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1. INTRODUCCIÓ 

El  Projecte de Direcció que es presenta és per una durada de quatre cursos 

acadèmics  des del 2017-2018 fins al 2020-2021. Aquesta és la durada prevista del 

nomenament per a l’exercici de la direcció, resultat de la decisió de la renovació del 

període del mandat de la direcció de l’actual directora i que es fa possible per 

l’avaluació positiva de l’exercici de la direcció que fa el Departament d’Ensenyament a 

través de la Inspecció educativa pertinent del període que ha cobert el nomenament 

des del curs 2013-2014 al 2016-2017. 

Aquests projecte es defineix com una continuïtat i evolució dels processos de direcció 

anteriors que han de tenir en compte la valoració que es fa de diferents aspectes del 

centre i les finalitats que preveu el Departament d’Ensenyament a través dels diversos 

documents normatius. 

El següent document s’estructura partint de la informació bàsica del centre i l’entorn 

(social i educatiu), i de les característiques i organització en l’actualitat del centre. 

Posteriorment es fa una diagnosi que parteix d’una banda de les dades estadístiques 

que ens mostra el Sistema d’indicadors de Centre del Departament d’Ensenyament en 

els seus diferents apartats: Context, Resultats i Recursos. Per altra banda es fa 

esment de les valoracions i propostes de l’AVAC feta per la Inspecció Educativa i els 

objectius i indicadors previstos a partir de l’acord de la UE per al 2020.  

Exposada la realitat i feta la diagnosi es plantegen els objectius que aniran el camí de 

vetllar per al bon procés d’ensenyament - aprenentatge lligat a l’educació global dels 

joves. Aquests, forçosament es concreten en la cerca d’una millora del rendiment 

acadèmic i del clima de cohesió social. 

Els objectius es mostren conjuntament amb les estratègies i activitats previstes amb la 

seva temporització. L’avaluació que es preveu amb la redacció dels indicadors de 

progrés vol donar peu a valorar la consecució dels objectius i donar o no per vàlides 

les estratègies i activitats programades. 

És al final on es preveu la rendició de comptes, per tal de constatar i demostrar el 

grau de consecució dels objectius especificats i tenir la possibilitat i capacitat de 

prendre les mesures corresponents d’ajustament d’objectius i actuacions. 

Aquest Projecte de Direcció es fonamenta en el marc normatiu específic següent: 

 Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, 
 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius 

públics i del personal directiu professional docent. 
 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

 
I en el document: 

 Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Pla per a la reducció del fracàs 
escolar a Catalunya 2012-2018. 
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2. CONTEXT 
 

2.1. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL 
 

L’ INSTITUT JOAN MERCADER  és un espai de coneixement, formació, educació i 

convivència on els joves de la nostra ciutat i comarca es formen com a persones 

adultes. En aquest espai, la diversitat esdevé un element enriquidor i un factor 

d’aprenentatge a través del coneixement i el respecte de l’altre.  

Joves provinents de diferents escoles i també de sectors socioeconòmics diversos 

formen part del teixit social del centre, on professorat i famílies principalment treballen 

de forma conjunta i responsable per una formació acadèmica i competencial que 

permeti els joves accedir amb garanties a estudis post-obligatoris i superiors.  

El centre vol donar oportunitats a tots el joves que en formen part, sabent que hi ha un 

gran ventall d’interessos i necessitats. És per això que es busca la participació activa 

de l’alumnat, tant en les activitats curriculars, com en les generals de centre, entenent-

les com a part fonamental de la formació global. 

Cal que els diferents sectors de la comunitat educativa, de forma col·laborativa i amb 

certa complicitat, vetllin per a la consecució d’aquestes finalitats , que es poden 

resumir en una de sola: 

El desenvolupament personal, acadèmic i social dels joves. 

“No obligueu als joves a fer el paper d’espectadors i comparses.” 

Dr. Joan Mercader (1917-1989), historiador igualadí. 

  

2.2. LA CIUTAT, IGUALADA 

2.2.1. POBLACIÓ 

Igualada es considera un ciutat mitjana, tenint en compte el  nombre d’habitants, dins 

de Catalunya, actualment 38.987. 

Les dades del 2016 especifiquen que del total de la població un 10,7% és de 

nacionalitat estrangera, concretament 4.164 habitants. 

Prenent les dades sobre l’atur registrat als llistats del Servei d’Ocupació de Catalunya, 

a l’any 2016 hi ha hagut una taxa d’atur a Igualada del 14,97% (2.745 aturats) i del 

16,19% a la comarca de l’Anoia.  

Havia estat una ciutat industrial, però la crisi econòmica, durant aquesta última 

dècada, ha anat suprimint els llocs de treball relacionats amb la indústria, bàsicament 

tèxtil i adobera. 
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La llengua d’us majoritàriament és el català. Segons publicació ―Informe de Política 

Lingüística 2015 de la Generalitat de Catalunya, Igualada és la segona ciutat catalana 

on més se sap parlar el català, concretament un 81,6% de la població.  

 

2.2.2. POBLACIÓ I OFERTA ESCOLAR 

Les dades, sobre la població escolar d’Igualada i dels municipis que són de l’àrea 

d’influència d’Igualada pel que fa als ensenyaments secundaris (Òdena, Jorba, 

Carme, Castellolí, Maians, Castellfollit del Boix, Copons), es tradueixen en una 

previsió d’increment de necessitats de places d’ensenyament secundari obligatori des 

del curs 2015-2016 i durant uns 8-10 cursos, segons l’Ajuntament i el Servei de 

planificació dels Serveis Territorials de la Catalunya Central. 

L’oferta de grups de 1ESO ha seguit una evolució creixent global des del 2012 al 

2017: de 8 a 11 grups d’oferta pública i d’11 a 13 grups d’oferta concertada 

Com s’observa, Igualada és una ciutat amb una àmplia oferta d’ensenyament en 

escoles concertades que supera la de la pública en la secundària obligatòria (tal i com 

passa amb l’ensenyament infantil i primari). També es pot destacar que les sol·licituds 

de les famílies pel què fa als centres escolars per als seus fills pot combinar opcions 

de públics i concertats amb diversitat en quant a l’ordre de preferència. Fins i tot 

alumnat provinent de l’escola pública de primària sol·licita en primera opció 

secundària concertada i a l’inrevés. 

L’adscripció de centres a l’ESO pública es defineix com a zona única, per tant tots els 

centres públics d’Igualada i els de l’àrea d’influència estan adscrits als tres instituts de 

la ciutat. Això comporta que l’elecció es fa per diversos motius, no necessàriament la 

proximitat del domicili al centre. També es donen en primera opció sol·licituds a 

centres públics (i també a concertats) de famílies provinents de fora de l’àrea 

d’influència, de municipis veïns molt propers a la capital de l’Anoia. 

I l’oferta de grups de 1BATX segueix a la ciutat no mostra creixement des del 2012 al 

2017:  fluctua entre els 10 i 12 grups de pública i es manté amb 6 grups de batxillerats 

concertats o privats. 

En el batxillerat la situació és diferent, l’oferta pública supera el doble de l’oferta de 

l’escola concertada. Hi ha tres instituts que ofereixen aquesta etapa amb les 

modalitats de: Ciències i tecnologia, Humanitats i ciències socials. Un d’ells 

actualment disposa només d’una línia per a cada un dels cursos. L’ Institut Joan 

Mercader és l’únic que imparteix els ensenyaments de batxillerat en la Modalitat d’Arts 

en les seves dues vies (Arts plàstiques, disseny i imatge des de fa una vintena d’anys 

i Arts escèniques, música i dansa des del curs 2012-2013). En quant a escoles 

concertades,  només dues amb continuïtat de la seva ESO contemplen estudis 

postobligatoris de batxillerat. En una d’elles, en una petita proporció, es cursa la Via 

d’Arts plàstiques, disseny i imatge.  

En quant a les sol·licituds per a l’alumnat del batxillerat en els centres d’Igualada ens 

trobem habitualment que: 
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Un percentatge molt alt (95-99%) dels alumnes graduats en ESO, que opten per 

als estudis de batxillerat, es manté al mateix centre si vol cursar modalitat diferent 

d’arts. Per tant, els centres públics assumeixen els seus propis alumnes graduats 

per a les Modalitats diferents d’Arts i la majoria dels que provenen d’escoles 

concertades que no tenen el batxillerat en la seva oferta. També hi ha sol·licituds 

que provenen de fora del municipi i fins i tot d’altres comarques encara que en 

una baixa proporció. 

Per a la Modalitats d’Arts al nostre centre, les sol·licituds provenen d’alumnat de 

tota la comarca, i fins i tot de fora d’ella, podent obtenir vacant amb les mateixes 

condicions que l’alumnat del propi centre, del municipi i de la comarca, ja que no 

ha estat publicada l’adscripció als centres en quant al batxillerat en la Modalitat 

d’Arts ni les zones d’influència. 

 

2.3. L’INSTITUT 

2.3.1. TIPUS DE CENTRE I EVOLUCIÓ: 

L’Institut Joan Mercader és un Institut públic que es va inaugurar el curs 1993-1994, 

fruit de la fusió de dos centres de secundària: IES  Igualada i IFP Escola d’Adoberia. 

En els seus inicis el centre va apostar per l’avançament de la LOGSE, per tant es va 

inciar amb els estudis d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), però alhora 

s’impartien algunes especialitats d’FP, que més tard es van desplaçar cap a un altre 

centre de la ciutat. En quant al Batxillerat, s’han estat oferint històricament totes les 

modalitats, inclosa la d’Arts amb la seva via d’Arts plàstiques, disseny i imatge. 

Aquesta modalitat ha quedat completada amb la via d’Arts escèniques, música i 

dansa des del curs 2012-2013. 

