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Vaig començar a treballar a l’Institut Llobregat el curs 2009-2010 i des del primer 

moment ho vaig fer sempre amb la màxima professionalitat i, perquè no dir-ho, amb una elevada 

implicació personal.  

Tot i ser un institut amb una situació precària, un entorn desafavorit i un alumnat amb 

baixa motivació i rendiment acadèmic, durant aquests anys he vist com es milloraven algunes 

coses al centre: la convivència, el clima escolar, la motivació dels alumnes... però cap d’aquests 

aspectes era visible per a un entorn que ens desconeixia, que només s’alimentava dels rumors 

que infundadament s’escampaven pel barri i que anaven acompanyats per la situació de 

deixadesa i degradació de l’edifici i les seves instal·lacions. 

Per tot això, quan vaig se’m va proposar la direcció de l’Institut Nou de l’Hospitalet no hi 

vaig dubtar ni un moment. Per fi tenia l’oportunitat de fer créixer el nostre centre, de trencar amb 

aquesta mala imatge que tant ens ha perjudicat durant anys i d’aconseguir que els nostres 

alumnes tinguin les mateixes oportunitats i resultats que la resta d’instituts de l’Hospitalet, 

concretament del barri de Santa Eulàlia.  

El projecte de direcció que presento per al període 2018-2022 pretén transformar el 

centre d’acord amb un itinerari basat en dues línies d’intervenció: 

 La primera centrada en corregir la dinàmica del centre que ha provocat la greu crisi 

de matrícula i resultats. Vull millorar la imatge i el prestigi del centre, enfortir el treball en xarxa 

amb altres agents socioeducatius i obrir l’institut al barri mitjançant la participació en activitats 

externes que generin arrelament amb l’entorn. 

 La segona focalitzada en la millora pedagògica. Iniciarem el camí cap al treball 

competencial i cap a l’aprenentatge basat en projectes per aconseguir el desenvolupament 

integral de l’alumne. 

Cal dir que aquesta motivació no és exclusivament meva i que aquest projecte s’engega 

amb l’esforç, treball i implicació no només de l’equip directiu, sino de tot l’equip docent. És del tot 

imprescindible agrair el suport rebut pel claustre en aquesta etapa que engeguem. 

1. INTRODUCCIÓ 
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L’Institut Nou de l’Hospitalet neix l’1 de setembre de 2018 fruit de la segregació de 

l’Institut Llobregat en dos centres diferents: un de Cicles Formatius, que manté el nom original de 

Llobregat, i un altre d’ESO i Batxillerat (Institut Nou) que és el centre que dirigeixo. 

La decisió del Departament d’Ensenyament de la segregació del centre va estar 

motivada principalment per la baixa demanda en el procés de preinscripció que s’ha donat en els 

darrers anys i que ha anat empitjorant progressivament, així com l’increment d’alumnat en edat 

d’escolarització obligatòria tant en la zona on s’ubica el centre com en tot el districte. 

Aquesta baixa o gairebé nul·la preinscripció va directament lligada a la mala fama que el 

centre arrossega des de fa anys al barri. Per aquest motiu, una de les prioritats és el canvi de 

nom de l’institut que de moment, i fins que s’acabi el procés de selecció de nom, serà Institut Nou 

de l’Hospitalet. Enguany es manté la classificació com a centre de màxima complexitat com ja ho 

era el centre d’origen, l’Institut Llobregat. 

El curs 2018-2019 s’inicien molt canvis al centre, des de la renovació de tot l’equip 

directiu fins a la modificació d’aspectes fonamentals del projecte educatiu. 

L’Institut Nou està ubicat al barri de Santa Eulàlia, a l’Hospitalet de Llobregat, en una 

zona confrontant amb el barri Gornal i amb un entorn molt degradat (carrer Ferrer i Guàrdia s/n, 

cantonada av Carrilet, 08902 L’Hospitalet de Llobregat). Tot i que la zona està vivint una 

transformació urbanística molt important i s’està urbanitzant de manera accelerada, fins fa pocs 

anys ha estat una zona industrial i de camps. Arran la crisi econòmica moltes de les indústries 

que envolten l’edifici van cessar la seva activitat el que va fer que un entorn, ja de per si poc 

atraient, encara es deteriorés més amb les fàbriques abandonades i poca adequació dels carrers 

per part de les autoritats responsables. A aquests fets cal afegir que al mateix barri però a la 

zona centre i urbanitzada des de fa anys hi ha dos instituts més de secundària que són els que 

acullen a la majoria de la població en edat d’escolarització secundària. 

Aquestes condicions han fet que tradicionalment hagi estat un centre molt poc demanat 

en el procés de preinscripció i que els alumnes que s’ha matriculat ho hagin fet per derivació de 

l’oficina municipal d’escolarització i no per decisió pròpia. La conseqüència de tot plegat han 

estat grups molt reduïts d’alumnes de fins a 15 centres de procedència diferents i amb una 

intensitat de matrícula viva massa elevada tant per arribada continua de nouvinguts com per 

2. CONTEXTUALITZACIÓ 
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trasllat dels nostres alumnes a altres centres més propers al seu habitatge. Aquests fets han 

dificultat molt la gestió de les aules i el treball sistemàtic amb els grups d’alumnes. 

