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2. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 
 
La Llei 12/2009 de 10 de juliol d’educació estableix que tots els centres vinculats al 
Servei d’Educació de Catalunya han de disposar d’un projecte educatiu. El marc 
normatiu que regula aquest document es basa en les normes següents: 

 
La Llei 12/2009 del 10 de juliol d'educació (article 91), que estableix que tots els 
centres vinculats al Servei d'Educació de Catalunya han de disposar d'un projecte 
educatiu. 

El Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia dels centres educatius, que situa la 
presa de decisions en l'àmbit del centre per enfortir la institució escolar i el lideratge 
educatiu. 

El Decret 155/2010 de 2 de novembre de la direcció dels centres educatius públics i 
del personal directiu professional docent, on s’indica que aquests han d'ordenar el 
desplegament i l'aplicació del PEC durant el seu període de vigència. 

Els centres de titularitat pública han de recollir els principis rectors del sistema 
educatiu i els principis específics. 

2.1 Principis rectors  
Article 2 Llei 12/2009 
  
Principis rectors del sistema educatiu 
 
1. El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l'Estatut, 
es regeix pels principis generals següents: 

 

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

b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d'una societat democràtica: la 
llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 

c) La universalitat i l'equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats i la integració de 
tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb 
fons públics. 
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d) El respecte de la llibertat d'ensenyament, la llibertat de creació de centres, la 
llibertat d'elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders 
públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels 
alumnes. 

 

e) El pluralisme. 

f) La inclusió escolar i la cohesió social. 

g) La qualitat de l'educació, que possibilita l'assoliment de les competències bàsiques 
i la consecució de l'excel·lència, en un context d'equitat. 

h) El conreu del coneixement de Catalunya i l'arrelament dels alumnes al país, i el 
respecte a la convivència. 

i) El respecte i el coneixement del propi cos. 

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

k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable 
dels recursos naturals i del paisatge. 

l) El foment de l'emprenedoria. 

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

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

o) L'educació al llarg de la vida. 

p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i 
moral que vagi d'acord amb llurs conviccions. 

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

 

2. El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents: 

 

a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i 
socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb 
un ensenyament de base científica, que ha d'ésser laic, d'acord amb l'Estatut, en els 
centres públics i en els centres privats en què ho determini llur caràcter propi. 

b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon 
aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals. 
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c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena 
integració social i laboral. 

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

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

f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania. 

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

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

i) La competència per a l'anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui 
el mitjà de transmissió. 

 

3. El sistema educatiu es regeix pels principis organitzatius següents: 

 

a) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada. 

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

c) L'autonomia de cada centre. 

d) La participació de la comunitat educativa. 

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

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

g) La programació de les necessitats educatives territorialment i socialment 
equilibrada que emmarca tots els centres sostinguts amb fons públics. 

h) La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilitat amb els ajuntaments i altres 
administracions públiques. 

 
 

2.2 Caràcter propi 
Article 93 Llei 12/2009 
 
Caràcter i projecte educatiu dels centres públics 
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1. Les administracions han de garantir que els centres públics dels quals són titulars 
siguin referent de qualitat educativa i d'assoliment dels objectius d'excel·lència i 
d'equitat que aquesta llei determina. 

2. L'escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la 
pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi. 

3. Els centres públics es defineixen d'acord amb els principis de qualitat pedagògica, 
de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d'avaluació, de 
retiment de comptes, d'implicació de les famílies, de preservació de l'equitat, de 
cerca de l'excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs 
mares, pares o tutors o tutores. 

4. Els principis definits pels apartats 2 i 3 inspiren el projecte educatiu que cada 
centre públic ha d'adoptar en exercici de l'autonomia que aquesta llei li reconeix. En 
tot cas, el projecte educatiu de cada centre s'ha de comprometre expressament a 
complir aquests principis i ha de determinar la relació amb els alumnes i les famílies, 
la implicació activa del centre en l'entorn social i el compromís de cooperació i 
d'integració plena en la prestació del Servei d'Educació de Catalunya. 

Prenent com a referència els principis anteriors,  l’Institut Can Vilumara es defineix i 
es presenta a la comunitat educativa  de la forma següent: 

Tenim com a objectiu formar i orientar el nostre alumnat per tal que assoleixi els 
coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats que facilitin el seu 
desenvolupament integral com a individus de la societat. 

Volem presentar-nos com un institut que vol ser integrador, no discriminatori, 
català, progressista i respectuós amb totes les cultures i ideologies dins un entorn de  
convivència democràtica.  
 
Ens impliquem personalment i professionalment en un centre que treballa per un 
ensenyament de qualitat, vetllant per tal que la relació entre totes les persones que 
formem  part d’aquesta  comunitat educativa estigui basada en la tolerància, la 
llibertat, la responsabilitat, el diàleg i el respecte. 
 
Esperem que en acabar una etapa educativa o el seu recorregut en el centre, el 
nostre  alumnat  i les seves famílies s’hagin sentit acollits i acollides, que hi hagin 
estat a gust, que l’alumnat percebi que ha adquirit els aprenentatges que seran la 
base de la seva formació posterior o de la seva incorporació al món laboral (sigui 
quina sigui i en funció de les seves capacitats, vocació i orientació) i que hagin tingut 
una etapa escolar plena i engrescadora a més de desenvolupar-se com a persones i 
membres de ple dret de la societat. 
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2.3 Plantejament institucional: missió, visió i valors 
 
2.3.1 Missió de l´Institut Can Vilumara 
 

• Vetllem per satisfer les expectatives i necessitats educatives del nostre 
alumnat, oferint-li uns ensenyaments i serveis de qualitat. 

