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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest projecte de direcció presentat per la Berta Tasias, com a proposta de 

directora, el Marc Cirera, com cap d’estudis i l’Anna Càceres proposada com a 

secretaria i la Lisette Vall com a coordinadora pedagògica ,  té l’objectiu 

d’ajudar a consolidar el projecte que vam iniciar fa vuit cursos a  l’Institut de 

Castellar quan des del departament d’Educació se’ls va adjudicar iniciar el cicle 

formatiu de grau mitjà de Jardineria i floristeria, iniciant així el repte de la 

formació agrària a Castellar del Vallès.  

Tots quatre portem  cursos treballant en els esmentats cicles formatius, 

participant en el seu disseny i desplegament en diversos rols dins el 

departament d’agrària de l’Institut Castellar. Així doncs, tots quatre ens sentim 

molt nostres aquests cicles i la recent segregació i creació d’un petit institut de 

formació professional de l’àmbit agrari a Castellar del Vallès ens il·lusiona. 

L’entenem com un gran pas endavant que ens permetrà consolidar-nos com un 

centre referent a la comarca pel sector professional i per la ciutadania, fet que 

vivim com una oportunitat de culminar el que vam iniciar uns cursos enrere. 

Proposem un projecte de direcció continuista respecte a la manera de treballar, 

tant pedagògicament com organitzativament, duta a terme fins al moment des 

del departament d’agrària de l’Institut Castellar. En aquest sentit, ens marquem 

tres línies de treball que es resumeixen en: 

- L’objectiu de consolidar-nos com a institut agrari de referència del 

Vallès. 

- La singularització en formació en pràctiques agràries adaptades a 

les noves condicions climàtiques i en bioenginyeria del paisatge. 

- La valorització de dos àmbits professionals (els operaris de 

jardineria i d’agricultura) que no han estat prou reconeguts 

socialment. 

En la mateixa línia de continuïtat i des del convenciment que amb aquests 

darrers vuit anys hem treballat de forma  eficient, desplegant tres cicles 

formatius i un PFI de l’àmbit agrària (amb la complexitat a nivell d’espais i 

recursos materials que suposa) , proposem mantenir les línies pedagògiques, a 

grans trets aprenentatges molt aplicats i vivencials tant a camp com a l’aula ;  i 
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d’organització de centre, a grans trets un organigrama molt clar, definit i 

conegut per tothom i un treball en equip molt rigorós; que hem anat definint al 

llarg de la breu història dels cicles.  

Ara però, tenim un gran repte al davant, el de tirar endavant un centre de nova 

creació. Un petit institut de secundària de formació professional on s’imparteix 

formació exclusivament de la família agrària. 

Hi ha molta feina a fer i tenim clar que per tal que aquest petit centre tiri 

endavant és necessari el compromís de tota la comunitat educativa en un 

projecte comú: no hi haurà veritable qualitat sense aquest COMPROMÍS. Al 

cap i a la fi, el factor clau, allò que més influeix, és l’acció del professor/a 

envers l’alumnat, dins el petit univers que representa l’aula. Aquest mateix 

compromís ens ha de portar a anar avançant en molts aspectes: programes 

internacionals, orientació acadèmica i professional, innovació i emprenedoria, 

acreditacions de competències adquirides per vies no formals, etc. amb el 

focus posat sempre en l’alumnat. Prioritzant tot allò que tingui directe o 

indirectament un impacte sobre la millora de la seva formació i la seva inserció 

al món professional. 

Els meus companys i jo mateixa, entomem el repte de cercar mecanismes per 

una eficient  comunicació amb la comunitat educativa i que propiciïn  la 

participació d’aquesta en la nostra pressa de decisions, sense que això 

signifiqui fer desistiment de les competències i les responsabilitats que la llei 

atribueix a les direccions. Amb la finalitat de cercar aquest COMPROMÍS 

buscarem línies d’actuació de cohesió  amb l’alumnat i engegarem estratègies 

per la cohesió del nostre professorat i PAS. Aquest eficient comunicació la 

buscarem també amb el sector professional, ens hem de fer visibles i hem de 

ser ‘útils’ als sector, no només formant bons professionals, si no també facilitant 

la formació continuada dels professionals agrària del Vallès Occidental i 

rodalies. 

Entomem també la vessant de gestió administrativa i econòmica que fins ara no 

dúiem i concretant les tasques de direcció que no teníem assignades fins al 

moment concretarem i descriurem el nou centre, de nom provisional, Institut 

d’FP de Castellar del Vallès. 
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Marc legal 

Aquest projecte  de  direcció  no es  fonamenta en  el Projecte  Educatiu  de  

Centre,  ja que encara no està redactat.  La normativa vigent general amb la 

que es basa aquest projecte es :   

LLEIS EDUCATIVES:   

 Generalitat  de  Catalunya.  Llei  12/2009,  de  10  de  juliol,  d’educació.  

DOGC  núm. 5422 de 16/07/2009.  

 Ministeri d’Educació. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. 

Madrid. BOE núm. 106 de 04/05/2006.  

DECRETS DE DESPLEGAMENT DE LA LEC, D’ÀMBIT AUTONÒMIC:   

 Generalitat de Catalunya. Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia 

dels centres educatius. Barcelona. DOGC núm. 5686 de 05/08/2010.   

 Generalitat de Catalunya. Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la 

direcció dels centres educatius públics i del personal directiu 

professional docent.  DOGC núm. 5753 d’11/11/2010.  

2. DIAGNOSI DEL CENTRE 

 

La diagnosi del centre comporta una descripció, el més detallada possible, dels 

principals aspectes de l’estat actual que conformen el centre educatiu i que 

defineixen la situació de partida d’aquest projecte de futur.  

En aquest cas ens referim a un centre de nova creació. Aquest no sorgeix del 

no res, sinó que esdevé fruit de la segregació dels cicles formatius de la família 

agrària que, fins el curs 2018-19 formaven part de l’Institut de Castellar. Així 

doncs ens sembla oportú incloure en aquest apartat d’on venim, i de quins 

espais, perfil d’alumnat i relació amb el teixit productiu partim. 

2.1 Diagnosi de context 

2.1.1 Entorn sociocultural 

L’Institut està situat a Castellar del Vallès, una ciutat de 24.000 habitants 

situada a 8 km de Sabadell, a la comarca del Vallès Occidental i a la província 

de Barcelona. Abasteix a una població majoritàriament de classe mitja, 
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relativament jove, que ha protagonitzat el creixement de la ciutat durant la 

última dècada del segle XX i primera del segle XXI.   

 

2.1.2 Antecedents 

 

A principis de 2012 els serveis territorials del Vallès Occidental decideixen, en 

base a una forta demanda diagnosticada pel Gremi de Jardineria de Catalunya 

del sector de la Jardineria de personal qualificat, iniciar formació d’FP agrària a 

la comarca. 

La fórmula escollida va ser, a falta sobretot de les instal·lacions agràries 

necessàries per començar a impartir aquests cicle, crear un conveni de 

col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament, els Gremis de 

Jardineria i de Viverisme de Catalunya i una petita empresa del poble dedicada 

a la producció de planta autòctona i forestal. 