 

2.3.2. SITUACIÓ:  

L’ institut està situat a l’interior del municipi, a diferència dels altres centres públics de 

secundària, que es troben a la perifèria. Concretament és en el barri del Poble Sec, 

per tant per sobre d’una de les vies principals de la ciutat, Passeig Mn. Jacint 

Verdaguer. Es pot considerar que la seva ubicació li dona la característica de ser de 

fàcil i proper accés des de qualsevol punt de la població (mesurat amb temps a peu, 

un màxim de 15—20 minuts). 

Queda limitat per la seva banda Oest, pel Parc del Xipreret, espai que conté 

instal·lacions esportives d’ús prioritari per a l’ Institut i que, essent de pas per als 

vianants, contribueix a que l’arribada i la sortida de l’alumnat del centre quedi ben 

distribuïda.  

 

2.3.3. EDIFICI I EQUIPAMENTS: 

L’edifici va ser projectat com a centre de tres línies (tres grups per nivell) ja tenint en 

compte la futura organització de quatre cursos de secundària obligatòria i dos de 
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batxillerat. Va dur a terme el projecte l’arquitecte Jordi Ros, professor de l’ETSAB des 

de 1983 i nomenat director de la mateixa institució el desembre de 2013.  

És un edifici de disseny prou peculiar i que dota el centre de tres mòduls d’aules 

clarament definits (A, B, C), amb dues plantes cada un.  L’estructura fa que l’alumnat 

es  desplaci mantenint una circulació que sempre passa pel vestíbul a l’altra banda del 

qual  es situa la sala de professors.  

Els tres mòduls, al fons, en la seva planta baixa, tenen uns espais més amplis que 

s’utilitzen com a: Aula de Dibuix (A00), Taller de tecnologia (B00), i Laboratori de 

ciències (C00).  També hi ha altres aules específiques en les plantes superiors:  Taller 

de tecnologia (B11), Aules d’ordinadors (B13 i B14) amb una dotació actual de 25 

aparells per aula, Aula de tècniques artístiques (B15),  Laboratori de ciències (C11), 

Aula de música (C12). També es disposa d’una Sala polivalent, antiga cantina, i d’una 

Sala d’actes de capacitat per a unes 150 persones. 

Hi ha doncs, 26 aules per als grups classe d’ESO i Batxillerat i altres espais de mides 

inferiors, com a espais mitjans de suport: A16, B16, Aula Acollida (que queda 

compartida amb l’us de sala de lectura) i E12. També es disposa de diversos 

despatxos i espais per als Departaments (que s’han anat reduint o s’estan compartint 

per la necessitat creixent d’ús amb alumnat). Actualment no es disposa d’espai de 

Biblioteca escolar, també transformada com a aula definitivament, per assumir 

l’alumnat segons oferta que requereix el mateix Departament d’Ensenyament. 

L’espai exterior del recinte queda distribuït en diferents zones d’esbarjo, entre els 

mòduls edificats, de manera que l’alumnat pot repartir-se còmodament entre elles. A 

més hi ha la zona esportiva que consta de: espai de terra amb camp de voleibol i zona 

de salts, espai pavimentat amb dues pistes poliesportives, que també es poden 

ocupar en les hores d’esbarjo. Les instal·lacions per a l’educació física queden 

completades per un  gimnàs amb dos vestidors (insuficients per a l’ús simultani de 

diversos grups-classe) i la utilització preferent dels espais del Parc de Xipreret, on hi 

ha accés directe des del centre. També hi ha un pati interior (l’anomenat pati de 

l’olivera), que  s’usa en activitats puntuals (celebracions escolars, activitats de tutoria 

o matèries..) 

En quant a eines TIC, les aules estan actualment totes dotades d’equips informàtics 

(pantalla digital o projector) i connexió a Internet. La Sala d’actes disposa de 

possibilitat de projecció de dimensions superiors. La sala de professors te 12 

ordinadors destinats al treball docent en hores de dedicació i/o guàrdia. 

La relació amb l’Ampa, que és i ha estat fluïda, representa una font important de 

transmissió de l’expressió de  les necessitats i interessos de les famílies. L’associació 

de mares i pares complementa l’horari i la formació dels joves amb les activitats 

extraescolars de tarda que ofereix, i dóna suport a la programació anual escolar. 
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2.3.4. ESTUDIS I HORARI: 

L’oferta educativa del centre és d’entre 3 i 4 línies per curs d’ESO i entre 4 i 5 línies 

per curs de batxillerat. És centre de referència per la Modalitat d’Arts 

 

2.3.5. PERSONAL DEL CENTRE: 

La plantilla de professorat varia en quantitat en relació a l’oferta de grups que 

determina el Departament d’Ensenyament en cada curs acadèmic, que ja s’ha dit que 

varia segons la previsió d’alumnat que s’incorpora en els diferents ensenyaments i la 

preinscripció definitiva, sobretot en el batxillerat. Aquests últims cinc cursos ha fluctuat 

entre 53 i 60 dotacions docents (59 i 66 professors) 

 

Altre personal: Per a les funcions d’administració hi ha una vacant d’administrativa i 

una d’auxiliar administrativa. Per a les funcions de consergeria hi ha dues vacants de 

subaltern. També hi ha una vacant d’Educació Especial, que tot i no ser personal 

docent (ja que la contractació és com a PAS), està en contacte amb els alumnes. 

 

 

3. ORGANITZACIÓ ACTUAL DEL CENTRE 

 

3.1. ORGANITZACIÓ CURRICULAR I PEDAGÒGICA ACTUAL: 

Es disposa actualment de quinze línies a l’ESO distribuïdes de la manera següent: 

tres a primer, quatre a segon, quatre a tercer i quatre a quart.  

En quant al batxillerat la dotació és de vuit línies en total: quatre grups a primer i 

quatre a segon. Les modalitats que s’ofereixen són: ciències i tecnologia, humanitats i 

ciències socials, arts plàstiques i disseny i arts escèniques, música i dansa. 

L’horari lectiu per a tots els ensenyaments, serà horari compactat de matí, tal com ha 

estat autoritzat pel Departament d’Ensenyament. Concretament: 

De 8,00 h a 14,30 h, amb l'esbarjo entre les 11,00 h i les 11,30 h 

 

Aquest es complementa amb una àmplia oferta d’activitats extraescolars organitzades 

per l’AMPA, a partir de les 16,00h que dóna opcions esportives i d’altres activitats 

formatives com teatre i la col·laboració dins de l’horari lectiu, en tutories, de tallers 

d’oratòria.  

 

La distribució de l’alumnat a l’ESO es fa segons la informació que recullen tutors, 

coordinadors i, si s'escau, psicopedagogs del centre, amb l'objectiu d'obtenir grups el 

més cohesionats possible on l'aprenentatge pugui desenvolupar-se en un ambient 

adequat de respecte i tolerància i amb l'atenció més propera possible. Dins d'aquests 

grups s’integren els alumnes de necessitats educatives especials (NEE) 

 

En l'etapa postobligatòria del batxillerat els grups classe es formen tenint en compte la 

modalitat en la que l'alumnat ha estat matriculat. Per qüestions organitzatives que 
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responen a l’equilibri en nombre d’alumnat per a les matèries comunes,  es combinen 

modalitats. 

3.1.1. Currículum de l’ESO 

 

La distribució de les matèries és la següent: 

Segons el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de 

l’Educació Secundària Obligatòria: 

 

 

La distribució de l’alumnat, els desdoblaments i l’optativitat als quatre nivells d’ESO 

actualment estan organitzats de la manera següent: 

1ESO: tres grups d’ESO (igual al nombre de línies oficials, ja que es preveia uns 25 

alumnes per grup 25 aproximadament, nombre que s’ha incrementat en la realitat). 

Els repetidors (7) s’han distribuït en els diferents grups, de la mateixa manera que 

s’ha fet amb l’alumnat de NEEE (entre 2 i 3 per grup). 

Altres agrupaments: 

- S'aplica el desdoblament de Ciències naturals i tecnologia en una hora setmanal 

fet que possibilita un treball més pràctic i experimental. Un cop al mes no es durà a 

terme el desdoblament per tal de poder fer el manteniment de les aules 

específiques (tallers i laboratoris). 

- Desdoblament d’anglès d’una hora a la setmana. 

- Desdoblaments LC (llengua catalana i literatura)  i LS (llengua castellana i 

literatura , dues hores respectivament per suport als alumnes que no tenen 

assolides les competències bàsiques de Primària. 

 1ESO 2ESO 3ESO 4ESO 

Llengua i literatura catalana  3 3 3 3 

Llengua i literatura castellana 3 3 3 3 

Matemàtiques 3 4 4 4 

Llengua estrangera, Anglès 3 4 3 3 

Ciències socials 3 3 3 3 

Ciències naturals 3 3 4 - 

Educació física 2 2 2 2 

Música 2 2 - - 

Educació visual i plàstica 2 - 2 - 

Tecnologia 2 2 2 - 

Cultura i valors ètics / Religió  1 1 1 1 

Tutoria 1 1 1 1 

Treball de síntesi / Projecte de recerca (1) (1) (1) (1) 

Servei comunitari   (1) 

Matèries específiques 2  

1lectura+ 

1MA 

2 

2h, 2 

quadr. 

Oferta: 

Francès 

Cultura 

clàssica 

Altres 

matèries 

2 

2h, 2 

quadr. 

Oferta: 

Francès 

Emprene

doria 

Altres 

matèries 

10 

Total 30 30 30 30 
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- Desdoblament MA (matemàtiques) de 3 hores per suport als alumnes que no 

tenen assolides les competències bàsiques de Primària. 

- Les dues hores que corresponen a matèries específiques es destinen al treball 

de competències bàsiques, de manera que es fa una hora de lectura setmanal 

(comprensió lectora), i una hora de competència matemàtica. 

 

 2ESO: de quatre línies oficials s’han confeccionat 5 grups amb els 120 alumnes. El 

grup A (adaptació) és poc nombrós (13 alumnes). L’alumnat que repeteix (11) i els de 

NEE (24) estan distribuïts en els diferents grups. 