• Formem i eduquem el nostre alumnat en valors per tal que assoleixi el seu 
desenvolupament integral com a individus a la societat, de manera que siguin 
persones responsables, competents i d’esperit crític que contribueixin al 
progrés i al desenvolupament de la societat.  

• Garantim i acreditem la qualitat del servei educatiu que oferim i ens 
preocupem perquè tant l’alumnat, com les famílies o  tutors legals i  la 
societat en general tinguin confiança en nosaltres. 

• Facilitem la inserció al món laboral de l´alumnat de les nostres famílies 
professionals. 

 
2.3.2 Visió de l´Institut Can Vilumara: 
 

• L´Institut Can Vilumara vol ser un centre implicat en la realitat social del barri 
i obert a la nostra ciutat i altres poblacions, que ofereixi una formació de 
qualitat a tots els nivells que imparteix: ESO, Batxillerats i Formació 
Professional. 

• Esperem ser reconeguts com un institut de referència de l’Hospitalet de 
Llobregat pels resultats acadèmics i la inserció social i laboral de l’alumnat, 
per la qualitat de la seva gestió, per la seva imatge externa, per la seva 
obertura i relació amb l’entorn social i laboral i pel tracte acollidor, inclusiu  i 
integrador en el si de l'Institut, fet que implica  tots els sectors de la 
comunitat educativa. 

• Volem continuar progressant en la millora del rendiment acadèmic i que el 
nostre alumnat assoleixi unes actituds i capacitats que permetin el seu 
desenvolupament integral.  

• Seguim potenciant l’ús i el coneixement,  tant de les tecnologies de la 
informació i comunicació com el de les llengües estrangeres, per afavorir 
l’obertura i la participació en la societat. 

• Volem potenciar l’ús de les infraestructures de què disposem i ampliar els 
recursos adients per a poder atendre encara millor el nostre alumnat i 
desenvolupar totes les seves potencialitats, capacitats i competències.  
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• Pretenem afavorir un bon clima de treball i la cohesió de tots els membres de 
la comunitat educativa, on tothom se senti valorat i on tothom senti la seva 
feina reconeguda. 

2.3.3 Valors de l´Institut Can Vilumara: 
 

• L´Institut Can Vilumara és un centre educatiu públic  que compta amb una 
comunitat educativa amb un alt grau de professionalitat , amb una actitud 
receptiva i oberta per afrontar els canvis i les innovacions que demana la 
societat.   

• Es defineix com a:  pluralista, renovador i de qualitat, aconfessional, 
democràtic i català, que dona una formació integral al seu alumnat i que 
assumeix el compromís de qualitat i millora contínua del seu projecte 
pedagògic i de la seva gestió. 
 

– Pluralista:  acull totes les persones sense fer distincions per raó de la 
seva procedència, sexe, cultura, condició social, llengua o ideologia.  

– Renovador i de qualitat: vetlla perquè l'ensenyament-aprenentatge 
de tots els continguts assoleixi un nivell plenament satisfactori, 
integrant les noves tecnologies i els avenços pedagògics en tot el 
procés educatiu.  

– Aconfessional: manifesta respecte per totes les confessions  i 
creences religioses i  es manté al marge de tot tipus d’influència 
doctrinal. 

– Democràtic:  prepara el seu alumnat  per a viure en una societat 
participativa, tolerant, lliure i plural, encoratjant-lo a implicar-se en la 
seva millora. 

– Català: treballa perquè el català sigui la llengua vehicular i 
d’aprenentatge procurant la integració de tots els seus membres a 
una realitat catalana, dinàmica, plural i oberta al món. 

– Formació integral:  vetlla per una formació integral de l’alumnat,  
fomentant el desenvolupament, tant a nivell acadèmic com personal i 
cultivant els valors de la solidaritat, la protecció del medi ambient i la 
salut. 

– Qualitat i millora contínua:  es compromet a cercar contínuament la 
millora de la qualitat del seu procés d’ensenyament-aprenentatge, 
plantejant-se el repte de situar el projecte pedagògic en el nucli d’una 
gestió participativa basada  en el treball en equip, el respecte i la 
participació activa de tots els seus  membres, generant un desig de 
superació i assumint un programa de gestió integral, transparent i 
unificat que acabi afectant  tota la gestió del centre. 



 

       

        

   
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Can Vilumara 
 

IDENTITAT I CARÀCTER PROPI PEC 

 

 

 

VERSIÓ 1.1 

ARXIU Model_document_Ins_CanVilumara_v1.1.doc 

PÀGINA 7 de 20 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 
 
4. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS 
 
A l’hora de plasmar els plantejaments educatius que volem remarcar i amb què 
volem que se’ns identifiqui com a centre, cal ressaltar-ne tres principalment: 
 

1. Aprenentatge competencial 
2. Orientació educativa  
3. Qualitat, millora i evolució contínua 

 
Tots tres plantejaments s’han de fonamentar dins del projecte lingüístic de centre, 
que és l’element transversal que ha d’estar sempre present. 
 
Els referents a seguir per dur a terme aquests plantejaments, els trobem en el marc 
legal fixat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
La informació es desenvolupa a partir de la legislació específica. 
 

4.1 Prioritats i objectius educatius 
 
. L’aprenentatge competencial permet facilitar la personalització i l’adequació a les 
condicions cognitives i actitudinals de cada un dels alumnes. Els docents han de 
garantir a cada un dels alumnes l’atenció adequada depenent de les seves 
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característiques cognitives, així com l’atenció a les singularitats personals, intentant 
en tot moment associar els aprenentatges als diferents continguts curriculars. 
Finalment, l’aprenentatge també ha de permetre que l’alumne sigui conscient de la 
seva situació particular, impulsant la seva participació, de forma oberta i crítica, amb 
l’objectiu d’establir una autovaloració responsable i productiva alhora. 