Així doncs, el curs 13-14 es comença a impartir a Castellar el CFGM de 

Jardineria i Floristeria, en modalitat de formació en entorn laboral (l’alumnat 

rep la formació de MP08. Producció de plantes, MP02. Instal·lacions agràries i 

MP03. Taller i equips de tracció a l’empresa i per part de professionals de la 

mateixa). En base a aquest acord, l’espai de l’empresa resolia la necessitat 

d’un espai agrícola actiu i prou adient, i passava a ser la parcel·la de referència 

de pràctiques que el Departament requeria a l’Ajuntament per a poder oferir 

aquest cicle a Castellar i donava un valor afegit a la formació en desenvolupar-

se, en part, en entorn laboral.  

El curs 2015-2016 s’inicia el CFGM de Producció Agroecològica, i el curs 2017-

2018 el CFGS de Paisatgisme i Medi Rural. 

Amb els anys s’han anat resolent moltes de les mancances (especialment 

d’espais); hi ha demanda d’alumnat (tot i la forta davallada de matricules el curs 

19/20), el grau d’inserció laboral és alt i el curs 19/20 ens segreguem com a 

centre d’FP independent i iniciem un PFI de Jardineria i Viverisme. 

 

 

 



PROJECTE DE DIRECCIÓ 2020-2024  Berta Tasias Casanovas 
INSTITUT D’FP DE CASTELLAR DEL VALLÈS 

 5 

2.1.3 El centre 

 

L’Institut d’FP de Castellar del Vallès és un centre petit, de nova creació (curs 

2018/19) on s’imparteixen cicles formatius de la família agrària (GM de 

jardineria i floristeria, GM de Producció agroecològica i GS de paisatgisme i 

medi rural) i un PFI de jardineria i viverisme. Actualment el formen 83 alumnes, 

15 professors/es (4 a mitja jornada) i una conserge a mitja jornada. 

2.1.3.1 Trets d’identitat del centre 

 

El nostre centre neix en un context de crisi global important: econòmic, 

mediambiental i social. En aquest context creiem de vital necessitat donar 

alternatives a aquesta crisi des del nostre àmbit de treball, és a dir poder 

capacitar l’alumnat a donar solucions dins el seu treball professional diari amb 

un enfocament de sostenibilitat real i d'apoderament personal. 

Actualment és necessari un replantejament de les tècniques utilitzades en la 

gestió dels nostres espais naturals, públics i privats, i els espais artificials 

(aquells espais creats per les persones, jardins i zones agrícoles) per poder fer 

front als efectes del canvi climàtic. Veiem en els darrers anys com les 

condicions climàtiques estan canviant de més en més i creix la necessitat de 

repensar com han de ser aquests espais naturals i artificials per adequar-los a 

aquestes noves condicions climàtiques i fer-los més sostenibles. 

Creiem necessari també potenciar i difondre l'economia social dins el sector de 

la següent manera: 

✓ Fomentar valors de cooperació que ajudin a desenvolupar projectes. 

✓ Dotar d'eines per crear sinèrgies laborals en l'entorn proper 

✓ Formar professionals autònoms i apoderats capaços de relacionar- se 

amb altres actors de forma cooperativa. 

✓ Revaloritzar dos àmbits professionals (els operaris de jardineria i 

d'agricultura) que no han estat prou reconeguts socialment. 

 
Si concretem en els àmbits professionals que ens ocupen, podem definir que 

en el de la jardineria i floristeria enfoquem el nostre currículum en: 
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● Fer un ús sostenible de l’aigua i dels altres recursos naturals: 

a. Utilitzant material vegetal autòcton que està més adaptat a les nostres 

condicions climàtiques i que per tant té unes necessitats hídriques 

baixes. 

b. Utilitzant tècniques de reg adequades a l’estalvi d’aigua. 

c. Utilitzant tècniques d’enjardinament que minimitzin l’erosió del sòl. En 

el nostre àmbit de treball ens trobem generalment zones amb un fort 

risc d’erosionabilitat ja sigui pels pendents pronunciats o bé per 

l’empobriment del sòl, cal cercar tècniques de construcció i maneig 

que minimitzin aquesta erosió. 

d. La reutilització dels materials ja existents també contribuirà a 

minimitzar el malbaratament dels nostres recursos, així com a la 

disminuir els costos. 

● Fer un ús racional de l’energia: 

a. La utilització de materials locals, km 0, ja siguin extrets directament 

del medi natural existent o bé de les indústries properes, contribueix a 

afavorir el desenvolupament de la indústria local i també a minimitzar 

l’ús d’energies fòssils per transportar aquests materials. 

b. Incloure en els projectes la utilització d’energies renovables i materials 

reutilitzats. 

 
Així doncs, dins el nostre projecte curricular donem aquest enfocament de 

contribució a la minimització del canvi climàtic a tots els mòduls professionals. 

És a dir, a partir del currículum existent desenvolupem cadascun dels punts per 

adequar-lo a l’enfocament explicat, encaminat a la jardineria ecològica , la 

floristeria km0, l’agroecologia i la sobirania alimentària. 

I per aprofundir una mica més i donar un caràcter propi més acurat dins el 

camp de la jardineria hem creat un mòdul nou de Bioenginyeria del paisatge 

que pretén capacitar l’alumnat en l’ús de les tècniques de bioenginyeria 

aplicades al paisatge i a l'obra civil, utilització de materials vius autòctons i de 

materials derivats d’aquests per construir espais verds el seu propi relleu, sòl i 

microclima existents, o per millorar la qualitat de les aigües. Aquest mòdul 

professional també vol respondre a la mancança que hi ha a Catalunya de 

professionals operaris capacitats en l’aplicació i l’execució de les obres de 
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bioenginyeria del paisatge. 

El cicle formatiu de Producció Agroecològica ja compleix per definició amb 

l’enfoc que donem de forma general a l’institut sobre el canvi climàtic, ja que 

l’agroecologia ja fa un ús sostenible dels recursos i de l’energia, tot fomentant 

les espècies autòctones, la conservació dels sòls i les energies renovables. 

Però a més a més l’agroecologia té una dimensió social i econòmica que no 

contempla l’agricultura ecològica per sí sola i encara menys l’agricultura 

convencional. És en aquesta dimensió que ampliem el currículum d’aquest cicle 

des d’una visió de cercar models cap a la sobirania alimentària. 

Ambdós plantejaments concorden perfectament per aplicar-los al cicle formatiu 

de grau superior de paisatgisme i medi rural, la vessant de la bioenginyeria la 

treballem a la part curricular de restauració del paisatge (MP6. Disseny de 

jardins) i l’agroecologia en els diversos mòduls professionals d’agricultura. Així 

mateix, al programa de formació i inserció (PFI) , el plantejament curricular 

respon a aquest plantejament de centre. 

 

2.1.4 L’alumnat 

 

La procedència geogràfica de l’alumnat és diversa acotant-la en la comarca del 

Vallès Occidental majoritàriament.  

