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1. CONTEXT
Girona actualment té 100.000 habitants aproximadament, dels quals només un 21,5% són
d’origen estranger. L’Ajuntament de Girona ofereix una gran varietat d’activitats dins del
programa Recursos Educatius, de les quals cada curs en podrem gaudir.
L’Institut Ermessenda de Girona és un centre d’educació secundària de nova creació ubicat
a l’emblemàtic edifici Cartanyà, a la confluència dels carrers Pericot i Antic Roca. Durant el
curs 2014-2015 ha acollit la primera promoció d’estudiants de 1r d’ESO. Per tant, es
caracteritza per ser un institut d’ESO de dues línies de tarannà més familiar i proper.
A partir del curs 2017-2018 estrenem nova seu i, per tant, l’Institut Ermessenda tindrà la
seu “Ermessenda-Cartanyà” i la seu “Ermessenda-Can Prunell”.
L’Institut Ermessenda tindrà de 4 a 5 grups a 1r d’ESO (120-150 places), i estarà adscrit a
més escoles de Girona. Els grups de 1r d’ESO s’ubicaran en dues seus: la seu Ermessenda –
Cartanyà (2 grups i 60 places) i la seu Ermessenda- Can Prunell (2 o 4 grups, de 60 a 120
places).
La distribució de l’alumnat matriculat a 1r d’ESO es fa tenint en compte que a la seu
Ermessenda-Cartanyà es manté la vinculació actual de les dues escoles que ja estan
adscrites (Escola Pla de Girona i Escola Pericot) per tal de donar continuïtat a la coordinació
ja existent i també per facilitar la incorporació dels germans. A més s’ampliarà l’adscripció a
les escoles més properes del centre de la ciutat.
A la seu Ermessenda-Can Prunell es vincularan les dues escoles que estan més a prop
(Escola Bosc de la Pabordia i Escola Marta Mata) i també altres escoles del centre i altres
barris de Girona ciutat.
En concret, l’alumnat de 1r d’ESO que s’incorpora a cada seu és el de les següents escoles:
Seu Ermessenda-Cartanyà
Escola Pla de Girona, Escola Pericot, Escola Migdia, Escola Verd, Escola Annexa*
Seu Ermessenda-Can Prunell
Escola Bosc de la Pabordia, Escola Marta Mata, Escola Joan Bruguera, Escola Eiximenis,
Escola Àgora, Escola Josep Dalmau i Carles, Escola Montfalgars, Escola Santa Eugènia, Escola
Cassià Costal, escoles no adscrites (en cas de vacants) i germans d’escoles no adscrites a la
mateixa seu
*L’alumnat de l’escola Annexa es preveu que accedeixi a la seu Ermessenda-Cartanyà, i en cas que no hi hagi
suficients places vacants els alumnes d’aquesta escola s’ubicarien a la seu Ermessenda-Can Prunell.

En cas d’excés de demanda d’una de les dues seus es distribuirà l’alumnat a l’altra seu
seguint els punts del barem de la preinscripció.
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Així doncs, a partir del curs 2017-2018, a la seu Ermessenda-Cartanyà hi haurà 8 grups en
funcionament (2 grups per a cada nivell, de 1r a 4t d’ESO) mentre que a la seu ErmessendaCan Prunell només hi haurà 2 o 4 grups de 1r d’ESO.
Cada seu tindrà un equip docent estable, és a dir, a cada seu hi haurà un equip de
professorat que es farà responsable de la gestió dels respectius grups.
L’organització dels grups i del professorat prevista comportarà que les dues seus funcionin
a la pràctica com si fossin dos centres independents, cadascuna amb un equip de docents
propi però amb un únic projecte educatiu i les mateixes normes de funcionament que ja
s’estan aplicant en l’actualitat.
De cares al futur, l’INS Ermessenda de Girona també oferirà ensenyaments postobligatoris
(batxillerat i cicles formatius). En aquest sentit, està previst que els alumnes que han
començat 1r d’ESO el curs 2017-2018 podran cursar Batxillerat en el mateix centre en
acabar l’ESO, segons les previsions dels Serveis Territorials, a la seu definitiva que estarà
ubicada a la carretera de Barcelona, antiga fàbrica Simon que es preveu que s’inauguri el
curs 2020-2021.

2. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI
L’Institut Ermessenda de Girona neix per la necessitat d’absorbir l’alumnat que, en la seva
absència, havien de rebre altres centres de la ciutat amb un elevat nombre de matrícules.
L’Ajuntament de Girona lloga part de l’edifici Bisbe Cartañà i el cedeix a la Generalitat de
Catalunya per tal que el Departament d’Ensenyament hi ubiqui el nou centre provisional de
secundària que cal crear a Girona. L’espai de lloguer s’ha anat ampliant cada any durant els
primers quatre anys, de manera que cada curs s’ha donat cabuda cabuda a dos nous grups
d’ESO fins arribar a 4t.
Quant a l’horari lectiu, les classes s’inicien a les 8.00 del matí i s’acaben a les 14.30h amb
un esbarjo de mitja hora.
La llengua vehicular del centre és el català, si bé es dóna rellevància també al castellà i es
potencia l’aprenentatge de l’anglès. També es tenen en compte, en activitats especials, les
altres llengües presents al centre (vegeu Projecte Lingüístic).
L’Institut Ermessenda de Girona, integrat per alumnat, professorat, famílies i personal no
docent, es defineix com a institut públic que pretén d’aconseguir, a través de la convivència
en llibertat, persones educades i formades en el pluralisme i en els valors democràtics. Un
dels objectius bàsics de l’equip de professors és afavorir les possibilitats d’èxit acadèmic de
l’alumnat. Per això, el lema del centre és: La complicitat per a l’excel·lència! En aquest
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sentit, els nostres objectius bàsics són:


Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat
de l’alumne o alumna.



Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.



Transmetre a l’alumnat una formació en valors i respectar les conviccions religioses,
morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna.



Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament
del centre.



Informar la família dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic dels
alumnes. Donar coneixement dels resultats a la família a través del butlletí de notes i, si
s’escau, fer els comentaris adients.



Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les
necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.



Mantenir comunicació amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal
de l’alumne o l’alumna.



Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i
qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i
personal, d’acord amb el reglament de règim interior del centre.



Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli
la família.



Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos quan sigui
necessari.

VISIÓ
L’Institut Ermessenda de Girona vol ser un centre de referència en:


La integració en el seu entorn, proveint una educació pública adaptada a les necessitats
socials.



La implicació positiva de les famílies i de l’alumnat.



El foment dels hàbits de l’esforç i del treball responsable per part de l’alumnat.



L’educació en els valors de la convivència, el diàleg, el respecte i el civisme.



L’ús normalitzat de la llengua catalana i l’assoliment de la competència lingüística.



La qualitat de l’educació obligatòria impulsada per la innovació en les metodologies
d’ensenyament i aprenentatge en sintonia amb l’ús habitual de les TIC que exigeix la
societat moderna.