 
EL marc legal. La Llei d’educació de Catalunya (LEC). En l’article 57, en referència a 
l’ESO, estipula que els currículums s’han d’orientar a l’adquisició de les competències 
bàsiques, que han de contribuir al desenvolupament personal dels alumnes i 
incorporar de manera generalitzada les tecnologies de la informació i la comunicació 
en els processos d’aprenentatge. En aquesta línia,  el Decret 187/2015, de 25 
d’agost, planteja un currículum de caràcter competencial i promou la continuïtat 
formativa de tots els alumnes en estudis post obligatoris d’acord amb els seus 
interessos i potencialitats. Alhora determina que l’orientació educativa és una 
responsabilitat que s’ha de compartir entre tots els membres de l’equip docent al 
llarg de tota l’escolarització dels alumnes i proposa una gestió curricular que 
garanteixi una mirada inclusiva. Els objectius de millora educativa han de possibilitar 
que el màxim d’alumnes assoleixin les competències bàsiques en finalitzar l’ESO i en 
aquesta direcció estableix que l’avaluació és una part essencial del procés 
d’aprenentatge i ha de tenir, per tant, un enfocament global, continuat i integrador. 
Finalment, també es fa un especial èmfasi al treball en equip i la coresponsabilitat 
del professorat en el desenvolupament dels projectes educatius dels centres 
educatius. 

 
La programació s’ha d’entendre com l’explicitació de les intencions educatives dels 
aprenentatges de cada un dels centres educatius.  
És l’eina que ha de permetre anticipar i concretar què s’ha de fer a l’aula i com s’ha 
de fer i per tant s’ha de considerar un instrument flexible, obert i revisable.  
L’equip directiu ha de liderar els equips docents i vetllar perquè les programacions 
de cada matèria i àmbit s’adrecin a l’assoliment de les competències. 
 Així, les programacions han de preveure activitats que atenguin adequadament 
l’atenció a la diversitat amb la finalitat que els alumnes trobin diferents maneres 
d’aprendre i interioritzin adequadament els objectius d’aprenentatge i els criteris 
d’avaluació que se’n deriven.  
 
El Projecte Educatiu de Centre especifica les grans línies de l’estructura curricular del 
centre i ha de vetllar per l’elaboració de les programacions anuals i la seva 
coherència interna entre les diferents matèries de cada curs i etapa. 
 
Un cop establerta la programació anual, els departaments didàctics han de prendre 
les decisions sobre les unitats didàctiques en què es concreta l’ensenyament i 
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aprenentatge a l’aula. Des de cada matèria i des dels espais curriculars 
interdisciplinaris com el treball de síntesi o el servei comunitari, les programacions 
donen resposta als objectius generals establerts al PEC, que inclouen també l’acció 
tutorial i l’orientació educativa.1  
 
Abans de començar a programar, cal que els docents coneguin i revisin els acords de 
centre recollits en el seu PEC, i també comparteixin significats i prenguin acords 
sobre la metodologia de la tasca docent, l’estructura i els continguts del currículum, 
les competències bàsiques pròpies de cada àmbit, els criteris d’avaluació i les 
mesures d’atenció a la diversitat. 

 
La programació és una tasca, tant dels equips docents, com dels departaments. 
Aquesta organització ha de permetre una millor coordinació del professorat que 
intervé en els diferents grups d’alumnes per tal de potenciar la inclusió i l’acció a les 
tutories; garantir la coherència en els criteris i instruments d’avaluació dels diferents 
àmbits, matèries i projectes; tenir una visió conjunta de les mesures d’atenció a la 
diversitat, així com aprofundir en els aspectes que el centre hagi prioritzat.  
 
D’altra banda, els caps de departament o altres òrgans de coordinació didàctica 
haurien d’agrupar els docents dels àmbits i matèries curriculars que comparteixen 
enfocaments didàctics i competències comunes, que també s’han de coordinar per 
assegurar la coherència de les programacions, tant pel que fa a la priorització de les 
competències, com de la distribució dels continguts i dels criteris d’avaluació.  
 
Les reunions de diferents sectors del professorat a instàncies de l’equip directiu han 
de servir per trobar moments per abordar estratègies i mecanismes de treball 
col·lectiu que permetin definir els grans eixos metodològics per garantir una acció 
educativa coherent que faciliti l’anàlisi qualitativa de l’acció docent i la millora 
constant dels aprenentatges dels alumnes. Segons el Decret 187/2015, de 25 
d’agost, en la concreció i desenvolupament del currículum, els centres poden 
implantar estratègies didàctiques pròpies que requereixin una organització horària 
de les matèries diferent de l’establerta amb caràcter general, amb l’objectiu 
fonamental de millorar els resultats educatius de l’alumnat i els processos 
d’ensenyament i aprenentatge. 
 
Desenvolupar les competències suposa també un canvi en la manera d’avaluar que 
contempla més adequadament la diversitat.  
L’avaluació, a més de permetre comprovar el grau d’assoliment de les competències, 
ha de servir per regular el procés d’aprenentatge. Així, l’avaluació ha de permetre 
                                                 
1
 http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/orientacioeducativa/model-competencial-orientador/fonaments-

teorics/, juliol 2018. 



