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1. CONTEXTUALITZACIÓ I DIAGNOSI 

1.1 ANÀLISI DE LES SINGULARITATS DEL CENTRE I DE L’ENTORN 

 
Després de cinc anys i cinc cursos acadèmics davant la direcció de l’Institut Can 
Vilumara (un primer any a proposta de la Inspecció i quatre anys més amb  
projecte propi)  i al supervisar el Projecte de Direcció que vaig presentar al gener 
de 2014, me n’adono de com ha canviat l’anàlisi que vaig fer en aquell moment 
envers les singularitats del centre i del seu entorn. 
 
Finalment he decidit prorrogar el mandat que acabava el 30 de juny de 2018, en 
principi per un altre període de quatre anys més, animada pel balanç positiu 
d’aquests anys de gestió i per la convicció de que cal deixar reforçats alguns 
aspectes que s’han començat a assumir. 
 
L’entorn general ha experimentat una millora significativa, pel que fa al context 
social i econòmic, que ha obert noves possibilitats per a bona part de la població i 
ha millorat la situació d’una altra part que ha recuperat certs nivells de benestar, 
ha cohesionat estructures familiars i ha recuperat certs valors relacionats amb 
l’educació. 
 
Si analitzem l’entorn específic de l’institut hem de destacar que en al curs 2013-
2014, moment en què vam iniciar el mandat, les tres línies de 1r ESO havien quedat 
en dues, de les dues de les vuit escoles de primària adscrites només venia al centre 
l’alumnat d’una d’elles i la resta s’omplia amb alumnat que provenia d’altres zones 
del municipi. 
 
Actualment hem recuperat a una part significativa de l’alumnat de les vuit escoles 
adscrites i la preinscripció per a 1r d’ESO s’ha anat incrementat progressivament en 
els darrers quatre anys,  fins arribar a la d’enguany amb una demanda de 180 
alumnes davant de les 112 vacants que sortien en l’oferta. 
 
Pel que fa al batxillerat el centre continua mantenint assegurades les dues línies de 
les dues modalitats de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials. La 
diferència és que abans gairebé una de les dues línies es tancava amb alumnat de 
fora (escoles concertades fonamentalment) i que actualment s’omplen amb 
l’alumnat del propi centre  que acredita l’ESO. Aquesta consolidació del batxillerat, 
a més de per aspectes organitzatius i dels resultats interns i externs, té també a 
veure amb l’esforç en garantir que sigui possible oferir gairebé totes les matèries 
específiques de les dues modalitats dels batxillerats que s’imparteixen. 
 
Pel que fa a la formació professional i a la família professional de Serveis a la 
Comunitat, en començar aquest mandat el centre oferia el cicle de grau mitjà 
d’Atenció de Persones en Dependència i tres cicles formatius de grau superior, 
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Educació Infantil, Integració Social i Animació Sociocultural i Turística, llavors 
encara pendent de la seva completa implementació. A mitjans del curs 2014-2015 
el centre va ser escollit per iniciar un nou cicle de grau superior, de Promoció 
d’Igualtat de Gènere, de manera exclusiva en aquell moment en tot el territori del 
país. Actualment tant el cicle d’Animació Sociocultural i Turística com el de 
Promoció d’Igualtat de Gènere estan totalment implementats al centre. 
 
El claustre en termes quantitatius ha passat a ser de 67 docents en el curs 2013-
2014 a 89 en el curs actual, tenint en compte les reduccions de jornada d’alguns 
docents, l’ampliació de línies de grups de l’ESO i del nou cicle, l’assignació al centre 
de la unitat de Suport Intensiu a l’Escola Inclusiva i la nova catalogació del centre 
en termes de tractament de la diversitat. 
 
Aquest claustre continua sent sensiblement heterogeni pel que fa a  les diferencies 
en les dinàmiques de funcionament, les necessitats i els interessos entre els 
especialistes que treballen a l’ESO i el batxillerat i els que treballen a la formació 
professional. Creiem però que s’han fet esforços des de les dues vessants i que s’ha 
arribat a acords globalment acceptats.  
 
En aquest sentit, el curs passat, a petició de la direcció del centre, es va demanar 
una avaluació psicosocial per tal que des del Departament de Riscos Laborals dels 
SSTT de Barcelona Comarques per tal que se’ns proposessin certes estratègies per 
tal de millorar les condicions de treball de tot el personal del centre . Estem 
pendents de rebre l’informe corresponent per implementar aquestes estratègies i 
anar més lluny en la millora de l’ambient de treball en el centre. 
 
Pel que fa a la relació amb les famílies i amb l’AMPA, s’han implementat 
determinades mesures que d’una manera o altra han tingut com a resultat 
recuperar la confiança de les famílies de la zona com ja hem assenyalat amb les 
dades de preinscripció i d’increment de grups. Crec que la creació de la Comissió de 
mares i pares delegats de curs, el nou enfocament de la jornada de portes obertes, 
així com les activitats que es realitzen en col·laboració amb les escoles de primària  
hi han tingut molt a veure.  
 
En tot cas, un dels aspectes claus que aquesta direcció va tenir present des del 
primer moment que calia activar i potenciar ha estat l’orientació educativa i 
l’atenció individualitzada a aquell percentatge prou significatiu de l’alumnat de 
l’ESO, que hem tingut sempre al centre, amb uns nivells de complexitat també 
significatius.  
 
Des del curs 2013-2014 al curs 2018-2019 aquesta direcció  ha apostat per 
incrementar el departament d’Orientació Educativa del centre de dos especialistes 
(Mestra de Pedagogia Terapèutica i Orientador Educatiu) a vuit especialistes, 
comptant les quatre persones implicades en el SIEI. El treball dels quatre 
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psicopedagogs/es, en part amb les tasques que les son pròpies i d’altra part amb 
treballs de suport a la resta del professorat, bàsicament de l’ESO, s’ha traduït en un 
molt bon acolliment a l’alumnat amb necessitats especials (no només educatives), 
en el treball en grups petits amb una part d’aquest alumnat, en l’assessorament 
que aquests companys i companyes han ofert a la resta del professorat, a millorar 
el desenvolupament personal i acadèmic d’aquest alumnat i en definitiva a la 
satisfacció d’aquests alumnes i les seves famílies en particular i de la resta de 
l’alumnat en general. 
 
Un indicador de l’ambient que es viu per part de l’alumnat del centre és la reducció 
gairebé total de l’índex d’abandonament de l’alumnat de l’ESO. 

 

      1.2 DADES SIGNIFICATIVES 

 

1.2.1 Projecte d’obres 

 
Un aspecte que ha ajudat molt en la millora de la imatge del centre és, sens dubte, 
la finalització de Projecte d’Obres d’Ampliació i Millora que es va realitzar en les 
instal·lacions del centre al llarg de dos anys i mig en els que es va conviure amb les 
obres. El resultat va ser un centre que amb les seves particularitats (edifici 
industrial construït l’any 1901 i transformat en institut l’any 1986) oferia d’una 
banda aquells espais que necessitava i no havia tingut mai i d’altra molts d’ells 
renovats i adaptats a un centre docent del segle XXI.  

 

1.2.2 Organització horària singular 

 
Les millores organitzatives i pedagògiques que van fonamentar la demanda 
d’aquesta organització horària s’han vist molt reflectides i fonamentalment tenen a 
veure amb una reducció més que significativa en el nombre de conductes 
contràries a la convivència en el centre, en l’organització del temps que l’alumnat 
dedica a activitats lectives i no lectives a la tarda, en l’organització familiar i l’estalvi 
de les famílies i en definitiva en un millor ambient escolar generalitzat. 
 

1.2.3 Oferta educativa 

 
S’han completat pràcticament les quatre línies de l’ESO (quatre grups de 1r, 2n i 3r 
i tres grups de 4t que presumiblement passaran a ser quatre per al curs vinent) 
Dues línies completes de batxillerat 
Dues línies del CFGM Atenció a persones en situació de dependència (en torn de 
matí i tarda) 
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Dues línies dels CFGS Educació infantil i Integració social i una línia dels CFGS 
Atenció Sociocultural i turística i Promoció i igualtat de gènere.  
 
Dades de matrícula curs 2018-2019 

 
PLA D’ESTUDIS DADES DE MATRÍCULA 

ESO  457 

Primer curs 121 

Segon curs 124 

Tercer curs 110 

Quart curs 102 

BATXILLERAT 115 

Primer curs 63 

Segon curs 52 

CFPM Atenció a persones en situació de dependència 105 

Primer curs 58 

Segon curs 47 

CFPS Integració Social                           126 

Primer curs 58 

Segon curs 68 

CFPS Animació sociocultural i turística 47 

Primer curs 22 

Segon curs 25 

CFPS Educació infantil 115 

Primer curs 56 

Segon curs 59 
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CFPS Promoció i Igualtat de Gènere 53 

Primer curs 28 

Segon curs 25 

TOTAL ALUMNAT MATRICULAT 1018 

 
 

1.3 PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 

 
 
Personalment el meu compromís i la meva intenció d’assumir la direcció del centre 
era inicialment per a un període de quatre anys.  D’una banda, després de 33 anys 
exercint la docència, primer en l’àmbit de la Formació professional com a 
professora de Tecnologia administrativa i després al Batxillerat com a professora 
d’Economia, i d’altra amb la possibilitat de la jubilació des de l’1 d’agost, ha costat 
decidir continuar en actiu. 
 
També va pesant que en aquests darrers anys el claustre del Vilumara s’està fent 
gran, acostant-se als 60 anys i que companys/es que han estat importants en 
l’evolució del centre tant pel seu coneixement del mateix, com per la seva 
implicació,  com pels càrrecs de confiança que han anat desenvolupant s’han anat 
jubilant, i se’ls troba en falta i que gairebé d’un curs a l’altre gairebé una tercera 
part del claustre arriba nova al centre i sense permanència generalment. 
 
D’altra banda però, malgrat el cansament habitual en certs moments i les 
càrregues professionals i personals que suposa la direcció d’un centre d’aquesta 
complexitat, també hem fet balanç de l’evolució del centre, de la col·laboració 
rebuda per part de les famílies, de bona part del claustre i de les administracions i 
ens sembla que hi ha temes que encara s’han de consolidar i altres que estem a 
punt de començar a desenvolupar i que necessitarien de la continuïtat en l’equip 
de gestió del centre. En tot cas és significatiu que, com em comentava una 
directora anterior, aquesta serà la primera vegada que a l’Institut Can Vilumara 
un/a director/a prorroga el seu mandat. 
 
Davant aquesta valoració aquest equip va decidir per unanimitat continuar 
desenvolupant la gestió del centre amb el canvi important en la figura del 
secretari-administrador, amb la marxa de l’Alejandro Falcón Afonso i la 
incorporació del Jaume Ollé Gómez i a tots dos tornem a agrair enormement la 
seva col·laboració. 
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Esperem en aquest nou mandat continuar comptant amb el suport de tota la 
comunitat educativa, poder assolir els objectius que la societat  demana i necessita 
i afrontar els reptes que se’ns aniran plantejant de la manera més eficient possible 
però sense oblidar el més important que és haver acollit be a tothom (alumnes, 
famílies, companys,..) i haver ajudat al nostre alumnat a desenvolupar les seves 
capacitats acadèmiques, professionals però sobretot personals que els permetran 
el seu desenvolupament integral com a individus de la societat. 
 

 
L’equip directiu 
 
a) L'equip directiu és l'òrgan executiu de govern del centre públic i les persones 
membres han de treballar coordinadament en l'exercici de les seves funcions. 
Correspon a les persones membres de l'equip directiu la gestió del projecte de 
direcció o en el nostre cas la programació general anual del centre. 
 
b) L'equip directiu del centre està format pel director o directora, que el presideix, 
els caps d'estudis, el secretari o secretària administrador/a i els òrgans 
unipersonals de direcció addicionals, com el coordinador o coordinadora 
pedagògic. 
 

 
Composició de l’equip directiu: 
 

CÀRREC DIRECTIU 

Directora Griselda Santos Ruiz 

Cap d’estudis Manuel Caballero González 

Cap d’estudis adjunt Jaume Zarzuela Serrat 

Secretari i administrador Jaume Ollé Gómez 

Coordinadora pedagògica Constanza López Novoa 
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2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

2.1 CONCRECIONS DE FUNCIONS EN L’ORGANITZACIÓ GENERAL DEL 
CENTRE 

2.1.1 Consell escolar 

a) Les funcions del Consell Escolar són les que estableix l'article 148.3 de la Llei 
d'educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l'equip directiu per al 
compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, 
en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l'acció del conjunt d'òrgans 
de govern unipersonals i col·legiats d'acord amb l'article 144.4 de la Llei 
d'educació. 

b) El Consell Escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. En allò que 
no estigui previst s'han d'aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats 
de l'Administració de la Generalitat. 

c) El Consell Escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i 
sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita almenys 
un terç dels seus membres. A més, s'ha de fer una reunió a principi de curs i una 
altra a la seva finalització. 

d) Les decisions del Consell Escolar es prenen normalment per consens. Si no és 
possible arribar-hi, la decisió s'adopta per majoria de les persones membres 
presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria 
qualificada. 

e) La convocatòria de les reunions s'ha de trametre per la presidència del Consell 
amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que 
hagi de ser objecte de debat, i, si escau, d'aprovació. El Consell Escolar es pot 
reunir d'urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si 
totes les persones membres hi estan d'acord. 

f) Quan en l'ordre del dia s'hi incloguin temes o qüestions relacionades amb 
l'activitat normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat 
immediata d'alguna persona membre de la comunitat educativa que no sigui 
membre del Consell Escolar, se'l podrà convocar a la sessió per tal que informi 
sobre el tema o qüestió corresponent. 