L’exercici de l’autonomia de centre per atendre les necessitats i els reptes que planteja
l’educació en una societat que canvia ràpidament.
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La planificació, la reflexió i l’avaluació orientades cap a la millora contínua de la qualitat
de l’educació.



L’ús de l’anglès, com a tercera llengua, amb presència real en matèries educatives no
específicament lingüístiques.

MISSIÓ
L’alumnat, el professorat, les famílies i el personal no docent som l’Institut Ermessenda de
Girona.
L’eix vertebrador del nostre projecte pedagògic és el desenvolupament integral de la
persona, és a dir, ajudar l’alumnat en el seu rendiment acadèmic juntament amb el seu
procés de construcció personal, per així afavorir la seva autonomia.
VALORS
Nosaltres eduquem:


Coneixent l’alumnat i fent-li un seguiment personalitzat.



Per aconseguir un bon nivell d’acostament i empatia de l’alumnat a l’institut.



Orientant l’alumnat i la família tant en el vessant personal com en l’acadèmic. Atenent
les necessitats educatives especials.



Potenciant bons hàbits, actituds i valors d’estudi, de convivència, de lleure, de salut,
d’autocrítica, que els donin seguretat i capacitat de voler ser millors ciutadans.



Afavorint l’autonomia personal, la participació, la inclusió, el diàleg, la igualtat, la
tolerància, la convivència i la sensibilitat.



Afermant la comunicació, la cooperació, la solidaritat i el respecte a les diferències i a les
normes col·lectives.



Respectant les persones, les opinions, les idees, la diferència, el centre, l’entorn i el
medi ambient.

En definitiva, volem treballar patrons de conducta positius i constructius contribuint així a
la formació de futurs ciutadans madurs i autònoms.
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3. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS
3.1. Objectius generals del centre
Àmbit pedagògic


Capacitar l’alumnat en el coneixement i la utilització de tècniques de treball intel·lectual.



Orientar i ajudar l’alumnat a tenir un criteri amb base sòlida per distingir les
manifestacions culturals de qualitat de les que no ho són i per interpretar críticament la
informació.



Infondre el gust per l’aprenentatge i l’adquisició de la cultura.



Orientar i ajudar l’alumnat en la pràctica de la convivència, la solidaritat i la no
discriminació per raons de sexe, origen o condició.



Promocionar l’ús de les noves tecnologies.

Àmbit de govern institucional


Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració especialment amb els centres
de primària i secundària de Girona.



Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb l’Ajuntament de Girona.



Participar en activitats culturals i educatives proposades per altres institucions d’àmbit
local sempre que siguin coherents amb el pla anual de centre i que hi puguin tenir
cabuda.



Potenciar la relació entre els diferents estaments de la comunitat educativa i fomentarne la participació.



Potenciar el treball en equip del professorat i la solidesa dels mecanismes de
coordinació.



Afavorir la participació del professorat i del personal d’administració i serveis en
activitats de formació.



Impulsar iniciatives i estratègies per a la millora de la qualitat educativa en el marc del
projecte educatiu.



Mantenir el català com a llengua vehicular en totes les activitats formals del centre i
fomentar l’ús normalitzat de la llengua catalana a tots els àmbits de comunicació
informals de la comunitat educativa, especialment entre l’alumnat.



Procurar la transmissió de l’herència cultural que identifica la societat de Catalunya.
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Àmbit administratiu


Desenvolupar mètodes i instruments per a una bona comunicació interna i externa.



Utilitzar les noves tecnologies per a una gestió més àgil i eficaç.



Mantenir actualitzats els inventaris del centre.



Executar una gestió econòmica transparent.

Àmbit humà i de serveis


Aconseguir la implantació i l’observança del Reglament de Règim Intern.

3.2. Objectius del Projecte de Direcció i indicadors de procés per a les estratègies de
l’objectiu

1) Millorar els resultats acadèmics:
Estratègies:


Treball de l’assoliment de les competències bàsiques.



Potenciació de l’excel·lència en l’assoliment de la llengua oral anglesa.



Potenciació de mesures organitzatives per a la inclusió.

2) Millorar la cohesió social:

Estratègies:



Manteniment de la implicació de les famílies



Bona motivació i implicació dels alumnes



Potenciació de la coordinació primària-secundària
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OBJECTIU 1: Millorar els resultats educatius
1.1. Millora de l’assoliment de les competències bàsiques .
1.1.1. Impartir més hores i realitzar grups flexibles o per nivell en les matèries
instrumentals i l’anglès des de 1r fins a 4t d’ESO.

1.1.1.1. Distribució de l’alumnat al grup de nivell que li proporciona un treball més personalitzat al
seu ritme d’aprenentatge.
1.1.1.2. Oferta d’optatives i d’activitats transversals que complementen les matèries instrumentals
i l’anglès.

1.1.2.

Potenciar el gust per la lectura dins de totes les matèries.

1.1.3.

Aplicar la programació marc consensuada pels docents a tots els alumnes.

1.1.2.1. Participació de tot l’alumnat al pla lector.
1.1.2.2. Oferiment de les activitats del club lector del centre a tot l’alumnat.

1.1.3.1. Seguiment dels acords de presentació de treballs i llibretes, del repartiment de temari
coincident i dels criteris d’avaluació consensuats.

1.1.4. Implantar metodologia més visual utilitzant les TAC en totes les matèries, sobretot
en les científiques, i en especial atenció a Educació física i llengua anglesa.
1.1.5. Augmentar l’oferta d’hores de les matèries de llengua anglesa i francesa.

INDICADORS DE PROCÉS
1.1.1.1.Índex de superació dels alumnes en llengües i matemàtiques.
Millora d’un 2% per curs comparant els resultats dels punts de mínims
de les proves d’inici i finals de curs de l’alumnat que assisteix amb
regularitat.
1.1.1.2.Tant per cent d’alumnes que superen les proves de 4t d’ESO
per sobre la mitjana de Catalunya.
1.1.1.3.Mantenir o superar que el 75% dels alumnes avaluats
externament superin les proves de 4t d’ESO per sobre la mitjana de
Catalunya. És a dir, que els seus resultats estiguin entre mitjà-baix i alt.
1.1.4. Grau de compliment de l’ús de les TAC seguint els compromisos
adquirits pels departaments didàctics.
1.1.5. Mantenir o millorar l’oferta de noves matèries o d’activitats
cursades en llengua anglesa i francesa.
1.1.2.1.Grau de compliment del pla lector.
1.1.2.2.Tant per cent d’alumnat que participa en el club lector.
1.1.3. Tant per cent de docents que l’apliquen.

1.2.1.1. Oferiment de les ciències socials i pràctiques de laboratori en llengua anglesa a 1r.
1.2.1.2. Disseny d’una activitat en llengua anglesa en les altres matèries.

1.2. Índex d’alumnes que superen l’expressió oral anglesa. Increment
d’un 2% anual tenint en compte l’avaluació inicial i final del curs,
mitjançant la prova específica d’oral als alumnes que ja tenen un
nivell mig adquirit durant la primària.
1.2.1.1. Grau de compliment de les ciències socials i les pràctiques de
laboratori en llengua anglesa.
1.2.1.2. Grau de compliment de les activitats en llengua anglesa
ofertes per les altres matèries.