També cal afegir que no s’ha donat una estabilitat de plantilla adequada. Un dels motius 

ha estat que fins ara les classes de Batxillerat es duien a terme a l’edifici que ara acollirà només 

els Cicles Formatius pel que el professorat havia d’anar d’un centre a l’altre, edificis separats per 

uns 800m. Aquesta mobilitat, que afectava inevitablement els horaris dels docents, sempre ha 

condicionat la voluntat de permanència al centre. 
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3.1. INFRAESTRUCTURA 

L’edifici és una antiga escola d’EGB d’una línia que només disposa de dues plantes. A la 

primera planta hi ha 8 aules, un despatx, lavabos de nois i lavabos de noies i a la planta baixa 

trobem un espai dedicat a la biblioteca, un laboratori, una aula de tecnologia, una aula 

d’informàtica, quatre aules petites per un màxim de 15 alumnes que actualment es fan servir per 

1r i 2n de Batxillerat, aula d’acollida i aula de desdoblaments, consergeria, un despatx de 

direcció, una petita sala de professors, lavabos de noi i lavabos de noies, un lavabo de 

professors i un lavabo adaptat. El centre no disposa de gimnàs i l’educació física es fa al pati. El 

pati es un espai de més de 4000m² amb una zona de pista de futbol que ocupa una cinquena 

part i la resta és zona de terra amb arbres i males herbes. 

La inversió en el manteniment del centre ha estat escassa durant molts anys i totes les 

instal·lacions així com el material informàtic es troben en un estat molt deficient i precari, fet que 

agreuja la imatge que hi ha de l’institut i que alhora dificulta la tasca docent. La zona exterior de 

l’institut tampoc ha tingut gaire manteniment i donat és la part més visible, la imatge que es té del 

centre al barri és la d’un institut amb poc recursos i poc interès del claustre per la seva millora. 

Fins aquest curs el batxillerat s’impartia a l’edifici de Cicles Formatius i els 

Departaments didàctics també estaven en aquell edifici. Amb motiu de la segregació es va haver 

de traslladar tot el material al nou institut durant el mes de juliol. Aquest trasllat comporta una 

situació complicada ja que no es disposa d’espais físics per ubicar tot el material i aquest s’ha 

hagut de col·locar en armaris als passadissos i espais comuns. 

La manca d’espais per aquest curs, i els següents, és una de les majors preocupacions 

d’enguany ja que, per començar, no disposem ni de 9 aules grans, que són els grups-classe que 

tenim, ni d’espais de treball per al professorat o per rebre als pares, ni d’espai per guardar 

adequadament tot el material didàctic dels actuals departaments. Tot i que a l’exterior de l’edifici 

hi ha prou espai com per ubicar algun mòdul prefabricat que ens alliberaria de totes aquestes 

pressions, des del Departament d’Ensenyament se’ns va comunicar que de moment la 

instal·lació d’aquests no és possible. 

3. DIAGNOSI 
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3.2. ESTUDIS QUE S’IMPARTEIXEN 

El curs 2018-2019 el centre impartirà els estudis d’ESO i Batxillerat amb la següent 

distribució de grups: 

- 3 grups de 1r d’ESO 

- 1 grup de 2n d’ESO 

- 1 grup de 3r d’ESO 

- 2 grups de 4t d’ESO 

- 1 grup de 1r BATX 

- 1 grup de 2n BATX. 

Al Batxillerat s’ofereixen quatre modalitats: humanístic, social, científic i tecnològic. 

 

3.3. ALUMNAT 

L’alumnat procedeix majoritàriament del barri de Santa Eulàlia però també del Gornal, 

Bellvitge, Pubilla Cases, Collblanc i La Torrassa. 

Les característiques sòcio-econòmiques i culturals de l’entorn dels estudiants que 

acudeixen a aquest Institut són molt diverses tenint en compte l’amplitud de la seva procedència 

geogràfica. Cal assenyalar també, com he dit abans, que l’increment de la immigració 

extracomunitària als barris de L’Hospitalet de Llobregat s’ha reflectit àmpliament al centre durant 

anys. 

El fet de ser un centre fronterer entre dos barris fa que reculli alumnat d’un entorn 

territorial i cultural molt ampli, la qual cosa dóna una major heterogeneïtat i diversitat d’alumnat. 

Com ja he dit abans, la demanda del centre durant el procés de preinscripció 

acostumava a ser molt baixa, 5 preinscripcions a 1r d’ESO amb un oferta de 60 places el curs 

17-18 (2 de germans al centre, 2 acompanyades de la promotora gitana del barri i 1 sense 

condicionants previs). Els alumnes que s’acabaven matriculant eren, per tant, d’un nombre molt 

elevat de diferents centres de procedència el que dificulta la cohesió a l’institut durant un període 

important de temps i un esforç extra per part del professorat per aconseguir bones dinàmiques a 

l’aula. 

Aquest curs i després de les portes obertes i reunions amb les escoles de primària de la 

zona que el nou equip directiu ha realitzat, aquest números s’han vist àmpliament millorats: 12 
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preinscripcions com a 1a opció, 22 com a segona, que sumats a la resta d’opcions , han fet que 

al setembre es comencés el curs amb una matrícula de 58 alumnes a 1r d’ESO. 

En aquests moments la matrícula és de 176 alumnes a l’ESO (66 a 1r, 30 a 2n, 27 a 3r i 

53 a 4t). El percentatge d’alumnat nouvingut és del 20%. A Batxillerat la matrícula és de 21 

alumnes a 1r i 17 a 2n. 

Pel curs 18-19 hi ha un augment clar de la matrícula ja que a 1r d’ESO s’ha incrementat 

en dos el nombre de grups assignats. 

L’actual equip directiu ha disposat de pocs recursos i temps per poder fer una bona 

difusió del nou projecte, però les accions que s’han pogut dur a terme s’han reflectit molt 

positivament al procés de preinscripcions. 