 
Composició del Consell Escolar: 

 
CONDICIÓ DEL CONSELLER/A 

Presidenta Griselda Santos Ruiz 

Secretari Jaume Ollé Gómez 

Representant sector professorat Laura Bernadás Escartín 
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Representant sector professorat Yolanda Corbacho Nieto 

Representant sector professorat Blanca López Torres 

Representant sector professorat  

Representant sector professorat Juan Carlos Castaño Martínez 

Representant sector professorat  

Representant AMPA Elisabet Álvarez Aguilar 

Representant sector mares i pares  

Representant sector mares i pares Anna Belén Ferrer Adell 

Representant sector mares i pares Antonio José Ayete Rodríguez 

Representant sector alumnat Marina Margenet Gregori 

Representant sector alumnat Daniel García Estevez 

Representant sector alumnat  

Representant sector PAS Enric Pacheco Borrás 

Representant de l’ajuntament Núria Ramos Estudillo 

 

2.1.2 Òrgans de coordinació 

 
Coordinadors de l’ESO, del Batxillerat i dels diferents cicles formatius 

 
Si la distribució de grups assignat al centre ho permet, es nomenaran un coordinador 
d’ESO i un coordinador de Batxillerat. Malgrat no tractar-se d’uns òrgans unipersonals 
de govern, assistiran a les reunions setmanals de l’equip directiu. Les seves funcions 
especifiques, referides al nivell corresponent, són: 

 Coordinar l’aplicació del Pla d’acció tutorial a l’ESO i al Batxillerat 
respectivament. 

 Fer el seguiment dels eixos transversals de l’etapa. 
 Realitzar, juntament amb la coordinadora pedagògica, l’adjudicació dels crèdits 

variables i de matèries optatives. 

 Preparar, juntament amb la coordinadora pedagògica, els crèdits de síntesi i 
organitzar les tasques relacionades amb els treballs de recerca de Batxillerat. 
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 Col·laborar amb el departament d’orientació educativa i orientació 
professional, amb l’EAP i amb els serveis socials, en el temes d’orientació 
personal, acadèmica i professional de l’alumnat. 
 
Coordinador/a d’activitats i serveis escolars 

Coordina i gestiona les activitats escolars complementàries i les extraescolars del 
centre. Són funcions del coordinador/a d’activitats i serveis escolars: 

 Coordinar l’aplicació del Pla d’acció tutorial de l’ESO i del Batxillerat. 

 Elaborar la programació anual d’activitats extraescolars. 

 Donar a conèixer a l’alumnat la informació relativa a les activitats extraescolars 
i fomentar la seva participació. 

 Promoure i coordinar les diferents activitats culturals i esportives organitzades 
en el centre i especialment: la festa de la Castanyada, festa de Nadal, Sant 
Jordi, Carnestoltes, festa de finals de curs. 

 Distribuir els recursos econòmics destinats, dintre del pressupost del centre, a 
les activitats extraescolars. 

 Elaborar una memòria final amb l’avaluació de les activitats realitzades al llarg 
del curs. 

Coordinador/a d’informàtica 

La direcció del centre nomenarà un professor com a coordinador d’informàtica, 
les funcions del qual són: 

 Proposar a l’equip directiu els criteris per la utilització i optimització dels 
recursos informàtics i per l’adquisició de nous recursos. 

 Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis 
en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d’Ensenyament. 

 Assessorar el professorat en la utilització de programes i recursos informàtics 
en les diverses àrees i matèries i orientar-lo sobre la seva formació en aquest 
tema. 

 Altres funcions que la direcció del centre li encomani en relació amb els recursos 

informàtics i/o telemàtics. 

Coordinador/a de llengua i interculturalitat (LIC) 

La direcció del centre nomenarà un professor com a coordinador de llengua 
interculturalitat, les funcions del qual són: 

 Assessorar l’equip directiu i el claustre en l’elaboració del projecte lingüístic de 
centre (PLC). 

 Promoció de les activitats previstes en la concreció anual del PLC. 
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 Coordinar les accions que es duguin a terme per a l’alumnat nouvingut. 

 Assessorament al claustre. 

 En cas que correspongui realitzarà la coordinació del/s auxiliars lingüístics 

El centre per al curs 2016-2017 ha perdut el recurs que suposava la dotació de 
l’aula d’acollida i en aquest sentit caldrà redefinir el sentit i les tasques d’aquesta 
figura. 

Coordinador/a de prevenció de riscos laborals 

La direcció del centre nomenarà un professor com a coordinador/a de prevenció 
de riscos laborals, les funcions del qual són: 

 Promoure i coordinar, segons les directrius de la direcció del centre, les 
actuacions en matèria de salut i seguretat del centre. 

 Promoure les actuacions preventives bàsiques, com l’ordre, la neteja, la 
senyalització i el manteniment en general i efectuar-ne el seguiment i control. 

 Col·laborar en l’elaboració del pla d’emergència i en les actuacions que se'n 
derivin. 

 Col·laborar amb el claustre pel desenvolupament, dins del currículum de 
l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos i d’estil de vida saludable. 

Coordinador/a de formació professional 
 

La direcció del centre nomenarà a un professor/a com a coordinador de formació 
professional, les funcions del qual són: 

 
1. Vetllar per l’adequació de les accions dels tutors de pràctiques professionals 
2. Cooperar en l’apreciació de les necessitats de formació professional de l’àmbit 

territorial on s’ubica el centre, d’acord amb la planificació, els criteris i els 
programes del Departament d’Ensenyament. 

3. Relacionar-se amb les administracions locals, les institucions públiques o 
privades i les empreses de les àrees d’influència. 

 
Les accions concretes que caldrà desenvolupar en el centre són: 

 

 Impulsar l’aplicació de les accions promogudes per la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals i sobrepassar els criteris i les línies de treball als 
òrgans de govern del centre per desenvolupar-les 

 Vetllar per la programació, el seguiment, el control i l’avaluació de l’FCT i de 
l’estada a l’empresa de l’alumnat de batxillerat 

 Mantenir les relacions oportunes amb les institucions municipals, empresarials i 
d’altres 
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 Elaborar informes sobre els resultats i les incidències dels programes 
desenvolupats 

 Convocar i presidir les reunions amb els tutors de pràctiques d’acord amb allò 
que estableixi l’equip directiu del centre en aquest tema 

 Assessorar el centre en la definició de les línies d’actuació de les relacions 
escola-empresa 

 Coordinar les visites del professorat i l’alumnat a les empreses 
 

2.1.3 Caps de departament i/o seminari 

 
Les funcions dels caps de departament i/o seminari són, entre altres, les següents: 

a) Coordinar la concreció del currículum de les matèries o àmbits corresponents i 
vetllar per la seva coherència al llarg dels cursos i les etapes. 

b) Liderar les reunions de departament que es faran setmanalment amb una 
durada d'una hora, amb la participació obligatòria de tots els seus membres, a fi 
de: 

 Estudiar el desenvolupament de les programacions didàctiques en els diferents 
grups i cursos i acordar, si cal, els ajustaments pertinents. 

 Concretar els criteris d'avaluació i de recuperació i preparar conjuntament el 
material necessari (exercicis orals i escrits, proves objectives, pautes de 
correcció, documents d'observació sistemàtica de l'alumnat, indicacions de 
treballs per realitzar, etc.). 

 Analitzar els resultats que s'obtenen, per tal d'introduir en les programacions 
les modificacions que es considerin convenients. 

 Tractar les dificultats, tant generals com específiques, que puguin sorgir en 
relació amb les matèries o àmbits o en relació amb les qualificacions. 

 Aquestes reunions han de constar expressament a l'horari del professorat i s'ha 
d'estendre acta dels acords que s'hi prenguin.  

 Enviar les actes de les reunions de departament setmanals a Coordinació 
pedagògica amb una periodicitat mensual com a màxim.  

 En el cas que un professor o professora imparteixi matèries de més d'un 
departament o seminari, participarà prioritàriament en l'elaboració de les 
programacions i en les reunions del departament o seminari de la seva 
adscripció principal, sens perjudici que col·labori en les programacions dels 
altres departaments o seminaris i que imparteixi les seves classes d'acord amb 
les programacions que s'hagin establert. 

 Els caps de seminari tindran les funcions que li delegui el cap de departament. 

c) Assistència a les reunions de coordinació de les PAU i a les de caps de 
departament del centre. 
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) Representació del departament en els conflictes acadèmics entre professors i 
alumnes. 

e) Atenció al professorat novell. 

f) Manteniment de les instal·lacions i materials pròpies del departament. 
 

2.1.4 Cap Departament d’Orientació Educativa i Professional  

 
Aquesta direcció, com ja hem exposat en altres apartats del projecte, ha donat 
especial importància i significació al Departament d’Orientació Educativa i al cap de 
departament, no només per les tasques que són pròpies del departament sinó 
també pel suport que aquests especialistes estan oferint a la resta del claustre. 
 
A banda de les tasques que li son pròpies com a la resta dels caps de departaments 
educatius, en aquest cas correspon coordinar els diferents membres del 
departament per tal  de poder desenvolupar les tasques relacionades amb els 
objectius següents: 
 
a) Elaborar les programacions dels grups de desdoblament que se’ls assigna i  
establir i unificar els criteris d’avaluació i recuperació corresponents en coordinació 
amb els departaments especialistes 
 
b) Orientar la resta del professorat sobre l’atenció a la diversitat a l’aula, elaborar i 
fer el seguiment dels plans individualitzats en col·laboració amb la resta del 
professorat implicat i els tutors/es del grup. 
 
c) Coordinació de determinats projectes de centre com l’Aprenentatge-Servei dels 
alumnes voluntaris dels diferents CFGS gestionat per l’AMPA cap a l’alumnat de 
l’ESO amb dificultats o alguna de les modalitats de Servei comunitari 
 
d) Tractar amb els alumnes que presenten diferents sintomatologies de necessitats 
específiques, les atencions individualitzades que calgui per tal d’atendre’ls 
directament o derivar-los als especialistes o entitats corresponents, així com tot el 
que tingui a veure amb les comunicacions i actuacions amb les famílies o tutors 
legals sota les directrius també de l’EAP 
 
e) En relació a la unitat de Suport Intensiu per a l’Eucació Inclusiva (SIEI) que 
desenvolupa la seva activitat coordinada dins el mateix departament, es coordina 
la planificació i el seguiment d’objectius, la inclusió de l’alumnat en els grups 
ordinaris per matèries i les actuacions amb les famílies i amb els serveis externs.  
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2.1.5 Tutories de grup 

 
L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al di 
moral, d'acord amb la seva edat, i comporta el seguiment individual i col·lectiu de 
l'alumnat per part de tot el professorat. 

 
Les actuacions associades a l'acció tutorial, com a mínim, han de: 

 
a) Informar mares, pares o tutors/es legals sobre l'evolució educativa dels seus fills 
i filles, i oferir-los assessorament i atenció adequada. 

 
b) Facilitar a mares, pares i tutors/es legals l'exercici del dret i el deure de 
participar i implicar-se en el procés educatiu dels seus fills i filles. 

 
c) Vetllar pels processos educatius de l'alumnat i promoure, especialment a l'etapa 
d'ESO, la implicació de cada alumne/a en el seu procés educatiu. 

 
d) Dur a terme la informació i l'orientació de caràcter personal, acadèmic i 
professional de l'alumnat, tot evitant condicionants lligats al gènere. 

 
e) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les 
activitats del centre. 

 
f) Aquelles altres actuacions de caràcter individual o col·lectiu específicament 
establertes en els decrets reguladors del currículum de cada ensenyament, entre 
les quals, en els ensenyaments professionalitzadors que escaigui, hi haurà la 
tutorització de les pràctiques en les empreses. 

2.1.6 Aula d’acollida  

 
En el curs 2015-2016 es va perdre aquest recurs que ja havia passat d’una unitat 
sencera a mitja. El passat curs 2017-2018, l’arribada d’alumnat nouvingut va tornar 
a ser significativa i en funció de les dades presentades als Serveis Territorials en la 
plantilla assignada al centre es contemplava mitja dotació per a l’aula d’acollida. En 
funció d’aquestes dades i davant la possibilitat de que el curs 2018-2019 sigui 
semblant a l’anterior, s’ha decidit destinar una part de l’increment d’hores 
d’atenció a la diversitat a demanar una dotació sencera per a aquest recurs.   
 
Els objectius generals que es planteja l’Aula d’Acollida són, per una banda, facilitar 
a integració de l’alumnat nouvingut en el nou entorn escolar mitjançant un 
recolzament emocional i, per altra banda, garantir l’aprenentatge intensiu de la 
llengua catalana i la progressiva incorporació d’aquest alumnat a l’aula ordinària, 
conscients alhora, que el coneixement de la llengua facilitarà les relacions 
personals i una millor inserció d’aquest alumnat en la nova societat. 
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L’Aula d’Acollida és un recurs temporal que els centres educatius faciliten a 
l’alumnat nouvingut. Per aquest motiu, cada alumne/a disposarà d’un horari 
individualitzat en funció de les seves necessitats educatives. Es tindrà en compte el 
país de procedència i el grau d’escolarització de l’alumnat per determinar les hores 
que aquest ha de romandre a l’Aula d’Acollida i, per tant, sortir de l’aula ordinària. 
Es procurarà que l’alumne/a assisteixi a aquelles assignatures que pot compartir 
amb la resta de companys de classe. 

 
Es treballen les quatre habilitats comunicatives: comprensió oral, comprensió 
lectora, expressió oral i expressió escrita. Es prioritza l’aprenentatge de la llengua 
catalana en l’àmbit de l’ús, és a dir, que sàpiga entendre i utilitzar adequadament 
les estructures bàsiques de la llengua en situacions quotidianes. 