1.3.1.1. Disseny d’activitats sobretot dins de les optatives, ja sigui per projectes, gamificació o
treballs en grup.

1.3.1. Grau de compliment de les matèries club de les mates i del
català en joc.

1.2. Potenciació de l’excel·lència en l’assoliment de la llengua oral anglesa.
1.2.1. Impartir matèries i realitzar activitats en anglès, potenciant les mobilitats.

1.3. Potenciació de mesures organitzatives per a la inclusió
1.3.1. Realitzar activitats d’aplicació directa dels coneixements rebuts a matemàtiques
i català.
1.3.2.

Oferir a l’alumnat nouvingut els recursos més adequats al seu ritme
d’aprenentatge.

1.3.2.1. Assistència a l’aula ATIC o Aula d’Acollida i assistir al grup flexible o grup de nivell
adequat al seu ritme d’aprenentatge.
1.3.2.2. Participació al projecte Rossinyol o voluntariat lingüístic ofert per la UdG.

1.3.2. Índex de millora dels alumnes nouvinguts que reben el servei
d’aula d’acollida.
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OBJECTIU 2: Millorar la cohesió social
2.1. Manteniment de la implicació de les famílies
2.1.1. Coordinar-se direcció i AMPA.

2.1.1. Nombre d’activitats, serveis i fires participades de les

2.1.1.1.Organització conjunta de serveis comuns a la comunitat educativa.

previstes.

2.1.1.2. Organització d’activitats conjuntes al centre i participació a les fires del barri.

2.1.2. Potenciar l’assistència.

2.1.2. Tant per cent de millora de l’indicador d’absentisme del

2.1.2.1. Seguiment i aplicació del protocol de serveis socials i del centre.

25% del Departament d’Ensenyament.

2.1.3. Convocar les famílies mínim dues reunions anuals.
2.1.3.1. Entrevista personal durant la matriculació de les famílies noves al centre.
2.1.3.2. Reunió setembre famílies noves.
2.1.3.3. Entrega de les notes en mà durant el mes d’octubre, desembre i juny.

2.1.4. Mesurar el grau de satisfacció de les famílies.

2.1.3. Nombre de reunions realitzades.
2.1.4. Tant per cent de satisfacció tenint en compte el nombre
de queixes rebudes per escrit del total de les famílies.

2.2. Millora de la implicació i la motivació dels alumnes
2.2.1. Aconseguir una bona orientació academicoprofessional.

2.2.1. Nombre de sessions fetes de les previstes.

2.2.1.1. Participació en el programa ofert per l’Ajuntament com a suport als tutors de 4t

2.2.2. Potenciar les activitats de participació i cohesió de l’alumnat.

2.2.2. Grau de satisfacció de l’alumnat.

2.2.2.1. Celebració de jornades especials: tallers de Nadal, gran recapte aliments, St. Jordi, etc.
2.2.2.2. Reunió delegats per promoure la seva implicació amb el centre
2.2.2.3. Potenciació de la cura de les aules

2.2.3. Incentivar la participació al projecte de mediadors del centre.
2.2.3.1. Optativa per formar alumnat com a mediador del centre.
2.2.3.2. Participació en el programa Facilitadors, ofert pels municipals de Girona.

2.3. Potenciació coordinació primària-secundària
2.3.1. Establir activitats conjuntes amb els centres de primària adscrits.
2.3.1.1. Sessió petits economistes.

2.3.2 Donar a conèixer i millorar la imatge de l’institut.
2.3.2.1. Visites alumnat escoles de 6è.
2.3.2.2. Jornada portes obertes.

2.2.3. Mediacions resoltes del total de mediacions iniciades.
2.3.1. Nombre d’activitats realitzades del total de les previstes.
2.3.2.1 Grau de satisfacció de les escoles que han realitzat la
visita.
2.3.2.2. Nombre de famílies assistents sobre el total de places
ofertes.
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3.3. Projecte Lingüístic de Centre (PEC)
En el nou context multilingüe de la nostra societat, el PLC s’ha d’entendre com un procés de reflexió del
tractament de les diverses llengües que, a nivells diferents, hi ha en un centre educatiu.
El Projecte Lingüístic forma part del Projecte Educatiu i ha de tenir present tant el marc legal com la
diagnosi de la realitat del centre i ha de definir-se en aquests grans temes: el paper de la llengua
vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tinguin
repercussions lingüístiques.
(Veure Projecte Lingüístic de Centre)

3.4. Pla TAC (Pla de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement)
En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre en relació a les TAC, es defineixen els
objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius,
didàctic pedagògics i curriculars.
(Pendent elaboració Pla TAC durant el curs 2016-2017)

4. ORGANITZACIÓ
4.1. Organització del grups
Quant a l’alumnat el centre s’organitza de la manera següent:
 1r i 2n d’ESO consta de 4 a 6 línies, és a dir, d’uns 60 a 180 alumnes distribuïts en els grups classe
corresponents més un per disminuir la ràtio, a la seu de l’edifici Cartanyà tenim 2 grups distribuïts
en 3 i a la seu de Can Prunell de 2 a 4 grups distribuïts de 3 a 5 grups.
 3r i 4t d’ESO consta de 2 línies, és a dir, d’uns 60 alumnes distribuïts en dos grups classe.
Cada curs es distribueix en tres grups flexibles o tres grups classe: un d’alt rendiment, un altre de
mig rendiment i un darrer grup d’aprenentatges adaptats, mínims i d’assoliment d’hàbits de
treball. Els grups són oberts i vius i permeten que els alumnes, segons la seva evolució, puguin
canviar de grup.
A partir dels criteris esmentats, l’alumnat es reparteix en els tres grups. D'aquests, el menys
nombrós és el grup adaptat, en el qual el professorat treballa els mateixos continguts que a la
resta de grups però amb una metodologia i un ritme de treball més adequats a les seves
necessitats d’aprenentatge.
Grup 3 o Grup d’aprenentatges adaptats (PIM)
Tant a primer com a segon, amb l’objectiu de millorar la cohesió social, al grup
d’aprenentatges adaptats o PIM se li assignaran dotze hores de matèries instrumentals atès el
seu ritme d’aprenentatge, per tant no cursaran matèries específiques. També es prioritza la
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inclusió dins l’aula: el professorat de les matèries no instrumentals marcarà el pla de treball i
per tant, la programació i l’adaptació necessària a l’aula ordinària per assolir les competències
bàsiques segons els criteris acordats dins la programació marc.
Per tant, treballem mitjançant grups flexibles organitzats segons el nivell de competència a les
àrees instrumentals, i grups heterogenis en la resta d’àrees. Però sempre que sigui possible es
crearà un grup més, sobretot a 1r i 2n d’ESO, perquè es considera que és l’organització més
òptima, la que ens permet arribar a tot l’alumnat.
Grup 4
Pel que fa l’alumnat del grup 4, és alumnat que necessita i rep un suport d’educació especial
dins les hores ATIC.
4.2. Organització del professorat
 Pel que fa al professorat de llengües i matemàtiques, cal experiència en el tractament de la
diversitat, i, sobretot, amb moltes ganes d’aplicar noves metodologies a l’aula, perquè aquestes
matèries poden disposar d’hores de taller, que són molt importants per engrescar l’alumnat.
 Quant a les tutories, cal també professorat experimentat en la gestió i organització de les
activitats de tutoria, així com en el tractament de l’alumnat i de les famílies. A 3r i 4t d’ESO els
tutors rebran el suport d’un cotutor/a.
 Treballarem fent hores de suport per aconseguir incidir més en l’aspecte que el professor cregui:
pràctica d’exercicis, atenció als alumnes d’aprenentatges més lents, taller de lectura, escriptura,
etc.
 El professorat treballarà a partir de comissions, que s’aniran creant progressivament i mitjançant
els acords presos als equips docents que es recolliran en un full d’acords i en la programació marc.
 Major presència de professorat amb formació psicopedagògica.