 

       

        

   
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Can Vilumara 
 

IDENTITAT I CARÀCTER PROPI PEC 

 

 

 

VERSIÓ 1.1 

ARXIU Model_document_Ins_CanVilumara_v1.1.doc 

PÀGINA 10 de 20 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

que tant els professors com els alumnes puguin conèixer el procés d’aprenentatge, 
identificar els avenços, les dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés 
educatiu, i prendre les decisions oportunes per regular-lo. 
 
 Amb aquesta finalitat, els alumnes han de conèixer els objectius d’aprenentatge i els 
criteris i procediments amb els quals se’ls avaluarà. L’avaluació ha de ser útil als 
alumnes i ha d’incloure una reflexió sobre l’aprenentatge. Cada sessió d’avaluació ha 
de concretar uns acords dels quals se’n fa un seguiment en els equips docents i la 
tutoria. Per tant, pretén ser formativa i formadora i té com a objectiu regular el 
procés d’aprenentatge amb una major implicació de l’alumne-a. La repetició de curs, 
per tant, s’ha de considerar una mesura excepcional i,  en cas de produir-se, 
requereix d’unes indicacions personalitzades, orientades a superar les dificultats 
detectades en el curs anterior i que en algun cas poden comportar un PI. En tot cas, 
sempre s’intentarà que la repetició a l’ESO es produeixi en el darrer curs de cada 
etapa. 
 
. L’orientació educativa té com a objectiu donar als alumnes una atenció continuada, 
sistemàtica transversal i coherent. És, per tant, inclusiva, contempla 
l’acompanyament personal i integral de l’alumne en el seu procés educatiu i 
formatiu durant tot el temps que estigui en el centre educatiu, tant durant la 
secundària obligatòria, com durant el post obligatori de batxillerat o cicles formatius 
dels diferents graus. Aquesta visió ha de ser compartida i treballada per tota la 
comunitat educativa. 
 
L'orientació ha de ser una de les finalitats claus junt amb els ensenyaments-
aprenentatges i l’adquisició de coneixements.  
 
Els docents han de considerar l'alumne en el seu context personal, en l'entorn de 
l'aula i el centre, en l'entorn familiar i social en què creix i es desenvolupa. 
Contemplar el procés orientador sota aquesta perspectiva integral és la clau per 
ajudar-lo a construir-se com a persona i adquirir els aprenentatge i la maduresa 
necessàries segons les seves capacitats per aconseguir desenvolupar-se en la vida de 
forma adequada. 
 
L’aprenentatge és continu, es produeix al llarg de tota la vida, i no s’adquireix 
exclusivament durant el període d’estada de l’alumne al centre educatiu, tot i que és 
cert que durant aquest temps es posen algunes bases molt importants, sobre les 
quals s’ha de continuar construint, ja que els aprenentatges esdevenen un element 
determinant per formar persones amb pensament crític i compromeses amb la seva 
societat. Facilita alhora la inserció social i professional en un món cada cop més 
canviant i en evolució constant. 
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El centre educatiu ha de vetllar per treballar aspectes útils per a les diferents 
situacions potencials en què es trobaran uns alumnes que viuran en un món 
canviant, en evolució constant en què ells s’hauran d’adaptar. Per això és molt 
important crear les bases per a l’autoconeixement, l’autoestima i la pràctica de la 
presa de decisions que facilitin l’adquisició de les competències que es requereixen 
per integrar-se en el món present i futur  
 
La Llei 12/2009 del 10 de juliol d’educació destaca, com a principi general del sistema 
educatiu, l’aprenentatge permanent i l’educació al llarg de la vida. També destaca la 
formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i 
socials dels alumnes que els permeti un desenvolupament adequat i ple de la seva 
personalitat. Aquest marc normatiu situa l’orientació personal, social, acadèmica i 
professional al servei del propi projecte de vida de cada un dels alumnes i concreta 
l’acció tutorial i la seva estructuració i organització com a un element clau en 
l’acompanyament individual i col·lectiu dels alumnes.  
 
El Decret 102/2010 de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius estableix 
l’orientació i l’acció tutorial com a elements essencials de la tasca educativa dels 
centres. Per tant, l’organització del centre ha de fer possible el desenvolupament 
d’un PAT fonamentat en l’orientació i l’acció tutorial com a principis nuclears de 
l’aprenentatge permanent i de l’èxit educatiu de l’alumne-a. 
 
El marc teòric i conceptual del model de centre orientador que pretén ser l’Institut 
Can Vilumara s’inspira, a nivell conceptual, en el document elaborat pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya “L’orientació educativa i 
l’acció tutorial al llarg i en cada una de les etapes educatives i ensenyaments. 
Aprenentatge i formació continuats” 2.  
 
El sistema educatiu català, des de la publicació del Decret de l'atenció educativa a 
l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, presenta un enfocament inclusiu 
i fomenta la formació competencial integral dels alumnes en un procés 
d’aprenentatge permanent. Per promoure aquesta finalitat, l’orientació educativa -
entesa com a orientació personal, social, acadèmica i professional- i l’acció tutorial 
esdevenen funcions transversals de tot el sistema educatiu.  
 
La direcció del centre vetlla perquè les funcions d’orientació i acció tutorial es duguin 
a terme de forma distribuïda i coordinada entre tots els professionals del centre i la 
comunitat educativa. Al respecte, la presència d’un professional expert en orientació 

                                                 
2
 http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/orientacioeducativa/Documents/n1.pdf 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/orientacioeducativa/Documents/n1.pdf
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integrat en els òrgans de coordinació facilita el desenvolupament d’una concepció 
orientadora del centre.  
 
Malgrat tot, la complexitat d’un institut gran, amb molts nivells educatius, i el fet que 
la tasca orientadora sigui una feina col·lectiva de tot el personal docent, requereix 
d’una coordinació que ha de ser duta a terme per les figures dels coordinadors/es 
d’ESO, batxillerat i cicles, liderades per la figura del coordinador/a pedagògic.  

