport) que pretén posar a 

l’abast de tot l’alumnat de primària i secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, 

i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i 

cívica dels infants i joves. 

Els directors i directores dels centres educatius que formen part del Pla català d'esport a 

l’escola com ara el nostre institut nomenen un/a coordinador/a del pla entre el professorat 
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del claustre, preferentment de l’àrea d’educació física, i faciliten el desenvolupament de les 

seves funcions.  

La funció principal d’aquest coordinador/a és dinamitzar i coordinar les activitats 

esportives i culturals del PCEE i garantir el seu lligam amb el projecte educatiu de centre. 

Amb aquesta finalitat es concreten les actuacions següents: 

• Elaborar el programa d’activitats. 

• Col·laborar en la constitució de l’associació esportiva escolar. 

• Seleccionar i coordinar els dinamitzadors i les dinamitzadores. 

• Assistir a les reunions de formació organitzades per la Secretaria General de l’Esport o 

bé d’altres organitzades pel Departament d’Educació. 

• Gestionar la documentació relativa al pla. 

En el cas que el centre educatiu formi part d’un pla educatiu d’entorn com forma part el 

nostre INS, el coordinador del PCEE serà el responsable de garantir la coherència de les 

actuacions del PCEE amb els objectius del pla educatiu d’entorn. 

5.6. Pla d’entorn 

 

El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) del Vendrell és una iniciativa de cooperació educativa que 

vol promoure la cohesió social mitjançant l’educació intercultural i l’ús de la llengua 

catalana en un marc multilingüe. 

Així, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament del 

Vendrell, amb la participació d’entitats de la vila, han signat un conveni de col·laboració en 

matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social. 

Aquest serà el tretzè curs que es durà a terme un Pla educatiu d’entorn al Vendrell. El 

nostre INS es va incorporar el curs 2006-07. 

El Pla educatiu d’entorn del Vendrell és un instrument per donar una resposta integrada 

a les necessitats educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa 

en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves a partir de diverses iniciatives locals. 
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El Pla educatiu d’entorn del Vendrell vol complementar i reforçar l’acció educativa dels 

centres docents, establint continuïtats entre allò que es fa als centres educatius i les 

diferents dinàmiques socials i culturals de l’àmbit comunitari. 

Amb el Pla educatiu d’entorn del Vendrell es pretén implicar i corresponsabilitzar el 

conjunt d’agents i col·lectius educatius per treballar en la línia d’una societat cohesionada i 

oberta, basada en els valors democràtics, en la convivència i en el dret a la diferència, on el 

català sigui la llengua de cohesió social. Es pretén, sobretot, crear condicions per a la 

igualtat, amb atenció especial als col·lectius més fràgils i evitar, així, qualsevol risc 

d’exclusió social. 

 

5.9. Pla de qualitat i Acord de coresponsabilitat 

 

El centre està endinsat en dos projectes que pretenen l’excel·lència educativa, el projecte de 

qualitat i l’acord de coresponsabilitat, els dos tenen com a finalitat incrementar els resultats 

educatius i la millora de la cohesió social en els centres educatius públics mitjançant 

l’impuls de l’autonomia i la millora de la qualitat. I tenint en compte aquesta base els 

objectius que ens guien són: 

1.- Millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat. 

2.- Millorar la cohesió social. 

3.-Millorar la confiança del grup d’interès (alumnat, famílies, empreses,...). 

4.-Millorar la imatge del centre 

 

El nostre projecte es concreta en dues línies d’actuació, una de caràcter general per l’acord 

de coresponsabilitat i una altra d’específica, projecte de qualitat i millora contínua 

(PQiMC), adreçada a centres que imparteixen dues o més famílies de formació professional 

o són centres específics de formació professional. Aquesta última és en la qual ens trobem. 

Els centres que participen en aquests projectes elaboren i apliquen, en el marc del seu 

projecte educatiu, un pla estratègic on defineixen els objectius que volen assolir per 
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augmentar la qualitat global del centre i les estratègies i les actuacions per aconseguir-los. 

(veure annex). 

Els centres educatius formalitzen amb el Departament d’Educació un acord quadriennal 

d’aplicació del pla estratègic, lligat al projecte de direcció. Aquest acord recull els 

objectius, les estratègies i les activitats del pla, els compromisos, els recursos addicionals, 

el grau d’autonomia de gestió, els mecanismes de seguiment i avaluació de l’aplicació del 

pla, i la rendició de comptes a l’administració i a la comunitat educativa. 