 
3.4. FAMÍLIES 

La implicació de les famílies a la vida del centre és nul·la. Existeix un AMPA que es va 

crear fa dos anys amb el suport de dues mares de l’Institut per resoldre el problema legal de la 

socialització de llibres. L’única finalitat és tenir un compte corrent on es puguin ingressar els 

diners del projecte de socialització de llibres, projecte que gestiona el centre ja que les mares 

integrants de l’AMPA no poden assumir aquesta feina. 

 
3.5. PROFESSORAT 

El claustre de l’Institut Nou està format per 29 professors dels quals només 12 són 

funcionaris, 10 definitius i 2 en comissió de servei. És a dir, més de la meitat del professorat és 

interí, fet que condiciona l’estabilitat de la plantilla. 

És un claustre relativament jove molt predisposat a la innovació el que ha fet que el 

canvi de direcció i els canvis metodològics que es volen introduir hagin estat molt ben rebuts. 

Pels propers cursos i per tal de mantenir i donar continuïtat al projecte educatiu que s’ha 

iniciat al mes de setembre s’hauran de perfilar alguns llocs de treball i intentar assegurar 

l’estabilitat de la plantilla actual. 
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3.6. PAS 

El centre també disposa de dues persones d’administració i serveis, una administrativa i 

una subalterna, les dues funcionàries amb plaça definitiva al centre. Ambdues són persones molt 

implicades en el funcionament de l’institut i que participen i col·laboren activament en les 

activitats que es proposen. 

 
3.7. TÈCNICA D’INTEGRACIO SOCIAL 

El centre compta també amb una Tècnica d’integració social (TIS) que s’encarrega, entre 

d’altres, de la dinamització del pati i la gestió de l’aula de reparació juntament amb un membre 

de l’equip directiu. També és una persona ben integrada al centre i molt participativa que s’ha 

convertit en una figura de referència per molts alumnes. 

 
3.8. DOCUMENTACIÓ DE CENTRE 

En ser un institut de nova creació s’han d’elaborar tots els documents de centre: 

 PEC (Projecte Educatiu de Centre) 

 NOFC (Normes de Funcionament i Organització de centre) 

 PCC (Projecte Curricular de centre) 

 PL (Projecte Lingüístic) 

 PAT (Pla d’acció tutorial) 

 Pla TAC 

 Projecte de convivència 

 Pla d’emergència 

 

3.9. ANÀLISI DELS INDICADORS DE SISTEMA (SIC) 

Cal aclarir que l’anàlisi fa referència als indicadors dels darrers 4 cursos de l’Institut 

Llobregat. 

3.9.1. Indicadors de context 

   Participació de les famílies: tot i que existeix un AMPA és absolutament simbòlica i la 

participació de les famílies a la vida escolar és nul.la. 

   Diversitat significativa: el tant per cent d’alumnes amb necessitats educatives especial, 

específiques i de nova incorporació supera amb escreix la mitjana de Catalunya. 
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   Nacionalitat alumnat: gairebé un 42 % de l’alumnat és de nacionalitat estrangera, 

percentatge molt per sobre de la mitja de la resta de centres (12%). 

   Programes de diversificació curricular: al voltant d’un 7% d’alumnes de 3r i 4t d’ESO 

participen en programes de diversificació curricular en col·laboració amb entitats del 

barri. 

   Plans individualitzats: gairebé un 40% de l’alumnat disposa d’un pla individualitzat. 

   Mobilitat: El grau de mobilitat de l’alumnat és bastant gran: molts alumnes que comencen 

a primer d’ESO no acaben a 4t ja que o bé tornen al seu país d’origen, canvien de centre 

dintre del mateix barri o simplement abandonen. La mobilitat del professorat s’ha reduït 

els darrers dos cursos gràcies a les confirmacions d’interins per part de la direcció. 

   Índex de demanda d’escolarització: el baix índex de demanda és la major preocupació i 

millorar-o és un dels principals objectius. En cap cas supera el 0.3 i concretament el curs 

17-18, de 60 places ofertes només va haver-ho 5 preinscripcions a 1r d’ESO. 

   Absències de l’alumnat: tot i que els indicadors reflecteixen un alt percentatge 

d’absentisme aquest es justifica per l’elevat nombre d’alumnes que no assisteixen al 

centre perquè tornen al seu país i no tramiten la baixa al centre correctament. 

  Absència de professorat: 

justificades. 

totes les absències de professorat són degudament 

 

3.9.2. Indicadors de resultats 

   Graduats en ESO i Batxillerat. Repeticions: El percentatge d’alumnes que graduen 

tant a l’ESO (66%) com a Batxillerat (50%) està per sota de la mitjana i allunyat dels 

valors desitjats. La superació de les àrees per cursos no segueix una trajectòria lineal. 

Hi ha pocs alumnes que es presenten a les PAU (6 el curs 17-18) dels quals han 

aprovat el 100% durant els darrers 4 cursos. El nombre de repetidors és molt baix ja 

que la majoria d’alumnes susceptibles de fer-ho tenen PI i sempre s’ha facilitat la seva 

promoció. 

   Índex d’abandonament: cal contextualitzar aquest indicador ja que la majoria 

d’alumnes que abandonen sense obtenir el graduat en educació secundària són 

alumnes nouvinguts que arriben a l’institut a 4t i que no volen repetir. 