La franja d’edat de l’ alumnat ha variat molt en les set promocions. Centrant-

nos en els cicles formatius de grau mitjà, en les  primeres promocions, 

l’alumnat era majoritàriament major de 25 anys. A partir de la tercera promoció 

es va invertir la tendència. Actualment en els quatre grups de grau mitjà, la 

majoria d’alumnes són menors de 25 anys. 

La procedència acadèmica de l’alumnat és variable i molt relacionada amb 

l’edat. De la franja de menors de 25 anys, la majoria vénen amb el títol de 

l’ESO, alguns via prova d’accés de grau mig; algun de molt puntual prové de 

PFI; algun altre també puntual prové d’altres cicles formatius de grau mitjà, i 

últimament augmenta el nombre d’alumnat que no han superat el batxillerat i 

venen a fer un cicle. 

Dels majors de 25 anys, els antecedents acadèmics i laborals són molts i 

diversos. 
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De la mateixa manera que el sector agrari està poc valorat socialment, cada 

vegada hi ha menys pagesos i ramaders a Catalunya , costa molt guanyar-se la 

vida a pagès i no essent tant així en el sector de la jardineria havent-hi feina tot 

i que amb sou força baixos, el nombre d’alumnat matriculat a cicles d’agrària a 

tot Catalunya està a disminuint. 

Pensem doncs que en bona part per un desinterès cap al sector de les noves 

generacions i, en el cas del nostre centre pot estar vinculat en certa manera a 

la mala comunicació de transport públic que hi ha a Castellar per arribar-hi des 

de determinades zones de la comarca. 

Així doncs, com s’observa en el següent apartat, tenim al centre una matricula 

baixa, dada molt preocupant ja que posa en dubte la viabilitat de tots els cicles. 

2.1.4.1 Matriculació i resultats acadèmics 

A continuació presentem una taula amb les dades de matriculats i resultats 

acadèmics on podem observar uns bons resultats acadèmics però una 

tendència a la baixa pel que fa al nombre de matriculats a mesura que hem 

anat augmentant la oferta educativa dels cicles formatius d’agrària al Vallès.  

 

Grau mitjà 
Jardineria i 
Floristeria 

Grau mitjà 
Producció 

agroecològica 

Grau superior 
Paisatgisme i medi 

rural 
PFI 

  
Primer Segon Primer Segon Primer Segon 

 

Curs 12-
13 

Matriculats 23       

Promocionen 19       

Curs 13-
14 

Matriculats 21 19 
     

Promocionen 17 18 
     

Curs 14-
15 

Matriculats 24 17 
     

Promocionen 21 15 
     

Curs 15-
16 

Matriculats 18 21 15 
    

Promocionen 12 18 10 
    

Curs 16-
17 

Matriculats 20 14 14 11 
   

Promocionen 15 13 8 9 
   

Curs 17-
18 

Matriculats 8 15 16 8 18 
  

Promocionen 5 13 13 7 17 
  

Curs 18-
19 

Matriculats 21 10 11 13 21 17 
 

Promocionen 15 6 10 10 16 16 
 

Curs 19-
20 

Matriculats 9 17 11 10 8 16 9 
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2.1.4.2 Inserció laboral i continuïtat acadèmica 

 

Presentem les dades d’inserció laboral i continuïtat acadèmica que valorem 

com a bones tot i que millorables. 

La inserció laboral és clarament més elevada en el sector de la jardineria 

versus el sector de l’agricultura. Aquest requereix més d’iniciativa personal per 

autocupar-se. Valorem que és un sector emergent i, és interessant formar 

personal, però el perfil d’alumnat que tenim no respon al perfil emprenedor que 

en gran mesura requereix el sector.  

 

Grau mitjà 
Jardineria i 
Floristeria 

Grau mitjà 
Producció 

agroecològica 

Grau superior 
Paisatgisme i medi rural 

Curs 13-
14 

Món laboral 16     

Món acadèmic 2     

Curs 14-
15 

Món laboral 12     

Món acadèmic 1     

Curs 15-
16 

Món laboral 12     

Món acadèmic 4     

Curs 16-
17 

Món laboral 10 6   

Món acadèmic 1 1   

Curs 17-
18 

Món laboral 7 4   

Món acadèmic 5 5   

Curs 18-
19 

Món laboral 3 4 11 

Món acadèmic 3 3 3 

 

2.1.5 Relació amb l’entorn professional 

 

El sector de la Jardineria està fortament implantat a la comarca tot i no ser un 

dels principals. A nivell de dades concretes, hi ha 86 empreses de la comarca 

associades al Gremi de Jardineria de Catalunya.  

La presència d’empreses de producció de planta viva a la comarca és baixa, hi 

ha 6 vivers del Vallès Occidental agremiats al gremi de Viveristes. 

Pel que fa al sector de la floristeria, és molt present en pobles i ciutats de la 

comarca però està poc organitzat com a sector i es fa difícil de comptabilitzar. 



PROJECTE DE DIRECCIÓ 2020-2024  Berta Tasias Casanovas 
INSTITUT D’FP DE CASTELLAR DEL VALLÈS 

 10 

El sector agroramader està molt poc implantat a la comarca del Vallès 

Occidental. 

El vincle establert amb les empreses de la comarca fins al moment ha estat: 

l’acollida d’alumnat per fer la formació en centres de treball (FCT), aconseguir 

bons preus de compra de materials, eines i maquinaria; xerrades tècniques, 

jornades PATT, estades en empresa per part de professorat, l’organització el 

curs 17-18 de la jornada anual del gremi de jardineria de Catalunya a Castellar, 

coincidint amb la celebració del Catskills de paisatgisme i jardineria i amb una 

trobada d’instituts que imparteixen cicles d’agrària d’arreu del territori, moltes 

visites i tallers.  

També s’han establert vincles amb administracions com els ajuntaments de 

Castellar i Sabadell, la Diputació de Barcelona i l’IRTA de Caldes de Montbuí.  

 

2.2 Diagnosi de recursos 

2.2.1 Espais disponibles 

 

Per desenvolupar estudis de formació agrària, el Departament d’Educació 

exigeix una sèrie de requeriments a nivell d’espais, sobretot externs. Al iniciar 

els cicles a Castellar estàvem molt lluny de complir-los. Aquest ha estat un dels 

grans reptes d’aquests cursos, que encara no hem assolit del tot. És per aquest 

motiu que desenvolupem un extens apartat d’espais dins de la diagnosi de 

centre. 

D’altra banda, esmentar que el curs 19/20, al centre tenim 7 grups i 6 aules, fet 

que avala la preocupació pel tema dels espais, tant externs com interns. 

L’aulari es troba en una nau industrial adaptada a la docència. Compta amb els 

següents espais interiors: 

 Un gran sala diàfana, dividida en tres espais separats per unes 

mampares: taller de maquinària i magatzem,  taller de floristeria i un altre 

que fa la funció d’aula polivalent. 

 Un despatx de direcció (10m2) 

 Una aula de reunió i treball per als professors (15m2) 

 Dos lavabos. 
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 Cinc aules equipades amb el material necessari per l’activitat didàctica 

(pissarra, canó i connexió a internet). Tres d’elles amb col·leccions de 

planta d’interior 

 Un laboratori. 