4.3. Metodologia i recursos
 Proposem treballar seguint una metodologia dinàmica, oberta i inclusiva que anirem avaluant
mitjançant unes proves internes que ens serviran per redreçar o plantejar-nos els canvis
metodològics necessaris. Per tant, volem incorporar treball competencial.
 Es combinarà l’ús dels llibres tradicionals amb les noves tecnologies .
 Aprofundirem en la comprensió lectora i escrita perquè creiem que han de ser les bases de totes
les àrees.
 És molt important treballar la diversitat no només per la banda baixa, sinó també promovent
l’excel·lència, per així aconseguir que l’alumnat assoleixi una bona base i tingui més possibilitats
d’èxit sigui quina sigui la via escollida al final de l’ESO.
 Com a matèries específiques al llarg de l’ESO els nostres alumnes faran francès, arts escèniques,
cinema, economia, emprenedoria, cultura clàssica i llatí, informàtica, tècniques d’estudi, cultura i
valors, mediació, competències bàsiques... Si no pot ser durant les hores d’optatives es procurarà
que es faci dins les matèries instrumentals sempre que aquestes hagin rebut les hores d’optatives
com a ampliació.
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4.4. Plantejaments, actuacions i projectes
L’Institut Ermessenda de Girona ofereix una educació basada en els preceptes i les actuacions següents:
Foment dels hàbits i dels valors
 Foment de l’esforç i del treball responsable per part de l’alumnat.
 Formació, a través de la convivència, del diàleg, del respecte i del civisme, de persones educades
en el pluralisme i en els valors democràtics.
 Foment de l’esperit de recerca, de l’autonomia i de la participació, de manera que l’alumnat
aprengui a buscar la informació necessària per adquirir nous coneixements.
 Importància de l’educació de la salut i de l’esport.
 Treball de l’autoestima a tutoria.
Ús de l’anglès com a segona llengua, a partir de l’aprenentatge transversal, competencial i vivencial
d’aquesta llengua. Aplicació del Projecte MEET
Dins del Projecte de Direcció i per tant, del Projecte Educatiu de Centre, un dels pilars més importants és
el foment de l’aprenentatge de la llengua anglesa atès que vivim en un món global on l’anglès és la
llengua de comunicació i de divulgació científica en l’àmbit internacional.
El coneixement d’aquesta llengua afavoreix la consecució d’una bona sortida laboral, així com l’accés a un
ventall més ampli de fonts d’informació o la possibilitat de poder anar a completar els estudis a
l’estranger. Per aquest fet, el nostre centre hi vol dedicar una bona part dels seus recursos i esforços.
Tant el Projecte de Direcció com el Projecte Educatiu de Centre (PEC) tenen com a una de les seves
principals finalitats que l’alumnat adquireixi i conegui la llengua anglesa, perquè com a centre tenim molt
present que vivim en un món on la globalització de l’educació, negocis de béns i serveis propicia que tant
la llengua anglesa com les noves tecnologies siguin de coneixement imprescindible.
Les actuacions següents formen part del Projecte Multidisciplinary English as a European Tool (MEET) i
suposen un increment d’hores d’aprenentatge de la llengua anglesa respecte del que marca el currículum:
 Curs 2014-2015: hem demanat coneixements de música al professor d’anglès: d’aquesta manera
garantim que les classes d’aquesta matèria es facin amb el nivell d’anglès adequat. A partir del
curs 2015-2016: demanem coneixements d’anglès a la professora que imparteix la matèria de
ciències naturals per tal de fer en aquesta llengua les pràctiques de laboratori.
 Treball transversal en anglès: confecció de treballs i resolució d’exercicis pràctics en anglès dins de
les altres matèries del currículum.
 Organització d’intercanvis lingüístics i culturals mitjançant la plataforma e-Twinning.
 Organització de l’English Day de l’institut i participació en activitats en anglès dels centres de
l’entorn.
 Desdoblaments d’anglès adaptats al ritme d’aprenentatge de l’alumnat.
 Anglès oral amb el suport d’un auxiliar de conversa.
 Increment gradual de les hores d’anglès durant l’ESO.
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Pràctiques de laboratori en anglès.
Participació al projecte ERASMUS+ juntament amb Polònia, Irlanda, Macedònia, França, Grècia.
Projecte Erasmus in school (ESN) de la UdG.
e-twinning: participació en projectes d’enterpreneurship i booktubers.

(Vegeu document Projecte MEET)
Treball sistemàtic de la comprensió lectora, l’expressió escrita i la competència matemàtica
 Aplicació del Pla Lector (PLEC)
El Departament d’Ensenyament participa en el Pla Nacional de Lectura, un projecte impulsat pel
govern de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de millorar l’èxit escolar de tot l’alumnat
mitjançant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum per augmentar la
competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector 1 atesa la importància
de la competència lectora, considerada la base de tots els aprenentatges.
El PLEC és un document consensuat on s’han de recollir els objectius, les metodologies, les
activitats i les estratègies per assolir el que es coneix com a saber llegir, llegir per aprendre i el gust
per llegir. Hi ha d’estar especialment implicat l’equip directiu i el responsable de la biblioteca, i tot
el claustre hi ha d’aportar el seu punt de vista i comprometre’s a desenvolupar les estratègies
proposades al document.
(Vegeu document Pla Lector amb les actuacions dutes a terme cada curs)
 Aplicació del Projecte de Biblioteca
Es vol potenciar i dinamitzar l’ús de la biblioteca a partir d’actuacions diverses relacionades amb la
lectura per fer que l’alumnat no resti indiferent davant d’un llibre: es vol fomentar la lectura no
només pel creixement personal i acadèmic que comporta, sinó també el gust per la lectura.
(Vegeu document Projecte de Biblioteca)
 Actuacions per cursos:

1r ESO
o Amb l’objectiu de millorar els resultats acadèmics, l’adquisició de coneixements i l’enriquiment
cultural de l’alumnat, hem decidit assignar les hores d’específiques a les matèries de
matemàtiques i llengua catalana perquè es puguin ampliar coneixements o acabar-los de
consolidar (aquells alumnes que necessiten un ritme de treball més pausat). Per tant, la matèria
de català disposarà d’una hora de taller on s’aprofundirà la unitat treballada mitjançant
l’expressió escrita o de manera lúdica. Pel que fa les matemàtiques, s’hi destinarà una hora
1

L’impuls de la lectura. Una estratègia per a l’èxit escolar. http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura
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lúdica, anomenada El Club de les Mates, on es pretén donar-los una visió divertida de les
matemàtiques i evitar l’habitual rebuig entre l’alumnat de secundària.