 
3.9.3. Indicadors de recursos 

   Ràtio: tots els grups de l’institut estan per sota del nombre d’alumnes d’altres centres 

de les mateixes característiques, per tant la ràtio professor/alumne és molt bona. 
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3.10. PROVES EXTERNES DE 4t ESO 

Els resultats indiquen que excepte en llengua castellana i anglesa, en què la mitja 

s’aproxima lleugerament a la mitja de Catalunya, a la resta de competències el nivell està molt 

per sota del desitjable. 

Si analitzem els darrers quatre anys s’observa uns resultats molt desiguals depenent del 

curs, no hi ha una evolució lineal, sinó que depèn de la promoció. És probable que els resultats 

també es vegin afectats per la mobilitat del professorat. 
 

 Curs 2016-2017 Centre Curs 2016-2017 Catalunya 

Competència lingüística: 

Llengua catalana 
 

45.83 % 

 
88.54 % 

Competència lingüística: 

Llengua castellana 

 
81.48 % 

 
89.86 % 

Competència lingüística: 

Llengua anglesa 
 

79.17 % 
 

85.60 % 

Competència 

matemàtica 

 
66.67 % 

 
85.16 % 

Competència 

científicotecnològica 
 

58.33 % 
 

88.44 % 

 
3.11. DAFO 

Cal tenir en compte que aquesta DAFO, igual que l’anàlisi dels indicadors i de resultats 

de les proves externes, pren com a referència les dades i la informació de què disposo pels 

cursos treballats a l’Institut Llobregat. 

El que s’extreu d’aquest anàlisi és que les dificultats més grans amb les que m’enfronto 

són els baixos resultats acadèmics, la manca de recursos econòmics, unes instal·lacions 

precàries i amb poc manteniment que donen una imatge molt dolenta del centre i unes famílies 

sense vinculació amb l’institut ni participació a la vida d’aquest. 

D’altra banda, la part positiva és un equip docent ben cohesionat i amb moltes ganes de 

tirar endavant un projecte educatiu nou amb una àmplia presencia de projectes d’innovació 

educativa. 
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AMENACES OPORTUNITATS 

Mala fama del centre 
Instal•lacions precàries i en mal estat 
Pocs recursos econòmics 
Instal·lacions precàries 
Entorn degradat 
Percentatge elevat d'alumnat 
nouvingut 
Nul·la vinculació de les famílies 
Emplaçament del centre 
Mobilitat professorat 

Canvi nom 
Canvi equip directiu 
Canvi projecte pedagògic 
Inici de projectes d’innovació 
educativa 
Disposar d'una TIS 
Bona resposta per part de les escoles 
de l'entorn 
Participació en la Xarxa de 
Competències Bàsiques 
Participació en el projecte GEP 
Increment població en edat escolar a 
la zona arran la urbanització de 
l'entorn 
Bona resposta de col·laboració de les 
direccions de les escoles de primària 
adscrites 
Ús de xarxes socials 
Ús de noves tecnologies 

FORTALESES DEBILITATS 

Equip directiu ben cohesionat 
Majoria d'equip docent disposat a tirar 
endavant el nou projecte pedagògic 
Predisposició de l’equip docent a la 
formació contínua 
Bon clima de centre 
Biblioteca activa i ben consolidada 
Participació en el PEE (Pla Educatiu 
d'Entorn) 
Suport de les diferents administracions 
(Departament d’Ensenyament i 
Ajuntament) 
Suport de la Inspecció educativa 
Suport d’entitats del barri 
Jornada compactada 
Grup de mediació 
Departament d’orientació educativa 
ampli i ben cohesionat 
Espai exterior de grans dimensions per 
realitzar activitats que obrin el centre al 
barri i a l'entorn. 
Projecte de socialització de llibres 
PAS molt implicat i amb una tasca 
impecable 

Resultats baixos en les proves 
externes 
Baix nombre de graduats en ESO 
Poca vinculació amb l'entorn 
Gran nombre de professorat interí 
Matrícula viva 
Baix coneixement de la llengua 
vehicular per part dels alumnes i 
famílies. 
Manca d'espais 
Manca de formació del professorat en 
ABP i TIC 
Manca d'AMPA durant molts anys 
Manca de documentació estratègica 
Reunions poc productives 
Elevat número d’alumnes amb Pla 
Individualitzat 
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Per poder establir uns objectius coherents amb les necessitats reals del centre considero 

que les principals fonts d’informació són les pròpies del centre, és a dir, indicadors, avaluacions 

externes tant de competències d’alumnat com l’AVAC per part d’inspecció educativa, resultats 

acadèmics, etc. 

 
Un cop revisades i avaluades totes aquestes dades cal prendre com a referència i font 

d’informació el marc legal i teòric amb tots els referents normatius del Departament 

d’Ensenyament, concretament: 

 

   LLEI 12/2009 , del 10 de juliol, d’educació (LEC), art.144. 

   DECRET 102/2010 , de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

   DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 

personal directiu professional docent. 

  RESOLUCIÓ ENS/57/2012, de 23 de gener, sobre el procediment per obtenir 

l’acreditació de directiu professional docent (modificació a RESOLUCIÓ ENS/282/2012 , 

de 17 de febrer). 

   DECRET 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de la direcció dels 

centres educatius públics i del personal directiu professional docent. 

   RESOLUCIÓ ENS/2785/2017, de 28 de novembre, de convocatòria de concurs de 

mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents 

del Departament d'Ensenyament. 

 

També he tingut en compte la documentació de suport teòric que se’ns ha proporcionat al 

curs específic de formació per a la incorporació a l'exercici de la direcció organitzat pel 

Departament d’Ensenyament i d'acord amb el que estableix el Decret 155/2010, de 2 de 

novembre (DOGC núm. 5753). Entre d’altres materials cal destacar: 

 

   Ofensiva de país a favor de l èxit escolar. 