 Una consergeria amb espai de biblioteca (14m2) 

A l’exterior de ‘La Nau’ es disposa de: 

 Un espai d’uns 200 m² enjardinat per l’alumnat de les primeres 

promocions.  

 Un espai de 300 m² amb una prada, un roserar, una zona d’enfiladisses i 

unes estacions de treball per futures activitats pràctiques que encara 

està en procés de construcció.  

 Un antic solar de 0,5 Ha que s’ha compartimentat en diversos espais 

destinats a la producció forçada (hivernacle de 200 m²); producció 

hortícola, espai de fruiters i zona enjardinada. 

A la vegada, un gruix important de les pràctiques es desenvolupa a les 

instal·lacions del Viver Tres Turons coop. 

Aquest espai disposa per a l’activitat docent: 

 Un mòdul prefabricat de 45 m2 adequat com a aula. 

 Un cobert amb taules de treball. 

 Un mòdul prefabricat per guardar les eines. 

 Un hivernacle petit de 70 m²  d’ús exclusiu de l’institut per horta forçada. 

 1 Ha per diferents cultius gestionats pels cicles (CFGM de Producció 

Agroecològica i CFGS de Paisatgisme i Medi Rural) 

 Tota la part de producció professional que l’alumnat de CFGM Jardineria 

i Floristeria al MP08 participa; i tot l’alumnat dels cicles en temes de 

manteniments i funcionaments diversos d’instal·lacions de l’empresa. 

 

La comparativa entre els espais requerits pel Departament i els espais que 

disposem al centre és la següent: 
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 Departament Institut % 

Espai m2 m2  

Aula polivalent 30 80 266% 

Laboratori 40 22,82 -43% 

Taller agrícola, forestal i de jardineria 
Magatzem de maquinària   
Magatzem agrícola i de jardineria 
Magatzem de fitosanitaris 

120 150 

 
125% 

Superfície hivernacle 
Superfície protegida de vivers 

200 270 
135% 

Superfície de jardí exterior 
Superfície exterior de vivers 

500 500 
100% 

Superfície de jardí interior 50 10 -80% 

Finca (1) 2 Ha  0,5+1 -25% 

(1) Espai singular no necessàriament ubicat en el centre de formació. 

Més enllà dels espais requerits per formació agrària cal esmentar també que 

els espais formatius són, en certa mesura insuficients: 

 

Vestidor 1: consergeria/biblioteca 
Vestidor 2: sala de professorat  
Despatx: direcció 
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2.2.2 Recursos humans   

 Professorat: aquest curs tenim al centre 15 professors i professores, 5 

d’ells a mitja jornada  tots actius al sector a l’altra mitja jornada ( 2 

pagesos, 1 jardiner, 2 viveristes) 

Dels 10 professors i professores restants, 5 han treballat al sector 

Hi ha 7 professores amb experiència docent prèvia a secundària 

8 dels docents són homes i 7 són dones i la mitjana d’edat és de 37 

anys. 

 PAS: tenim una conserge a mitja jornada que cobreix de 7.30 a 11.30h. 

La resta de l’horari les tasques de consergeria s’assumeixen des del 

professorat. No tenim personal administratiu 

2.2.2 Maquinària i eines 

 

Al centre comptem amb una bona dotació de maquinària i eines que hem anat 

adquirint amb les diverses dotacions d’inici de cicle que hem rebut. Encara ens 

queda una petita quantitat (4000€) de la última dotació per destinar-hi. 

Tenim tot el material i eines molt ben inventariat, fem 2 inventaris exhaustius a 

l’any que considerem suficients. 

La cura i manteniment de les eines i maquinària procurem que sigui un pal de 

paller sempre en les sessions pràctiques tant per part de l’alumnat com del 

professorat, fet que s’aconsegueix en gran mesura si ens fixem en l’estat de la 

maquinària i eines i la seva desaparició.  

La figura del responsable taller (definida a les NOFC) és clau per aquest bon 

funcionament. 
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2.3 Diagnosi de gestió 

2.3.1 Gestió econòmica i administrativa del centre 

Amb la segregació i creació del nou centre, no ha estat adjudicada cap dotació 

de personal administratiu. Així doncs, la gestió econòmica i administrativa  

recaurà sobre l’equip directiu. 

El pressupost gestionat, la documentació i justificacions que genera i els 

registres i apunts comptables,  declaracions tributàries, pagaments a 

proveïdors, etc. fan que aquest càrrec sigui de vital importància i responsabilitat 

per la viabilitat i el bon funcionament del centre. 

Aquestes tasques les duu a terme la secretària del centre juntament amb la 

directora, les tasques quedaran recollides a les NOFC.   

Mica en mica anem aprenent tot el funcionament dels diversos programes i 

aplicatius i, la idea es mantenir la organització econòmica dels cicles com fins 

ara (a nivell intern de professorat). 

Partim d’un romanent com a departament d’agrària de l’Institut Castellar i 

desconeixem a dia d’avui la dotació econòmica que ens serà adjudicada 

 

2.3.2  Documentació de planificació, organització i gestió del centre 

Actualment al centre no tenim redactats cap dels documents de planificació, 

organització i gestió del centre. Només unes NOFC provisionals ja que vam 

considerar que era el document prioritari per començar a funcionar. Aquestes 

però s’han de revisar i consensuar amb tota la comunitat educativa el segon 

trimestre del present curs, un cop s’hagi constituït el consell escolar del centre. 

La resta de documents s’aniran redactant a mesura que avancem en la 

construcció del nou centre i prioritzant les NOFC i el PAP. 

2.4 Diagnosi d’organització 

Hem iniciat aquest curs, inaugurant centre, basant-nos en la organització que 

teníem com a departament d’agrària de l’Institut Castellar, sumant-hi els 

càrrecs i tasques de direcció. 



PROJECTE DE DIRECCIÓ 2020-2024  Berta Tasias Casanovas 
INSTITUT D’FP DE CASTELLAR DEL VALLÈS 

 15 

Aquest ha estat un trimestre molt atrafegat, doncs a l llarg del proper trimestre i, 

sobretot a finals de curs caldrà fer una bona revisió de l’organització de centre i 

definir clarament la nova. 

El marc horari del centre per tots els estudis que s’imparteixen és de 8 a 14.30h 

i, els dimarts a la tarda de 15.30 a 18h la franja horària destinada a reunions 

d’equips docents, de comissions i claustres. 