 
En el període que l’alumnat nouvingut resti a l’Aula d’Acollida disposarà d’un Pla 
Individualitzat (PI) per manca de competència lingüística. Aquest PI es revisarà 
periòdicament. 

 
L’Aula d’Acollida té la particularitat que, per tal d’assolir els objectius de 
coneixement de la llengua, els grups són completament heterogenis i pràcticament 
l’atenció és individualitzada ja que cadascú té el seu nivell i ritme d’aprenentatge. 
Són importants tot i així, les activitats conjuntes a l’inici o final de la classe. També 
és prioritària la divisió en reduïts grups de treball i el fet que els alumnes s’ajudin 
per tal de fomentar la convivència i els hàbits personals. 

2.1.7 Tutories tècniques 

 
La direcció nomenarà entre el professorat del centre els responsables de dur a 
terme les tutories tècniques segons disponibilitat horària.  

 
Les tasques generals del tutor/a tècnic són les següents:  

 
a) Exercir la responsabilitat de la tasca encomanada.  

 
b) Elaborar un projecte que ha d’incloure objectius a assolir, activitats a realitzar i 
mitjans necessaris per portar-la a terme. Aquest projecte haurà de presentar-se 
per escrit a l’inici del curs. Igualment, el responsable d’una tutoria tècnica retrà 
comptes al Consell Escolar i a l’Equip Directiu de les activitats realitzades. Al final 
de curs presentarà una valoració del treball realitzat i dels projectes que, segons el 
seu criteri, caldria posar en marxa el curs següent.  

 
c) Administrar i justificar les despeses que generi l’activitat que realitza.  
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2.1.8 Altres càrrecs: Coordinacions de cicles i reduccions majors 55 anys 

 
Malgrat que la normativa i les instruccions d’inici de curs recullen quins són els 
òrgans unipersonals de govern que correspon a cada tipologia de centre, 
contemplem, sense la condició administrativa d’òrgans unipersonals de govern 
(nomenament i càrrec retributiu) la figura de la coordinació de cadascun dels cicles 
formatius que s’imparteixen al centre amb una determinada reducció d’hores 
complementaries.   

 
Les funcions dels coordinadors/es de cada cicle formatiu són: 
a) Coordinar l’aplicació del Pla d’acció tutorial ( documents de principi de curs: 
fitxes, guies, avaluació qualitativa... 
 
b) Fer el seguiment dels eixos transversals de cicle. 
 
c) Coordinar els aspectes pedagògics dels mòduls. 
 
d) Vetllar pel desenvolupament de les programacions. 
 
e) Potenciar el Moodle com a element de difusió de les programacions i altres 
documents útils per a l’organització del Departament. 
 
f) Introduir a l’arbre (intranet de l'FP) tota la informació de cada cicle per a la 
consulta del professorat de l'FP. Animar al professorat a utilitzar-lo i a desar-hi la 
informació que cadascú produeix. 
 
g) Preparar, juntament amb l’equip docent, el mòdul de Projecte i organitzar les 
tasques relacionades amb la seva organització. 
 
h) Col·laborar amb el professorat d'orientació educativa, amb l’EAP, amb els 
Serveis socials i amb el Servei d’orientació acadèmica i/o professional del centre en 
assumptes relacionats amb l'orientació personal, educativa i professional de 
l’alumnat. 
 
I)Elaborar, promoure i coordinar la programació anual d’activitats del cicle, 
coordinar i executar les mateixes conjuntament amb l’equip educatiu (arreglar 
horaris del professorat i aules, horaris de tallers, responsables, materials, dossiers, 
forma d’avaluar…) i elaborar el document organitzatiu de cada fet tenint en 
compte les avaluacions anteriors, en Coordinació amb la Coordinació pedagògica: 
 

 Sortides que afecten a més d’un mòdul. 

 Festes populars. 

 Etc. 
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j) Preparar les reunions d’equip docent del cicle corresponent, conjuntament i de 
forma coordinada amb la resta de l'equip de coordinació. 
 
k) Dirigir les reunions d’equips docents del cicle corresponent. 
 
l) Aixecar acta de les reunions d’equips docents i fer-les arribar tant a l’equip 
docent com a prefectura d’estudis. Deixar les versions definitives a la carpeta 
corresponent de ‘’l’arbre’’. 
 
m) Mantenir en ordre, a l’arbre, tota la documentació respecte al cicle que 
coordina.  
 
n) Al juny, enviar tot el curs actual a la carpeta de dins del cicle de cursos anteriors i 
generar el nou curs amb les carpetes pertinents, deixant la de festes populars i la 
de PAT amb tot el contingut. 
o) Fer la valoració del càrrec al final de curs. 
 
p) Preparar les Portes Obertes de cicles. 
q) Vetllar per la unificació de documentació (programacions, presentació primer 
dia alumnat de cada mòdul, document d’activitats…). 
 
r) Assistir a les reunions externes al Departament d'Ensenyament relacionades amb 
el cicle 
 
s) Donar suport  al Cap d’estudis d'FP i als Caps de Departament  en tot allò 
relacionat amb el cicle ( entitats, empreses, etc) 
 
t) Involucrar-se en la recerca de centres de pràctiques i en elaboració de la 
documentació pertinent, en col·laboració amb la coordinació d'FCT (cicles nous ). 
 
u) Promoure la implementació de les Jornades d'Orientació Professional, en 
coordinació amb la Coordinació pedagògica. 
 
v) Assistir a les reunions de l'equip de coordinació de l'FP. 
 
En els darrers anys, el nombre de docents que en arribar a l’edat de 55 anys 
demanen la reducció corresponent a dues hores (lectives o complementàries, 
segons indicació de la normativa) és més significatiu i des de la direcció se’ls 
assignen algunes tasques de suport que poden fer al centre o fora. Aquestes 
tasques poden ser de suport a altre càrrecs o tutories tècniques o de grup. 
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2.2 HORARI GENERAL DEL CENTRE, DE L’ALUMNAT, DEL PROFESSORAT I 
SERVEIS 

2.2.1 Horari marc del centre i del diferents nivells d’ensenyament 

 
Marc de l’ESO, Batxillerat i cicles formatius de torn de matí 

 De 8.15h a 14.45h, amb un esbarjo d’11.15h a 11.45h, de dilluns a divendres 
 

Marc de cicles formatius de torn de tarda 

 De 14.30h a 21.10h, amb un esbarjo de 17.30h a 18.00h, de dilluns a dijous 

 De 14.30h 20.10h els divendres 

2.2.2 Horari de reunions del professorat 

 
Els horaris de reunió concrets que s’exposen a continuació estan especificats a la 
Programació General Anual de Centre. 

 

 Reunions del professorat amb periodicitat setmanal: 
a) Dels membres de l’equip directiu. 
b) De la coordinadora pedagògica i els coordinadors de nivell de l’ESO i el 

Batxillerat. 
c) De la coordinadora pedagògica i el Departament d’Orientació Educativa. 
d) De la comissió de tractament a la diversitat. 
e) Dels diferents departaments i/o seminaris educatius. 
f) Del coordinador de Batxillerat i els tutors de Batxillerat. 
g) De coordinació de la FP i els coordinadors dels diferents cicles formatius. 

 Reunions quinzenals de la coordinadora de l’ESO i els tutors de cada nivell de 
l’ESO 

 Reunions periòdiques cada tres setmanes amb els diferents equips educatius de 
cada nivell de l’ESO, del batxillerat i de la Comissió Pedagògica. 

2.2.3 Horaris dels serveis 

 
Horari de la biblioteca 

 
Durant aquest curs, la biblioteca s’obrirà: 

 D’11.15h a 11.45h, de dilluns a divendres 

 De 16.30h a 18.30h, de dilluns a dijous 
 

L’horari de matí de la biblioteca va a càrrec del professor/a que té assignada 
aquesta funció en les hores de guàrdia de pati. 
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L’horari de tarda de la biblioteca, a càrrec del bibliotecari contractat, s’adapta a 
l’horari de les activitats extraescolars ofertades per l’AMPA i al nou horari d’esbarjo 
dels cicles formatius que s’imparteixen en horari de tarda. 

 
 

Horari de secretaria 
 

La secretaria del centre té el següent horari d’atenció al públic: 
 

Horari general: 

 De dilluns a divendres de 10h a 13h i dilluns, dimarts i dimecres de 17h a 18.45h 
 

Horari intensiu d’estiu (mesos de juny, juliol i setembre): 

 De dilluns a divendres de 10h a 13h 
 

Horari de la cantina-menjador 
 

L’horari és: 

 Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 7.45h a 19h 

 Divendres de 7.45h a 18h 
 

Els alumnes d’ESO només poden utilitzar la cafeteria durant l’hora de l’esbarjo i 
durant el servei de menjador. També poden acudir-hi abans de començar la 
primera hora de classe del matí per tal d’encarregar el dinar. 
 

2.3 CALENDARI GENERAL DEL CENTRE 

 
En la Programació General Anual de Centre s’exposa el calendari concret del centre 
que inclou: 

 

 El calendari de curs escolar establert per normativa en tot allò que fa referència 
a l’inici i l’acabament de curs, els períodes de vacances, i el de les proves 
extraordinàries dels diferents nivells d’ensenyament. 

 El calendari dels dies festius que disposi el Departament d’Empresa i Ocupació i 
els dos dies de festa local que corresponguin. 

 El calendari per trimestres per als diferents nivells educatius de l’ESO, el 
Batxillerat i els cicles formatius amb les seves particularitats (proves 
diagnòstiques, proves d’avaluació de 4t d’ESO, treballs de síntesi, projectes de 
recerca de 4t d’ESO, treballs de recerca de Batxillerat, recuperacions de 
matèries pendents de cursos anteriors, crèdits de síntesi dels cicles formatius, 
dates de les Proves d’Accés a la Universitat), així com les convocatòries de les 
recuperacions que estableixin els diferents departaments i/o seminaris 
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educatius i de les avaluacions ordinàries i extraordinàries per a cada tipus 
d’ensenyament. 

 Convocatòria de les reunions ordinàries trimestrals dels dos òrgans col·legiats 
(Claustre i Consell Escolar) 

 Calendari d’avaluacions i de lliurament d’informació a les mares i pares i/o a 
l’alumnat. 

 Calendari de reunions i entrevistes amb les mares i pares i/o amb l’alumnat. 

 Les rebudes de l’alumnat per a la presentació del curs escolar amb l’equip 
directiu, els coordinadors de nivell i els tutors de cada nivell d’ensenyament 

 Les reunions d’inici de curs amb les mares i pares de l’alumnat per a la 
presentació del curs escolar amb l’equip directiu, els coordinadors de nivell i els 
tutors de cada nivell d’ensenyament 

 Tot el professorat té fixada en el seu horari setmanal, una hora dedicada a la 
visita de pares i mares o tutors legals de l’alumnat, prèvia petició d’hora, per 
atendre aquelles qüestions o inquietuds particulars relacionades amb la seva 
progressió acadèmica o personal. 

 Els referents directes entre l’Institut i les famílies són els tutors i les tutores de 
grup i aquests informaran a les famílies, a principi de curs, de l’hora que tenen 
destinada a aquesta tasca. La comunicació amb els tutors i tutores ha de ser el 
primer nivell de contacte entre Institut i famílies, però sempre que es consideri 
necessari i, després d’haver mantingut aquest primer contacte, es pot demanar 
l’entrevista amb qualsevol dels membres dels equips docents, dels càrrecs de 
coordinació i dels càrrecs directius. 

 

2.4 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I ACTUACIONS AMB L’ENTORN 

 
Les activitats i actuacions previstes pel centre a nivell general que podem establim 
en el pla educatiu d’entorn  són les que figuren en el document següent.   
 
En els plans d’acció tutorial dels diferents ensenyaments que s’imparteixen al 
centre, figuren altres activitats més detallades. 