Altres agrupaments: 

 

- Desdoblament de les ciències i la tecnologia una hora a la setmana al llarg del 

curs. 

- S’inclou un desdoblament d'anglès d’una hora a la setmana. 

- Aplicació del GEP a la matèria de Tecnologia. 

- L’oferta de matèries específiques a 2 ESO s’ha concretat en: Francès, Cultura 

clàssica (Va passar a Troia), Procediments i tècniques artístiques, Petites 

investigacions, Informàtica d’usuari, Organitzem un restaurant, Descobrim les 

pales i les raquetes, Conjunt instrumental amb ukelele (SONAESCOLA XL), 

Conèixer el món a través dels mapes  

L’alumnat cursa una matèria per quadrimestre, de dues hores setmanals cada 

una. Només el francès té continuïtat durant tot el curs. 

3ESO: Els alumnes inicials han estat distribuïts en 4 grups. El grup A d’adaptació amb 

ràtio menor d’alumnes. Els alumnes de NEE queden repartits en els quatre grups. 

L’alumnat de diversificació curricular també està distribuït en diferents grups-classe. 

Altres agrupaments: 

 

- El desdoblament de les ciències amb la tecnologia una hora setmanal. 

- Aplicació del GEP (Grup Experimental Plurilingüe) en la matèria Ciències 

Naturals: Biologia i Geologia i  actuacions concretes a Física i Química. 

- També és dóna el desdoblament una hora a la setmana en anglès. 

- L’oferta de matèries específiques a 3ESO s’ha concretat en: FrancèS, Cultura 

clàssica (Com vivien els romans?), Emprenedoria, Revista, Experimentem amb la 

química i la nanociència, Animació i edició de vídeo, Activitat física i salut.  

 

4ESO: Els alumnes a l’inci de curs són distribuïts en quatre grups, en el grup A 

(adaptació)amb ràtio menor. Els  alumnes repetidors, els de NEE i els que cursen 

diversificació curricular (ÀMBITS), estan repartits en els diferents grups. 

- L’anglès disposa del desdoblament com als cursos anteriors. 

- Les matèries específiques de quart d'ESO tenen una assignació horària de 3 

hores setmanals cadascuna. La tria d’aquestes matèries es duu a terme amb 

l’assessorament docent i de les famílies. 
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L'organització de matèries optatives seguint els itineraris acadèmics (IT) que el 

Claustre de professorat va considerar més oportuns per la continuació d'estudis 

post-obligatoris i amb l’aprovació del Consell Escolar per consens (en la sessió 

ordinària del 30 de juny de 2008) va ser la següent: 

 

IT1  IT2 IT3 IT4 

Física i química Llatí 
Visual i plàstica 

Biologia i 

geologia 

Tecnologia 

Visual i 

plàstica 

Biologia i 

geologia 

Informática 

 Visual i plàstica 

Biologia i 

geologia 

Informàtica 

Tecnologia 

Informàtica 

Francès 

 Música 

 Informàtica 

Francès 

 Música 

Francès 

Música 

Tecnologia 

Francès 

Música 

 

 

TREBALL DE SÍNTESI PROJECTE DE RECERCA: 

1ESO i 2ESO:  Els tres primers dies  es desenvolupa la sortida al lloc centre d'estudi 

del treball on es recull tota la informació necessària (1ESO, Cap de Creus i 2ESO, 

Alta Muntanya, la Vall de Núria).  El quart dia es destina a la confecció del dossier a 

casa o a l’institut (depenent dels dies en que es puguin concretar les sortides), i el 

cinquè dia es duran a terme les presentacions davant del tribunal (tutor/a i un altre 

professor/a) en horari reduït (total dues hores cada nivell, aproximadament).  

3ESO: Es fa estudi sobre la ciutat d’Igualada. Els tres primers dies es duen a terme 

xerrades, petites sortides i activitats per la ciutat, que serviran per a la recollida 

d'informació. Dijous es destina  a la confecció del dossier a casa i el divendres a 

presentacions, que duraran unes tres hores on els alumnes assistiran al centre només 

en l'horari programat per al seu grup de treball (uns 20 minuts) 

4ESO: el projecte de recerca es realitza en grups de 3-4 alumnes, de manera que ells 

escullen el tema de treball d’un llistat que han proposat les diferents matèries i que 

tutoritzaran els diferents professors. Es fan unes sessions de treball (8-9) al llarg del 

curs d’unes tres hores cadascuna i amb una programació de quines activitats i/o parts 

del projecte cal treballar. Les exposicions es duen a terme en l’hora de classe de la 

matèria del docent que tutoritza el treball i el tribunal queda completat per un altre 

docent del nivell. 
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3.1.2. Currículum del Batxillerat 

 

Les modalitats que l’ Institut ofereix són les següents (totes les existents):  

 Modalitat de ciències i tecnologia.  

 Modalitat d'humanitats 

 Modalitat de ciències socials. 

 Modalitat d'arts:  via d'arts plàstiques i disseny i via d'arts escèniques, música i 

dansa 

Dins de cada modalitat l'alumnat segueix un itinerari formatiu, segons les matèries de 

modalitat i específica escollides,  que s'adequa a les seves necessitats i habilitats 

d'acord amb les orientacions rebudes per part del seu tutor/a i la família respectiva. 

Les modalitats d'arts són un tret diferenciador del nostre Institut, ja que som el centre 

de referència pel que fa als ensenyaments artístics del batxillerat de tota la 

comarca. La via d'arts plàstiques i disseny està establerta clarament i consolidada, en 

canvi la d'arts escèniques, música i dansa està iniciant el seu recorregut amb la 

propera titulació, a final d'aquest curs, dels seus primers estudiants. 

El currículum actual està organitzat en  base a: Documents per a l’organització i la 

gestió dels centres per al curs 16-17 publicat el juliol de 2016 pel Departament 

d’Ensenyament. 

Matèries comunes 1BAT 2BAT 

Llengua catalana i literatura  2 2 

Llengua castellana i literatura  2 2 

Llengua estrangera (anglès)  3 3 

Filosofia  2 - 

Ciències pel món contemporani 2 
 

Educació Física 2 - 

Història  - 3 

Història de la Filosofia 
 

3 

Tutoria  1 1 

Treball de recerca  - Sí 

 

 1BAT 2BAT 

Matèria comuna d’opció (fixa) 4 4 

Matèria de modalitat 4 4 

Matèria de modalitat 4 4 

Matèria de modalitat  o específica 4 o 2+2 4 o 2+2 
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Matèria comuna d’opció  

Segons modalitat 
1 BAT 2 BAT 

Arts  Història i fonaments de 
l’art I  

Història i fonaments de 
l’art II  

Ciències i Tecnologia  Matemàtiques I Matemàtiques II 

Humanitats  Llatí I Llatí II 

Ciències Socials  Matemàtiques aplicades  
a CS I 

Matemàtiques aplicades  
a CS II  

 
1BATX 

La configuració dels grups es deu a la combinació d’alumnes de la mateixa o  

diferents modalitats per tal de donar un nombre d’alumnes per grup relativament 

equilibrat. 
 

L’alumnat repetidor que ha obtingut qualificació negativa en tres o quatre matèries en 

l’avaluació extraordinària de setembre, de manera que, segons la normativa vigent, 

tindran diverses opcions de matrícula i assistència al centre:  

 

La combinació de matèries que s’ofereixen per modalitat és la següent: 

 

Arts plàstiques  Arts escèniques 

Història i Fonaments de l’art I Història i Fonaments de l’art I 

Dibuix Artístic I Anàlisi Musical I 

Dibuix Tècnic I Anatomia aplicada 

Cultura audiovisual I  A escollir:  Cultura audiovisual I – Llenguatge i 

pràctica musical 

 

Humanitats Ciències Socials  

Llatí I Matemàtiques aplicades a CS I 

Literatura castellana Economia d’empresa I 

Història del món contemporani  Història del món contemporani  

A escollir:  
Grec I  – Literatura Universal-   

Específiques(*) 

A escollir: 
Economia – Literatura Universal  -  

Específiques (*) 
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Ciències Tecnologia  

Matemàtiques I Matemàtiques I 

Biologia I Tecnologia Industrial I 

Química I  Física I  

A escollir:   
Física I – Ciències de la Terra I –  
Específiques(*) 

A escollir:  
Química I – Dibuix tècnic I - 

Específiques (*) 

Específiques: SL I-II Alemany, SF I-II Francès, 501 Informàtica 

 
2BATX 

Els grups es configuren amb els mateixos criteris que a 1BATX 

 

Alumnes repetidors: estan matriculats només de les matèries pendents, però si signen 

un compromís poden assistir d’oients a la resta de matèries. També poden sol.licitar 

renúncia a les qualificacions del curs anterior, cosa que ha d’autoritzar el Departament 

d’Ensenyament. 

La distribució de les matèries per modalitat són: 
 

Arts plàstiques  Arts escèniques  

Història i Fonaments de l’art II Història i Fonaments de l’art II 

Dibuix Artístic II Anàlisi Musical II 

Dibuix Tècnic II Arts Escèniques 

Cultura audiovisual I/Tècniques gràfico-

plàsticques  - Disseny  

A escollir:  Cultura audiovisual I/ Tècniques gràfico-

plàstiques – Disseny 

 
 

Humanístic Ciències Socials 

Llatí II Matemàtiques aplicades a CS II 

Història de l’art Economia d’empresa II 

Literatura catalana/Literatura castellana Geografia 

A escollir:  
Grec II  – Psicologia/Sociologia Específiques(*) 

A escollir:  
Grec II – Psicologia/Sociologia  - Específiques (*) 
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Ciències Tecnologia 

Matemàtiques II Matemàtiques II 

Biologia II Tecnologia Industrial II 

Química II  Física II  

A escollir:   
Física II – Ciències de la Terra II – 

Psicologia/Sociologia  
Específiques(*) 

A escollir:  
Química II  – Dibuix tècnic II – Electrotècnia  

Específiques (*) 

 

Específiques: 

Psicologia i sociologia, dos grups. En un d’ells s’aplica el GEP com a matèria 

complementària del projecte. 