2.5 Fonts d’informació per a la diagnosi 

La diagnosi l’hem fet a base de dades històriques que hem pogut recuperar de 

les memòries anuals del departament d’agrària, enquestes a alumnat, 

professorat, famílies i empreses del curs passat i a partir de la observació i 

intuïció de les persones que presentem aquest projecte a falta de dades més 

oficials i/o sistematitzades 

2.5 Conclusions de la diagnosi del centre. DAFO 

 

PUNTS FORTS 

1. Implicació de l’equip docent en el projecte amb una línia d’escola clara i 
consensuada. 
2. Equip cohesionat i complementari (professorat amb experiència docent i 
professorat amb experiència professional en el sector) 
3. Formació continuada del professorat  
4. Centre petit 
5.Coordinació i relació amb Direcció Tècnica de l'Ajuntament de Castellar i Sabadell i 
altres centres educatius en la cessió d’espais per la realització de pràctiques 
6. Contacte continu amb empreses i experts dels diferents sectors per tal de realitzar 
sessions magistrals específiques 
7. Disponibilitat de l’espai i l’entorn necessaris per realitzar un ensenyament de 
qualitat 
8. Marc natural bo pel desenvolupament. 
9. Formació en producció de plantes entorn laboral 
10. Formació en bioenginyeria del paisatge 
11. Molta bona inserció laboral en el sector de la jardineria 
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PUNTS FEBLES 

1.  Falta de temps i  espais per a la consolidació dels diferents estudis implantats. 
2. Manca de documents de centre 
3. Manca d’espai (aules) i alguna altra mancança a l’edifici 
4. Poca matrícula 
5. Elevat percentatge d’alumnat amb NEE 
6. Distància física entre diferents espais docents 
7. No tenir una furgoneta en condicions 
8. Impossibilitat de tenir recursos propis per activitats docents de l’àmbit de la ramaderia 
9.  Baix perfil d’emprenedors al CFGM de Producció agroecològica. 
10. No hem iniciat la formació DUAL 
11. No estem dins de cap programa de qualitat 
12. Certa dificultat per trobar finques de producció agroecologia per FCT  
 

OPORTUNITATS 

1. Esdevenir centre de referència en formació agrària a la comarca 

2.Consolidació d’un equip docent perfectament conjuntat i coordinat i en continua 
formació, format per professorat amb perfils molt específics i complementaris. 
3. Consolidar el funcionament i millora de les instal·lacions de la Nau per oferir les 
millors condicions d’aprenentatge de l’alumnat  
4. Millorar els estudis impartits a partir de la reflexió d’equip. 
5. Esdevenir un agent politicosocial a la comarca impulsor d’iniciatives per revifar el 
sector agrari. 
6. Possibilitat de realitzar ensenyament dual 
7. Dinamització del teixit empresarial 
8. Formació de treballadors/es del sector especialitzats i qualificats 
9. Formació d’emprenedors/es: projectes de futur per la comarca 
10. Especialització dels cicles: cobertura d’oferta didàctica no existent en altres 
centres (bioenginyeria, jardineria sostenible, sobirania alimentària et...) 
11. Realització de jornades tècniques específiques obertes per professionals del 
sector i alumnat: punt de confluència entre empreses i futurs treballadors/es-
emprenedors/es 
12. Atracció d’alumnat de fora de la comarca: grup poblacional d’alumnes interessant 
per Castellar del Vallès. 
13. Ampliació  col·laboracions amb l'Ajuntament: escola taller, horts cooperatius, 
menjadors escolars, serveis socials, jornades formació obertes al públic en general, 
parc agroecològic de formació oberta a la ciutadania 
 

 AMENACES 

1. Inestabilitat laboral de l'equip docent. 
2. Poc interès del jovent en el sector agrari 
3. Poc reconeixement social als oficis que ensenyem 
4. Poca presència de professionals d’agricultura i ramaderia a la comarca. Sector molt 
desafavorit 
5. Possibilitat de tancament d’algun cicle per poca matricula 
6. Mala comunicació del poble amb transport públic 
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Després de prioritzar els punts considerats més importants del l’anàlisi intern 

com l’extern (DAFO), s’han establerts diferents estratègies d’actuació preferent. 

3. DEFINICIÓ D’OBJECTIUS 

 

A fi d’estructurar d’una manera ordenada cada un dels objectius a assolir per al 

proper període 2016-2019,  treballarem tenint en compte dos punts de partida: 

els objectius generals marcats pel propi Departament  d’Educació, i els que ens 

hem fixat nosaltres segons les mancances detectades a través de l’anàlisi de la 

situació actual del centre i que hem esmentat en l’apartat anterior.   

3.1  Objectius marcats pel departament d’educació   

El Departament d’Educació, atenent els objectius educatius plantejats per la 

Unió Europea, el contingut del Pacte Nacional per a l’Educació, la LOMCE i els 

objectius del Pla de Govern , i de manera concordant amb el text del Projecte 

de llei d’educació de Catalunya, considera com a objectius prioritaris a assolir 

en tots els centres la millora de resultats educatius i la millora de la cohesió 

social.   

Aquests dos grans pilars els fem nostres, i en cercarem la fita per desenvolupar 

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

fomentador de l'equitat i garantia, alhora, de la cohesió social. 

3.2 Objectius generals de centre 

Els objectius estratègics que proposem en aquest projecte estan enfocats cap a 

consolidar el centre i els estudis d’agrària a la comarca, millorar els resultats 

acadèmics i la inserció laboral i incidir en la millora del sector 

Plantegem  com a objectius prioritaris: 

1. Estructurar i consolidar el centre 

2. Millorar els resultats professionalitzadors i acadèmics de 

l’alumnat 

3. Millorar la cohesió social impulsant un model d’institut 

inclusiu, obert i participatiu. 
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3.2.1 Estructurar i consolidar el centre 

 

Com a centre de nova creació, tot i tenir un històric i una continuïtat en molts 

sentits dels anys que vam formar part del Departament d’agrària de l’Institut 

Castellar, hem de prioritzar organitzar-nos i consolidar el centre. 

Considerem mantenir l’estructura organitzativa base però cal definir 

clarament els nous càrrecs directius.  

Caldrà redactar al llarg d’aquest quatre cursos, les NOFC a mode prioritari i 

el PEC del centre. 

 

3.2.2 Millorar els resultats professionalitzadors i acadèmics de l’alumnat 

 

Els aspectes pedagògics que ens plantegem revisar en primera instància al 

nostre  centre són, sense dubte, aquells que fan referència a les habilitats 

directament vinculades al sector professional adquirides per l’alumnat. A cicles 

formatius formem persones per seguir la seva vida acadèmica i/o per entrar al 

món professional. La vessant més acadèmica és més fàcil de treballar en un 

entorn i una tradició acadèmica com la que tenim adquirida (alumnat i 

professorat); mentre que la vessant d’assoliment de les perícies pròpies del 

sector agrari per part de l’alumnat a través, sobretot, d’activitats de camp cal 

revisar-les. 

Ens centrarem amb les capacitats clau i les CPPS, competències professionals, 

personals i socials àmpliament descrites als currículums dels cicles del 

Departament d’Educació, ja que el sector agrari, més enllà del coneixement 

tècnicoteòric en relació a l’ús de maquinaria o tasques culturals per exemple, 

també té una vessant de competències personals en tant a la fortalesa física i/o 

de resistència a condicions climàtiques dures; i social ja que el sector primari 

hauria de tenir un pes molt important en qualsevol societat. 

Ajudarà la redacció del PEC del centre en aquest objectiu de millora. 
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3.2.3 Millorar la cohesió social impulsant un model d’institut inclusiu, 

obert i participatiu. 

 

Volem que l’alumnat estudiï i es formi en igualtat de condicions al Centre 

reduint, en la mesura de les nostres possibilitats, el diferencial de partida 

com a conseqüència de un nivell socioeconòmic baix o altres situacions. 