 

ÀMBIT DE 
RELACIÓ 

ACTUACIONS TEMPORALITZACIÓ 

Col·laboració 
amb altres 
centres 
educatius 

 Coordinació amb centres de primària 
en els traspàs de l’alumnat de 1r 
d’ESO 

 

 Coordinació amb centres de primària 
dels coordinadors pedagògics 
mitjançant el CRP L’H 

 

 Roda de contes (treball conjunt entre 

Juliol, gener-febrer i quan 
sigui necessari 
 
 
Tot el curs escolar 
 
 
 
Convocatòria en el curs 
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centres de primària i secundària) 
 

 Col·laboracions puntuals amb la UAB i 
el programa Argo en tutories 
compartides en el treball de recerca 
de Batxillerat 

 

 Col·laboracions puntuals des del CF 
TEI en projectes educatius amb tres 
centres de primària 
 

 Institut Obert de Catalunya amb 
matrícules de matèries de modalitat 
de Batxillerat 
 

 Coordinació amb centres de 
secundària en el traspàs de l’alumnat 
de 1r o 2n de Batxillerat (juliol, 
setembre i quan sigui necessari) 

 

 Col·laboració anual amb la UB des del 
Departament d’Educació Física en la 
formació d’alumnes del Pràcticum de 
CAFE 

 

escolar 
 
Segon i tercer trimestres i 
mes de juliol 
 
 
 
Curs escolar 
 
 
 
Curs escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada curs escolar 2n i 3r 
trimestre 
 

Col·laboracions 
amb serveis 
educatius 

 Col·laboracions en el tractament de la 
diversitat amb l’EAP 

 

 Col·laboracions permanents en el 
projecte LIC 

 

 Col·laboracions quan es necessiten 
amb CREDA per alumnes amb 
necessitats especials 

Reunions setmanals 
 
 
Reunions setmanals 
 
 
Actuacions segons 
necessitats 

 

Col·laboracions 
amb serveis 
generals 

 Col·laboracions amb l’àrea bàsica de 
salut amb el Negociat de Salut 
Comunitària i el JIS (Joves per a la 
igualtat i la solidaritat de L’H): canvis 
físics i psicològics en l’adolescència: 
salut, alimentació, sexualitat, 
prevenció d’embarassos… 
 

 Col·laboracions amb Mossos 

Diferents xerrades i tallers 
anuals  
 
 
 
 
 
 
Xerrada anual a 1r i 3r ESO 
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d’Esquadra en xerrades sobre l’ús 
responsable d’internet i xarxes 
socials, i prevenció de conductes 
discriminatòries 

 

 Programa Salut i Escola. S’ofereix una 
consulta oberta i confidencial per a 
l’alumnat en dates determinades i un 
taller sobre Prevenció de Bullyng a 1r 
d’ESO i un altre d’Assitència en 
Primers Auxilis a 4t d’ESO 

 

 Col·laboracions amb Guàrdia Urbana 
en xerrades i tallers sobre educació 
viària, prevenció de conductes de risc, 
civisme, i prevenció de violència de 
gènere 
 

 Espai de ciutadania de l’Hospitalet i 
Creu Roja de l’Hospitalet: Setmana de 
la Solidaritat 

 
 
 
 
 
Consulta oberta 4 o 5 cops 
al trimestre 
 
 
 
 
 
 
Xerrada anual 
 
 
 
 
 
23 a 30 d’octubre 

Relació amb 
l’Ajuntament 

 Participació en diferents activitats 
proposades des de la Guia INTRO 
(Guia de programes i recursos de la 
xarxa educativa de L’H) com grups de 
treball amb alumnes de centres 
públics i privats de L’H 

 

 Regidoria de Joventut (Oficina jove 
d’emancipació, Consell de nois i noies 
de L’H) 
 

 Regidoria d’Educació. Participació 
anual en les Jornades científiques i 
tecnològiques de L’H 
 

 Comissió transversal de FP a 
L’Hospitalet 

 

 Oficina municipal d’informació als 
consumidors de L’H en els programes 
“I tu de quina marca ets?” sobre el 
consum responsable, “Autoimatge i 
consum” i “I així ens venen la moto” 

Diferents xerrades, tallers, 
activitats i serveis 
d’informació i 
assessorament 
 
 
 
Diferents xerrades, tallers, 
activitats i serveis 
d’informació i 
assessorament 
 
PAT Batxillerat 
 
 
Segons PAT de cicles 
formatius 
 
 
 
Segons PAT de l’ESO 
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 Programa de Cooperació i Solidaritat. 
Activitat " Apropa’t a l’Àfrica 
subsahariana. Dansa i Música" 

 
PAT de l’ESO 1r curs 
 

Relació amb el 
Departament 
d’Ensenyament 

 Amb el CRP amb els cursos de 
formació de centre. També amb el 
CRP amb la participació del centre en 
la II Trobada de centres mediadors de 
L’H (servei de mediació comunitària) 

 

 Xarxa orienta, que treballa en el servei 
de reconeixement acadèmic des dels 
cicles formatius. 

 

 Programa d’implementació del pla 
pilot de formació en integració social 
de tècnics en prevenció de la violència 
de gènere (Direcció General de 
Formació Professional, Direcció 
General de Joventut del Departament 
de Benestar i Família i Institut Català 
de la Dona) 

 

 Col·laboració amb la Direcció General 
de Formació Professional en 
l’elaboració d’enquestes d’inserció 
laboral de l’alumnat de cicles 
formatius 

 

 Participació en el projecte “Delegats i 
delegades en 3D 

Activitat proposada pel 
CRP 
 
 
 
 
Curs escolar 
 
 
 
Curs escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curs escolar 
 
 
 
 
 
PAT d’ESO 2n curs 

Relació amb 
universitats 

 

 Jornades de portes obertes de la UAB 
(visita de l’alumnat de Batxillerat i 
cicles formatius al campus, orientació 
de la universitat al centre i visita de 
les famílies al campus) 

 

 Informació i assistència voluntària a 
les jornades de portes obertes de la 
resta d’universitats catalanes. 

 

 Participació puntual de l’alumnat de 
Batxillerat en el Programa Argo amb 

 
Segon i tercer trimestre 
 
 
 
 
 
Segon i tercer trimestre  
 
 
 
Segon i tercer trimestre 
Segon i tercer trimestre i 
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estades a l’empresa com una part del 
treball de camp del treball de recerca  
 

 Universitat de Barcelona. Activitat La 
UB s’apropa. 
 

 Portes obertes de la UOC. 

mes de juliol 
 
 
Segon i tercer trimestre 
 
 
 
Segon i tercer trimestre 

Potenciació i 
participació en 
programes 
transversals 
relacionats 
amb demandes 
socials 

 Col·laboració amb l'ONG JIS (Joves per 
a la igualtat i la solidaritat de L’H) en 
tallers sobre canvis físics i emocionals 
en l'adolescència 

 

 Negociat de Salut Comunitària a 
través de la seva Oficina de Salut Jove: 
tallers sobre afectivitat, sexualitat, 
anticoncepció i prevenció ITS 

 

 Participació amb l’Institut Guttman en 
el GAME-OVER (diferents tallers i 
activitats relacionats amb les 
conductes responsables en el consum 
de drogues i alcohol i prevenció 
d’accidents) 

 
 

 Amb la Xarxa d’Assessorament i 
Mediació Sociolaboral Juvenil en la 
participació en el programa “Curres o 
treballes?”, "Com i on cercar feina" i 
"Els processos de selecció"  en l'àmbit 
del Programa d'Acció Comunitària de 
l'Oficina Jove d'Emancipació 

 

 Voluntariat internacional (Oficina Jove 
d’Emancipació de l’Ajuntament de 
L’H) 

 

 “La Marató” amb TV3, en les diferents 
edicions realitzades i participacions 
diferents amb alumnat d’ESO, 
Batxillerat i cicles formatius en 
opcions diferents 

 

Segons PAT de l’ESO i 
disponibilitat 
 
 
 
Segons PAT de l’ESO i 
Batxillerat i disponibilitat 
 
 
 
Segons PAT de l’ESO i 
disponibilitat 
 
 
 
 
 
 
Segons PAT de l’ESO i PAT 
Batxillerat 
 
 
 
 
 
 
Segons PAT Batxillerat 
 
 
 
Primer trimestre 
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 Xerrada anual a càrrec del doctor en 
Economia Aplicada de la UAB i 
president de Justícia i Pau, Arcadi 
Oliveras, sobre l’economia 
internacional “Un altre món és 
possible” organitzada per a alumnes 
de Batxillerat i cicles formatius 

 

Segons PCC (tercer 
trimestre) 
 
 
 

  Amb el Centre Catòlic de L’H i el 
Col·lectiu Verba amb la nostra 
participació en el concurs de poesia 
Andreu Trias 

 

 Participació en el programa 
ENGRESCA’T organitzada per diferents 
entitats culturals de L’H com Òmnium 
Cultural, Ateneu de Cultura Popular…, 
en la trobada de cultura popular 
catalana 

Segons convocatòria del 
certamen 
 
 
 
Segons convocatòria per 
part de les entitats 
organitzadores 
 
 
 
 

Relacions amb 
l’AMPA 

 Per als estudis d’ESO i Batxillerat, 
l’AMPA organitza classes de reforç de 
matèries instrumentals i d’aquelles 
que se sol·licitin 
 

 Des dels estudis de cicles formatius 
s’organitzen gestionats per l’AMPA 
classes de preparació a la part 
específica de les PAU per a l’alumnat 

 

 L’AMPA col·labora en l’organització i 
gestió de les activitats extraescolars 
del centre (aeròbic, guitarra, teatre…) 

 

 L’AMPA col·labora en una part de 
l’organització i del suport econòmic 
de festes (Sant Jordi, 12 hores 
esportives, festes de promoció d’ESO i 
Batxillerat…)  

 

 L’AMPA gestionarà el programa de 
socialització de llibres 

 

 L'AMPA col·labora en la subvenció de 

Curs escolar 
Segon i tercer trimestre 
 
 
 
Curs escolar 
 
 
 
 
Segons calendari aprovat 
en la PGA 
 
 
Curs escolar 
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tallers per a l'alumnat de l'ESO 
 

 

Altres  Convenis de col·laboració amb més de 
40 empreses i entitats on l’alumnat de 
cicles formatius desenvolupen la FCT i 
els alumnes de Batxillerat 
desenvolupen l’estada a l’empresa 

 

 Col·laboració des dels estudis de cicles 
formatius amb l’empresa Marinva en 
la jugada final d’“El joc perdut” amb la 
participació de més de 1.000 alumnes 
de P5 de Barcelona  

 

 Visita anual a l’ANC (Arxiu Nacional de 
Catalunya) o Arxiu de L’Hospitalet 
com a possible font de recerca pels 
treballs de recerca de Batxillerat 

 

 Participació en el concurs 
internacional “El cangur” convocat 
per la Societat Catalana de 
Matemàtiques convocat per a 
l’alumnat d’ESO i Batxillerat on es 
potencia el talent matemàtic 
presentant-lo de manera lúdica 
 

 Parlament de Catalunya. Activitat El 
Parlament a les aules 

 

 Escola de pares: xerrades per als pares 
sobre aspectes importants del 
desenvolupament dels seus fills 
 

 L'alumnat de TIS col·labora amb les 
tutories de 2n d'ESO impartint uns 
tallers sobre autoestima i cohesió de 
grup 

 

 Participació en el projecte FLIPART en 
l’opció “Aventures d’artistes” 
 

 

Curs escolar i calendari 
adaptat a disponibilitat de 
l’alumnat i entitats 
 
 
 
Curs escolar 
 
 
 
 
 
Segons PAT de Batxillerat 
(segon trimestre) 
 
 
 
Tercer dijous del mes de 
març 
 
 
 
 
 
 
Segons PAT de Batxillerat i 
disponibilitat 
 
 
Una xerrada per trimestre 
 
 
 
Segons disponibilitat 
alumnat TIS 
 
 
 
PAT d’ESO 3r curs 
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3. OBJECTIUS DE MILLORA VINCULATS AL PROJECTE DE 

DIRECCIÓ I AL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC en 

actualització) 

3.1 OBJECTIUS PRIORITARIS 

 Documents de centre: Acabar la realització dels documents de centre bàsics 
segons cada cas. La concreció d’aquest objectiu implicarà al llarg d’aquest curs 
escolar 2018-2019 la realització del PEC a partir del Projecte de Direcció de què 
disposem, actualitzat en aquest document i de l’actualització de l’esborrany del 
PEC anterior. En el curs 2014-2015 es van aprovar el PAT de l’ESO, el PAT de 
Batxillerat i els PAT dels diferents cicles formatius. Al llarg d’aquest curs escolar 
2017-2018 ens plantegem actualitzar el PEC. 

 

 Avaluació riscos psicosocials: Seguint en la línia de treball que s’ha anat 
desenvolupant en el centre en els darrers Quatre cursos acadèmics i pel que fa 
a aprofundir en millorar la bona relació amb i entre el professorat, tal i com ja 
es va parlar amb el claustre, la direcció ha demanat al Departament de Riscos 
Laborals dels serveis territorials, una avaluació dels riscos laborals de tipus 
psicosocials per tal de diagnosticar les condicions psicosocials relacionades amb 
la càrrega de treball psíquica i els aspectes relacionats amb l’organització del 
treball. El personal docent i no docent, va col·laborar en aquesta avaluació 
mitjançant les enquestes corresponents, posteriors a una entrevista dels 
tècnics amb l’equip directiu i a partir de la diagnosi de l’informe que se’n derivi 
es plantejaran unes determinades estratègies d’intervenció per tal de millorar 
la salut física, psíquica i social en el desenvolupament de la tasca docent.  

 

 Criteris d’avaluació de l’ESO: En relació al resultat de l’assoliment dels objectius 
establerts en el centre i de la millora dels seus resultats un cop efectuada 
l’Avaluació Anual de Centre (AVAC), s’ha demanat als diferents departaments 
educatius una revisió de les estratègies i metodologies relacionades amb els 
continguts competencials que s’han de concretar en les programacions per al 
curs 2018-2019, coincidint amb l’aprovació del DECRET/ENS de 4 de juliol pel 
qual es complementen el procediment, els documents i els requisits formals del 
procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria. Els caps de departament 
hauran de vetllar per la formulació de propostes de millora consensuades i la 
introducció d’activitats competencials relacionades amb els continguts per a la 
millora dels resultats a curt termini. Des de la comissió pedagògica s’ha 
treballat per intentar homogeneïtzar els criteris d’avaluació a l’ESO en les seves 
sessions i des del departament d’orientació educativa s’ha facilitat el treball de 
les diferents modalitat dels Plans individualitzats, així com el seu seguiment. 
D’altra banda i en funció  de la formació que el grup de professors/es 
promotors/es estan fent envers l’aplicació de l’Ordre d’avaluació de l’ESO 
s’aniran introduint progressivament les noves indicacions de tipus 
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competencial. Per tal d’avançar en  aquest aspecte des de la direcció s’ha 
demanat una formació de centre per a tot el professorat de l’ESO i eo 
batxillerat on es treballaran els objectius de l’avaluació per competències, els 
continguts del que suposa avaluar per competències i els instruments 
d’avaluació. 