 
3.1.3. Tractament de la diversitat,  actuacions per nivells: 

1ESO 

- Distribució dels alumnes en grups heterogenis. Si es creu convenient valorant 

el nombre total d’alumnat, es faria un grup més per millorar l’atenció. 

- Aplicació de mesures de reforç per l’alumnat repetidor. 

- Plans Individuals. 

- Desdoblaments a LC, LS I MA per l’alumnat que no té assolides les CB 

bàsiques de Primària, en cas que es valori que el nombre d’alumnes global no 

requereix un grup més per a la reducció de ràtio. 

- Específiques: lectura i una hora més de matemàtiques (CB) 

- Oferta de l’Estudi Assistit que ofereix el Pla d’Entorn amb voluntaris gestionats 

per Atlas per a alumnat que ho necessiten i amb dificultats econòmiques. 

2ESO 

- Distribució dels alumnes en un grup més per tal de treballar amb una ràtio 

menor. Si es valora que el nombre global d’alumnes no requereix fer el grup 

més, s’aplicarien els desdoblaments de les matèries LC, LS, MA. 

- Agrupament d’alumnat amb necessitats d’adaptació i/o reforç (grup A). La 

configuració dels grups es duu a terme per l’equip docent amb assessorament 

de l’equip de psicopedagogia a finals del curs anterior.  L’objectiu principal  és 

l’adquisició d’un cert nivell de les competències bàsiques  i una formació per 

poder cursar estudis de formació professional un cop acabats els estudis 

obligatoris. 

- També el tractament de la diversitat es fa als grups ordinaris.  

- Seguiment als alumnes repetidors i a aquells que tenen matèries pendents. A 

aquest alumnat se li apliquen mesures de reforç. 

- Plans Individuals. 
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3ESO 

- Aplicació de totes les mesures descrites a 2ESO. 

- Programa de diversificació curricular: ÀMBITS (iniciat el curs 13-14) 

L’alumnat participant d’aquest PDC fa una part de la seva formació fora del centre 

en forma de tallers (10 hores setmanals corresponents a l’Àmbit Pràctic) en horari 

de 12:30 a 14:30.  

La selecció dels alumnes ha estat feta pels tutors i els equips docents 

corresponents, atenent a la normativa vigent sobre els requisits necessaris.  

L'alumnat pertany a grups-classe ordinaris on cursa part de les matèries comunes i 

optatives del seu nivell.  

Serà diferenciadora l'organització de les matèries del currículum que treballaran 

els continguts i les activitats d’aprenentatge de manera globalitzada seguint el 

model de projectes trimestrals, en dos àmbits:  

 Àmbit lingüístic i social: ciències socials, geografia i història, llengua catalana, 

llengua castellana i la primera llengua estrangera: 5 hores setmanals. 

 Àmbit científic i tecnològic: matemàtiques, ciències de la naturalesa i 
tecnologies: 5 hores setmanals. 

4ESO 
- Aplicació de les mesures del tractament a la diversitat aplicades a 2ESO i 

3ESO. 
- Programa d’Àmbits amb distribució similar en els àmbits lingüístic-social i 

científic-tecnològic que 3ESO. L’àmbit pràctic del PDC està previst que els 
alumnes facin estades en llocs de treball municipals: llars d’infants, 
consergeries d’escoles públiques, equipaments del municipi... 

- L’alumnat del PDC cursarà majoritàriament les optatives corresponents als 
itineraris científic-tecnològic. 

BATXILLERAT 

- Plans Individuals: nouvinguts, dislèxia i TDAH. 

 

3.1.4. Altres recursos 

USEE   

La Unitat de Suport a l’Educació Especial és un recurs nou al centre pel curs 15-16. 

Està adreçada a alumnat des de 1ESO a 4ESO amb necessitats educatives especials 

concretes: discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament. 

El nombre d’alumnes  segons la normativa pot atendre entre 5 i 10 alumnes.  

UEC  

La Unitat d’Escolarització Compartida (amb l’Institut Balmes, ubicada a Vilanova del 

Camí) compta aquest curs amb tres alumnes del nostre centre. 
 

AA 

Enguany s’ha recuperat la dotació de l’aula d’acollida per al suport a l’alumnat 

nouvingut. 
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3.1.5. L’ orientació educativa al centre 
 

L’orientació educativa és un compromís de tot l’equip de centre. Destaquem les 

actuacions que es duen a terme a tots els nivells i per altra banda les actuacions 

concretes a cada nivell. 

Actuacions comunes a tots els nivells: 

 Jornada de Portes Obertes al Centre Educatiu. 

 Pla d’acollida de l’alumnat  

 l’Alumnat matriculat a l’inici de curs: Presentació del nou curs (setembre) 

amb una reunió general a la Sala d’Actes, presentació dels tutors, aula-

grup, companys de classe, horari, instal·lacions del centre. 

 Incorporació alumnat nou durant el curs: Reunió amb el Coordinador 

Pedagògic del centre. Acolliment de l’alumne per part del Coordinador de 

Nivell i el tutor/a, amb l’intent que l’inici de les classes sigui a l’hora de 

tutoria. 

 Seguiment de l’alumnat als Equips docents 

 Entrevistes individuals als alumnes per part del tutor, professorat, equip de 

psicopedagogia i tots els agents que es considerin necessaris. 

 Orientació a plans individuals i/o adaptacions segons les necessitats detectades. 

 Derivació a la CAD per a possibles Intervencions i seguiment de l’equip de 

psicopedagogia, EAP i CAD 

 PAT (Pla d’Acció Tutorial): Activitats adreçades a l’adaptació al centre, etapa, curs, 

l’orientació, formació, continuïtat dels estudis... 

 Materials de traspàs i seguiment individual dels alumnes mitjançant la Carpeta del 

tutor: fulls de seguiment de l’alumnat, entrevistes realitzades amb l’alumne i la 

família, acords presos, ... Tota aquesta informació es traspassa al tutor/a del curs 

següent. 

 Coordinació i espai de trobada de l’equip de tutors de nivell una hora setmanal. 

 A més, hi ha nivells que requereixen actuacions d’orientació educatives 

específiques com són els cursos d’inici i finalització d’etapa. 

 Orientació per la presentació de les Proves a Cicles Formatius i/o PFI a l’alumnat 

que reuneix els requisits. 
 

 3.1.6.  Pla d’acció tutorial (PAT) 
 

Es basa en quatre eixos que es desenvolupen al llarg del  cursos que formen les etapes 
d’ESO i Batxillerat. Aquests eixos són: 
 

 El meu institut (cohesió de grup, sentiment de pertinença, etc.) 

 El meu cos (salut, hàbits, etc.) 

 El meu món intern i extern (gestió de les emocions, relacions amb els altres, etc.) 

 El meu treball (organització, tècniques d’estudi, orientació, etc.) 
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3.2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL PROFESSORAT 

 
La plantilla de docents es confecciona segons criteris organitzatius pedagògics i 

curriculars descrits anteriorment. Aquesta fluctua segons els cursos acadèmics, ja que 

el nombre de grups en els nivells, sobretot  del batxillerat, no és estable. 

L’equip directiu és qui desenvolupa el projecte de direcció vigent i qui lidera doncs, el 

projecte educatiu del centre, tot i que serà necessari que cada docent prengui la seva 

responsabilitat per dur-los endavant. 

Hi haurà una estructura organitzativa que haurà de permetre la permeabilitat de les 

comunicacions (informacions, treball, propostes...) en diferents sentits, tots els 

necessaris. Els canals de comunicació seran diversos. L’ equip directiu  posarà a 

disposició aquells canals (personals, temporals i espaials) que, segons disponibilitat 

del moment sobre plantilla, instal·lacions  i horari, es creguin més adients. 

 

Organització de càrrecs i funcions: 
 

 

Equip directiu  (tots ells amb nomenament com a càrrec directiu) 

 Director/a 

 Cap d’estudis 

 Coordinador/a pedagògic/a 

 Secretari/a 

 Complement de cap d’estudis (incorporat aquest 2015-2016) 
 

Coordinadors de nivell 

 Coordinador/a de 1ESO i 2ESO 

 Coordinador/a de 3 ESO i 4ESO 

 Coordinador/a de Batxillerat (1BATX i 2BATX) 

A cada un d’ells se li reconeix un càrrec unipersonal de coordinació. 
 

 

Departaments 
Les matèries, i el professorat dels diferents àmbits queden distribuïts actualment en 

nou departaments. Cada departament te un representant, Cap de Departament, 

que te associat un càrrec com a òrgan unipersonal de coordinació. Actualment són 

nou: Arts, Català, Castellà i clàssiques, Ciències, Educació física, Humanitats, 

Llengües estrangeres, Matemàtiques i economia, Tecnologia. 

Es reuneixen per desenvolupar les seves tasques i coordinacions en tarda d’horari 

fix de dimecres, bimensulament aproximadament. 

Els departaments, aquest any, també s’ha reunit i ha fet tasques (portafolis 

individuals i per matèries) com a conseqüència d’un ―taller‖ de formació que s’ha 

dut a terme per tal de treballar sobre el coneixement del nou Decret de currículum. 
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Claustre 
Es reuneix sencer trimestralment i en altres ocasions sota convocatòria expressa. 

Equips docents 
Equips del professors que imparteixen docència a cada grup-classe d’alumnes o 

nivell, coordinats pel tutor/a. 

Es reuneixen les tardes de dimecres (horari fix) mensualment. També hi ha 

assenyalades en el calendari de curs les reunions de preavaluació (a mig primer 

trimestre) i les sessions d’avaluació trimestrals i final i extraordinària. 