Pretenem millorar també els resultats mitjançant actuacions prèvies, 

coordinades amb els tutors d’etapes educatives anteriors i amb els 

professionals orientadors, i també mitjançant actuacions durant els estudis, 

assessorant l’alumnat i fent una acció tutorial intensa. 

Dins d’aquest objectiu considerem també molt importar treballar des del 

centre per a la revalorització del sector agrari. 

Caldrà redactar el projecte de convivència del centre i un pla d’acció tutorial 

que ajudaran a consolidar aquests objectius de millora. 

4. ACTUACIONS PREVISTES VINCULADES ALS OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS 

 

A les taules següents, hi ha una descripció detallada de les estratègies que es 

pensen portar a terme per assolir els objectius, així com les principals activitats 

u objectius operatius que les concreten.  
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Objectiu 1:  Estructurar i consolidar el centre 
Estratègia 1.1:  Organitzar el centre 

  Previsió   

Indicadors Inici 20/21 21/22 22/23 23/24 Instruments 

% documentació de centre redactada 5% 10% 15% 30% 50% Revisió documents de centre 

% requisits espais departament 60% 70% 80% 90% 100% Dimensionat 

Satisfacció professorat 4       4,5 Diverses preguntes a l'enquesta 

  Temporització   

Actuacions Responsable 20/21 21/22 22/23 23/24 Concreció 

1.1.1 Definir i consensuar les NOFC Directora X       Tota la comunitat educativa 

1.1.2 Definir i consensuar PEC Directora X X     Tota la comunitat educativa 

1.1.3 Definir i consensuar la gestió econòmica i administrativa del centre Dire/ Secre X       Equip directiu i claustre 

1.1.4 Definir formes de relació amb teixit productiu i administracions Directora X X X X Equip directiu i claustre 

Estratègia 1.2  Consolidar el centre 

  Previsió   

Indicadors  Inici 20/21 21/22 22/23 23/24 Instruments 

% preinscripcions 1r respecte l'òptim 25 -30%       -10% SAGA 

% activitats enfocades al món professional respecte curs anterior   5% 10% 15% 20% Memòria anual 

% activitats de centre amb participació de professionals externs respecte el curs anterior   5% 10% 20% 30% Memòria anual 

% reunions amb agents del món professional i polític respecte el curs anterior   5% 10% 20% 30% Memòria anual 
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  Temporització   

Actuacions Responsable 20/21 21/22 22/23 23/24 Concreció 

1.2.1 Dissenyar i executar una campanya visibilitzadora i comunicativa Cap estudis X X X X Claustre 

1.2.3 Crear una figura/ens per assumir la organització de formació pel sector Directora X       Claustre 

1.2.3 Potenciar les tutories tècniques amb vinculació als sectors Cap estudis X X X X Claustre 

1.2.4 Seguir treballant les línies singulars del centre Directora X X X X Tots els mòduls professionals 

1.2.5 Treballar per la no implantació de cap estudi nou durant dos cursos Directora X X     Claustre 

1.2.6 Treballar en el disseny d'un cicle formatiu de grau superior d'arboricultura Tut tècnica X X     Centre 

       

Objectiu 2:  Millorar els resultats professionalitzadors i acadèmics del centre 
Estratègia 2.1:  Millorar l'assoliment de les competències professionals personals i socials 

  Previsió   

Indicadors Inici 20/21 21/22 22/23 23/24 Instruments 

% programacions d'aula amb CPPS incloses 5% 20% 45% 75% 100% Revisió programacions 

Satisfacció empreses formació tècnica alumnat 3,6       4,5 Enquestes satisfacció 

% visites a finques, parcs i jardins  i empreses respecte el curs anterior   5% 5% 5%   Memòria anual 

% quaderns de camp utilitzats en MP tècnics 25% 40% 50% 60% 70% Comptabilització i revisió de quaderns  al drive 

  Temporització   

Actuacions Responsable 20/21 21/22 22/23 23/24 Concreció 

2.1.1. Incorporació de les CPPS a les programacions anuals d'aula Coord ped X X X X Tots els mòduls professionals i cicles 

2.1.2 Formació sobre programació i avaluació de competències personals 
competències professionals 

Coord ped 
/Directora X       Tot el professorat 

2.1.3 Augmentar activitats transversals i intercicles i internivells  Coord ped X X X X Tots els mòduls professionals i cicles 

2.1.4 Mantenir la dotació de maquinària i eines  amb sostenibilitat econòmica Resp taller X X X X Taller del centre 

2.1.5 Entrar a programes de qualitat de la FP Cap estudis X       Tot el centre 

2.1.6 Oferir programes internacionals Coord FCT   X     FCT 
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Estratègia 2.2:  Millorar l'assoliment de les capacitats clau 

  Previsió   

Indicadors  Inici 20/21 21/22 22/23 23/24 Instruments 

% programacions d'aula amb CC incloses 5% 20% 45% 75% 100% Revisió programacions 

Valoració setmana de la bioconstrucció 3,8       4,5 Enquestes satisfacció professorat i alumnat 

Resultats professionalitzadors de la setmana de la bioconstrucció 6       8 Graelles d'observació i avaluació Set Bio 

  Temporització   

Actuacions Responsable 20/21 21/22 22/23 23/24 Concreció 

2.2.1. Formació en disseny d'activitats lectives de pràctiques Cap dep   X     Tots els mòduls professionals i cicles i pfi 

2.2.2 Consolidar el projecte de la setmana de la Bioconstrucció (organització del 
treball, treball en equip, responsabilitat) Coord ped X X X X Tot el professorat 

2.2.3 Augmentar activitats dissenyades a millorar l' autonomia i iniciativa de 
l'alumnat  Coord ped X X X X Tots els mòduls professionals i cicles 

2.2.4 Incloure el treball de les capacitats clau en la redacció del PAT Coord ped         Tots els cursos de tots els cicles i pfi 

2.2.5 Redisseny del MP d'emprenedoria i FOL profe FOL/E X       MP FOL i EIE 

 

Objectiu 3:  Millorar la cohesió social impulsant un model d'institut inclusiu, obert i participatiu 
 

Estratègia 3.1 Reforçar els valors èticosocials de la funció docent pública al centre 

  Previsió   

Indicadors Inici 20/21 21/22 22/23 23/24 Instruments 

% de plans individuals 0%       100% Memòria anual 

% d'expulsions de classe respecte històric           Memòria anual 

% activitats no lectives de centre respecte històric           Memòria anual 

grau de satisfacció de pertinença al centre 4%       5% Enquesta de satisfacció 
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  Temporització   

Actuacions Responsable 20/21 21/22 22/23 23/24 Concreció 

3.1.1 Formació al claustre Directora X       Claustre 

3.1.2 Iniciar-nos amb redacció de plans individualitzats Coord ped   X     Tots els mòduls professionals i cicles 

3.1.2 Consolidar el sistema de borsa de treball 
Coord ped 
/Directora X       Tot el professorat 

3.1.3 Redactar un pla d’acollida per al professorat nou 
Coord ped 
/Directora X X X X Tot el centre 

3.1.3 Dotar les NOFC de valors eticosocials Directora X X X X Taller del centre 

3.1.4 Ampliar l'oferta de beques Cap estudis X X     Tot el centre 

3.1.5 Redactar i implantar un bon pla d'acció tutorial Coord FCT   X     FCT 

Estratègia 3.2 Impulsar la nostra línia de formació cap a la sobirania alimentària i la sostenibilitat ecològica 