 

 Tractament diversitat: Davant el grau significatiu de complexitat d’una part de 
l’alumnat del centre, fonamentalment de l’ESO, el centre ha decidit 
incrementar encara més, els recursos disponibles per treballar el tractament a 
la diversitat d’aquest nivell educatiu. S’ha incrementat la dotació del 
professorat de l’especialitat d’orientació educativa que bàsicament té al seu 
càrrec la dedicació docent dels grups de desdoblament o grups de reforç, les 
atencions individualitzades, l’assessorament a la resta del professorat pel que 
fa a l’elaboració dels plans individualitzats, així com qualsevol altra necessitat 
educativa i l’ajut a la inclusió dels alumnes amb necessitats educatives especials 
als grups ordinaris. A més assessoren també al claustre en altres activitats 
d’orientació educativa i professional.  

 

 Programes de llengües estrangeres: El centre porta cinc cursos acadèmics 
incorporant en el  seu PEC la participació en diferents programes, projectes i 
activitats per desenvolupar la competència plurilingüe de l’alumnat en les dues 
llengües estrangeres que s’imparteixen en el centre (anglès i francès) per tal 
d’assolir els objectius d’Europa 2020 vers la competitivitat europea i en aquest 
sentit s’inclou en aquesta programació anual la participació en aquesta varietat 
de projectes com a complement a la incorporació que la part del professorat 
del centre amb la formació adient fa de les llengües estrangeres  en el 
currículum de la seva especialitat. 

 

3.2 OBJECTIUS GENERALS 

3.2.1 Àmbit de govern 

 

 Unificar documentació de cicles formatius. 

 Incrementar la bona relació amb i entre el professorat i les famílies continuant 
el desenvolupament pla d’acollida al nou professorat i a les noves famílies. En 
aquest sentit s’actualitzen i es comenten a les reunions de pares d’inici de curs i  
es pengen a la pàgina web de l’institut, els aspectes que queden recollits en el 
nou document NOFC i més concretament en la seva versió abreujada, davant 
l’extensió del document. 

 Potenciar la relació i la comunicació amb les famílies activant la figura de les 
mares i pares delegats de curs mitjançant reunions periòdiques amb l’equip 
directiu i els tutors de grup per tal que aquest diàleg, necessari entre AMPA i 
professorat, millori i complementi les tasques educatives de l’alumnat. 
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 Establir el calendari de reunions d’equips educatius de l’ESO, del batxillerat i 
dels cicles formatius més eficient i continu per garantir que la coordinació entre 
els equips docents sigui efectiva. 

 Treballar la unificació formal dels diferents models de documents, impresos i 
comunicacions del centre, pendents des de fa temps. 

 Dinamitzar encara més la pàgina web del centre, intentant reflectir una 
actualització diària de les activitats complementàries que es realitzen al centre, 
per millorar la imatge del centre i facilitar les comunicacions entre tots els 
membres de la comunitat educativa. S’ha renovat l’estructura de la web per 
unificar-la amb les que corresponen als diferents organismes dependents del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat i els diferents membres del 
claustre tenen diferents permisos per interactuar en la nova pàgina. 

 Ja està consolidada l’oferta formativa en l’àmbit de la formació professional 
amb promocions ja completes dels cinc cicles formatius que s’imparteixen al 
centre corresponents a la família professional de Serveis a la comunitat, 
concretament el cicle de Tècnic/a en Animació Sociocultural i Turística i el cicle 
Tècnic/a Promoció d’Igualtat de Gènere. 

 

3.2.2 Àmbit d’ensenyament-aprenentatge 

 

 Després d’haver valorat positivament l’experiència des del Departament 
d’Orientació Educativa del centre, tenim previst que el grup d’alumnes format 
per nois i noies que en el seu moment no havien assolit les competències 
bàsiques de primària o  que porten encara un ritme de treball més lent que la 
resta, continuïn treballant les matèries instrumentals amb el professorat 
d’orientació educativa, que alhora els continuarà atenent en atencions 
individualitzades, amb l’objectiu de què continuïn millorant els seus resultats 
en aquestes matèries. 

 Desenvolupar en el tercer curs el nou recurs de Suport Intensiu per a  l’Educació 
Inclusiva assignat al centre, amb la finalitat d’afavorir la integració dels alumnes 
que presenten NEE, de manera que puguin participar en les activitats 
programades amb caràcter general per a tots els alumnes del centre. També 
s’intenta que destinin una major part del temps a compartir activitats amb el 
grup classe de referència, en activitats prèviament definides i amb 
agrupaments segons necessitats i possibilitats d’atenció, segons les possibilitats 
del centre. En aquest sentit, és imprescindible que els professionals de la SIEI es 
coordinin amb la resta del professorat quan als continguts, les activitats i els 
materials que han d’elaborar específicament i així ha estat de moment amb una 
valoració molt positiva d’aquesta educació inclusiva. 

 Treballar el pla de lectura en el segon, tercer i quart curs de l’ESO canviant els 
dossiers de lectura que s’havien elaborat en els cursos anteriors. A partir del 
curs passat els dossiers per a 1r curs es treballaran a partir del segon 
quadrimestre per tal d’introduir part del projecte “Llegim en parelles”i esperem 
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ampliar el projecte a la resta de cursos de l’ESO. A més volem introduir també 
combinat amb el pla de lectura una altra vessant relacionada amb l’expressió 
oral i l’oratòria per a l’alumnat de 3r i 4t ESO. 

 El tema treballat al Projecte de recerca de quart curs de l’ESO ‘Triant el camí’ es 
manté per a aquest proper curs tenint en compte que una part de l’alumnat 
d’aquesta promoció de quart ha cursat a tercer curs la matèria optativa de 
l’ESO d’Emprenedoria i parteix d’un treball previ pel que fa a aquest tema. 

 S’ha començat a contemplar la possibilitat de realitzar el treball de recerca en 
parelles, per part dels alumnes de batxillerat, per tal de fer la recerca d’aquells 
temes en que aquesta sigui prou complexa i que permeti alhora unificar 
diferents línies de recerca al voltant d’un mateix tema i arribar a conclusions 
conjuntes. 

 Es vol impulsar la didàctica i el paper de les dues llengües estrangeres (la 
llengua anglesa com a primera llengua estrangera i la llengua francesa, en el 
nostre cas, com a segona) en el currículum de l’alumnat. En aquest sentit, el 
centre desprès de la seva participació en dos cursos acadèmics en el  GEP (Grup 
d’Experimentació al Plurilingüisme) amb la col·laboració del professorat del 
centre que disposa de la titulació corresponent, continua implementant des de 
diferents àmbits i metodologies els recursos treballats en el projecte i continua 
desenvolupant nous projectes afins a aquest.   

 Programar i aplicar des de cada àrea o matèria de l’ESO nous recursos 
telemàtics per treballar algun projecte I començar a dissenyar el pla TAC del 
centre. 

 Especificar en les programacions de cada àrea o matèria de l’ESO les activitats, 
metodologies o criteris d’avaluació que s’aplicaran en els casos d’alumnes amb 
plans individualitzats.  

 Revisar els instruments i criteris d’avaluació d’aquelles matèries de batxillerat 
en les quals les qualificacions mitjanes de centre es distancien significativament 
de les qualificacions mitjanes de Catalunya en les PAU, per tal de reduir 
aquestes diferències. 

 Pel que fa al batxillerat, el centre es planteja continuar desenvolupant el pla 
d’excel·lència per tal de tractar la diversitat per la part alta de l’alumnat o amb 
interès per treballar continguts fora de currículum. 

 Unificar criteris metodològics de treball i criteris d’avaluació en els cicles 
formatius. 

 Finalitzar les tasques de les comissions creades. 
 

3.3.3 Àmbit de relació amb l’entorn 

 

 Incrementar les possibilitats de coordinació amb els centres de primària de la 
zona per fer un traspàs més proper de l’alumnat i permetre un seguiment més 
acurat de l’adaptació i evolució dels alumnes de cada centre. 

 Compartir experiències i recursos amb altres instituts del municipi. 
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 Dinamitzar els recursos que l’entorn ens ofereix com per exemple la figura de 
l’educador social o la figura que ens facilita la Guàrdia Urbana com a agent 
tutor de l’institut o agent de proximitat. 

 Facilitar la relació amb les escoles de primària i els instituts del municipi, així 
com amb les escoles d’adults per tal d’avaluar el seguiment de l’alumnat que 
deixa el centre als 16 anys.  

 Mantenir totes les activitats que ens ofereix el pla educatiu d’entorn i ampliar-
les dintre del que sigui possible. 

 Participació del centre en el projecte municipal “Pessics de ciència” que ofereix 
i desenvolupa el Centre Cultural Sant Josep com a instrument cap a 
l’excel·lència en el camp de les ciències i incrementar el paper de les dones i de 
l’alumnat socialment desfavorit mitjançant les activitats denominades sota el 
concepte STEAM. 

 

3.3.4 Àmbit de serveis 

 

 L'AMPA continua amb el contracte que va signar amb l’empresa IDDINK per tal 
de realitzar el servei de socialització de llibres de text, refrendat pel claustre, i 
que per tant es considera com un projecte de centre, després de cinc cursos 
acadèmics. La decisió de la seva continuïtat o no es pot rescindir per ambdues 
parts. 

 Amb la concessió de la compactació de l’horari acadèmic per a l’ESO, l’AMPA 
oferirà un conjunt d’activitats extraescolars que s’impartiran a l’institut en una 
doble franja horària que s’estableix entre les 16.30h i les 18.30h. Les activitats 
ofertades versaran sobre els temes següents: reforç de matèries instrumentals 
per a l’ESO i el batxillerat, activitats d’expressió corporal com hip-hop, aeròbic, 
teatre en dues llengües, activitats musicals i activitats esportives segons sigui la 
demanda (futbol, bàsquet, hoquei...). Des del curs passat el centre continua 
desenvolupant la proposta d’una nova activitat extraescolar que ens va oferir la 
UPC sobre el treball amb la robòtica que ha tingut molt bona acceptació entre 
l’alumnat i les famílies. 

 El servei de Biblioteca funcionarà com ja és habitual en el centre però adaptarà 
el seu horari a l’oferta d’activitats extraescolars i al nou horari d’esbarjo del 
cicles formatius del torn de tarda. Al llarg del curs s’intentarà dinamitzar la 
funció de la biblioteca en col·laboració amb activitats lúdiques que es puguin 
realitzar en el centre (concursos didàctics, participació en festes, etc.). En 
aquest sentit el centre participarà en el Mapa de Biblioteques que pretén que 
les biblioteques de les escoles i instituts propers tinguin una biblioteca pública 
de referència, es coneguin millor i puguin crear un vincle més real i una relació 
propera per donar un servei més adaptat als centres i a l’alumnat del barri. 

 L’institut ofereix un servei de menjador mitjançant les instal·lacions de la 
cantina i el contracte vigent. 
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 Al llarg d’aquests cinc cursos acadèmics s’ha estudiat la possibilitat de gestionar 
un projecte de dinamització de les tardes que coordinés  les diferents activitats 
que es realitzen al centre, aprofitant els recursos materials i humans de què 
disposem. A la persona contractada com a bibliotecari se l’ha incrementat 
l’horari per fer-se càrrec de la coordinació de les activitats extraescolars de les 
tardes i la sala d’estudis per a l’alumnat de cicles formatius en hores no 
lectives. 

 Mesures flexibilitzadores de l’FP: 
1. Formació professional dual. Aquest curs, de moment, no tenim 

cap conveni d’FCT d’aquesta modalitat.  
2. Semipresencialitat. A l’institut Can Vilumara es pot cursar 

semipresencialitat d’aquells mòduls que no es possible fer-ho a 
l’IOC i sempre que l’alumnat reuneixi els requisits legals per poder 
acollir-se a aquesta mesura flexibilitzadora. 

3. Acreditació de competències professionals. De moment no hi ha 
cap convocatòria d’acreditació de competències professionals de 
cap dels cicles formatius de la nostra família professional. 

A partir del proper curs 2018-2019 les concrecions envers aquest 
objectiu es sintetizen de la forma següent: 
- Matrícula semipresencial: només oberta a TPIG, als mòduls que són 
específics del cicle formatiu, i que no estan ofertats a  cap centre públic 
més de la província de Barcelona, ni tampoc a l'Institut Obert de 
Catalunya.  
De moment no disposem d'informació de l'alumnat que eventualment 
s'hi vol acollir. 
- Alternança amb formació dual: 
Estem preparant el terreny per a iniciar la dual a TPIG i a TEI. A TPIG 
s'està treballant en la possibilitat que durant aquest curs s'inicii ja 
alguna experiència puntual de dual. 
A TEI està previst que es pugui començar a oferir dual el curs a l'alumnat 
de segon que comença primer aquest curs. 
Hi ha tres professors/es que gestionen aquest projecte, que implica 
treball de gestió administrativa i del currículum. 
El professorat segueix formant-se i seguim a la xarxa de centres dual 
La preparació de la dual, i l'adaptació de la impartició dels mòduls a les 
recomanacions del Departament,  ha implicat una reorganització dels 
mòduls que es fan a primer i segon, la qual cosa comporta que ens 
trobem en un curs de transició. 
 

 

 

 



       

        

   

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Institut Can Vilumara 
 

ACTUALITZACIÓ PROJECTE DE 
DIRECCIÓ 

PdD 

 

Griselda Santos Ruiz 34 
 

4. ESTRATÈGIES RELACIONADES AMB ELS OBJECTIUS DE 

MILLORA I  INDICADORS DE RESULTATS 
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5. ESTRATÈGIES, ACTIVITATS, INDICADORS DE PROCÉS, 

INSTRUMENTS I RESPONSABLES 
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6. PROJECTES I PLANS DE CENTRE 

6.1 PROGRAMA ERASMUS + EL PROGRAMA EUROPEU PER A 
L’EDUCACIÓ, FORMACIÓ PROFESSIONAL, JOVENTUT I ESPORT 2014-2020 

 
El centre continua participant en la presentació i el desenvolupament del programa i 
realitzant diferents activitats formatives relacionades amb el programa i ha 
col·laborat en diferents trobades, juntament amb altres centres i institucions del 
municipi i es planteja en aquest proper curs 2017-2018 continuar perfilant la xarxa 
necessària per poder participar en diferents projectes europeus, tant en l’àmbit de 
la formació professional com del batxillerat. 