 

Coordinacions específiques 

 Coordinació TIC/TAC 

 Coordinació prevenció de riscos laborals 

 Coordinació LIC 

També reconegudes com a càrrec unipersonal de coordinació. 

 

Tutories 

 Funció i reconeixement de tutoria per a cada grup-classe d’ESO i BATX.  

 Tutoria d’Aula d’Acollida, quan es disposi del recurs temporal. 

 Tutoria d’USEE, quan es disposi del recurs temporal. 

 

Altres funcions dels docents 
Associades als projectes de centre, hi ha un responsable per projecte que disposa, 

en la mesura del possible d’uns hora de reducció (lectiva o de guàrdia) 

 Consell de delegats 

 Convivència: jornada de convivència, formació mediadors, mediació 

 Projectes internacionals (intercanvis, programes europeus,  

 Arts  

 Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE) 

 Revista Mercaderies 

 Lectura / biblioteca 

 Nits de teatre 

 Servei comunitari (associat a Cultura i valors ètics de 3ESO) 

 Àmbits 

 Grup Experimental per al Purilingüisme (GEP) 

 Altes capacitats 

 Ciència 

 Escola sostenibles 

 Promoció  
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Equips, comissions i grups 

 Equip de Caps de departament. Es reuneix amb l’equip directiu en horari fix de 

tarda de dimecres, al menys bimensulament. Hi ha altres comunicacions 

regulars per mail. 

 Equip de tutors (un equip per nivell amb el coordinador corresponent). Es 

reuneixen setmanalment en horari fix de matí. 

 Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD): Coordinació pedagògica, 

Responsable EAP, orientador/a del centre. Puntualment, segons convocatòria o 

criteri de regularitat: Director/a, tutoria USEE, coordinació de nivell, tutories, 

Treballador social (Serveis Socials Ajuntament). Es reuneix setmanalment en 

horari de matí. 

 Comissió de convivència: Direcció i Cap d’estudis de manera fixa. Segons 

necessitat també hi pot haver coordinació pedagògica, coordinador de nivell..Es 

reuneix setmanalment en horari de matí 

 Equip de psicopedagogia: personal docent, PAS i EAP en relació a: Detecció i 

seguiment de psicopedagogia, Orientació educativa i USEE. Es reuneix 

setmanalment en horari de matí. 

 Grup impulsor del GEP: Direcció, Coordinador pedagògic, docents GEP, Cap 

departament de llengües estrangeres, especialista/es en AICLE (Aprenentatge 

Integral de continguts en Llengües Estrangeres). Es reuneix al menys un cop al 

trimestre, tot i que el GEP (grup de professors que imparteixen les matèries) 

tenen un espai setmanal en horari de matí.  

 Equip Diversificació curricular (Àmbits): docents dels àmbits socio-lingüístic i 

científic-tecnològic-matemàtic. Es reuneixen segona necessitat, es preveu una 

coincidència setmanal dels docents que imparteixen els àmbits. 

 Equip escola sostenible: docents amb la formació i altres implicats en el 

projecte. S’ha iniciat una formació de tres docents (tecnologia i ciències) 

 Consell de Delegats: Responsable docent del CdD i alumnes representants: 

Presidència, sotspresidència, secretaria, responsables comissions. Es 

reuneixen en diferents formats, segons necessitat, al menys una sessió 

mensual. 

 

 

3.3. CENTRE ACTIU 

 

El centre és dinàmic. S’hi programen un munt d’activitats complementàries tant des 

del PAT, com des dels departaments didàctics. Podem trobar un centenar d’activitats i 

sortides que poden ser d’un nivell o més. 

També hi ha activitats globals de centre, a partir dels Projectes de centre citats o 

deguts a celebracions escolars. 

Algunes altres activitats es relacionen clarament amb l’entorn proper. També hi ha 

col.laboracions amb l’Ajuntament i altres entitats en diferents marcs: 
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- Pla Educatiu d’Entorn: participacions i col·laboracions segons es programin per a 

cada curs, que poden ser: Estudi assistit a través de voluntariat ATLAS, 

col·laboracions esportives i artístiques des del PCEE amb els centres de primària. 

- Relacions amb altres escoles de primària fora del PEE: Àmbit pràctic de l’alumnat 

de Diversificació Curricular,  proposta de racons de ciència. .. 

- Relació amb la Regidoria d'Ensenyament  i la de Serveis Socials per a la concreció 

de les activitats en conveni del Projecte de Diversificació Curricular ÀMBITS. 

- Conveni d’utilització d’espais (Espai Cívic Centre per a matèries d'Anatomia 

Aplicada i Arts Escèniques) 

- Possibles  relacions de col·laboració mútua amb els teatres de la ciutat (Teatre 

Municipal de l'Ateneu i Teatre de l'Aurora) 

- Col·laboració mútua amb Fundació Bofill per al Projecte de Servei Comunitari 

Banca Ètica. 

- Col·laboració amb l’Escola Municipal de Música, projecte SonaEscola XL (Ukelele) 

- Col·laboració de voluntariat d'alumnat de BATX amb la Residència Pare Vilaseca, 

acompanyant avis. 

- Cessió d'espai esportiu del centre al Centre Obert de l’Espai Cívic Centre, de forma 

periòdica a concretar de 18 h a 20 h.  

- Relació de col·laboració amb El Departament de Justícia a per a aplicació de 

Mesures Penals Alternatives. Oferim un lloc per al compliment de les hores amb 

tasques de neteja i petit manteniment. 

 

La relació que s’estableix amb l’AMPA és a partir de la idea compartida d’arribar a les 

diverses necessitats i interessos de l’alumnat i les seves famílies. Hi ha una estreta 

col.laboració amb el centre i la direcció que reverteix en el suport a les activitats 

escolars, complementàries. Les activitats  que ofereixen van en la línia de donar opció 

en el marc escolar (en horari no lectiu) a formació esportiva, de teatre, activitats 

lúdiques, a banda de donar suport efectiu al projecte de reutilització de llibres. També 

en l’horari lectiu l’AMPA fa les seves aportacions: suport econòmic en desplaçaments 

de TdS, en obsequis a l’alumnat que finalitza la seva etapa educativa, activitats de 

celebració ... Col.laboren directament aportant una formació en oratòria a alumnat des 

de 4ESO fins a 2BATX. 
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4. DIAGNOSI DEL CENTRE 

 
4.1. Indicadors de centre 

 

Es valoren dades en quatre cursos, des del curs 2012-2013 fins el 2015-2016 

 

El nombre totals d’alumnat del centre ha estat en els últims anys entre 

aproximadament 630 i 690. La distribució per etapes és de: entre 415 i 430 alumnes 

d’ESO i entre 220 i 250 alumnes de Batxillerat. 

El nostre institut  està catalogat com a centre de complexitat B, com la majoria dels 

centres de Catalunya. 

 

INDICADORS DE CONTEXT: Els que s’han tingut en compte per fer la diagnosi del 

centre: 

 Participació de les famílies 

 Diversitat significativa 

 Nacionalitat estrangera  

 Ajuts en l’ESO  

 Programa de diversificació curricular  

 Plans individuals: 

 Mobilitat d’alumnat. 

 Absentisme d’alumnat (superior al 25%)  

 Absències professorat:   

 

INDICADORS DE RESULTATS: 

 Promoció ESO. 

 Graduació.  

 Superació de matèries (avaluació interna):  

o En relació a les matèries que s’avaluen en proves externes de 

competències. 
o En relació a l’indicador global de superació de matèries per curs. 

o Competències Bàsiques (Avaluació externa).  

 Competència: Llengua catalana. 

 Competència: Llengua castellana. 

 Competència: Llengua anglesa. 

 Competència matemàtica. 

 Competència científicotecnològica 

 

 Cohesió social a partir de l’abandonament d’estudis. ESO… 

  Promoció, Batxillerat.  

 Superació, Batxillerat.  

 Superació de matèries comunes.  

 Superació de matèries de modalitat. 
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 Ensenyaments postobligatoris. Accés a la Universitat (PAU).  

 Cohesió social a partir de l’abandonament, Batxillerat. 
 

 

INDICADORS DE RECURSOS 

 Ràtio alumnes/professor.. 

 Ràtio alumnes/grup. 

 Personal de suport socioeducatiu.  

 

4.2. Resultat de la valoració AVAC  
Es tenen en compte les valoracions fetes per la Inspecció educativa i les propostes de 
millora que es fan en conseqüència.  Les dades de referència són del curs 2015-2016 
Els tres apartats d’avaluació són: 

A. Rendiment acadèmic de l’alumnat del centre: resultats interns i externs 

B. Valoració sobre dels objectius de centre: assoliment i planificació. Nivell d’eficàcia | 

Planificació: objectius, indicadors i actuacions 

C. Condicions d’equitat: Abandonament i absentisme / Convivència |/ Inclusió 

 
Cal destacar que la direcció del centre i el Director dels Serveis Territorials van signar 
un ACORD DE CORESPONSABILITAT en base al document Pla d’actuació de l’acord 
de coresponsabilitat que seria d’aplicació per al curs 2016-2017. 

 

 

5. OBJECTIUS 

 

Segons ens indica el text de Documents per a l’organització i la gestió dels centres, 

2016: 

 “els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l’exit escolar i 

l’excel.lència educativa, mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats 

de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de l’equitat i 

garantia, alhora, de la cohesió social.”  
 

També diu que tenint en compte aquests objectius prioritaris, els centre, seguint el 

principi de l’escola inclusiva i d’acord amb les seves característiques, han de 

concretar en les actuacions els aspectes que es recullen en el document: Ofensiva de 

país a favor de l’èxit escolar.  
 