   PONT, B.; NUSCHE, D.; MOORMAN,H. Mejorar el liderazgo escolar, Volumen 1:política 

i práctica. OCDE. 2009. 

   HARGREAVES, A. Y FINK, D. (2008). El Liderazgo Sostenible. Siete principios para el 

liderazgo en centros educativos innovadores Madrid:Morata. 

4. FONTS D’INFORMACIÓ 
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   Quaderns d’avaluació (CSA Departament d’Ensenyament) Informe PISA (OCDE). 

   Informe McKinsey ( McKinsey & Company) Informe Eurydice (EACEA – Comissió 

Europea) CSA Quaderns d’avaluació PISA 2012. 

   Històric avaluacions censals, consultant el Portal del centres. 

   Eurydice, red europea de información sobre la educación. 

   Mckinsey & Company. Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del 

mundo para alcanzar sus objetivos. Setembre de 2007. 

   Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu . Quaderns d’avaluació resultats 

PISA 2012. 

   Blog d'Alberto del Pozo. 
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Objectiu 1: Millorar dels resultats acadèmics 

ESTRATÈGIES ACTIVITATS INDICADORS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ 

1.1. Incorporació del Treball per 
projectes com a innovació 
educativa a l’ESO. 

1.1.1. Incorporació del treball per 
projectes a 1r. 
1.1.2. Incorporació del treball per 
projectes a 2n ESO. 
1.1.3. Incorporació del treball per 
projectes a 3r ESO. 
1.1.4. Incorporació del treball per 
projectes a 4t ESO. 
1.1.5. Formació professorat en 
metodologia ABP. 
1.1.6. Creació d’un  banc de 
projectes adaptat per nivells 
educatius. 

1.1.1. Nombre de projectes 
anuals a 1r d’ESO. 
1.1.2. Nombre de projectes 
anuals a 2n d’ESO. 
1.1.3. Nombre de projectes a 3r 
d’ESO. 
1.1.4. Nombre de projectes a 4t 
d’ESO. 
1.1.5. Nombre de professorat 
que participa en la formació. 
1.1.6. Nombre de projectes 
incorporats. 

Cap d’estudis. 
Coordinadora pedagògica. 

 1r 
any 

2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Act 
1.1.1 

X X X X 

Act 
1.1.2 

 X X X 

Act 
1.1.3 

  X X 

Act 
1.1.4 

  X X 

Act 
1.1.5 

X X X X 

Act 
1.1.6 

X X X X 

1.2. Consolidació del Pla de 
Lectura a ESO. 

1.2.1. Creació del Club de lectura 
a ESO. 
1.2.2. Consolidació de l’ús i 

1.2.1. Nombre d’alumnes 
participants al Club de lectura. 
1.2.2. Nombre de serveis que 

Cap d’estudis. 
Coordinadora pedagògica. 
Coordinador de BE. 

. 1r 
any 

2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Act 
1.2.1 

 X X X 

5. OBJECTIUS 

5.1. MILLORAR EL NIVELL COMPETENCIAL DE L’ALUMNAT 

Indicadors: Resultats acadèmics i de proves diagnòstiques. 
Responsable recollida: Cap d’estudis 
Responsable anàlisi: Equip Directiu 
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 serveis de la Biblioteca Escolar. 

1.2.3. Organització de xerrades 
per part d’especialistes per 
fomentar el gust per la lectura de 
diferents gèneres. 

ofereix la BE. 
1.2.3. Nombre de xerrades per 
curs escolar. 

 Act 
1.2.2 

X X X X 

Act 
1.2.3 

 X X X 

1.3. Organització estructura 
didàctica per àmbits. 

1.3.1.   Creació àmbit lingüístic. 
1.3.2. Creació àmbit científic- 
tècnic. 
1.3.3. Creació àmbit científic- 
humanístic. 

 1.3. Nombre d’àmbits creats Cap d’estudis 
Coordinadora pedagògica 

. 1r 
any 

2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Act 
1.3.1 

   X 

Act 
1.3.2 

   X 

Act 
1.3.3 

   X 

1.4. Reducció del nombre de 
professors dels equips docents 
de 1r i 2n d’ESO. 

1.4.1. Distribució de la càrrega 
lectiva del professorat de 1r i 2n 
d’ESO per àmbits. 

1.4.1. Nombre de professors a 1r 
i 2n d’ESO 

Cap d’estudis  1r 
any 

2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Act 
1.4.1 

X X X X 

1.5. Integració real de les noves 
tecnologies com a eines 
d'aprenentatge 

1.5.1. Incorporació progressiva 
del moodle a totes les matèries. 
1.5.2. Incorporació d’altres 
recursos digitals. 

1.5.1. Nombre de matèries que 
incorporen moodle. 
1.5.2. Nombre de matèries que 
incorporen recursos digitals. 

Equip directiu 
Equips docents 

 1r 
any 

2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Act 
1.5.1 

X X X X 

Act 
1.5.2 

X X X X 
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Objectiu 2: Millorar la competència en llengua anglesa dels alumnes del centre 

ESTRATÈGIES ACTIVITATS INDICADORS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ 

2.1. Introducció del projecte 
GEP. 

2.1.1. Formació al professorat en 
metodologia AICLE. 
2.1.2. Elaboració de 
materials/recursos de Ciències 
Naturals.. 
2.1.3. Implementació del GEP a 
Ciències Naturals. 
2.1.4. Elaboració de 
materials/recursos de Ciències 
Socials. 
2.1.5. Implementació del GEP a 
Ciències Socials. 