 
En aquest curs 2017-2018 l’Institut Can Vilumara ha iniciat la mobilitat europea 
d’estudiants amb el Programa Erasmus+. Set alumnes en total dels cicles formatius 
de Tècnic/a en Educació Infantil, Tècnic/a en Integració Social i Tècnic/a en Animació 
Sociocultural i Turística, han iniciat la seva Formació en Centres de Treball a la 
Fondazione IRPEA a Pàdua i la resta a la ciutat de Mesina a Sicília (Itàlia). Per fer-ho, 
prèviament a l’estada, van haver d’assistir a un curset d’iniciació a l’italià. 

 
Can Vilumara Secondary School has initiated the European Student’s Mobility with 
the Erasmus + Programme. Three students of Upper Intermediate in Pre-Primary 
School (upper Grade Vocational Training) have initiated their training in Work 
Centres in the Fondazione IRPEA in Padova and in Mesina (Italy) To do this, before 
the stay, they have participated in an initiation Italian course. 
 
Per a aquest proper curs 2018-2019 tenim vuit alumnes en pràctiques Erasmus. dos 
són a Dublín (Irlanda) , i són d'Educació Infantil. Els altres sis són a Pàdua Itàlia), i són 
tres de TEI, dos de TAST i una de TIS. 

 
Igualment, tenim pendent d'executar dues beques de professorat ja concedides pel 
SEPIE amb tres docents aspirants a aquestes places.  

 

6.2 LES TIC AL CENTRE 

 
Del Programa Educat1x1 queda en el centre una dotació important, en part pel 
pressupost del mateix programa i en una altra part a càrrec del pressupost del 
centre (renovació i distribució de material) de projectors, ordinadors i pissarres 
digitals, que ha permès tenir dotats els diferents espais del centre en vies al futur Pla 
TAC pendent de dissenyar i implementar envers el qual esperem començar a 
ampliar les activitats docents corresponents . De moment, el professorat, en funció 
de la seva formació i implicació, va adaptant les seves activitats didàctiques a 
aquests nous recursos d’aprenentatge. 
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Actualment el centre ha ampliat les seves dotacions en els nous espais després de la 
finalització del projecte d’obres de reforma, ampliació i millora i disposa de fibra 
òptica, wifi accessible per al professorat i l’alumnat i la xarxa Eduroam, la plataforma 
Alèxia, un servei d’impressió generalitzat. 

 
El centre va decidir no continuar amb els llibre digitals a l’ESO fa quatre cursos 
acadèmics, per dificultats de connexió i manca de materials idonis en aquell 
moment i es va apostar per combinar els llibres de text en paper amb les 
metodologies i activitats didàctiques virtuals dirigides pel professorat. 

 
En aquest curs escolar, després d’haver dotat amb ordinadors alguns dels espais 
nous, com és el cas de la biblioteca (amb l’ajut econòmic de l’AMPA)  hem dotat 
també els equipaments corresponents per al treball amb ordinadors a les quatre 
aules grup que mancaven de l’edifici 2 (ESO i batxillerat).  

 

6.3 EL SUPORT INTENSIU PER A L’EDUCACIÓ INCLUSIVA (SIEI) 

 
Al mes de juny de 2016 els SSTT Barcelona Comarques ens va informar de que des 
del Departament d'Ensenyament i els Serveis Educatius i l'EAP de l'Hospitalet de 
Llobregat es constatava la necessitat d'assignar dues Unitats de Suport a l'Educació 
Especial (USEE) una de primària i una altra de secundària, a la zona centre de la 
ciutat i ens van presentar l'opció de que la USEE de secundària s'assignés al 
Vilumara.  

 
Després d'argumentar alguns inconvenients relacionats amb la complexitat d'una art 
del nostre alumnat i de les hores de dedicació de coordinació, orientació educativa, 
l'EAP, contrastades per la inspecció del centre i altres dificultats relacionades amb la 
dimensió dels espais que ocupen els grups/classe i les dades de preinscripció i 
matrícula,  vam  acceptar que el nou recurs educatiu s’implementés al centre.  

 
Les unitats de suport a l'educació especial, ara anomenades Suport Intensiu per a 
l’Educació Inclusiva, són unitats de recursos per afavorir la participació de l'alumnat 
amb necessitats educatives especials en entorns escolars ordinaris, amb el 
compromís de la comunitat educativa, per avançar com a escola inclusiva. Són 
unitats de recursos (professorat d'orientació educativa, educadors/es i vetlladors, si 
s'escau com en el nostre cas) que s'afegeixen als ja existents als centres ordinaris i a 
les diverses formes de gestió de la diversitat de l'alumnat, desenvolupades pels 
centres educatius i donar suport a la participació de l'alumnat amb discapacitat, en 
els entorns escolars ordinaris. 

 
Correspon a l'equip directiu del centre dur a terme la dinamització d'aquest procés. 
En aquest sentit hem de fer constar que la implementació d'un projecte com aquest 
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no es desenvolupa de la mateixa manera en un centre que detecta la necessitat 
d'aquest recurs per a l'alumnat propi que en un centre al que se li assigna de 
manera no planificada i amb alumnat addicional a l'alumnat propi i amb complexitat 
contrastada.  

 
Amb el compromís per part dels serveis implicats de l'assessorament i el suport que 
el centre necessitaria per implementar la USEE i com hem fet sempre, vam acceptar 
el recurs amb la voluntat de gestionar-lo de la millor manera possible una vegada 
coneguéssim l'alumnat i el personal implicat directament a partir del mes de 
setembre. 

 
El primer curs es va destinar a conèixer l'alumnat i les seves aptituds i necessitats, 
coordinar els recursos addicionals assignats al centre i dissenyar uns horaris per a 
l'alumnat i els especialistes/educadors amb l'objectiu de combinar part d'aquest 
horari amb metodologies i espais propis USEE amb hores d'aquest alumnat en els 
grups ordinaris als que pertanyen realment. 

 

 L'alumnat susceptible del recurs SIEI ha d'anar al grup ordinari acompanyat dels 
especialistes. 

 Han d'anar al grup ordinari amb material adaptat per tal de poder seguir les 
activitats preparat pels especialistes. 

 En cap cas la derivació d'aquests alumnes al grup ordinari la decideixen els 
especialistes de la SIEI sense el vist-i-plau de la direcció. 

 Una vegada contrastats els horaris, en funció de les necessitats dels alumnes i 
de les disponibilitats físiques del centre, es presenten per part del deparatemnt 
d’orientació educativa i l’equip de la SIEI  a coordinació pedagògica i des d’aquí 
a l'equip educatiu del nivell corresponent i es valoren. 

 Una vegada assolides aquestes tasques organitzatives començarà la derivació 
de l'alumnat als diferents grups ordinaris. 

 Els alumnes que són atesos pels especialistes del recurs USEE tenen com a marc 
curricular de referència el mateix que s'estableix per a la resta dels alumnes del 
mateix nivell i les modificacions que es facin per a cada alumne/a cal 
determinar-les en el seu pla individualitzat. 

 L'equip docent conjuntament amb els especialistes SIEI, seguint els criteris 
acordats per la comissió d'atenció a la diversitat i assessorats per l'orientador 
educatiu, són els encarregats d'establir els criteris per a l'atenció a l'avaluació 
d'aquests alumnes. 

 
Després de la implementació d’aquesta unitat de suport al llarg de dos cursos 
acadèmics , dels esforços invertits i de l’experiència adquirida, valorem molt 
positivament el seu desenvolupament, ès molt enriquidor tant per als alumnes que 
reben suport directe des de la unitat SIEI, com per a la resta de l’alumnat, i volem 
manifestar també la confiança en  l’equip docent que forma part d’aquest recurs 
per a aquest nou curs escolar (orientadors/es, educadora i vetlladora). 
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6.4 ESPAI VERD I EL PROGRAMA AGENDA21  

 
Fem Tàndem és un projecte conjunt que relaciona diferents escoles públiques amb 
equipaments culturals i diverses institucions i entitats de la ciutat amb l’objectiu de 
singularitzar els centres docents públics de la ciutat mitjançant un element 
d’excel·lència en el camp de les arts, la cultura i les ciències. 

 
L’objectiu del projecte es pot resumir en la idea "eduquem per la cultura, cultivem 
l’educació’ i pretén desenvolupar la funció educativa de la cultura mitjançant la 
col·laboració dels equipaments culturals amb els centres docents públics per portar 
a terme projectes dins el currículum acadèmic desenvolupat al llarg del curs per 
contribuir a millorar l’èxit educatiu. 

 
Pel que fa a la participació de l'Institut Can Vilumara en el projecte, la proposta que 
se’ns va fer arribar des de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de la ciutat, es  
va singularitzar en una col·laboració a dues bandes entre l'institut i el Centre 
Cultural Sant Josep amb el seu projecte "Pessics de ciència". 
 
La col·laboració de l'Institut en aquest projecte es va concretar en la idea de la 
creació d’un hort experimental per divulgar i promoure la recerca científica. 
Després de dos cursos acadèmics intentant assolir els objectius d’un projecte com 
aquest, hem hagut d’assumir que el projecte era més complexe del que semblava i 
per diferents motius s’ha decidit abandonar el projecte i recovertir l’espai en un 
altre projecte relacionat també amb l’espai verd, la biodiversitat i la recerca 
científica en col·laboració amb “Pessics de ciència” i la implicació del centre en el 
Programa Agenda21 del que no n’hem sortit. 
 
Investigadors del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (Creal) de 
Barcelona, han observat que a les escoles més envoltades de vegetació, els 
alumnes obtenen millors resultats en proves que avaluen funcions bàsiques per a 
l'aprenentatge com la memòria de treball i l'atenció. Els científics van observar que 

cada increment del rang interquartílic de la verdor circumdant estava relacionat amb 

un augment d'un 5% en la memòria de treball, un 6% en la memòria de treball 

superior i una reducció d'un 1% en la falta d'atenció. 

 
En aquest sentit creiem que hi ha tres aspectes a tenir en compte: 

1. El Programa Agenda21 
L’Institut Can Vilumara va ingressar a la Xarxa d’Agendes 21 Escolars municipal 
durant el curs 2015-2016. Amb això, va iniciar el seu compromís per a complir amb 
una sèrie dels objectius mediambientals que es proposa 
Cada centre decideix com serà la seva pròpia agenda 21, quins col·lectius hi 
participaran, quins aspectes s‟analitzaran, i el nombre i dimensió dels 
compromisos adquirits. Però tots perseguiran els mateixos objectius:  
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- Arribar a acords per viure d‟una manera més sostenible al centre educatiu i al 
municipi.  
- Identificar, analitzar i proposar alternatives sobre qüestions ambientals i socials 
del centre i de l‟entorn.  
2. El treball de competències bàsiques 
La finalitat central de cadascuna de les matèries curriculars és el desenvolupament 
de les competències bàsiques, tot tenint en compte que cadascuna de les matèries 
contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a la vegada, cada una 
de les competències bàsiques s'assolirà com a conseqüència del treball en distintes 
matèries 
3. L’espai relacional 
L’institut és molt més que un lloc d’aprenentatge formal, és també – i molt 
especialment en les edats que tenen els i les alumnes – un lloc de relació, un espai 
per estar amb els altres. Tenir dins el centre una “plaça verda” serà sens dubte una 
bona oportunitat per millorar la qualitat de les relacions entre l’alumnat. 

Des del moment que el centre surt del projecte Tàndem, la gestió de l’espai (des de 
decidir que s’hi fa, com es fa o com es finança) depèn exclusivament del recursos 
de l’institut.  
 
L’espai requereix una adequació general: 

 Acabar la neteja 

 Anivellar el terreny i preveure l’evacuació de l’aigua 

 Distribuir les “zones” 

Les zones: verda dura i ombra, potser haurien d’estar fixes i no serien susceptibles 
d’intervenció pels alumnes. Passarien a ser tractades com qualsevol altre espai 
comú del centre. Els alumnes podrien intervenir en projectes pensats per la zona 
enjardinada i l’hort, que serien responsabilitat de qui els proposa. 
Cal designar qui  assumirà la coordinació de les accions que els diferents 
departaments i/o el professorat vagi proposant, així com tenir un “protocol” 
d’actuació que defineixi: 

 Qui pot fer propostes per fer activitats 

 Com es vehiculen, prioritzen i com es decideix que s’hi fa i que no. 

 Qui assumeix la despesa de les activitats 

A més pròpiament pensant en el Programa Agenda21 on es planteja que l’educació  
és un principi inqüestionable i cabdal en qualsevol política relacionada amb el medi 
ambient, garantia d’èxit del desenvolupament sostenible, del respecte del medi 
ambient i del nostre entorn, es desenvolupen sis línies de treball per a 
desenvolupar amb l’alumnat, que son: aigua, energia, consum, medi urbà i natural, 
mobilitat i residus. 
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El centre en aquest moment està valorant en quin d’aquests àmbits intervindrem 
en cada curs acadèmic, quin serà el tema a treballar i escollir els delegats 
mediambientals per a cada grup/classe. 
 
En acabar el curs escolar els representants del centre participaran en l’acte de 

cloenda de l’Agenda21 per presentar el treball que s’ha fet al llarg del curs.  