D’aquest últim document citat, publicat a l’abril del 2013 i elaborat per la Secretaria de 

Polítiques Educatives, i segons el qual “La finalitat del Pla és assolir cinc grans 

objectius, mesurables amb dades que el Departament d’Ensenyament obté 

periòdicament, relatius a la millora de l’èxit escolar”, es poden destacar, per la 

relació amb els ensenyaments del centre, els següents: 

 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/ofensiva-exit-escolar/ofensiva_exit_escolar.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/ofensiva-exit-escolar/ofensiva_exit_escolar.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/ofensiva-exit-escolar/ofensiva_exit_escolar.pdf
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El quadre que mostra el document on es relacionen els indicadors amb les dades de 

Catalunya de l’any 2012, la previsió per al 2018 i el punt de referència de la UE 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Objectius del pla: 
2. Millorar el nivell competencial dels alumnes d’ESO  

 2.1. Reduir el percentatge d’alumnes de 15 anys amb baix rendiment en competències 
bàsiques en lectura, matemàtiques i ciències per sota del 15 % al final del 2018. (Nivells 
<1 i 1 de PISA)  
2.2. Aconseguir un percentatge d’alumnes de 15 anys amb alt rendiment en competències 
bàsiques en lectura, matemàtiques i ciències igual o superior al 8 % al final del 2018. 
(Nivells 5 i 6 de PISA)  
2.3. Reduir el percentatge d’alumnes de 4t d’ESO amb baix rendiment en competències 
bàsiques en llengües i matemàtiques per sota del 15 % al final del 2018. (Nivell 1 de les 
noves proves de 4t d’ESO)  
2.4. Aconseguir un percentatge d’alumnes de 4t d’ESO amb alt rendiment en 
competències bàsiques en llengües i matemàtiques igual o superior al 15 % al final del 
2018. (Nivell 4 de les noves proves de 4t d’ESO)  

3. Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes d’ESO i aconseguir una taxa de graduats en 
ESO amb relació a la matrícula de 4t curs, superior o igual al 85 % al final del 2018.  

4. Millorar la competència dels alumnes en llengües estrangeres a partir d’un nou model 
d’ensenyament plurilingüe i establir, d’acord amb el Marc europeu de referència per a les 
llengües, els nivells de coneixement següents:  
4.1. Assolir el nivell B1 en la primera llengua estrangera i el nivell A1 en la segona llengua 
estrangera en finalitzar l’educació obligatòria  
4.2. Assolir el nivell B2 en la primera llengua estrangera i el nivell A2 en la segona llengua 
estrangera en finalitzar l’educació postobligatòria  
4.3. Aconseguir un percentatge d’alumnes que, en finalitzar l’ensenyament obligatori, 
assoleixen el nivell B1 del Marc europeu de referència per a les llengües superior al 50 % 
en la primera llengua estrangera, al final del 2018  

5. Reduir la taxa d’abandó escolar prematur fins al 15 % al final del 2018. 
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Els objectius del nostre centre es fonamenten en aquestes directrius i segons el PEC en 

fem tres blocs: 

Indicador  2012  2018  Punt de 
referència UE 

2020  

Percentatge d’alumnes en el nivell baix de 

les competències en llengües i 

matemàtiques de les proves de 6è d’EP  

(Nivell 1 del nou model de proves amb una 

metodologia harmonitzada amb les 

exigències de PISA i del nou model 

curricular)  

 

Català 15,8 %  

Castellà 19,0 %  

Anglès 27,4 %  

Matemàtiques 18,2 %  

< 15 % 

Nivell 1 del nou model 

de proves de 6è EP*  

–  

Percentatge d’alumnes en el nivell alt de 

les competències en llengües i 

matemàtiques de les proves de 6è d’EP  

(Nivell 4 del nou model de proves amb una 

metodologia harmonitzada amb les 

exigències de PISA i del nou model 

curricular)  

 

Català 45,6 %  

Castellà 34,9 %  

Anglès 36,9 %  

Matemàtiques 32,3 %  

> 15 % 

Nivell 4 del nou model 

de proves de 6è EP*  

(> 40 % nous 

nivells 3 i 4)**  

–  

Percentatge d’alumnes en el nivell baix de 

les competències en llengües i 

matemàtiques de les proves de 4t d’ESO  

(Nivell 1 del nou model de proves amb una 

metodologia harmonitzada amb les 

exigències de PISA i del nou model 

curricular)  

 

Català 15,9 %  

Castellà 14,1 %  

Anglès 23,7 %  

Matemàtiques 24,0 %  

< 15 % 

Nivell 1 del nou model 

de proves de 4t ESO*  

< 15 %  

Percentatge d’alumnes en el nivell alt de 

les competències en llengües i 

matemàtiques de les proves de 4t d’ESO  

(Nivell 4 del nou model de proves amb una 

metodologia harmonitzada amb les 

exigències de PISA i del nou model 

curricular)  

 

Català 21,4 %  

Castellà 24,9 %  

Anglès 28,1 %  

Matemàtiques 25,2 %  

> 15 % 

Nivell 4 del nou model 

de proves de 4t ESO*  

(> 30 % en el nivell 4 del 

model de les proves del 

2012)***  

> 15 % 

  

Percentatge d’alumnes en els nivells 

baixos (<1 i 1) en competència lectora, 

matemàtica i científica de les proves PISA  

 

Comp. lectora 13,5 %  

Comp. matemàtica 19,1 %  

Comp. científica 16,3 %  

(PISA 2009)  

< 15 % 

 < 15 %  

Percentatge d’alumnes en els nivells alts 

(5 i 6) en competència lectora, matemàtica 

i científica de les proves PISA  

 

Comp. lectora 3,8 %  

Comp. matemàtica 10,4 %  

Comp. científica 4,7 %  

(PISA 2009)  

> 8 % 

(PISA 2018)  
–  

Taxa bruta de graduats en ESO amb 

relació a la matrícula de 4t curs  

80,8 % 

(curs 2011-2012)  
> 85 % –  

Percentatge d’alumnes de quart d’ESO que 

assoleixen el nivell B1 del Marc europeu 

de referència per a les llengües en la 

primera llengua estrangera  

 

Les dades disponibles no 

són estadísticament 

significatives  

 

> 50 %  
–  

Taxa d’abandó escolar prematur  
26 % 

(dades 2011)  

 

15 %  

< 10 %  

(15 % per a Espanya)  



5.1. Mapa estratègic: els objectius i les estratègies organitzatives, de gestió i didàctiques que es té previst implementar

  

Objectius 

1. ASSOLIR UN BON RENDIMENT 

ACADÈMIC DE L’ ALUMNAT 
2. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

3. MILLORAR LA PROJECCIÓ I IMATGE 
DE CENTRE 

Estratègies 

1.1. Valoració de l’adquisició de les 
competències bàsiques dels diferents àmbits 
com a fet prioritari de la intervenció didàctica i 
aplicació metodològica de l’aula, no deixant de 
banda la formació necessària per a la incorporació 
a estudis posteriors.  
 

 
 
 

2.1. Prevenció i reducció l’absentisme i 
abandonament escolar amb actuacions educatives 
i organitzatives que impliquin també les famílies i 
els serveis socials.  

 

3.1. Afavoriment de la coordinació interna 
docent per millorar l’eficàcia dels recursos. 
Donar suport a les iniciatives que vagin en la 
mateixa direcció. 
 

1.2. Atenció a la diversitat dirigida a l’alumnat 
amb dificultats d’aprenentatge i també a l’alumnat 
amb altes capacitats: Inclusió. Foment de 
l’assoliment màxim del potencial d’aprenentatge 
acadèmic i global de l’alumnat, tenint en compte 
les seves característiques.  

2.2. Cerca de la implicació i el compromís de les 
famílies en l’escolarització i el seguiment i evolució 
acadèmica i personal dels seus fills. Valoració de la 
importància de la ―carta de compromís educatiu‖ 
i impuls d’altres actuacions que suposin 
l’establiment de formes de participació de les 
famílies en la vida del centre. 
 

3.2. Millora de la comunicació interna de centre 
i amb les famílies. Millora de les relacions entre 
els diferent estaments de la comunitat educativa 
i l’entorn. 
 

1.3. Garantia del ple domini de les llengües 
catalana i castellana en finalitzar l’ESO i foment 
de la lectura com a eix vertebrador dels 
aprenentatges de totes les matèries.  
Impuls de la lectura com a eina d’aprenentatge i 
com a estratègia transversal: hàbit lector com a 
necessari per accedir al contingut de qualsevol 
text. 

2.3. Afavoriment de bon clima en el centre per a 
l’aprenentatge i la convivència, tenint en compte 
les relacions entre els membres de la comunitat 
educativa i la participació activa de l’alumnat en 
la vida del centre (projectes de centre i 
participacions externes). Foment del sentit de 
pertinença al centre i del respecte per l’entorn 
més proper(espais, instal·lacions i material) 
 

3.3. Potenciació de les relacions i la 
coordinació  amb altres centres (de primària 
adscrits, de secundària d’on prové l’alumnat de 
batxillerat i els homòlegs de secundària) 
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1.4. Increment el domini de les llengües 
estrangeres per tal d’afavorir l’ús comunicatiu de 
la llengua i com a eina d’accés al coneixement. 
Aposta per l’increment de l’exposició de l’alumnat 
a la llengua anglesa amb la implementació 
d’activitats i recursos en diferents matèries del 
currículum. Internacionalització del centre. 

2.4.  Potenciació de l’orientació educativa 
(acadèmica, professional i global) de cada 
alumne/a mitjançant l’actuació tutorial i de l’equip 
docent. 

3.4. Foment de la participació activa amb 
l’entorn. Mostrar-se com un centre obert a 
l’exterior: com a membre del Pla Educatiu de 
l’Entorn, com a centre educatiu de la ciutat, com 
a centre educatiu europeu (internacionalització 
del centre) 
 

 2.5.  Aposta per a la reducció de l’impacte 
econòmic en la despesa escolar: reutilització de 
llibres, aprofitament de beques (llibres, material 
escolar, activitats i sortides, menjador..) 