2.1.1. Nombre de professors que 
es formen en AICLE. 
2.1.2.Nombre de materials de 
CN dintre del projecte GEP. 
2.1.3. Hores de CN en anglès a. 
2.1.4. Nombre de materials de 
CS dintre del projecte GEP. 
2.1.5. Nombre d’hores de CS en 
anglès. 

Coordinadora pedagògica 
Grup impulsor GEP 

 1r 
any 

2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Act 
2.1.1 

X X X X 

Act 
2.1.2 

X X X X 

Act 
2.1.3 

X X X X 

Act 
2.1.4 

X X X X 

Act 
2.1.5 

X X X X 

2.2. Consolidació auxiliar de 
conversa en llengua anglesa a 
tots els cursos de l’ESO. 

2.2.1. Intervenció de l’auxiliar de 
conversa a tots els grups de 
l’ESO. 

2.2.2. Nombre d’hores d’auxiliar 
de conversa 

  Cap d’estudis  1r 
any 

2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Act 
2.2.1 

X X X X 
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Objectiu 3: Consolidar la participació de les famílies i alumnes al centre 

ESTRATÈGIES ACTIVITATS INDICADORS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ 

3.1. Consolidació de la 
participació famílies. 

3.1.1. Creació de l’AMPA del 
centre. 
3.1.2. Realització de reunions 
amb l’AMPA, mínim una 
trimestral. 
3.1.3. Elecció de mares 
delegades. 
3.1.4. Realització de reunions 
periòdiques amb les mares 
delegades (mínim una al 
trimestre). 

3.1.1. Existència o no de l’AMPA 
3.1.2. Nombre de pares de 
l’AMPA que assisteixen a les 
reunions. 
3.1.3. Nombre de mares que es 
presenten. 
3.1.4. Nombre de mares 
delegades que assisteixen a les 
reunions. 

Directora . 1r 
any 

2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Act 
3.1.1 

X    

Act 
3.1.2 

X X X X 

Act 
3.1.3 

X X X X 

Act 
3.1.4 

X X X X 

3.2. Consolidació de la 
participació alumnes. 

3.2.1. Millora de la formació de 
l’alumnat (curs delegats). 
3.2.2. Participació dels alumnes 
a les jornades de Portes Obertes 
com a dinamitzadors d’activitats. 
3.2.3. Potenciació de 
l’Assemblea d’estudiants 
3.2.4. Dinamització d’activitats 

3.2.1. Nombre d’alumnes que es 
presenten a les eleccions de 
delegat. 
3.2.2. Nombre d’alumnes que 
participen a les jornades de PO. 
3.2.3. Nombre d’alumnes 
participants 
3.2.4.1. Nombre d’activitats 

Directora 
Cap d’estudis 

 1r 
any 

2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Act 
3.2.1 

 X X X 

Act 
3.2.2 

X X X X 

Act 
3.2.3 

 X X X 

5.2. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL DEL CENTRE. 

Indicadors: 1. Nombre de pares participants en les activitats de centre. 
2. Nombre d’alumnes participants en les activitats de centre. 

Responsable recollida: Directora i Coordinadora pedagògica. 
Responsable anàlisi: Equip directiu. 
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 dirigides a l’hora d’esbarjo per 

part dels alumnes. 
dirigides per alumnat. 
3.2.4.2. Nombre d’alumnes 
dinamitzadors 

 Act 
3.2.4 

 X X X 

3.3. Incorporació de les  
jornades esportives en horari no 
lectiu. 

3.3.1. Realització de jornades 
esportives entre alumnes, 
alumnes-famílies i famílies. 

3.3.1 Nombre d’alumnes i de 
famílies que participen a les 
jornades. 

  Directora 
  Cap d’estudis 

. 1r 
any 

2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Act 
3.3.1 

 X X X 

 

 

 

 
 

 

 

Objectiu 4: Augmentar la preinscripció a 1r d’ESO 

ESTRATÈGIES ACTIVITATS INDICADORS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ 

4.1. Millora de la coordinació 
amb entitats i escoles de 
l’entorn. 

4.1.1. Participació en els 
seminaris de coordinació amb 
les escoles adscrites. 
4.1.2. Realització d’activitats 
conjuntes amb les escoles de 
primària: jornades esportives, 
English Day, Stem day, etc. 
4.1.3. Participació en el traspàs 
d’informació  sobre  alumnes  de 

4.1.1. Nombre de reunions de 
coordinació. 
4.1.2. Nombre d’activitats en las 
que participem. 
4.1.3. Nombre d’escoles amb les 
que es fa el traspàs d’informació. 

Coordinadora pedagògica. . 1r 
any 

2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Act 
4.1.1 

X X X X 

Act 
4.1.2 

X X X X 

Act 
4.1.3 

X X X X 

5.3. MILLORAR LA PROJECCIÓ DEL CENTRE 

Indicador: Preinscripcions per a 1r d’ESO en el període marcat pel Departament. 
Responsable recollida: Secretari. 
Responsable anàlisi: Equip directiu. 



Projecte de direcció de l’Institut Nou de l’Hospitalet 2018-2022 

21 

 

 

 
 6è.        