1r

El català en joc 1h
El club de les mates 1h
Can Prunell també Civilisation française

1r PIM

Competències bàsiques (LC 1h/ MA 1h)

o Millora de l’expressió escrita.
o Impartició trimestral de les matèries tècniques d’estudi, història de les cultures i cultura i valors
ètics per optimitzar el rendiment acadèmic i de fomentar i mantenir un bon ambient escolar al
centre.
Tècniques d’estudi: es treballarà la concentració, el límit de l’ús de les tecnologies, la
planificació del temps i dels objectius, el descobriment de la tècnica d’estudi més apropiada per
a cada alumne/a, la pràctica mètodes d’estudi com ara esquemes i mapes conceptuals, la presa
d’apunts, etc. Tots aquests aspectes són essencials en una etapa com l’ESO, que comporta
canvis significatius tant en l’àmbit acadèmic com en el personal.
Història i cultura de les religions: s’aprofundirà en el coneixement i entesa de la societat
actual. Els continguts que s’impartiran són el naixement i coneixement de les diverses
cultures.
Cultura i valors ètics: es treballaran valors com ara el respecte, la solidaritat, l’amistat, la
predisposició al diàleg, la justícia, etc. A partir de les proves de nivell es faran dos grups: el
de més nivell en llengua anglesa farà cultura i valors ètics en anglès un quadrimestre.
Introducció al món de l’economia durant els cursos 2014-2015 i 2015-2016.

2n ESO
o Amb l’objectiu de millorar els resultats acadèmics les matèries específiques incidiran sobretot
en l’assoliment de les competències bàsiques tant en llengües com en matemàtiques.
o Impartició trimestral de les matèries tècniques d’estudi, història de les cultures i cultura i valors
ètics per optimitzar el rendiment acadèmic i de fomentar i mantenir un bon ambient escolar al
centre.
Història i cultura de les religions: s’aprofundirà en el coneixement i entesa de la societat actual.
Els continguts que s’impartiran són el naixement i coneixement de les diverses cultures.
Cultura i valors ètics: es treballaran un quadrimestre VALORS i EMOCIONS l’altre.
o Introducció al món de l’economia durant els cursos 2014-2015 i 2015-2016.
o S’oferirà l’optativa de francès des de segon d’ESO, excepte a l’alumnat amb dificultats per
assolir les competències bàsiques de llengua catalana, castellana i, sobretot, l’anglesa. Aquesta
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hora s’oferirà com a suport de llengua o matemàtiques. Excepcionalment, si un alumne té com
a llengua materna el francès sí que el podrà cursar per millorar la seva autoestima, perquè serà
un alumne avantatjat que podrà destacar dins d’aquesta matèria.
Anual
Francès
Quadrimestrals
Competències bàsiques (LC/ MA)
o S’impartirà una hora de talent de forma puntual per ampliar coneixements i premiar
l’excel·lència.

3r ESO
o S’oferirà l’optativa de francès, excepte a l’alumnat amb dificultats per assolir les competències
bàsiques de llengua catalana, castellana i, sobretot, l’anglesa. Aquesta hora s’oferirà com a
suport de llengua o matemàtiques per a aquest alumnat. Excepcionalment, si un alumne té com
a llengua materna el francès sí que el podrà cursar per millorar la seva autoestima, perquè serà
un alumne avantatjat que podrà destacar dins d’aquesta matèria.
o Optatives que es poden cursar: emprenedoria, cultura clàssica i francès.
Anual
Francès
Quadrimestrals
Emprenedoria
Cultura clàssica
Mediació
o Història i cultura de les religions.
o Cultura i valors ètics: INFO-REVISTA i EMOCIONS II.

4t ESO
o Les optatives dels alumnes de 4t d’ESO es divideixen en tres franges i cada alumne ha de triar una
matèria de cada franja. Les optatives que s’ofereixen són les següents:
FRANJA 1 (4h)
Física i química i ciències
aplicades
Economia i emprenedoria
Cultura clàssica i Llatí

FRANJA 2 (3h)
Tecnologia i TIC
Biologia i geologia
Educació visual i plàstica
Filosofia

FRANJA 3 (3h)
Filosofia
Arts escèniques
Tecnologia i TIC

o Història i cultura de les religions i PROJECTE DE RECERCA.
o Cultura i valors ètics: INFORMÀTICA, EXPERIMENTA i PROJECTE DE RECERCA.

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)

JULIOL 2018

Seguiment personalitzat i sistemàtic de l’alumnat
 Reunions individuals trimestrals tutor-famílies per al lliurament i comentari de notes, concreció
d’objectius i plans de millora.
 Revisió sistemàtica dels hàbits de treball a partir d’un protocol comú consensuat per l’equip de
professors; del comportament de l’alumnat; i de la salut, la convivència i l’esport mitjançant
xerrades, sortides, tutories, treball de síntesi...
 Tutories i cotutories.
Implicació positiva de les famílies i de l’alumnat
 Les sortides han estat pensades per establir vincles i fer coneixença. La primera sortida de cohesió
i coneixença es fa el primer divendres del curs. I més endavant, es proposen les colònies, on
l’alumnat acaba aprofundint les relacions.
 Trobades de cohesió organitzades especialment amb la finalitat que les famílies facin coneixença:
Festa de Nadal, xerrades literàries, etc.
 Realització d’activitats de participació i cohesió de l’alumnat en jornades i tallers, i organització
d’activitats especials com ara colònies d’esports i natura, intercanvis culturals i lingüístics...
 L’AMPA i el centre col·laboren de manera continuada i exhaustiva. En aquest sentit s’ha creat la
Comissió de participació durant el curs 2015-2016, de la qual en formaven part professorat del
centre i famílies. A partir del curs 2016-2017, la Comissió de participació queda compresa dins de
la Comissió d’activitats.
 Algunes de les actuacions que coordina l’AMPA són:
- Programa de reutilització de llibres i comanda de llibres i de material escolar.
- Col·laboracions amb entitats del barri i amb l’Ajuntament.
- Xerrades i les activitats pedagògiques sempre es proposen a les famílies perquè és la
manera més directa de donar a conèixer allò que fa el centre de primera mà.
- Organització d’activitats extraescolars d’interès general.
- Activitats de cohesió i celebracions (tallers, etc.)..
- Activitats de participació a través del programa de voluntariat.
- Consecució de finançament per a l’edició de la revista del centre.
- Aportacions econòmiques per a l’adquisició de material escolar i llibres de lectura.
- Redacció d’un article anual a la revista del barri.
Treball per a l’assoliment de l’excel·lència
 Celebració de la Setmana Blava o cultural, on es proposen activitats de caire lúdic, cultural i
pedagògic.
 Foment de la participació en concursos i activitats diverses dins i fora del centre.
Participació en programes solidaris
 Activitats solidàries (recollida d’aliments i de joguines, Marató de TV3, etc.).
 Programa de voluntariat lingüístic organitzat i coordinat al centre.
 Programa de voluntariat lingüístic organitzat per la UdG.
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 Programa de voluntariat organitzat i coordinat per l’AMPA.
 Recollida de taps.
 UAP i xerrades i activitats vinculades a la UAP.
Participació en activitats amb entitats i centres de l’entorn
 Interacció amb l’Ajuntament, escoles adscrites, centre cívic, biblioteca pública Carles Rahola...
 Participació en el Consell d’Adolescents.
Ús de les TIC-TAC
 Qualitat de l’educació obligatòria impulsada per la innovació en les metodologies d’ensenyament i
aprenentatge en sintonia amb l’ús habitual de les TIC que exigeix la societat moderna.
 Des de Direcció es fomenta la formació del professorat.
 Comissió per elaborar el Pla TAC.
Matèria de Religió
 Enfocament històric i cultural de la religió, a través de recursos manipulatius i visuals.
Sòlida conscienciació del respecte pel medi ambient
 Actuacions de reciclatge de paper, alumini i envasos.
Publicacions i difusió de l’activitat del centre
 Web: http://agora.xtec.cat/insermessenda
 Revista: FIL x RANDA