3.5. Aposta per la conservació i millora dels 
espais, instal·lacions i materials del centre. 
Contribució a la sostenibilitat (de l’entorn i  
global) des del propi centre. 

Recursos 

Cursos Equip humà Altres recursos 

2017-2018 
 
2018-2019 
 
2019-2020 
 
2020-2021 
 
 

 
Per als processos pedagògics, organitzatius i de 
funcionament: Tot el professorat organitzat de 
diferents estructures: 

Equip directiu 
Equip de coordinadors 
CAD 
Departaments didàctics / Àrees /Àmbits de 
coneixement 
Projectes de centre, Responsabilitats 
Equips, grups i/o comissions 
 

Per al suport als processos: Consell escolar, AMPA, 
Ajuntament. 

 

 Destinació pressupostària del centre: Distribució en centres de cost (partides) 

 Hores lectives destinades a càrrecs de coordinació. Distribució de les mateixes. 

 Hores de guàrdia destinades a altres responsabilitats del professorat. 

 Hores de coordinació d’Equips Docents, Departaments / Matèries / Àmbits de 
coneixement. 

 Treball d’equips i formació en centre. Tallers i altres. 

 Possible inversió del Departament d’Ensenyament en la millora d’elements 
estructurals de l’edifici.  

 Aportacions de suport que fa l’AMPA (sessions formatives en horari lectiu, 
suport a activitats festives, aportació en activitats i projectes, aportacions 
econòmiques diverses) 
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5.2. Actuacions, temporització i responsables. 

OBJECTIU 1 ASSOLIR UN BON RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ ALUMNAT Cursos: 2017-2018 / 2020-2021 

Descripció:  Millorar els índex dels indicadors de superació de matèries, promoció i graduació en l’ESO i en el BATX, tenint com a fita l’adquisició de les 
competències bàsiques dels diferents àmbits i tenint en compte l’assoliment del màxim potencial de l’alumnat segons les seves característiques i la 
preparació necessària per als estudis posteriors.  

 Responsable: Equip directiu, Equip de coordinació, Caps de departament, Equips de tutors i docents organitzats en: Equips docents i Departaments 
Didàctics. 

Estratègies Actuacions 
Temporització 

Responsables 
1 2 3 4 

1.1 

Valoració de l’adquisició de les competències 
bàsiques dels diferents àmbits com a fet 
prioritari de la intervenció didàctica i aplicació 
metodològica de l’aula, no deixant de banda la 
formació necessària per a la incorporació a 
estudis posteriors. 

1.1.1. Programació dels àmbits d’aprenentatge en base 
al Decret de currículum (dimensions, competències, 
continguts clau, avaluació..).  
1.1.2. Avaluació tenint en compte diferents nivells 
d’assoliment de les competències de cada àmbit i 
l’ajustament segons PI d’alumnat. Adequació de criteris 
i activitats d’avaluació 
1.1.3. Acords sobre el tractament d’alguns continguts 
en diferents àmbits i possibles projectes de treball per 
curs. 
1.1.4. Treball i activitats de facilitació per als docents. 

X X X X 

 

Equip directiu 
Departaments didàctics  

Equips docents dels 
diferents nivells 

 
 

X X X X 

 X X X 

X X   

1.2 

 
Atenció a la diversitat dirigida a l’alumnat amb 
dificultats d’aprenentatge i també a l’alumnat 
amb altes capacitats: Inclusió. Foment de 
l’assoliment màxim del potencial d’aprenentatge 
acadèmic i global de l’alumnat, tenint en compte 
les seves característiques.  
 

 
1.2.1. Agrupaments diversos amb ràtio reduïda, segons 
dades d’alumnat i plantilla. 
1.2.2. Detecció de necessitats, confecció PI, avaluació 
segons PI. 
1.2.3. Suport i intervenció alumnat NEE i Altes 
Capacitats. Consolidació Programa Diversificació 
Curricular, ÀMBITS. Aprofitament dels recursos 
temporals: USEE, Aula Acollida. 
1.2.4. Revisió de l’actual projecte d’atenció a la 

X X X X 

 

Equip directiu 
 

Departaments didàctics  
 

Equips docents dels 
diferents nivells d’ESO 

 
CAD 

 

X X X X 

X X X X 

X X   
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diversitat. Estudi de nova proposta. 
1.2.5. Introducció de franja d’optativitat a 1ESO 

X X X X 

1.3. 

Garantia del ple domini de les llengües catalana 
i castellana en finalitzar l’ESO i foment de la 
lectura com a eix vertebrador dels 
aprenentatges de totes les matèries.  
Impuls de la lectura com a eina d’aprenentatge i 
com a estratègia transversal: hàbit lector com a 
necessari per accedir al contingut de qualsevol 
text. 

1.3.1. Valoració dels aprenentatges en les llengües, 
sobretot des de les matèries comunes (català i 
castellà), però també des de les produccions en altres 
matèries. Anàlisi del progrés en base als indicadors 
relacionats en les competències. Cerca i implementació 
d’estratègies per a l’assoliment desitjat i de millora dels 
resultats interns i externs 
 1.3.2. Organització projecte pilot de lectura de centre 
(1/2 hora diària).  Implementació del projecte com a pla 
pilot, valoració i adaptació si escau. Confecció del 
document projecte de lectura del centre (objectius, 
estratègies, actuacions, indicadors) 
1.3.3. Activitats de reconeixement de la importància de 
la Lectura per als docents. 

X X X X 

 

 
Equip directiu 

 
Departaments didàctics 

relacionats (Català i 
Castellà i clàssiques) 

 
Equips docents dels 

diferents nivells d’ESO 
 

Responsable i equip de 
projecte de Lectura 

X X X X 

X X   

1.4 

Increment el domini de les llengües estrangeres 
per tal d’afavorir l’ús comunicatiu de la llengua i 
com a eina d’accés al coneixement.  
Aposta per l’increment de l’exposició de 
l’alumnat a la llengua anglesa amb la 
implementació d’activitats i recursos en 
diferents matèries del currículum. 
Internacionalització del centre. 

1.4.1. Valoració dels aprenentatges en llengües 
estrangeres:  Anglès com a primer idioma i matèria 
comuna, i Francès i Alemany com a segona. Anàlisi del 
progrés en base als indicadors relacionats en la 
competència. Cerca i implementació d’estratègies per a 
l’assoliment desitjat i de millora dels resultats interns i 
externs. 
1.4.2. Participació de docents de llengües estrangeres 
en l’equip de Lectura. 
1.4.3. Manteniment del Grup Impulsor Plurilingüe (GIP) 
amb un responsable al capdavant, amb la participació 
de diversos docents (que imparteixen currículum en 
llengua estrangera) i amb la participació de membres 
de l’àmbit de llengües estrangeres. 
1.4.4. Cerca de l’increment de docents amb la formació 
adequada per a l’ implementació de currículum en 
llengua estrangera. 

X X X X 

 

 
Equip directiu 

 
Departaments didàctics 

relacionats 
 

(llengües estrangeres i 
altres) 

 
Equips docents dels 

diferents nivells 

X X X X 

X X X X 

X X X X 
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1.4.5. Estudi, creació, participació en intercanvis, 
programes, projectes, plans amb l’objectiu 
d’internacionalització del centre (inclosa la demanda 
d’auxiliar de conversa del Ministeri) 

 

X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

OBJECTIU 2 MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL Cursos: 2017-2018 / 2020-2021 

Descripció: Millorar la comunicació amb les famílies per al bon seguiment dels alumnes, ordenar la participació activa de l’alumnat i reduir l’impacte 
econòmic de les famílies de la despesa escolar. 

Responsable: Equip directiu, Equip de coordinació,  Equips de tutors i docents organitzats en: Equips docents i Departaments Didàctics 

Estratègies Actuacions 
Temporització 

 Responsables 
1 2 3 4 

2.1 

Prevenció i reducció l’absentisme i 
abandonament escolar amb actuacions 
educatives i organitzatives que impliquin també 
les famílies i els serveis socials.  
 

2.1.1. Les actuacions de l’estratègia 2.4 serviran també 
per al tractament del possible absentisme i 
abandonament escolar.  
2.1.2. Aplicació del protocol d’absentisme existent. 
Estudi de la situació de l’alumnat absentista i possible 
futur abandonament escolar. 
2.1.3. Aprofitament de les possibilitats d’escolarització 
per a la millora de la situació. 

X X X X 

 

Equip directiu 
 

Equip de coordinació 
 

Equip de tutors 
 

Equips docents 
 

 

X X X X 

X X X X 
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2.2 

Cerca de la implicació i el compromís de les 
famílies en l’escolarització i el seguiment i 
evolució acadèmica i personal dels seus fills. 
Valoració de la importància de la ―carta de 
compromís educatiu‖ i impuls d’altres 
actuacions que suposin l’establiment de formes 
de participació de les famílies en la vida del 
centre. 
 

 
2.2.1. Insistència en la importància de la signatura de la 
carta de compromís entre família i escola, a 
l’incorporar-se al centre.  Traspàs del contingut de la 
carta de compromís a l’alumnat (tutoria), anàlisi del 
contingut. 
2.2.2. Relació amb l’Ampa i coordinació per a 
actuacions conjuntes. 
2.2.3. Cerca de possibilitats de participació de les 
famílies en la vida del centre en diferents àmbits.  