 

6.5 TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 

 

Des del curs, 2016-2017 el centre dedica una part molt significativa de les hores 
lectives dels  professors/es del Departament d’Orientació Educativa a continuar 
treballant amb els grups de desdoblament, ja sigui per un ritme d’aprenentatge 
lent d’una part de l’alumnat, com per a aquell grup que no va superar en el seu 
moment les competències bàsiques de primària. Aquests reduïts grups d’alumnes 
treballen la part de les matèries instrumentals corresponents a les llengües.  

 
Es mantindrà la modalitat de pla individualitzat per als alumnes que correspongui i 
que ha de  comptar amb la informació i l’aprovació de la família de l’alumnat, 
seleccionat prèviament per la Comissió de tractament a la diversitat. 

 
Ens proposem tornar a posar en marxa aquest model organitzatiu que ens ha 
funcionat molt be fins ara i tornar-lo a valorar en acabar el curs. 

 
En general s'ha valorat que en funció de les característiques dels alumnes, les hores 
de tractament a la diversitat que es poden dedicar a la configuració dels diferents 
desdoblaments de l'ESO (a l'alça o a la baixa) i les hores d’atenció individualitzades 
poden donar uns millors resultats que la confecció d’un grup PIM com es va fer en 
el seu moment per a un grup reduït d’alumnes. 

 

6.6 VALORS ÈTICS/PLA DE LECTURA I D’EXPRESSIÓ ORAL 

 
El centre treballa en els quatre cursos de l’ESO, la seva proposta de Pla de lectura 
en la franja horària corresponent a l’alternativa a la Religió.  

 
El material utilitzat fins ara en el Pla de lectura, era una col·lecció de dossiers que 
havia estat realitzat fins ara per un grup de professors/es que han comptat amb 
hores de reducció per a la seva realització. 

 
En el primer curs s’han dedicat fins ara les dues hores setmanals corresponents, en 
les que fins ara es treballaven les àrees corresponents a l’àmbit lingüístic (reforçant 
en una hora la Llengua Catalana i en l’altra la Llengua Castellana, treballant 
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bàsicament la comunicació oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora). En el 
passat curs 2017-2018 i a partir del segon quadrimestre, hem implementat un nou 
projecte de pla de lectura basat en el projecte “Llegim en parella”, que s’ha valorat 
positivament per ampliar-lo a partir d’enguany a altres nivells de l’ESO. 

 
Pel que fa a segon, tercer i quart curs de l’ESO, el Pla de lectura s’estructura en una 
hora setmanal en la que es treballaran els mateixos aspectes indistintament, però 
afegint una matèria que ampliarà el pla de lectura també a diferents tècniques 
d’oratòria que es valora cal treballar amb l’alumnat de tercer i quart curs de l’ESO. 
 
Creiem que l’alumnat, les famílies i la societat en general esperen del sistema 
educatiu una actualització dels seus continguts i metodologies i concretament hem 
decidit en aquest punt fer un pas més per situar l’ensenyament de la llengua a les 
exigències que planteja el segle XXI. 
 
La importància de la paraula, contràriament al que s’esperava amb la comunicació 
per “pantalles”, ha anat creixent i sobretot l’expressió oral. D’una persona s’espera 
que a més de la seva formació acadèmica tingui la capacitat de transmetre un 
argument i donar respostes amb la utilització del llenguatge oral. Comunicar-se per 
treballar en grup, donar i rebre instruccions, convèncer altres d’un projecte 
innovador accedir i superar una entrevista, són situacions en què el domini de la 
llengua oral és definitiu. 
 
Ens plantegem, així doncs, l’objectiu que l’alumne arribi al final de l’ESO havent 
assolit l’habilitat de fer en públic una breu al·locució oral de manera intel·ligible i 
atractiva. Per assolir aquest objectiu els departaments de castellà i català 
desenvolupen en la seva programació pràctiques per convertir l’exercici de la 
llengua en una activitat de classe pautada, raonada, sistematitzada i naturalitzada 
dins la vida del centre. 
 

6.7 PLATAFORMA ALEXIA 

 
Des del curs 2013-2014 el centre treballa amb un sistema de gestió complementari 
que ofereix l’empresa Cospa&Agilmic la plataforma Alexia, que funciona via web 
amb la comoditat de gestionar aquestes activitats mitjançant la connexió a 
internet. 

 
Les millores que ofereix la nova versió de la plataforma i la millora que esperem 
aconseguir en termes d’eficiència s’han d’afegir a l’objectiu que el centre es 
proposa d’anar assolint en relació a la consolidació progressiva del sistema web 
com a mitjà de comunicació entre famílies i centre educatiu.  
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Creiem que ha arribat aquest moment i el centre ha ampliat el seu contracte Alèxia 
per poder comptar també amb el mòdul famílies, que d’una banda permetrà a les 
famílies i/o alumnes majors d’edat mantenir a temps real la relació entre ells/es i el 
centre. D’altra banda l’aplicació també ofereix ajudes en les tasques diàries del 
professorat. 

 
El mitjà de suport que utilitzarà el professorat és el conjunt dels ordinadors que 
tenim a les aules però l’aplicació també està adaptada als netbooks, tauletes, 
portàtils i tot tipus de telèfons mòbils mitjançant diferents aplicacions creades amb 
aquets objectiu, i per tant per a aquest nou curs hem ampliat el contracte amb  
aquesta plataforma en el seu mòdul ‘Família’ per a tota l’ESO , el batxillerat i 
finalment també pels diferents cicles formatius després de les recomanacions de 
que el centre comptés també amb un registre formal per a aquest nivell educatiu.  

 
 

6.8 COL·LABORACIONS DE SUPORT DE L’ALUMNAT DE CICLES 
FORMATIUS AMB L’ALUMNAT DE L’ESO (L’APRENENTATGE SERVEI) 

 
Des del Departament d’Orientació Educativa i Professional, i a partir del document 
facilitat per l’Ajuntament del municipi “Directrius estratègiques i propostes per a la 
tercera transformació de L’Hospitalet’, hem valorat positivament que 
determinades estratègies plantejades ens afecten com a centre docent des de 
diferents vessants com poden ser l’educativa, la social i la professionalitzadora i 
que aquestes estratègies poden ser una oportunitat de futur per al centre i 
d’integració amb l’entorn, i per tant continuarem desenvolupant el projecte. 

 
Des de la vessant d’innovació educativa i social, ara fa quatre cursos acadèmics, 
vam iniciar aquest projecte, de suport a l’alumnat de l’ESO en el que alumnes que 
cursen, prioritàriament, segon curs del cicle Tècnic/a Superior en Integració Social i 
de Tècnic/a en Activitats Socioculturals i Turístiques, fan un seguiment de l’alumnat 
assignat en aspectes relacionats amb hàbits de treball, organització personal i 
acadèmica, habilitats socials..., sempre seguint les pautes establertes pels 
professionals dels que disposem; en el nostre cas, l’orientador educatiu del centre, 
Juan Carlos Castaño i el professor/a del cicle que volgués incorporar en la seva 
programació aquesta activitat de suport, en aquest cas la professora Àngels Fuster. 

 
Pensem que aquestes accions permeten experimentar estratègies que una vegada 
valorades poden implantar-se com a protocols de bones pràctiques en el centre i/o 
en altres centres educatius com ja poden estar fent alguns centres de primària, 
secundària, d’adults o de formació ocupacional. 

 
Pel que fa als aspectes jurídics i de responsabilitat de l’actuació d’aquest alumnat 
ens plantegem buscar solucions entre possibilitats diverses com poden ser els 
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convenis amb els Serveis Socials de l’Ajuntament o la figura del voluntariat 
mitjançant l’AMPA. 

 
Aquest projecte es vincula a promoure la metodologia d’aprenentatge servei dins el 

currículum del centre i així impulsar la personalització dels aprenentatges, objectiu 

que es concreta en la capacitat de fer posar l’alumne en acció, en relació amb els 

altres i en compromís amb la comunitat. 

 

6.9 GRUP EXPERIMENTAL PER AL PLURILINGÜISME VERSUS GLOBAL 
SCHOLAR I EL SHARING TO LEARN 

 
El Grup Experimental per al Plurilingüisme es va posar en marxa per assolir els 
objectius d’Europa 2020 vers la competitivitat europea, els principis 
d’internacionalització i d’èxit escolar de l’acord de govern i s’alinea amb els 
compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüisme del sistema educatiu a 
Catalunya. 

 
El programa tracta d’experimentar actuacions concretes que defineixin els 
escenaris òptims per desenvolupar una gestió de les llengües amb un enfocament 
que faciliti i millori la competència lingüística i plurilingüe de l’alumnat.  

 
A partir de la reflexió realitzada en el centre estem convençuts de que el 
coneixement i l’ús de diferents llengües és actualment una necessitat fonamental i 
un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra i un cop manifestat 
aquest convenciment, l’Institut Can Vilumara és un dels set centres educatius dels 
SSTT de Barcelona Comarques que van entrar en el curs 2014-2015 en el GEP. 
En acabar el curs 2015-2016 es va valorar la nostra participació en el programa de 
manera força positiva i ara hem de trobar la manera de garantir la seva continuïtat 
per nivells i matèries fora ja del programa i això ha estat en funció del repartiment 
de la càrrega lectiva del centre. 

 
Relacionat amb el GEP se’ns va proposar participar en una altra activitat 
relacionada amb el projecte que s’anomena Global Cities que porta la Fundació 
Bloomberg Philanthropies de Nova York. Es tracta del projecte  “Global Scholars’, 
un programa per establir connexions i afavorir les relacions entre els alumnes 
d’entre 10 i 13 anys (1r i 2n d’ESO) mitjançant el debat sobre temes comuns arreu 
del món. A més, pretén desenvolupar la consciència global a través de programes 
educatius interactius. El tema escollit per al curs vinent és estudiar com influeixen 
les tecnologies en la vida professional i en la vida personal. 

 
Es va proposar a tres centres educatius dels Serveis Territorials i ens han 
escollit/ofert a nosaltres. Es disposa d’un espai, teacher’s lounge, on els recursos i 
manuals estan preparats. Hem considerat adient acceptar la proposta i 
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organitzativament, en funció de la plantilla i la càrrega lectiva s’assumirà en la 
franja d’optativa STEM ja que les professores es veuen capaces de portar aquest 
projecte. 

 
Treballem el projecte en la franja d’optatives de segon curs de l’ESO per tercer curs 

consecutiu  i en aquest proper curs 2018-2019,  tractarem el tema "WORLD OF 

WATER" ( El món de l’aigua ) 

 

Aquesta optativa té com a objectiu, entre d'altres, que els alumnes prenguin 

consciència de què vol dir ser ciutadà del món i, tot això, utilitzant l'anglès com a 

llengua vehicular. 

 

Treballem conjuntament, al grup Breakthrough, amb altres 8 ciutats de diferents 

països: 

 Astana (Kazakhstan) 

 Taipei (Taiwan) 

 London (United Kingdom) 

 Jacksonville (United States) 

 Fort Lauderdale/Broward (United States) 

 San Diego (United States) 

 Buffalo (United States) 

 Madrid 

 

El currículum 2018-19 de l’optativa Global Scholars explora el paper de l'aigua a les 

nostres vides, ciutats i món. Els estudiants descobreixen la importància de l'aigua 

per a la cultura, el comerç i la vida quotidiana de les seves ciutats i del món sencer. 

Al mateix temps, l’alumnat aprèn,de manera cooperativa, investigant la 

problemàtica actual dels temes ambientals: la contaminació de l'aigua, l'impacte 

del canvi climàtic i el repte de proporcionar aigua potable neta i segura amb fàcil 

accés. 

 
El projecte “Sharing to learn” (compartir per aprendre) que és un projecte que el 
centre realitza amb alguns centres de primària adscrits a la nostra zona, consisteix 
en que alumnes de 4rt d’ESO es desplacen a les escoles, en horari no lectiu de 
l’Institut, a fer de “language assistants” per ajudar als/les mestres d'anglès en 
l’aprenentatge de la part oral.  

 
Els grups o nivells en els que participen els nostres alumnes, són triats pels 
professors/es referents de l’escola i està pensant per fer 10 sessions, que es faria 
una vegada per setmana. 
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Posteriorment l’Institut fa una valoració de l'actuació de “l'assistant” ajudant tenint 
en compta els instruments de valoració dels que disposa el/la mestra i que passen 

als nostres docents d’anglès. 
 

Els nostres alumnes de 4rt  d’ESO van a les escoles Joan Maragall, Josep Janés i 
Ausiàs March.  Els professors/es de les matèries es reuneixen per decidir  les 
activitats que poden ser més profitoses per tots dos grups d’alumnes i en base a els 
comentaris sorgits, es preparen activitats, eminentment  orals. 

 
Cal ressenyar que els alumnes de 4rt, d’ESO són seleccionats, han de tenir un perfil 
concret per treballar amb els alumnes de primària, i també han  de tenir un nivell 
d'anglès  bo, entre notable i excel·lent, sobretot oral, amb personalitat seriosa i 
complidora, sobre tot han d’estar convençuts de fer l’activitat, els hi ha d’agradar 
el contacte amb nens més petits per desenvolupar  l'activitat amb aprofitament, ja 

que és totalment voluntària. 

 

Aquest projecte es preveu presentar-lo com una de les activitats a les que l’alumnat 

de l’ESO podrà accedir per acreditar el Servei comunitari. 
 

6.10 PROGRAMA D’AUXILIARS DE CONVERSA/VOLUNTARIS DE 
CONVERSA 

 
En el moment de plantejar-se la possibilitat de participar en el Programa d’Auxiliars 
de Conversa, i com un pas més en la nostra participació en el GEP, el centre va 
valorar positivament la demanda d’un auxiliar de conversa en les condicions que 
establia el programa, va fer  la sol·licitud i en el moment de comunicar quins havien 
estat els centres escollits vam poder comprovar satisfactòriament que hi estàvem 
inclosos. 