5. EL CURRÍCULUM
5.1. PCC. Concreció i desenvolupament de currículum
5.1.1. Currículum d’ESO
Els treballs de síntesi dels tres primers cursos de l’ESO es realitzen de forma intensiva, concentrats en una
setmana durant la qual s’organitza un horari especial. El projecte de recerca de 4t d’ESO es realitza de
forma extensiva, 1 hora Trimestral.
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Currículum ESO
Llengua Catalana i literatura
Llengua Castellana i literatura
Llengua estrangera: Anglès
Matemàtiques
Ciències Socials, Geografia i Història
Ciències de la Naturalesa: Biologia i Geologia
Ciències de la Naturalesa: Física i Química
Educació Física
Música
Educació Visual i Plàstica
Tecnologia
Tutoria
Treball de Síntesi - Projecte de Recerca - Servei Comunitari
Història i Cultura de les Religions 1
Alternativa 1: Tècniques d'Estudi
Alternativa 2: Cultura i Valors Ètics (Ang/Cat)
Història i Cultura de les Religions 2
Alternativa 1: Valors
Alternativa 2: Emocions 1
Història i Cultura de les Religions 3
Alternativa 1: Informàtica-Revista
Alternativa 2: Emocions 2
Història i Cultura de les Religions 4
Alternativa 1: Informàtica
Alternativa 2: Projecte de Recerca
Alternativa 3: Experimenta
Optativa 1.1: El Català en Joc
Optativa 1.2: El Club de les Mates
Optativa 1.3: Competències Bàsiques Cat/Mat
Optativa 2.1: Competències Bàsiques Català
Optativa 2.2: Competències Bàsiques Mates
Optativa 2.3: 2a llengua estrangera: Francès (anual)
Optativa 3.1: Cultura Clàssica
Optativa 3.2: Mediació (anual)
Optativa 3.3: 2a llengua estrangera: Francès (anual)
Optativa 3.4: Emprenedoria
Franja 1
Física i Química i Ciències Aplicades
Economia i Emprenedoria
Cultura Clàssica i Llatí
Franja 2
Biologia i Geologia
Educació Visual i Plàstica
Francès
Tecnologia i Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Franja 3
Filosofia
Arts Escèniques
Tecnologia i Tecnologies de la Informació i la Comunicació

TOTAL SETMANAL
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1r

2n

3r

4t

3
3
3
3
3
3

3
3
4
4
3

3
3
3
4
3
2
2
2

3
3
3
4
3

2
2
2
2
1
1*

3
2
2
2
1
1*

2
2
1
1*

2

1
1* - 1*

1

1

1

1

2

2

2

4

3

3

30

30

30

30
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5.1.2. Programació Marc
La programació marc és un document consensuat per tot el professorat que conté informació sobre els
instruments i els criteris bàsics d’avaluació i les proves extraordinàries de setembre, i sobre els hàbits de
comportament i de treball. Els acords i criteris establerts en aquesta programació s’aplicaran des de totes
les àrees i matèries i s’especificaran a l’alumnat de manera detallada.
(Vegeu document Programació Marc)
Cal destacar que l’alumnat serà avaluat en funció del seu rendiment, la junta d’avaluació valorarà per tant
la seva capacitat per passar de curs.

6. LA CONVIVÈNCIA I LA INCLUSIÓ
6.1. Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)
Per mantenir un bon ambient de treball que faciliti l’assoliment de coneixements i fomenti la participació
i, per tant, el centre gaudeixi d’una bona convivència i entesa, cal disposar d’unes directrius senzilles i
clares per a tota la comunitat. Així doncs, tot el recull de plans i projectes que treballen la convivència,
l’acollida, l’atenció a la diversitat, la tutoria i el reglament de règim intern, entre d’altres, es troben dins
de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC), que han d’aplegar el conjunt d’acords i
decisions d’organització i funcionament que s’hi adoptin per fer possible, en el dia a dia, el treball
educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el PEC i en la PGC.
Les NOFC contenen: la concreció i previsions del PEC, l’estructura organitzativa de govern i de coordinació
de centre, l’organització pedagògica i la convivència.
(Vegeu document Normes d’Organització i Funcionament del Centre o NOFC)

6.2. Pla de Convivència
El Departament d’Ensenyament vol promoure el desenvolupament de projectes de convivència que
reflecteixin, potenciïn i millorin les accions que ja es duen a terme, de manera participativa, global i
integradora, tant a dins dels centres educatius com en el seu entorn. Aquest document parteix d'una
concepció educativa global amb la implicació de tota la societat, des de les famílies fins als diferents
professionals de l'educació, passant pels diversos agents educatius, les entitats i totes les administracions.
(Pendent elaboració Pla de convivència i mediació durant el curs 2016-2017)

6.3. Pla d’Acollida
Un pla d’acollida és el conjunt d’actuacions que un centre educatiu posa en marxa per tal de facilitar
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l’adaptació del professorat i de l’alumnat que s’incorpora de nou al centre (alumnat de 1r d’ESO i d’altres
cursos, alumnat d’incorporació tardana i alumnat nouvingut que ha de portar a terme un procés
d’adaptació escolar i d’aprenentatge de la llengua).
(Vegeu document Pla d’Acollida)