 

El nucli d’aquesta funció coordinadora l’ha d’encapçalar el director/a en el seu 
exercici de lideratge pedagògic i garant del PEC. La principal tasca professional que 
han d’exercir els professors experts en orientació educativa en els centres consisteix 
a assessorar els membres de la comunitat educativa en qüestions relacionades amb 
l’orientació personal, acadèmica i professional dels alumnes. També han de ser els 
encarregats de definir l’organització de l’acció tutorial i concretar les mesures i 
recursos d’atenció a la diversitat de l’alumnat en estreta col·laboració amb el 
departament d’orientació.  
 
Esdevenir un centre en  què es treballi amb clars objectius orientadors requereix la 
creació d’un equip dinamitzador de persones format pels coordinadors pedagògics 
de tots els nivells, un grup important de professionals experts en orientació 
educativa i altres membres de la comunitat docent que puguin aportar visions 
constructives i assumeixin algunes funcions específiques necessàries.  
 
La concreció “d’un centre orientador” atenent als objectius orientadors esmentats 
anteriorment, en l’àmbit organitzatiu, implica una tasca molt complexa, i més, en un 
centre gran com l’Institut Can Vilumara. 
 
Les funcions de les persones que han de treballar per aconseguir un centre 
orientador són: 
 • Reforç de caire professional de l’orientació personal, acadèmica i professional en 
coordinació amb els tutors i la totalitat de l’equip docent. 
 • Assessorament pedagògic sobre el disseny, seguiment i valoració dels projectes de 
vida concretats en el pla d’acció tutorial. 
 • Assessorament al professorat i a les famílies sobre les estratègies, programes i 
activitats específiques pròpies de l’orientació personal, acadèmica i professional dels 
alumnes. Recerca de formació en coordinació amb el Centre de recursos pedagògics 
(CRP) en el marc del Pla de formació de zona (PfZ) i també de formadors externs en 
col·laboració amb altres institucions del municipi. 
 • Avaluació psicopedagògica de les competències curriculars i de les característiques 
individuals dels alumnes per marcar les bases que han de permetre elaborar des del 
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departament d’orientació i psicopedagogia uns plans individualitzats (PI) més 
efectius i realistes.  
• Coordinació de les estratègies, recursos, programes i mesures en relació a l’atenció 
a la diversitat de l’alumnat en col·laboració amb els professionals de l’Equip 
d’assessorament psicopedagògic (EAP) i dels serveis socials.  
• Identificació i coordinació conjuntament amb l’equip de psicopedagogs del centre 
dels serveis i entitats (Hospital de dia, CESMIJ...) que, en l’àmbit de la salut mèdica i 
psicològica, social i comunitari, poden contribuir a millorar l’atenció específica dels 
alumnes.  
 
Aquests professionals esdevenen una peça clau en la definició d’un model 
competencial orientador, i la seva col·laboració amb l’equip directiu en algun dels 
punts de l’elaboració de la programació anual del centre i en la memòria consegüent, 
(en els aspectes de rendiment de comptes de les actuacions de l’orientador i en les 
seves funcions d’atenció a la diversitat i coordinació amb famílies i professionals 
interns i externs del centre) és cabdal. 
 
Un element molt important, en aquest sentit, és la detecció, disseny, seguiment i 
avaluació dels plans individualitzats per a alumnes amb necessitats educatives 
específiques, en col·laboració amb el professor tutor, l’equip docent de l’alumne i 
l’EAP. Cal una coordinació real de tots els professionals que intervenen en 
l’elaboració dels PI i un seguiment i avaluació de totes les actuacions endegades.  
 
El PI no sols ha de ser un document compartit, ha de ser fruit del contacte amb 
l’equip docent i els tutors, de la coordinació amb l’EAP i altres psicopedagogs, del 
seguiment de la seva evolució i del contacte amb les famílies dels alumnes.  
S’ha de garantir una derivació ràpida de tots els alumnes amb necessitats 
específiques per a rebre l’atenció més adequada procedent d’altres recursos interns i 
externs als centres.  
 
Finalment, un altre element de coordinació que ha d’acabar fent efectiva l’atenció a 
la diversitat i ha de ser garantia d’actuacions inclusives, coherents i equitatives és 
donar comptes freqüentment a la Comissió d’Atenció de la Diversitat (CAD) de tots 
els programes individualitzats iniciats, del seu seguiment i de la seva avaluació, tant 
la contínua com la posterior a les actuacions específiques. En resum, l’orientació 
educativa del centre esdevé un recurs tècnic i específic que s’insereix dins una 
concepció de l’orientació educativa com a tasca col·lectiva i de coresponsabilitat al 
servei de l’èxit escolar de tots els alumnes. Aquesta concepció, a més, es situa dins 
un marc competencial que implica  totes les àrees curriculars,  tots els docents, 
tutores i tutors i, en definitiva, el conjunt de la comunitat escolar. 
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-Qualitat, millora i evolució contínua, té com a objectiu ajudar els centres educatius a 
dissenyar, implementar, avaluar i millorar contínuament els seus sistemes de gestió. 
Les metodologies utilitzades es fonamenten en els principis de la gestió de la qualitat 
i d’acord amb models basats en normes internacionals (ISO 9001 i EFQM). La finalitat 
última del projecte és la d’aconseguir l’excel·lència en els resultats educatius a través 
de la millora contínua dels processos, la confiança i la satisfacció de l’alumnat, les 
famílies, les empreses i els diferents agents implicats, en relació el servei educatiu 
que es proporciona.  
 