5.10. Projecte d’orientació de l’ESO 

 

El principal objectiu és consolidar l’equip docent com a grup de treball en vers a formar-

nos i treballar cap a SCAP (Seqüència, Comunicació, Acció i Projecció) amb la perspectiva 

de millorar el clima d’aula i els resultats acadèmics al llarg termini. Seguint aquest objectiu 

principal hem desenvolupat d’altres: 

- Crear un grup de treball amb el professorat per poder consensuar diferents 

metodologies d’aula. 

- Realitzar una optativa a 1r d’eines d’estudi. 

- Aconseguir que un mateix professor faci diferents matèries juntament amb la 

tutoria. 

- Fer una molt bona acollida a l’inici de curs. 

- .../... 

*Es pot conèixer més àmpliament el projecte llegint el seu pla d’acció. 
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6. CRITERIS D’UTILITZACIÓ DELS ESPAIS I RECURSOS. 

 

Aquest apartat queda establert en les NOFC. 
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7. AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT-

APRENENTATGE. 

 

La programació permet fer el seguiment de les actuacions previstes per tal de modificar-les, 

adaptar-les i millorar-les, quan calgui. També és útil per als equips docents, ja que permet 

reflexionar sobre la seva tasca educativa, tenir constància del que es treballa amb l’alumnat 

de manera simultània i poder establir connexions entre les diferents matèries i projectes. 

Així mateix, permet fer el seguiment de la progressió dels aprenentatges al llarg dels 

cursos, matèries o àmbits i garantir la continuïtat educativa quan es produeixen canvis en 

l’equip docent.  

La programació de matèries o àmbits ha de ser coherent al llarg de cada curs i de l’etapa. 

Correspon als departaments, seminaris i altres equips de professorat elaborar, revisar i 

actualitzar les programacions i les unitats didàctiques de les diferents matèries, àmbits i 

projectes i les possibles adaptacions de la programació ordinària de l’aula tenint en compte 

les característiques de l’alumnat. Aquesta tasca s’ha de fer cada curs, seguint les 

indicacions de la coordinació pedagògica i del quadern del professorat propi del centre, i 

s’ha de relacionar amb els processos d’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat, de les 

programacions mateixes i de la seva aplicació pràctica a les aules. 
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Annex 
Annex 1: PCC ESO 

Annex 2: PCC BATX 

Annex 3: PCC CF 

Annex 4:Beca excel·lència Institut Andreu Nin i reconeixement de l’esforç. 
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BECA EXCEL.LÈNCIA INSTITUT ANDREU NIN I 

RECONEIXEMENT DE L’ESFORÇ. 
Bases reguladores:  

Objectiu: 

Premiar l’esforç de l’alumnat de CF, CAS, BAT i ESO, proporcionant-li la 

matrícula gratuïta al curs següent sempre que continuï estudiant al nostre 

centre. 

Criteris:  

1.- La beca consisteix en la gratuïtat de la matrícula en BAT, CFGM, CAS o 

CFGS del curs següent. I el reconeixement públic de tots els alumnes 

excel·lents.  

2.- Reconeixement en acte públic de tots aquells/es alumnes que en acabar els 

seus estudis tinguin una mitjana igual o superior a 9. 

2.- Es becarà a :  

- un/a alumne/a entre tots els CFGM del centre que en finalitzar el seu cicle 

hagi obtingut el millor expedient i continuï estudiant al nostre centre.  

- un/a alumne/a de CAS que en finalitzar els seus estudis de CAS a l’institut 

Andreu Nin hagi obtingut la millor nota de seu curs sempre i quan aquesta 

sigui igual o superior a 9 i continuï el curs següent estudiant un CFGS al 

nostre centre. 

-un/a alumne/a d’ESO amb el millor expedient de la seva promoció i que 

continuï estudis de BAT o CFGM al nostre centre. 

- un/a alumne/a de BAT amb el millor expedient de la seva promoció i que 

continuï estudis de CFGS al nostre centre. 

 

 

Difusió i entrega de premis:  

La distinció es farà en acte públic a final de curs, una vegada realitzada 

l’avaluació final ordinària (extraordinària en cicles LOGSE) de juny.  

Els alumnes premiats permetran al centre difondre la seva imatge pels mitjans 

de comunicació que el centre cregui convenients. 