6.4. Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD)
Una educació bàsica, comuna i obligatòria per a tots els ciutadans, es tradueix necessàriament en una
ordenació curricular integradora, capaç d’oferir les mateixes oportunitats de formació i les mateixes
experiències educatives a tot l’alumnat, evitant les desigualtats que es puguin derivar de

L’atenció a les necessitats educatives de tots els alumnes ha de plantejar-se des de la perspectiva global
del centre i de la participació prioritària dels alumnes en entorns ordinaris, i ha de formar part de la seva
planificació. Les mesures més específiques d’atenció a la diversitat poden ser organitzatives — intervenció
de dos mestres a l’aula, agrupaments flexibles, suport en petits grups o de manera individualitzada,
preferentment dins l’aula ordinària o atenció fora de l’aula, etc.—, però han d’incidir fonamentalment en
les estratègies didàctiques i metodològiques i en el procés d’avaluació dels alumnes.
Totes aquestes consideracions i d’altres més concretes han quedat fixades en el nostre PAD, que
especifica l'organització del centre quant a la diversitat.
(Vegeu document Pla d’Atenció a la Diversitat)

6.5. Reglament de Règim Intern (RRI)
És el document on es regula la vida interna del centre, i s’estableix i concreten les relacions entre els
diferents sectors que formen part de la comunitat educativa. Per tant, en relació el PEC i el PCC, recull els
aspectes relatius al funcionament no previstos a l’ordenament normatiu general.
(Vegeu document Reglament de Règim Intern)

6.6. Carta de compromís educatiu
Aquesta carta és degudament explicada per la Direcció del centre a les famílies durant l’entrevista que es
realitza durant el procés de matriculació. I que se signa un cop s’han aclarit tots els punts.
Les persones sotasignades,
Pel centre educatiu Institut Ermessenda de Girona:
Maite Casas i López, com a directora del centre,
I per la família:
(pare mare, tutor, tutora).................................…................................................. (nom i cognoms),

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)

JULIOL 2018

de l’alumne/a ..........................................................................……...................(nom i cognoms),
reunits a Girona, amb data ……….....................……………., conscients que l’educació de les noies i dels
nois implica l’acció conjunta de la família i de l’institut, signem aquesta carta de compromís educatiu,
la qual comporta els següents:
COMPROMISOS
Per part de la família
1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat de l’equip directiu, del professorat i de
tot el personal no docent que treballa al centre.
2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla, transmetent-li els valors, tot desenvolupant i
afavorint les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
3. Respectar i fer que el fill o filla respecti les normes específiques de funcionament del centre, en
particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.
4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les
activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.
5. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i de descans nocturn i a preparar el
material per a l’activitat escolar.
6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en
relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.
7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.
8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
10. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta quan
sigui necessari.
12. Pactar altres compromisos que el centre proposi, i que la família accepti afegir, els quals també
poden comportar, o no, nous compromisos per al centre, entenent que són actuacions per al bon
desenvolupament integral de l’alumne o alumna.
Per part del centre
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o
alumna.
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
3. Transmetre a l’alumnat una formació en valors i respectar les conviccions religioses, morals i
ideològiques de la família i de l’alumne o alumna.
4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.
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5. Informar la família dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic dels alumnes.
Donar coneixement dels resultats a la família a través del butlletí de notes i, si s’escau, fer els
comentaris adients.
6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats
específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.
7. Mantenir comunicació amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne
o l’alumna.
8. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol
altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal, d’acord amb
el reglament de règim interior del centre.
9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.
10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos quan sigui necessari.
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
El centre

La família

Maite Casas i López

(pare, mare o tutor/a)

Directora

Girona, .......................................... de ..................

7. ORIENTACIÓ I TUTORIA
Pla d’Acció Tutorial (PAT)
El Pla d’Acció Tutorial (PAT) és el document on es recullen totes les intervencions que els/les tutors/es i el
professorat del centre hauran de realitzar respecte de la tutoria. L’objectiu del PAT és doble: per una
banda, donar coherència a l’acció tutorial del centre, i per l’altra facilitar orientacions i materials al
professorat per portar-lo a terme.
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L'orientació educativa dels alumnes requereix continuïtat i seguiment per part dels equips docents del
centre i, especialment, entre les diferents etapes educatives.
Orientar un procés d'escolarització demana una planificació i una coordinació del conjunt de les accions
que conformen un centre educatiu, raó per la qual la responsabilitat de l'orientació educativa i de la
tutoria és de tot l'equip docent. Les actuacions de tutoria i d'orientació educativa han de respondre a
criteris ajustats als nivells de l'etapa i també a plantejaments adequats als nivells i ritmes d'aprenentatge
de l'alumne, que –de manera seqüenciada– l'ajudin en el procés d'autonomia, en la maduresa personal i
integració social. Això demana, al centre, una intervenció educativa de conjunt i continuada, que s'ha de
recollir en una planificació de l'acció tutorial àmplia que doni resposta a una manera de treballar, de fer i
de ser del centre, que es projecti cap al desenvolupament integral dels alumnes.
(Vegeu document Pla d’Acció Tutorial)

8. L’AVALUACIÓ INTERNA
Indicadors de progrés de context i de resultats
Els indicadors de progrés tant de resultats, com de context, que proposem incidir són:

Indicadors de resultats:
INDICADOR 1 - Nivell de millora de les competències bàsiques

Finalitat

Conèixer el percentatge de superació de les proves de competències
bàsiques. La millora de les competències és necessària per augmentar el
nombre d’alumnat que
passa de curs, el que es gradua i reduir
l’abandonament escolar.
Resultats proves de 4t d’ESO del Departament d’Ensenyament

Fórmula i valor de partida

La primera promoció del centre realitzarà les proves el febrer de 2018, per tant
encara no tenim valor de partida. Les mitjanes de Catalunya del curs 2016-17
són: català: 90,464%, castellà: 91,611%, anglès: 87,181%, matemàtiques:
86,711% i cientificotecnològic: 85,959%. Mitjana dels resultats: 88’4%

Especificacions

Dades obtingudes de les proves fetes pel Departament d'Ensenyament de les
matèries de llengües, matemàtiques i àmbit cientificotecnològic.

Població-mostra

Tots els alumnes de 4t d’ESO de l’Institut que fan les proves

Font de les dades

Informe anual de les proves

Responsable de recollida

Coordinació pedagògica

Responsable de l’anàlisi

Claustre

Distribució

Equip directiu, claustre i consell escolar

Referent criterial

Igualar o millorar 2 punts de mitjana aproximadament del nombre d’alumnes
que assoleixen les competències bàsiques comparant-les amb la mitjana de
Catalunya
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INDICADOR 2 - Percentatge d’alumnat que supera CURS
Finalitat

Conèixer el nombre d’alumnes que superen cada curs

Fórmula i valor de
partida

(Alumnes que superen curs/alumnes matriculats en aquest curs)*100
Curs 2016-2017: el 76% dels alumnes han superat el curs

Especificacions

Cal tenir en compte que les indicacions del Departament d’Ensenyament fan
referència a alumnes matriculats a final de curs. Seguim el mateix criteri per
coherència amb les dades oficials.