4.2. Col·laboració amb les 
AMPA dels centres adscrits. 

4.2.1. Promoció d’activitats 
conjuntes entre les AMPA de 
l’Institut i de les Escoles 
adscrites. 

4.2.1. Nombre d’activitats 
realitzades. 

Directora . 1r 
any 

2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Act 
4.2.1 

 X X X 

4.3. Millora de l’edifici i les 
instal·lacions per tal d’oferir una 
visió positiva als vianants i al 
veïnat. 

4.3.1. Millora i manteniment de la 
zona arbrada. 
4.3.2. Arranjament de les aules 
(armaris, persianes, pintura...) 

4.3. Nombre d’actuacions de 
millora realitzades 

Directora 
Secretari 

 1r 
any 

2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Act 
4.3.1 

X X X X 

Act 
4.3.2 

X X X X 

4.4. Difusió del centre a internet 
i en les xarxes socials. 

4.4.1. Creació d’un web nou. 
4.4.2. Creació de compte 
d’Instagram 
4.4.3. Creació de compte de 
Twitter. 
4.4.4. Actualització del web. 
4.4.5. Actualització del compte 
d’Instagram. 
4.4.6. Actualització del compte 
de Twitter. 

4.4.1.Nombre de visites a 
l’apartat de notícies del web del 
centre. 
4.4.2.Nombre de seguidors a 
Instagram. 
4.4.3.Nombre de seguidors a 
Twitter. 
4.4.4.Nombre d’entrades al web. 
4.4.5.Nombre d’entrades al 
compte d’Instagram. 
4.4.6.Nombre d’entrades al 
compte de Twitter. 

Director 
Cap d’estudis 
Coordinador informàtic 
Community manager 

 1r 
any 

2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Act 
4.4.1 

X X X X 

Act 
4.4.2 

X X X X 

Act 
4.4.3 

X X X X 

Act 
4.4.4 

X X X X 

Act 
4.4.5 

X X X X 

Act 
4.4.6 

X X X X 

4.5.Millora de la coordinació 
amb entitats de l’entorn. 

4.5.1. Participació en projectes 
de ciutat. 
4.5.2. Consolidació de convenis i 
projectes com Som-hi, Tandem, 
Plàudite... 

4.5.1.Nombre de projectes de 
ciutat en els què l’institut té 
representació 
4.5.2.Nombre de projectes 
realitzats al centre. 

Cap d’estudis 
Coordinadora pedagògica. 

 1r 
any 

2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Act 
4.5.1 

X X X X 

Act 
4.5.2 

X X X X 
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Objectiu 5: Elaborar la documentació estratègica del centre. 

ESTRATÈGIES ACTIVITATS INDICADORS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ 

5.1.Redacció de les NOFC 5.1.1. Redacció dels diferents 
documents. 
5.1.2. Presentació al consell 
escolar. 
5.1.3. Presentació i aprovació al 
claustre. 

Nombre de documents elaborats. Equip directiu. 
Caps de departaments o 
àmbits. 
Equips docents. 

. 1r 
any 

2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 5.2.Redacció del PEC 

5.3.Redacció del Projecte 
Lingüístic (PL). 

Act 
4.5.1 

X X X X 

5.4. Redacció del PAT 

5.5. Redacció del PCC Act 
4.5.2 

X X X X 

5.6. Redacció de la PGA 

5.7. Redacció pla d’emergència. Act 
4.5.3 

X X X X 

5.8. Redacció del projecte de 
convivència. 

5.4. ELABORAR ELS DOCUMENTS D’ORGANITZACIÓ I DE GESTIÓ DEL CENTRE 

Indicador: Documents elaborats 
Responsable recollida: Director. 
Responsable anàlisi: Equip directiu. 
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6.1. ORGANIGRAMA 
 

 
 
 

6.2 DISTRIBUCIÓ DE RESPONSABILITAT 

L’equip directiu elaborarà un document que recollirà les responsabilitats i tasques que 

cada càrrec ha de desenvolupar. Aquest document ha de servir de guia tant al professorat per 

orientar la seva feina com a l’equip directiu per avaluar les tasques realitzades. L’avaluació per 

part de la direcció serà continuada i orientadora. 

Considero imprescindible pel bon funcionament del centre que tot el professorat conegui 

les funcions i responsabilitats que té atribuïdes depenent del càrrec que desenvolupi ja que 

només així es pot treballar de manera eficient. 

6. CONCRECIÓ DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
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6.3 REUNIONS 
 

Les reunions de professors es celebraran sempre dimecres a la franja d’entre les 15’30 i 

les 17’30, excepte les de projectes, cap de departaments, atenció a la diversitat i equip directiu 

que es realitzaran al matí en diferents franges horàries. 

Aquestes reunions han de ser mecanismes de coordinació efectius on la comunicació 

sigui un element clau. Fins ara les reunions havien estat bàsicament informatives i no donaven 

peu a la iniciativa pel que ara fomentarem la participació i treball col·laboratiu de tot el 

professorat a fi d’assolir fites comunes, tant organitzatives com pedagògiques, amb el màxim 

d’implicació del claustre. 

Totes les reunions es convocaran via Google Calendar, s’informaran també a la pissarra 

de la sala de professors i es penjaran al Drive del centre les actes així com tots els documents de 

centre. 
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En aquests moments de canvis tan significatius al centre considero molt important saber 

transmetre la idea i el compromís d’un lideratge distribuït. Som un equip en el que tots els actors 

de la comunitat educativa, tenim la responsabilitat d’assolir els objectius d’un projecte que és 

comú a tots. 