  Previsió   

Indicadors  Inici 20/21 21/22 22/23 23/24 Instruments 

% MP amb aquest enfoc 70%       100% Revisió programacions 

% Jornades tècniques i cursos pel sector amb aquest enfoc 80%       100% 
Enquestes satisfacció professorat i 
alumnat 

,% alumnat emprenedor sector agrícola 1       8 Graelles d'observació i avaluació Set Bio 

  Temporització   

Actuacions Responsable 20/21 21/22 22/23 23/24 Concreció 

3.2.1. Formar en valors de cooperació que ajudin a desenvolupar 
projectes Cap estudis X X X X 

Tots els mòduls professionals i cicles i 
pfi 

3.2.2 Formació continuada del professorat en tècniques agronòmiques 
adaptades a les noves condicions climàtiques Coord ped X X X X Tot el professorat 

3.2.3 Esdevenir centre de referència de formació continuada per 
treballadors del sector Coord ped X X X X Tots els mòduls professionals i cicles 

3.2.4 Incentivar l'emprenedoria amb acompanyament a l’alumnat 
interessat Coord FCT X X X X Professorat projecte , síntesi i EIE 
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Estratègia 3.3 Incidir en la revalorització del sector agrari 

  Previsió   

Indicadors  Inici 20/21 21/22 22/23 23/24 Instruments 

% alumnat matriculat 1r curs 70%       100% Revisió programacions 

% implantació polítiques públiques agràries que afavoreixin el sector a l’entorn 
del Vallès Occidental           Dades públiques 

% professionals del sector respecte any anterior (sector agrícola).            Dades públiques 

  Temporització   

Actuacions Responsable 20/21 21/22 22/23 23/24 Concreció 

3.3.1. Augmentar-mantenir la presència de professorat actiu professionalment 
en el sector agrari Directora X X X X Plantilla anual 

3.3.2 Visites a professionals des de la mirada motivadora Coord ped X X X X Memòria anual 

3.3.3 Propostes de polítiques públiques a diversos ajuntaments de la comarca Tutoria tec X X X X Comarca 
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5. CONCRECIÓ DE L’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

 

Els diferents òrgans col·legiats i unipersonals de govern, així com les diferents 

coordinacions o equips/comissions de treball (sense consideració d’òrgan 

col·legiat) han d’estar clarament definides a les NOFC del centre.  

En aquest projecte de direcció plantegem un lideratge distribuït que basarem 

en: 

- Tenir un organigrama clar, eficient, consensuat i conegut per total la 

comunitat educativa.  

- Que la cooperació entre tot el personal sigui sempre un pilar de treball. 

- Que del bon funcionament de tots i cadascun dels engranatges 

d’aquesta estructura organitzativa se’n derivi el bon funcionament del 

centre, essent tothom conscient de la seves responsabilitats, buscant 

l’apoderament, professionalitat, entusiasme i implicació de tots els 

membres de la comunitat educativa. 

- Plantejar un bon calendari de reunions i/o sessions de treball conegut i 

consensuat. 

- Plantejar unes dinàmiques de treball en equip clares, eficients, 

consensuades i conegudes per tothom, posant especial èmfasi en el 

desenvolupament de reunions i/o sessions de treball. Aquestes hauran 

de: 

o Tenir sempre un ordre del dia previ, conegut per tothom amb 

certa antelació i que sempre inclourà un punt de ‘torn obert de 

paraules’. 

o Assignar el rol de moderador/a  a  alguna de les persones que 

participin de la reunió i/o sessió de treball. Cal que aquesta 

persona tingui molt clar el seu rol de responsable del 

desenvolupament de la reunió (torns de paraula, acotar 

intervencions, reconduir el debat o la discussió i se surt del tema,  

diagnosticar i resumir quina és la posició de més consens....) 
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o Sempre es prendrà acta de les reunions on s’hi recolliran els 

acords presos, les informacions donades, etc. Aquestes actes es 

penjaran a la intranet de centre.  

La proposta d’organigrama que plantegem  fruit de la reflexió i l’experiència 

d’aquests vuit cursos i buscant la màxima eficiència i qualitat en el dia a dia del 

centre és la següent:  

Les tasques i responsabilitats de cada una de les comissions o càrrecs 

unipersonals quedaran molt ben definides a les NOFC del centre, així com els 

criteris de participació a les comissions del claustre, de distribució de càrrecs i 

de participació en el consell escolar del centre. 

Pel que fa a la vessant més singular d’organització del nostre centre, que 

també haurà de quedar recollida a les NOFC, la desenvolupem en aquest 

document ja que esdevé una proposta nova: 

INS FP DE 
CASTELLAR DEL 

VALLÈS 

PERSONAL PAS 
ÒRGANS 

UNIPERSONALS 

DIRECTOR/A 

SECRETARI/A 

CAP D'ESTUDIS 

ÒRGANS 
COL·LEGIATS 

CONSELL 
ESCOLAR 

COMISSIÓ 
PERMANENT 

COMISSIÓ 
CONVIVÈNCIA 

COMISSIÓ 
ECONÒMICA 

CLAUSTRE 
PROFESSORAT 

COMISSIÓ JARDI 

COMISSIÓ TALLER 

COMISSIÓ MAS 
OLIVET 

COMISSIÓ PAE 

ÒRGANS DE 
COORDINACIÓ 

COORDINACIÓ 
TAC 

COORDINACIÓ 
RISCOS LABORALS 

RESPONSABLE 
TALLER 

EQUIP DE 
TUTORS 

COORDINACIÓ 
PEDAGÒGICA 
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Òrgans de coordinació 

 Els equips docents 

El conjunt del professorat que imparteix docència a un grup d’alumnes 

constitueix l’equip docent de grup per tal d’actuar coordinadament en 

l’establiment de criteris a fi de garantir la correcta convivència del grup 

d’alumnes, la resolució de conflictes quan s’escaigui i la informació a les 

famílies. Aquest equip docent es constitueix en junta d’avaluació per fer el 

seguiment dels aprenentatges i adoptar les decisions resultants d’aquest 

seguiment. El tutor coordina l’equip docent del grup. 

 La comissió de qualitat  

La comissió de qualitat està constituïda per el coordinador de qualitat (cap 

d’estudis), el director i altres membres del claustre de professors. Aquesta 

comissió es reuneix periòdicament, convocada per el coordinador de 

qualitat. 

 La comissió de jardineria 

Formada per aquell professorat que per la seva formació i/o experiència 

professional està més directament vinculat a l’àmbit de la jardineria , el 

paisatgisme, la restauració del paisatge i el viverisme. Aquesta comissió  

les diverses pràctiques docents en els espais de l’institut per tal de 

coordinar-ne els usos garantint el desenvolupament dels aspectes 

curriculars dels diversos mòduls professionals i del Pfi. 