Per poder atendre i orientar correctament els seus alumnes, els centres han de 
sistematitzar la seva gestió interna reflectida en la PGA i la MA.  
El projecte de qualitat, millora i evolució contínua pot ajudar que aquesta tasca 
d’orientació sigui una realitat, i obliga a consolidar les estructures organitzatives i les 
formes de treballar de totes les persones implicades en el projecte de vida de 
l’alumne-a.  
 
L’objectiu i la finalitat del projecte de qualitat, millora i evolució contínua és ajudar a 
definir, implantar i avaluar un model de gestió que cerqui la qualitat global del 
centre per aconseguir:  
* Orientar, de manera permanent, el funcionament del centre cap a la millora 
contínua de la qualitat dels ensenyaments que s'hi imparteixen.  
* Satisfer les necessitats i les expectatives de les persones que reben o utilitzen, 
directament o indirectament, els serveis del centre: alumnat, famílies, empreses, 
centres superiors, entorn social i altres.  
* Aconseguir la satisfacció de l'equip humà que hi treballa.  
* Aconseguir els objectius fixats per a l'obtenció dels resultats clau del centre, és a 
dir, l'excel·lència en els resultats.  
 
Els objectius específics del projecte de qualitat, millora i evolució contínua són els 
següents:  
a) Definir un sistema de gestió del centre basat en quatre pilars fonamentals: la 
planificació, l'execució, l'avaluació i la millora contínua de totes les activitats que s'hi 
realitzen.  
b) Realitzar processos periòdics d'autoavaluació global del centre, per tal de disposar 
de dades que ens permetin endegar plans i processos fonamentats de millora.  
c) Desplegar plans de millora dels ensenyaments que imparteix el centre, mitjançant 
l'ús de metodologies de qualitat i la participació en equips de treball dels diferents 
membres de la comunitat educativa, d'acord amb la millora a realitzar.  
d) Desplegar sistemes de recollida i anàlisi de l'opinió i de les necessitats dels 
membres de la comunitat educativa com, per exemple, les reunions amb els pares i 
mares delegats de manera trimestral. 
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e) Facilitar la formació del personal del centre en metodologies que permetin la  
millora de la qualitat i de l'autoavaluació 
f) Presentar diagrames i gràfics d'indicadors dels diferents processos i activitats que 
es desenvolupen en el centre, per tal de poder obtenir dades fiables i endegar 
processos d'avaluació i millora.  
g) Gestionar les activitats docents i no docents del centre, de manera sistemàtica, 
d'acord amb els processos prèviament definits. 
h) Valorar els processos i els resultats de les actuacions realitzades amb propostes de 
millora.3 
 

4.2  El projecte Lingüístic  
4.3  El Pla TAC 
 
 
10. L’ORIENTACIÓ I LA TUTORIA 
 
La tasca d’orientar va lligada a la gestió competencial dels continguts d’aula. Això 
només és possible des de la consideració dels tres aspectes fonamentals de 
l’aprenentatge per competències: 
1. Una visió del currículum compartit entre àrees sobre uns continguts amplis, que 
són els que aniran orientant l’alumnat cap a la definició del seu projecte personal 
d’evolució i progrés educatiu. 
2. Unes metodologies de treball al servei de l’alumne amb uns coneixements que 
tinguin en compte la interdisciplinarietat. 
3. Una avaluació formativa que serà l’eina bàsica de comunicació amb els alumnes. 
 
Amb aquests tres punts es poden trobar els continguts essencials de l’orientació 
educativa, com l’autoconeixement personal, el de la diversitat concreta de cada 
alumne traduïda en metodologies i el de l’acompanyament personalitzat que permet 
reforçar les potencialitats i compensar les debilitats. 
 

10.1 Objectius de l’orientació i seguiment de l’alumne-a 
 
La tasca orientadora i tutorial pròpia dels equips docents pren una significació 
especial en uns períodes concrets en la vida de l’alumne-a. Aquests períodes es 
poden denominar períodes de  transició educativa.  
 

                                                 
3
 http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/modalitats/programes_innovacio/fp/pqmc/qualitat_pqmc_norma/ 

http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/modalitats/programes_innovacio/fp/pqmc/qualitat_pqmc_norma/
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Entre primària i secundària no n’hi ha prou de compartir d’un centre a l’altre les 
informacions més o menys estandarditzades de cada alumne-a; cal, sobretot, fer una 
tasca de traspàs que permeti començar el procés orientador a secundària amb una 
informació que faci possible continuar construint atenent les especificitats de cada 
un dels alumnes. Cal fer una recollida d’informació de cada alumne-a en els seus 
aspectes personals, familiars, acadèmics, actitudinals i, també, sobre les seves 
aptituds,  que possibiliti prosseguir a secundària amb plena solució de continuïtat. 
Seria una gran pèrdua de temps no disposar d’aquesta informació existent a 
secundària, ja que es podrien trigar anys a “redescobrir” unes informacions que a 
primària ja es coneixien.  
Per aquest motiu és molt important que hi hagi una bona comunicació amb els 
centres de primària, dissenyar els grups amb molta cura i escollir tutors motivats i 
amb experiència. A més, com a centre orientador, cal tenir ben present que les 
tutories de 1r d’ESO són de les més estratègiques i cal l’ajut constant del 
departament de psicopedagogia. També s’han de fer el màxim de desdoblaments 
possibles. 
El traspàs d’informació ha de tenir el mateix caràcter referit als alumnes 
d’incorporació tardana, ja que la realitat és que  molts d’ells, sovint, són alumnes 
amb necessitats educatives especials i que es troben que canvien de centre, d’entorn 
de vida i d’amics en un moment molt delicat de la seva vida. Però tot i ser 
importantíssim el traspàs en aquests casos, és el que resulta més complex 
d’aconseguir fins al punt que de vegades no s’aconsegueix (alumnes nouvinguts 
d’altres països, on les informacions de  què disposem són exclusivament les que la 
família considera oportunes proporcionar , sent en moltes ocasions una informació 
esbiaixada que ajuda poc o gens a la tasca a realitzar amb l’alumne-a nouvingut-
uda). 
  