Com a directora pretenc impulsar un model de direcció que sap escoltar, que és empàtic, 

que promou la iniciativa autònoma, el compromís i la responsabilitat dels membres i grups que 

formen la comunitat (alumnes i tutors, equips docents, departaments, coordinadors i Equip 

Directiu) sense delegar projectes i tasques simplement, sinó transferint la capacitat de liderar-los, 

fent copartícips a cadascun d’aquests “líders” del projecte i de l’èxit comú. En definitiva, un model 

que promogui i faciliti l'aparició de persones disposades a assumir responsabilitats sobre 

iniciatives, projectes i encàrrecs. Un estil de direcció cooperatiu, que dóna exemple implicant-se i 

surt del despatx en el sentit més ampli de l’expressió. Que està al costat de qui ho necessita, que 

avalua contínua i sistemàticament, no per jutjar, sinó per donar suport i col·laborar intentant 

reduir al màxim els fracassos que es poden preveure així com per impulsar els canvis necessaris 

per a una millora contínua. 

Proposo un model de gestió transparent que rendeix comptes amb comunicació i 

claredat. Un estil de direcció que treballa en equip, que pren les decisions per consens, que 

pretén donar veu i vida a les relacions entre tots els agents de la comunitat educativa per afavorir 

la implicació i el compromís en la vida escolar i en l’èxit educatiu. 

Una direcció que sàpiga delegar funcions i responsabilitats, impulsant la motivació i 

desenvolupament professional amb una política de formació contínua vinculada a necessitats i 

projectes de centre i generant un clima de relacions positiu. Que promou el treball col·laboratiu 

dels equips docents per assolir el progrés de l’alumnat. 

En definitiva un lideratge d’equip, compromès i responsable. 

7. LIDERATGE 
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El retiment de comptes m’ha de permetre actuar amb transparència a partir de la 

informació rellevant amb la que establir valoracions de les actuacions que es realitzen al centre; 

m’obliga a avaluar de forma precisa els resultats obtinguts i incorporar-los a la presa de 

decisions, i fomenta el fet de tenir en compte les opinions dels diferents grups que participen en 

les activitats del centre. 

Cal retre comptes a l’Administració educativa i, específicament, a Inspecció. Això ho faré 

mitjançant la Memòria anual de centre, el retiment de comptes econòmics i altres informacions 

que se’m requereixin. Així mateix, cal retre comptes a la comunitat escolar específica de l’Institut: 

el Consell Escolar, el Claustre de professors, les famílies i l’AMPA. 

La Memòria anual de centre és un document fonamental amb el que es fa una avaluació 

del grau d’assoliment dels objectius anuals del centre, que han de ser coherents amb els 

objectius que presento en aquest projecte. I, en el cas que el grau d’assoliment no sigui 

satisfactori, s’hauran de proposar les accions correctives pertinents. Caldrà comunicar el grau 

d’assoliment dels objectius amb els valors dels indicadors com a evidència i amb perspectiva de 

progrés al claustre, al consell escolar i a l’administració com a mínim una vegada a l’any (a final 

de curs) o quan es consideri oportú per al seguiment i actualització mitjançant una reunió 

presencial. 

 
 
 
 

ACTUACIÓ DESTINATARI RESPONSABLE QUAN 

Programació general anual. Inspecció 

Claustre Consell 

Escolar 

Equip Directiu A l’inici de 

curs i 

anualment 

Memòria anual de centre. Inspecció 

Claustre Consell 

Escolar 

Equip Directiu 

Coordinacions 

Caps de departament 

Al final de curs 

Presentació de les dades recollides durant el 

curs referents a proves externes, de la seva 

anàlisi i de la valoració dels assoliments dels 

objectius del Projecte de Direcció en relació 

amb els resultats. 

Professorat 

Consell Escolar 

Directora 

Equip Directiu 

Anualment 

8. RETIMENT DE COMPTES 
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Presentació de les dades recollides durant el 

curs referents a proves internes i de la seva 

anàlisi. 

Professorat Equip docent 

Departaments 

Direcció 

Anualment 

Presentació de la Memòria de les activitats i 

dels projectes. 

Professorat 

Consell Escolar 

Equip Directiu Al llarg del curs 

i al final de 

curs, en el 

darrer Consell 

Escolar 

Publicació al lloc web de la realització, 

desenvolupament de projectes i activitats. 

Publicació de resultats i assoliments, i 

valoració de la dinàmica i el funcionament de 

l’Institut. 

Famílies i comunitat 

escolar 

Equip Directiu 

Responsable del lloc 

web 

Al llarg del 

curs 

Al final de 

curs 
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Sé que m’enfronto a un repte molt difícil ja que canviar la mala imatge que un centre 

arrossega des de fa anys és complicat i més si li afegim la precarietat de les instal·lacions i les 

dificultats econòmiques que avui dia pateix qualsevol centre. Però sóc molt optimista perquè 

compto amb l’element necessari per fer-ho que és la motivació i la il·lusió de la major part de 

l’equip docent. La segregació que ha patit l’Institut Llobregat i que ens ha configurat com un 

centre nou, no era esperada per ningú, però sí que existia un desig de canvi tant metodològic 

com de dinàmiques de funcionament intern. És per aquest motiu que el meu projecte i lideratge 

han estat molt ben rebuts. 

D’altra banda, les innovacions metodològiques que pretenc implantar entenc que són del 

tot necessàries tant per millorar les competències del nostre alumnat així com per obrir la porta  

al canvi d’imatge de l’institut. 

En ple segle XXI no podem viure d’esquena als canvis en el model social, tecnològic i 

familiar que estem vivint. Els centres educatius han de saber adaptar-se i, molt especialment, ser 

impulsors d’aquests canvis integrant-los en els seus projectes. Cal formar i educar alumnes per 

un futur que està per descobrir i aquesta ha de ser una tasca comuna a famílies i a centre. 

Aquest és un projecte de tots i per a tots perquè només així s’aconseguirà l’èxit. 

9. CONCLUSIONS 