Població-mostra

Tots els alumnes matriculats a l’Institut

Font de les dades

Resultats acadèmics de l’avaluació final i extraordinària

Responsable
recollida

de

Responsable
l’anàlisi

de

Cap d’estudis
Claustre

Distribució

Equip directiu, claustre i consell escolar

Referent criterial

Manteniment o millora de 2 punts de mitjana aproximadament cada curs del
nombre d’alumnes que superen el curs.

INDICADOR 3 Índex d’alumnes que graduen
Conèixer el percentatge d’alumnes que graduen en comparació amb la
mitjana catalana

Finalitat

(Total alumnes que obtenen el graduat/total d’alumnes matriculats a 4t)*100
Fórmula i valor de partida

Enguany es graduarà la primera promoció, per tant no tenim encara valor de
partida. Però sí que puc donar una valor aproximat si observo els resultats del 1r
trimestre. La previsió és que un 82% de l’alumnat de 4t es graduarà.

Especificacions

Dades obtingudes de les avaluacions finals ordinària i extraordinària de 4t ESO

Població-mostra

Tots els alumnes de 4t ESO

Font de les dades

Actes

Responsable de recollida

Cap d’estudis

Responsable de l’anàlisi

Claustre

Distribució

Equip directiu, claustre i consell escolar

Referent criterial

Igualar o superar la mitjana de Catalunya de graduats de centres de la
mateixa complexitat, que és d’un 90,3%

INDICADOR 4 Índex de millora en l’expressió oral anglesa
Finalitat
Fórmula i valor de
partida

Conèixer el percentatge de millora de l’alumnat en expressió oral anglesa
Mitjana nota proves orals en anglès fi de curs - Mitjana nota proves orals en
anglès principi de curs.
Calculant la mitjana de les notes de les proves realitzades durant el curs 20162017, els alumnes han millorat 1’28 punts d’inici a final de curs.
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Especificacions

Dades obtingudes de les proves fetes en la matèria de llengua anglesa

Població-mostra

Tots els alumnes de l’Institut que fan les proves

Font de les dades

Proves orals

Responsable de
recollida

Professorat llengua anglesa

Responsable de l’anàlisi

Directora

Distribució

Equip directiu, claustre i consell escolar

Referent criterial

Millora d’ 1 punt de mitjana aproximadament del nombre d’alumnes que fan les
proves orals en llengua anglesa.

INDICADOR 5 Índex d’alumnat amb un absentisme superior al 25%
Conèixer el percentatge d’alumnat que fa absentisme molt alt i que dificulta
que puguin assolir bons resultats acadèmics.

Finalitat

Fórmula i valor de partida

(Alumnes amb més del 25% d’absències (justificades o no justificades) de les
hores lectives del 1r trimestre/ Total alumnes de l'ESO)*100
Valor inicial: mitjana dels darrers 3 cursos: 9,25%

Especificacions

Escollim 1r trimestre perquè és quan l’alumnat absentista sol assistir més.

Població-mostra

Tots els alumnes de l’Institut que no assisteixen amb regularitat

Font de les dades

SIC (Sistema d’indicadors de centre)

Responsable de recollida

Cap d’estudis

Responsable de l’anàlisi

Directora

Distribució

Equip directiu, claustre i consell escolar

Referent criterial

Reduir o mantenir l’absentisme del 1r trimestre en l’alumnat altament
absentista durant tot el curs.

Indicador de context:
INDICADOR 6 Índex d’alumnes que participen a les activitats proposades pel centre
Finalitat

Fórmula i valor de partida

Conèixer el percentatge d’alumnes que participen i, per tant, la cohesió social
i motivació d’aquests.
(Total d’alumnes participants a les activitats pedagògiques proposades/ Total
d’alumnes a qui va dirigida l’activitat)*100
Alumnes que han pagat o pagaran les sortides: 88%

Especificacions

Dades obtingudes de la llista d’assistència de cada activitat proposada

Població-mostra

Tots els alumnes de l’institut que assisteixen amb regularitat

Font de les dades

Llistats

Responsable de recollida

Secretària

Responsable de l’anàlisi

Directora

Distribució

Equip directiu, claustre i consell escolar

Referent criterial

Manteniment o millora de 2 punts de mitjana aproximadament del nombre
d’alumnes assistents
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9. LA PROJECCIÓ EXTERNA I L’ATENCIÓ A
L’USUARI
9.1. Serveis i atenció al públic
El centre atén les persones:
 De manera presencial, al centre.
 Mitjançant atenció telefònica seu Cartanyà: 972 656 900 – Can Prunell: 972 697 520
 A través del correu electrònic b7010414@xtec.cat
 A través del correu postal.
La primera atenció serà a càrrec del conserge o d’administració, que derivarà la visita, la trucada o la
comunicació a la persona sol·licitada.
Les famílies també poden consultar el web: www://agora.xtec.cat/insermessenda

9.2. Relació amb l’entorn
El centre observa com a principi fonamental la relació amb els centres i institucions de l’entorn, i és per
aquest motiu que participa en les activitats que organitzen i que poden ser d’interès per a l’alumnat o per
al professorat.
9.2.1. Escoles de primària
 Visita a les escoles de primària adscrites per al traspàs d’informació durant el mes de juny.
 Participació en activitats de caire cultural i pedagògic de les escoles de l’entorn (Pericot, Pla de
Girona...).
9.2.2. Altres centres de l’entorn
 Participació en activitats del centres de l’entorn: centre cívic, Els Químics Espai Jove, biblioteca
Carles Rahola, UdG, Ajuntament, etc.

9.3. Relació amb les institucions
 Assistència a trobades i actes organitzats per l’Ajuntament (Trobades d’Intercanvi d’Experiències,
concursos...).
 Presentació de projectes a convocatòries publicades per l’Ajuntament de Girona.
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 Participació en els programes de voluntariat de la UdG (Projecte Rossinyol i Oficina de Cooperació
per al Desenvolupament).

Programes internacionals
 Intercanvis a través de la plataforma eTwinnig o ERASMUS+
 Projecte Erasmus in Students de la UdG.

9.4. Plataformes de difusió de la informació
9.4.1. Web del centre www://agora.xtec.cat/insermessenda
Lloc on es publica tota la informació relativa al centre: actes, xerrades i activitats diverses que es
realitzen en el marc de la comunitat educativa.

9.4.2. Revista FIL x RANDA
Publicació que recull també la informació relativa al centre i que s’organitza en diferents seccions:
xerrades, celebracions, Setmana Blava, sortides, intercanvi, economia, esport, aula d’acollida,
concursos...

9.5. Premis i concursos
Foment de la participació en concursos temàtics: Jocs Florals Literaris Escolars de l’Ajuntament de Girona,
L’esprint, Premi Sambori, concurs de redacció Coca-Cola, The Fonix...