S’encarrega de definir les sortides tècniques del CFGM de Jardineria i 

floristeria i de 1r de CFGS de Paisatgisme i medi rural. 

També pot dinamitzar projectes o activitats paral·leles al centre vinculades 

a la jardineria , el paisatgisme, la restauració del paisatge i el viverisme 

 La comissió de producció agroecològica 

Formada per aquell professorat que per la seva formació i/o experiència 

professional està més directament vinculat a l’àmbit de l’agroecologia. 

Aquesta comissió  les diverses pràctiques docents en els espais de l’institut 

per tal de coordinar-ne els usos garantint el desenvolupament dels 

aspectes curriculars dels diversos mòduls professionals i del Pfi. 

S’encarrega de definir les sortides tècniques del CFGM de Producció 

agroecològica i de 2n de CFGS de Paisatgisme i medi rural.. 

També pot dinamitzar projectes o activitats paral·leles al centre vinculades 
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a l’agricultura i la ramaderia ecològica i a la sobirania alimentària. 

 

Òrgans de coordinació unipersonals 

 El professor tutor 

La tutoria i l’orientació dels alumnes formarà part de la funció docent. Tots 

els professors que formen part del claustre d’un centre poden exercir les 

funcions de tutor/a quan correspongui. 

Les funcions es concretaran al màxim a les NOFC del centre. 

  Tutors de FCT 

Proposem enumerar  i sistematitzar de forma molt clara i complerta les tasques 

d’aquell professorat que té hores assignades com a tutor/a de pràctiques en 

empresa (FCT). 

 La  coordinadora  d’informàtica 

Proposem com a funcions a banda de les habituals a la majoria de centres: 

a) Proposar a l’equip directiu del centre els criteris per a la utilització i 

l’optimització dels recursos informàtics i per l’adquisició de nous 

recursos. 

b) Assessorar al professorat en la utilització educativa de programes i 

equipaments informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-

lo sobre la seva formació permanent en aquest tema. 

c) Vetllar per a que al centre hi pugui haver una bona connexió a xarxa. 

 La coordinadora de prevenció de riscos laborals 

Són funcions del coordinador de prevenció de riscos laborals, a banda de 

les habituals, : 

a) Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla de 

seguretat i salut del centre.. 

b) Coordinar la formació dels treballadors del centre en matèria de 

prevenció de riscos laborals. 

c) Coordinar amb els diferents responsables el tractament de residus 

perillosos. 

d) Col·laborar amb el claustre amb el desenvolupament dins el currículum 

de l’alumnat dels continguts de prevenció de riscos. 
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 La responsable de biblioteca 

Serà la persona responsable d’engegar el projecte biblioteca, definint-lo i 

dinamitzant-lo de forma consensuada amb l’equip directiu. 

 El responsable de ‘solar’ 

El professor/a s’encarrega de coordinar els diferents projectes i pràctiques de 

l’espai ‘solar’ així com assumeix la responsabilitat de gestionar averies o altres 

problemes de l’espai. 

 Tutor  tècnic PAE 

Persona, juntament amb un membre de l’equip directiu de referència,  

responsable de dinamitzar projectes de centre vinculats a l’agroecologia. En 

primera instància, la comercialització dels productes produïts al centre 

 Tutor tècnic jardineria 

Persona, juntament amb un membre de l’equip directiu de referència,  

responsable de dinamitzar projectes de centre vinculats a la jardineria; 

catskills i altres. 

 Responsable taller 

Les tasques proposades són: 

a) Vetllar per l’ordre del taller i pel respecte per part de professorat i 

alumnat  dels protocols i normes pactades 

b) Fer inventari periòdicament 

c) Gestionar averies. 

 

En el plantejament d’un lideratge el màxim d’horitzontal possible com el que 

plategem en aquest projecte, caldrà tenir molt present l’acollida de personal 

nou al centre, tant personal docent com persona PAS (en el nostre centre 0,5 

conserge). 

Com que som un centre petit, tenim distribuïda l’acollida de la següent manera: 

La directora fa l’acollida al professorat nou al centre pel què fa a dinàmiques de 

funcionament i normativa de centre sempre entregant un document escrit amb 

les informacions imprescindibles per poder funcionar.  Més enllà de l’acollida 

inicial procurem fer un bon acompanyament els primers mesos buscant 

espais/temps de diàleg i valoracions amb aquestes persones. 



PROJECTE DE DIRECCIÓ 2020-2024  Berta Tasias Casanovas 
INSTITUT D’FP DE CASTELLAR DEL VALLÈS 

 30 

Pel que fa al personal de consergeria, aquesta rebuda és igual de 

imprescindible ja que plantegem el rol de conserge agrari per les 

característiques l’espai, cosa que requereix molt de diàleg amb el personal 

PAS. Aquesta acollida la durà a terme la secretària. 

La coordinadora pedagògica fa l’acollida al professorat nou en la vessant més 

de línia pedagògica del centre, metodologies, criteris en la definició d’activitats 

pràctiques, disponibilitat d’espais, sortides i tallers externs, compra de material 

fungible i un llarg etcètera; que també requerirà d’un acompanyament i 

seguiment els primers mesos. 

I més enllà del pla d’acollida i acompanyament que ens puguem plantejar des 

de l’equip directiu, cal que ens plantegem, sobretot, procurar que no es perdi 

l’ambient cooperatiu del claustre del nostre centre que, de ben segur, és el que 

més ajuda i facilita  l’acollida de personal nou. 

6. RETIMENT DE COMPTES 

 

El mecanisme de retiment de comptes proposat comporta retre comptes a tota 

la comunitat educativa, al Consell Escolar que la representa i a la Inspecció 

Educativa. Per fer-ho, es disposa de diferents formats d’informe i programes 

informàtics on buidar les dades dels indicadors del Centre. 

En general, ens basarem en els objectius anuals i el nivell d’assoliment 

establerts prèviament fixats en la PGA (on s’hauran concretat els objectius 

estratègic del Projecte de Direcció per a cada curs), les estratègies establertes i 

les activitats que s’han portat a terme (amb la seva avaluació, que inclogui el 

nivell i la qualitat d’execució i l’impacte en l’objectiu perseguit). Aquesta 

avaluació de les activitats, estratègies i del nivell d’assoliment dels objectius 

han de servir per reorientar les estratègies previstes, si escau. 
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A QUÍ? COM? QUAN? 

Claustre 
Presentació dels indicadors de centre 

(PGA) i el seu nivell d’assoliment (MAC) 
Claustre final de curs . 

Comunitat Educativa 

(Consell Escolar) 

Presentació dels indicadors de centre 

(PGA) i el seu nivell d’assoliment (MAC) 
Sessió final de curs. 

Consell de delegats 
Presentació dels indicadors de centre 

(PGA) i el seu nivell d’assoliment (MAC) 

Consell de delegats + 

assemblea oberta 

d’alumnat final de curs 

Administració 

educativa 

(Inspecció + SSTT) 

Presentació dels indicadors de centre 

(PGA) i el seu nivell d’assoliment (MAC) 
Juliol 
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