 
Des del centre es van fer tots els preparatius de formació de les persones 
implicades (direcció i tutoria de l’auxiliar) i de reserva dels mòduls horaris en que 
havia de participar l’auxiliar segons condicions del programa, esperant que al llarg 
de l’estiu la persona seleccionada es posés en contacte amb nosaltres per tal de 
donar-li el suport corresponents abans de la seva incorporació al centre. 

 
Lamentablement durant dos cursos acadèmics vam rebre la comunicació de que la 
persona inicialment assignada al centre havia renunciat. Quan ja no esperàvem 
resposta positiva per a aquest nou curs escolar 2017-2018, a mitjans de setembre 
hem rebut la notificació de que aquest cop si que gaudiríem del recurs i tenim 
auxiliar de conversa del programa estatal. 
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Independentment al programa d’auxiliars de conversa del Departament 
d’Ensenyament, l’ajuntament de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, ha plantejat 
i iniciat un altre programa d’auxiliars de conversa als centres educatius de 
secundària de la ciutat amb l’objectiu de col·laborar en la millora del nivell 
d’aprenentatge de la llengua anglesa dels alumnes de l’Hospitalet.  
Per tal de desenvolupar aquest objectiu, amb finançament municipal, aquest 
programa ofereix la presència d’auxiliars de conversa en anglès en totes les hores 
de currículum comú en els diferents grups de quart curs de l’ESO.  

 
El programa va començar de manera experimental en determinats centre de la 
ciutat en la primera setmana d’octubre i es va generalitzar a partir del mes de 
gener del 2017 a la resta de centres educatius que s’hi havien adherit. 

 
L’Institut Can Vilumara va ser escollit centre experimental i des de la primera 
setmana d’octubre de 2016 comptem ja amb aquest nou recurs, ara en el nostre 
segon curs acadèmic en el projecte. 
 
Encara que és independent del GEP pel que fa al doble programa d’auxiliar de  
conversa en què hem estat hem de dir que per al curs vinent: 

 
a) Comptem amb l’auxiliar que va a càrrec de l’ajuntament. 
 
b) A diferència del curs passat en el que vam comptar amb un segon auxiliar de  
conversa ofertat pel Ministeri d’Educació, sembla que en aquest proper curs 
acadèmic no se’ns ha assignat aquests recurs. 
 

6.11 PLA D’EXCEL·LÈNCIA DEL BATXILLERAT 

 
En relació a l’atenció educativa de l’alumnat amb altes capacitats l’Institut Can 
Vilumara va començar a implementar en el curs 2014-2015 un Pla d’Excel·lència del 
Batxillerat (PEB) que continuarem desenvolupant en aquest proper curs, amb un 
doble objectiu: d’una banda oferir un nou element de millora i motivació a 
l’alumnat de batxillerat que mostra un bon rendiment acadèmic, bons hàbits de 
treball i inquietud intel·lectual, i d’altra banda, fomentar el reconeixement dels 
valors de l’esforç i l’excel·lència. 

 
Aquest pla comprèn diverses propostes dissenyades pels diferents departaments 
educatius, acompanyades d’unes pautes d’elaboració i presentació. 

 
L’alumnat tria voluntàriament les matèries en les que vol participar i optar 
d’aquesta manera a una millora de la seva qualificació acadèmica. 

 
L’organització interna d’aquest PEB en el centre serà la següent: 
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 Condicions per poder-se acollir al PEB: 
- Aprovar totes les matèries del primer trimestre de cada curs de batxillerat      

amb una nota mitjana mínima de notable.         
- Nota mínima de les matèries per  les que vol entrar en el pla ha de ser de 8. 

  

 Per poder gestionar la participació en el PEB s'ha de tramitar un pla 
individualitzat per a l'alumne/a que es revisarà al final del segon trimestre. Si 
en aquest moment s'incompleix alguna de les condicions anteriors es rescindirà 
la participació en el PEB.  

 

 Els diferents departaments educatius prepararan  les activitats que formaran 
part del PEB per a cada matèria de batxillerat durant el primer trimestre i s'han 
de presentar a coordinació de batxillerat abans del 12 de desembre.    

 

 El professorat responsable de cada matèria en la que hi hagi alumnes 
participants en el PEB ha de tenir feta la valoració  de les activitats presentades 
en el moment de la segona  i de la tercera avaluació per tal de revisar el pla 
individualitzat de cada alumne/a per part de l'equip educatiu. El nombre de les 
activitats i el moment de l'entrega dependrà de cada departament educatiu. 

 

 L'alumnat que obtingui una valoració positiva de les activitats que formen part 
del PEB obtindrà una millora de la nota final de la matèria corresponent fins a 
un màxim d'un punt que s'aplicarà de la forma següent: 
 
- Si la valoració positiva de les activitats que formen el PEB de la matèria, 

s'avalua per part del professor/a responsable amb una nota compresa entre 
el 6 i el 8, la nota final de la matèria s'incrementarà en 0.5 punts. 

- Si la valoració positiva de les activitats que formen el PEB de la matèria, 
s'avalua per part del professor/a responsable amb una nota igual o superior 
a 8, la nota final de la matèria s'incrementarà en 1 punt. 

Des de coordinació de batxillerat es recullen les propostes de les activitats 
presentades pels departaments educatius i es presenten  a l’alumnat abans 
d’acabar el primer trimestre del curs escolar. 

 

6.12 PLA DE DINAMITZACIÓ DE LES TARDES 

 
Tal i com hem exposat en la diagnosi inicial d’aquest document, en funció de la 
finalització del projecte d’obres de reforma, ampliació i millora que s’ha 
realitzat en el centre, ens hem començat a plantejar dissenyar un projecte de 
dinamització de les tardes dirigit bàsicament a l’alumnat de l’ESO. 
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Malgrat l’oferta d’activitats extraescolars i de reforç que proposa l’AMPA, el 
servei de menjador amb cuina pròpia, l’horari de la biblioteca a les tardes i 
altres projectes de centre que es realitzen a les tardes, es constata que 
l’aprovació de l’horari singular compactat que el centre té aprovat des del curs 
2012-2013, ha suposat per a les famílies un estalvi en la despesa del menjador i 
una poca participació de l’alumnat en les activitats que s’ofereixen a les tardes. 

 
Des que tornem a disposar dels nous espais ens plantegem tornar a aconseguir 
certa dinamització de les noves infraestructures amb les que compta el centre. 

 
La idea inicial és donar uniformitat a totes les activitats que el centre ja està 
oferint i/o realitzant en el torn de tarda per a l’alumnat de l’ESO (activitats 
extraescolars, activitats de reforç, servei de biblioteca, programa de voluntariat 
(aprenentatge-servei)... i incrementar aquesta oferta d’activitats amb altres de 
noves, les primeres de les quals seran les activitats esportives que aniran a 
càrrec del Consell Esportiu de L’Hospitalet. De moment per captar l’interès de 
l’alumnat aquest consell oferirà durant dues setmanes algunes activitats 
(bàsquet, futbol, ball i aeròbic) amb uns tastets de manera gratuïta, després 
dels quals, si surten grups, s’oferiran a un preu molt assumible. 

 
En aquest pla s’haurien d’incloure també el ventall d’activitats extraescolars 
(robòtica i teatre)  i de reforç, gestionades per l’AMPA, que de moment 
funcionen sota la coordinació del monitor contractat per a la gestió i 
dinamització de la biblioteca. 

 
Des del centre ens proposem estudiar, en un futur, el perfil d’un professional, 
amb un contracte a mitja jornada a càrrec de l’AMPA, que fos el coordinador de 
totes aquestes activitats i que pogués aportar un cert valor afegit, com per 
exemple una aula d’estudi. El perfil d’aquest professional aniria dirigit cap a les 
figures professionals dels Tècnics en integració social o Tècnics en animació 
sociocultural, formació que justament es realitza en el propi centre. 

 

6. 13 CENTRE COL·LABORADOR AMB AFS INTERCULTURA 

 
AFS (American Field Service) Intercultura és una organització internacional de 
voluntariat creada el 1914 per un grup de voluntaris que van dur a terme 
tasques humanitàries durant la primera guerra mundial. Després es va 
reconvertir en una organització amb l’objectiu de recaptar fons per facilitar 
programes d’intercanvis educatius per a joves de diferents nacionalitats amb 
l’objectiu de treballar per a una millor comprensió i el respecte entre diferents 
cultures. 
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L’organització funciona en bona part amb voluntariat i per un sistema de 
beques constituïdes per les aportacions dels socis, per subvencions públiques i 
privades i altres ingressos. 

 
Ofereix diferents tipus de programes per a joves entre els 15 i els 18 anys 
(programes anuals d’un curs escolar, programes semestrals, trimestrals o 
programes intensius i cursos d’idiomes) i altres programes per a majors de 18 
anys com programes de desenvolupament social i per a educadors i 
professorat. 

 
Els centre educatius poden signar un conveni de col·laboració amb 
l’organització que només compromet el centre a facilitar un espai de 
comunicació amb les famílies per a la presentació de l’organització i oferir la 
possibilitat de participar com a famílies voluntàries/amfitriones o amb 
l’objectiu exclusivament de participar en l’obtenció de beques per a estades 
dels alumnes a l’estranger. 

 
En la Comissió de Mares i Pares delegats del curs passat va sorgir l’interès de les 
famílies per oferir aquest programes i estades per als seus fills i després de 
valorar el cost econòmic d’aquest possibilitat davant d’altres que s’ofereixen 
des d’altres institucions, es va decidir signar aquest conveni de col·laboració 
entre AFS Intercultura i l’Institut Can Vilumara. 

 
Pensem que conviure amb un estudiant estranger o que un dels nostres 
alumnes visqui amb una família estrangera és una oportunitat única per 
intercanviar experiències i conèixer altres cultures i alhora millorar el nivell 
d’una llengua estrangera creant nexes d’amistat entre joves de diferents països.  

 
D’aquest conveni de col·laboració se’ns presenta ara l’opció de poder presentar 
a dos dels nostres alumnes per participar en la concessió d’aquestes beques i 
també per un professor/a del centre que vulgui gaudir d’aquesta oportunitat. 
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7. RENDICIÓ DE COMPTES ALS ÒRGANS DE CONTROL I 

PLANIFICACIÓ 

 
Aquest Projecte de Direcció per als propers quatre anys està elaborat a partir de la 
diagnosi personal de qui el presenta, del treball exhaustiu realitzat en la Programació 
General Anual de Centre per al curs actual a manca del corresponent projecte de 
direcció, d’un Projecte Educatiu de Centre provisional començat per la direcció 
anterior, del document també incomplet de Normes d’Organització i Funcionament de 
Centre aprovat parcialment pel Consell Escolar al desembre de 2012 i sense haver 
pogut tenir accés a la rendició de comptes de l’aplicació d’aquests documents ni a la 
consulta del projecte de direcció anterior. Sí que des de la Inspecció del centre se’ns ha 
facilitat la relació dels apartats continguts en el projecte de direcció 2009-2013 sense 
cap desplegament de continguts, periodificació ni valoració. 
 
Independentment de les avaluacions internes i externes que fan les administracions 
educatives i altres organismes per tal d’implementar la millora contínua i la 
corresponent reorientació dels processos per tal d’optimitzar-ne el seu funcionament, 
creiem que és necessari incloure altres mecanismes interns de rendició de comptes per 
tal de gestionar els continguts del Projecte de Direcció i de la resta dels documents de 
centre. Creiem, d’una banda, que qualsevol que tingui sota la seva responsabilitat la 
gestió de recursos públics de qualsevol tipus n’ha de rendir comptes, i, d’altra banda, 
estem convençuts de que establir mecanismes d’avaluació i valoració interns, el més 
objectius possibles, fomentaran la participació de tots els membres de la comunitat 
educativa i així es generaran sinèrgies que contribuiran a millorar els resultats globals. 
 
Per tal d’avaluar el grau d’aplicació del Projecte de Direcció i els resultats de millora i 
progrés que se’n puguin derivar establim els següents sistemes de rendició de 
comptes. 
 
 
Aplicació del projecte de direcció 
 

CONCEPTE DESTINATARI PERIODICITAT 

Presentació del Projecte de 
Direcció 

Serveis Territorials del 
Departament d’Ensenyament 
Consell Escolar 
Claustre 

Presentació del 
projecte i inici de 
mandat 

Presentació de la 
Programació General Anual 
de Centre 

Consell Escolar 
Claustre 

Inici de curs 

Memòria Anual Serveis Territorials del 
Departament d’Ensenyament 

Inici de curs 
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Consell Escolar 
Claustre 

Grau d’acompliment dels 
objectius i rendiment de 
comptes 

Consell Escolar 
Claustre 
Serveis Territorials del 
Departament d’Ensenyament 

Final de curs i en 
finalitzar el període de 
govern 

 
 
Resultats de millora i progrés 
 

CONCEPTE DESTINATARI PERIODICITAT 

Presentació dels resultats 
acadèmics corresponents 
tant a avaluacions internes 
com a externes 

Claustre 
Consell Escolar 
Serveis Territorials del 
Departament d’Ensenyament 

Final de trimestre i 
final de curs 

Altres objectius de millora 
mitjançant el sistema 
d’indicadors 

Serveis Territorials del 
Departament d’Ensenyament 
Consell Escolar 
Claustre 

Inici de curs 

 
 
Independentment d’aquests mecanismes de rendiment de comptes normatius, el 
centre està començant a treballar un cert canvi d’imatge que té com a objectiu donar a 
conèixer al seu entorn la realitat actual del centre i del seu treball, i en aquest sentit 
ens plantegem fomentar vies de comunicació més estretes amb la resta d’entitats del 
municipi i de la comunitat educativa. 
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