La segona transició és la que es produeix al final de l’educació secundària obligatòria, 
quan l’alumne-a ha de prendre decisions que afectaran el seu futur acadèmic, 
relacionades amb estudis post obligatoris o professionals i la inserció en el món 
laboral. Es tracta d’una decisió autònoma condicionada pels resultats acadèmics i per 
les expectatives personals i la presa de consciència de les seves prioritats. És en 
aquest moment que ha de fructificar el procés orientador fet al llarg de tota l’ESO.  
 
Malgrat tot, la fructificació del procés orientador requereix dins del PAT d’un conjunt 
d’actuacions que facilitin a tots els alumnes la informació necessària per poder 
prendre la seva decisió amb prou coneixement perquè esdevingui una opció entre 
les altres possibles i no solament l’única possibilitat. En tot aquest procés. la feina del 
tutor, però també la de l’equip docent, és fonamental per a poder informar i 
acompanyar la decisió de l’alumne-a 
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La tercera transició és la que es produeix al final dels estudis post obligatoris de 
batxillerat i/o cicles formatius. Es tracta d’uns alumnes que són ja majors d’edat, o 
gairebé i, per tant, el grau d’autonomia en la presa de decisions és molt alt. Malgrat 
tot, l’acompanyament del tutor o de la tutora i l’articulació d’un PAT que expliqui bé 
i amb realisme les opcions de futurs estudis és molt important. Alhora, també cal 
orientar, pel que fa a l’entrada al mercat laboral i el procés de creixement personal i 
formatiu que també significa a l’alumne-a de manera exclusiva. 

 
L’equip docent ha de disposar d’espais, temps i planificació suficients per a dotar de 
coherència la seva acció i donar-li continuïtat. Alhora, en afectar tots els docents, ha 
de servir per aconseguir que tothom comparteixi de manera activa i participativa 
l’esperit i la manera de fer d’un model competencial orientador. 
El tutor o la tutora de cada grup és la persona  responsable de planificar, coordinar i 
dirigir tot l’equip docent, sempre acompanyada o assessorada per membres de 
l’equip d’orientació. Per fer-ho efectiu, cada setmana hi ha una reunió dels 
coordinadors de nivell amb els  tutors/es per nivells amb l’objectiu de fer seguiment 
de les situacions concretes dels alumnes i valorar els diferents aspectes que s’hagin 
donat, amb la intenció de continuar o modificar les estratègies de treball decidides 
per a cada grup o alumne  concret. L’orientador aconsegueix informació directa de 
tots els grups classe, cosa que permet garantir una coherència en tot l’institut.  
 
Aquesta coordinació s’ha de complementar amb una organització  per departaments 
i seminaris didàctics que hauria d’anar perdent pes en benefici dels equips docents. 
Els departaments s’han d’obrir i facilitar una visió dels alumnes no tan basada en una 
assignatura concreta sinó en el seu context i en els àmbits i dimensions a treballar. 
Aquesta visió més àmplia ha de permetre fer una atenció més global, integradora i 
competencial dels alumnes.  
 
No oblidem que un currículum per competències obliga, justament, a fer propostes 
el més interdisciplinàries i interdepartamentals possible per a garantir una 
comprensió global dels coneixements curriculars. 
 
Aquesta organització ha de permetre generar estructures més flexibles que permetin 
atendre millor els alumnes en el seu procés d’aprenentatge.  
El seguiment més personalitzat de l’alumnat amb el treball, tant de tot l’equip 
docent com de l’orientador, fa a aquest  coresponsable de l’acció tutorial del grup 
classe, cosa que ha de revertir en una millor resposta de l’atenció a la diversitat de 
l’alumnat i en un més eficaç plantejament pedagògic i didàctic de la totalitat dels 
alumnes. 
 

10.2 Pla d’acció tutorial 
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La importància real de tota l’orientació és la tutoria i el Pla d’acció tutorial, que no 
recau en exclusiva en la figura del tutor sinó que es tracta d’una funció plenament 
col·legiada de tot l’equip docent.   
On es plasma millor la tasca pròpia de l’orientació educativa és en les funcions de 
tutoria i les hores dedicades a l’acció tutorial (hores de classe, entrevistes amb pares 
i alumnes, mediacions, intervencions als equips docents, etcètera) que constitueixen 
l’eix fonamental de l’orientació personal, acadèmica i professional de cada alumne-a 
i del seu grup classe entès com a nucli de convivència entre iguals. Les hores de 
tutoria, en ser uns moments alliberats de la docència directa de les matèries 
curriculars, permeten una acció educativa i orientadora més intensa, efectiva i 
supervisada. Aquest coneixement del tutor o de la tutora  és el que després permet 
donar pautes i indicacions als equips docents per atendre casos concrets d’alumnes i 
treballar dinàmiques del grup classe que requereixen d’una acció col·lectiva i 
coordinada. El tutor, sol, poca cosa pot fer, si la seva acció no és reforçada per la 
resta del professorat. Per tant, un model competencial orientador requereix d’un cos 
de tutors motivats que creguin en els principis fonamental que defineixen el PEC 
d’un centre orientador i que els apliquin amb professionalitat i responsabilitat. 
 
El pla d’acció tutorial (PAT) contempla el pas de primària a secundària i és una 
transició que suposa un gran canvi en el context educatiu, que coincideix amb el 
canvi personal que els alumnes experimenten a l'inici de l'adolescència. Hi ha el tòpic 
que “quan vas a l’institut ja ets gran”, però això no és així. Cada alumne-a viu aquest 
canvi de manera progressiva, el procés de maduració varia en el temps i en les 
característiques, depenent de les diferents circumstàncies com la data de naixement, 
el creixement intern, la formació rebuda, l’entorn cultural i familiar i les vivències 
viscudes etc. 
Actualment, quan es passa de primària a secundària es passa d’un currículum 
integrat a un currículum per matèries; d’un model d’organització comunitari a un 
model d’organització més burocràtic; de tenir un reduït nombre de mestres per 
nivell a un augment del nombre de professors; d’un clima de relació personal 
i coneixença estreta a un clima més centrat en els continguts i amb menor contacte 
amb les famílies; i d’un cercle d’amistats molt vinculat a l’escola a uns cercles més 
diferenciats i oberts. Tot això fa que a 1r cicle d’ESO sigui especialment important 
l’orientació, la qual ha de contribuir a ajudar  l’alumne-a a viure tots aquests canvis 
amb la màxima normalitat possible. Per aquest motiu és important que els equips 
docents funcionin bé, per compensar aquesta compartimentació en matèries, i que 
el PAT treballi l’autoconeixement. 
 
L’alumne-a ha de treballar les habilitats socials, ja que comença un moment de la 
seva vida en què les relacions entre iguals prenen molta importància. Alhora, una 
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bona autoestima és fonamental davant dels canvis emocionals, físics i relacionals 
que es comencen a esdevenir, sobretot a partir de 2n d’ESO. 
 
Finalment, un altre aspecte a tractar són les tècniques d’estudi, que han d’ajudar a 
homogeneïtzar una mica les diferents maneres de treballar d’uns alumnes 
procedents de fins a set escoles de primària o més que tenen diferents formes de 
treballar. Tot plegat ha de contribuir a enfortir la personalitat de l’alumne-a i a 
assentar les bases d’una futura presa de decisions a 2n cicle d’ESO. 
 
A 2n cicle d’ESO,  l’alumne-a ja ha entrat plenament en l’adolescència. L’orientació 
ha de canviar cap a 3r d’ESO, és quan s’escullen les optatives de 4t d’ESO, i és el 
moment en què  cal prendre decisions que afectaran de manera notable el projecte 
de vida de cada alumne-a. Tot i que la decisió més transcendent és la que es pren a 
4t d’ESO, quan el ventall de possibilitats és encara més gran (batxillerat, cicles, PFI, 
etcètera). Per tant, el PAT ara ha d’aprofundir en la capacitat de presa d’unes 
decisions que s’han de fer des d’un procés de reflexió personal, sempre acompanyat 
per familiars, tutors, professors i amics de l’alumne-a. 
 
És molt important que aquest-a reflexioni i prengui la decisió des del convenciment i 
mai des de la imposició. En aquests moments l’alumne-a necessita  molta informació, 
diàleg positiu i constructiu i molt acompanyament, ja que l’alumne es troba en un 
moment en què acostuma a mostrar-se insegur, dubitatiu, rebel i aparentment molt 
influenciable. Cal crear els espais perquè es prengui la decisió des de la reflexió 
serena, el diàleg obert i conciliador i l’autoconvenciment final de l’alumne-a i el seu 
entorn familiar. Per tot això,  el PAT ha d’orientar-se a treballar els valors, sobretot a 
tutoria, i l’orientació professional i acadèmica mitjançant un “Tastet d’orientació” a 
3r d’ESO, que fa una prèvia de les opcions que hi ha després de 4t d’ESO i que explica 
a quin futur professional i acadèmic van orientades les optatives de 4t d’ESO.  
 
Malgrat tot, la part d’orientació més important es fa a 4t d’ESO, quan arriba “l’hora 
de la veritat”, aleshores es fan un seguit de xerrades i entrevistes personalitzades per 
part dels orientadors del centre, en les quals es treballa l’autoconeixement i les 
opcions de futur. Aquestes xerrades es fan extensives a les famílies dels alumnes 
implicats. 
 
En els estudis postobligatoris,  la major autonomia i maduresa dels alumnes no és 
excusa per desentendre’s de l’orientació. Els alumnes de batxillerat han de decidir si 
fan PAU o no, si van cap a la universitat o cap a un cicle formatiu de grau superior, si 
es preparen unes oposicions o si volen entrar al món laboral. Els alumnes de cicles de 
grau mitjà han de decidir si van cap a un cicle de grau superior, si volen fer uns altres 
estudis o preparar-se unes oposicions o si pretenen entrar en el món laboral.  
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Finalment, els alumnes de la SIEI requereixen un suport emocional i orientatiu molt 
especial, ja que el risc d’abandonament és alt i cal estar molt alerta. Per tot això el 
PAT dels estudis postobligatoris va orientat a treballar la responsabilitat i la 
visualització del futur, elements que a tutoria es treballen des de la maduresa i la 
reflexió. 
Cal explicar de manera detallada i completa el gran ventall de possibilitats que hi ha, 
en una tasca que ultrapassa els tutors i també implica els equips docents i la direcció 
del centre. Són importants aquí les visites a universitats, centres d’estudis de cicles 
formatius de grau superior, empreses, etcètera. 
 

10.3 Formació en centre de treball (FP) 
 
 
 
 

 
11. LA PARTICIPACIÓ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 