 

X X X X 

 

Equip directiu 
 

Equip de coordinació 
 

Equip de tutors 
 

Equips docents 
 

Representants Ampa 
 

X X X X 

X X X X 

2.3 

Afavoriment de bon clima en el centre per a 
l’aprenentatge i la convivència, tenint en compte 
les relacions entre els membres de la comunitat 
educativa i la participació activa de l’alumnat en 
la vida del centre (projectes de centre i 
participacions externes). Foment del sentit de 
pertinença al centre i del respecte per l’entorn 
més proper(espais, instal·lacions i material) 
 

2.3.1.  Consolidació de l’estructura del Consell de 
Delegats i funcionament segons les diverses 
programacions anuals. Coordinació del Consell de 
Delegats amb diverses activitats i projectes de centre, a 
través del docent responsable.  
2.3.2. Foment de la responsabilitat de tots els docents 
en la tasca de reducció de la conflictivitat. 
2.3.3. Protocol d’aplicació de les actuacions previstes 
ajustades a les diverses situacions. 
 2.3.4. Activitats de conscienciació i reflexió sobre la 
gestió de conflictes, prevenció. Aplicació del protocol 
de Mediació existent. 
2.3.5. Elaboració i implementació de nou Projecte de 
Convivència dins el marc del Projecte Educatiu, segons 
RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març. 

X X X X 

 

Equip directiu 
 

Comissió de convivència 
 

Equip de coordinació 
 

Equips de tutors 
 

Equips docents dels 
diferents nivells 

 

Docents 
 

Responsable del Consell 
de Delegats i Equip de 

Convivència 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

 X X X 

2.4 

Potenciació de l’orientació educativa 
(acadèmica, professional i global) de cada 
alumne/a mitjançant l’actuació tutorial i de 
l’equip docent. 

 

2.4.1. Valoració primerenca de les necessitats 
educatives de l’alumnat i possibilitats d’ actuació / 
orientació. Aplicació de protocols de detecció i orientació 
a:  elaboració PI, suports, repetició / promoció, grup A, 
Diversificació Curricular (Àmbits), UEC... 
2.4.2. Consolidació del Pla d’Acció Tutorial. 

Incorporació dels possibles documents actualitzats per a 
la millora de l’orientació i el traspàs d’informació sobre la 
mateixa al llarg dels cursos. 

X X X X 

 

Equip directiu 
 

Equip de coordinació 
 

Equip de tutors 
 

Tutors 
 

X X X X 



32 
 

2.4.3. Valoració de la necessitat de renovació dels 
documents: seguiment tutorial, consell orientador. 
Adaptació als requeriments i orientacions normatiu 
. 

X X X X 

Equips docents dels 
diferents nivells 

2.5 

Aposta per a la reducció de l’impacte econòmic 
en la despesa escolar: reutilització de llibres, 
aprofitament de beques (llibres, material 
escolar, activitats i sortides, menjador..) 

2.5.1. Ampliació del projecte de reutilització de llibres 
centre-AMPA a través de l’empresa Iddink fina arribar 
al total de nivells on  d’alumnat que en fa ús. Informació 
i suport necessari a l’alumnat i les seves famílies. 
2.5.2. Préstec de material didàctic (llibres) a l’alumnat 
amb dificultats econòmiques detectades amb la dotació 
que fa el Departament d’Ensenyament per  aquest 
motiu i utilització de recursos de la ciutat (BAR: Banc 
d’Articles Reutilitzables). 
2.5.3. Informació i gestió pertinent sobre beques i ajuts 
diversos (Departament, Ajuntament, PEE, Ministeri 
2.5.4.Valoració de la realitat de la situació sobre la 
introducció del PROJECTE MENJA SA A L’INSTITUT. 
Possibilitats de dur-lo a la pràctica i ampliar-lo a totes 
les famílies. 

X X X X 

 

Equip directiu 
 

Equip de coordinació 
 

Equip de tutors 
 

Equips docents 
 

Representants Ampa 
 

Pla Educatiu d’Entorn 
 

Ajuntament 

X X X X 

X X X X 

X X X X 
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OBJECTIU 3 MILLORAR LA PROJECCIÓ I IMATGE DE CENTRE Cursos: 2017-2018 / 2020-2021 

Descripció:  Millorar la imatge del centre que es percep a la ciutat. Millorar la visió i sensacions internes. 

Responsable: Tot el personal: docents, AMPA, personal PAS 

Estratègies Actuacions 
Temporització 

 Responsables 
1 2 3 4 

3.1 

Afavoriment de la coordinació interna docent 
per millorar l’eficàcia dels recursos. Donar 
suport a les iniciatives que vagin en la mateixa 
direcció. 
 

3.1.1. Estudi de la possibilitat de coordinacions en 
horari de matí, generada per la reducció del volum 
horari lectiu del professorat (de 20 a 19 hores) 
3.1.2. Confecció de calendari de coordinacions de 
dimecres tarda amb la intenció de possibilitar-ne la 
millora. 
3.1.3. Creació de nous equips per afavorir la 
responsabilitat compartida i el lideratge compartit. 

X X   

 

Equip directiu 
Caps de departament 

Departaments 
Equips de treball 

 

X X X X 

X X   

3.2 

Millora de la comunicació interna de centre i 
amb les famílies. Millora de les relacions entre 
els diferent estaments de la comunitat educativa 
i l’entorn. Foment de l promoció del centre. 
 

3.2.1. Increment de la responsabilitat compartida en la 
informació i difusió del centre, sobretot en la pàgina 
web. Treball formatiu i dotació de permisos a tots els 
caps de departament i responsables de projectes.  
3.2.2. Millora en l’ús de la plataforma Infoself. 
Uniformitat en l’entrada de dades i formes de 
justificació d’absències. 
3.2.4. Valoració del grau de satisfacció de les famílies 
a través d’enquestes ―on line‖ 
3.2.4. Consolidació de la responsabilitat: Promoció de 
centre. Formació d’equip. 
 

X X X X 

 

Equip directiu 
Caps de departament 

Responsables de 
projectes 

Tutors 
Docents 
Ampa 

 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

3.3. 

Potenciació de les relacions i la coordinació  
amb altres centres (de primària adscrits, de 
secundària d’on prové l’alumnat de batxillerat i 
els homòlegs de secundària) 
 

 

3.3.1. Consolidació de projectes iniciats amb escoles 
de primària: Crítica teatral, Racons de ciència. 
Possibilitat d’ampliació (d’activitats i/o de centres) 
 3.3.2. Consolidació de projectes iniciats de relació: 
Serveis Educatius (amenització del Certamen de 
Lectura en veu alta) i ampliació de les participacions. 
3.3.3. Presentació a les direccions d’ escoles de 

X X X X 

 

Equip directiu 
Departaments didàctics 

Responsables de 
projectes 

 
 

X X X X 
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primària adscrites i a algunes de  secundària amb la 
intenció de donar a conèixer el centre. X X X X 

3.4 

Foment de la participació activa amb l’entorn. 
Mostrar-se com un centre obert a l’exterior: com 
a membre del Pla Educatiu de l’Entorn, com a 
centre educatiu de la ciutat, com a centre 
educatiu europeu (internacionalització del 
centre) 
 

3.4.1. Continuació de la participació del centre en 
activitats proposades per l’entorn local (Ajuntament, 
CECI, programa AIRE, La Mostra...) 
3.4.2. Consolidació de la participació activa en el marc 
del PEE com a centre de secundària i batxillerat. 
3.4.3. Continuïtat en les participacions a premis, 
concursos, seminaris... que ofereix el Servei Educatiu 
o altres institucions educatives. 
3.4.4. Oferta del centre per a activitats d’altres 
institucions amb convenis de cessió d’ús d’espais 
(puntuals i/o continuades) 
3.4.5. Potenciació de les activitats curriculars i/o 
complementàries que ens relacionin amb un entorn 
més llunyà (intercanvis, eTwinning, projectes 
internacionals..) 

X X X X 

 

Equip directiu 
Departaments didàctics 

relacionats 
Responsables de 

projectes 
Equips docents dels 

diferents nivells 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

3.5 

Aposta per la conservació i millora dels espais, 
instal·lacions i materials del centre. Contribució 
a la sostenibilitat (de l’entorn i  global) des del 
propi centre. 

3.5.1. Aposta per a la millora del benestar i la visió 
interna del centre amb inversions per a actes de 
manteniment, amb projectes de centre (ÀMBITS, 
USEE, matèries específiques, Escola sostenible...)i 
amb la coordinació amb el Departament de Justícia 
(mesures penals alternatives) 
3.5.2. Revisió i estudi de les possibilitats de millora de 
l’exterior del centre. 
3.5.3. Implementació del Projecte d’Escola Sostenible. 

X X X X 

 

Equip directiu 
Departaments didàctics 

Responsables de 
projectes 

Personal Subaltern 
X X   

X X X X 

 

 

 

 

 



35 
 

5.3. Els indicadors d’avaluació . 

Objectiu 1: ASSOLIR UN BON RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ ALUMNAT 

Indicador Situació inicial 
(valor inicial) 

Situació a la que es vol arribar 
(valor a assolir) 

Índex de l’indicador: Superació de matèries a l’ESO.   

Índex de l’indicador: Promoció de curs (1ESO, 2ESO, 3ESO)   

Índex de l’indicador: Graduació (4ESO).   

Índex de l’indicador: “Alumnes amb resultats de la prova de 
competències situats en les franges mitjana-baixa, mitjana-alta i 
alta en les proves de 4ESO” 

  

Percentatge d’alumnes en el nivell baix de les competències en 
llengües i matemàtiques de les proves de 4ESO 

  

Percentatge d’alumnes en el nivell alt de les competències en 
llengües i matemàtiques de les proves de 4ESO 

  

Promoció BATX   

Graduació BATX   

Superació PAU   
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Objectiu 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

Indicador Situació inicial 
(valor inicial) 

Situació a la que es vol arribar  
(valor a assolir) 

Percentatge de justificacions de faltes d’assistència de l’alumnat 
sobre les faltes totals ESO 

  

Nombre d’alumnes a que cometen Conductes Greument 
perjudicials (A). Nombre d’Expedients disciplinaris (E) 

  

Ús del procediment per a la mediació de conflictes.   

Projecte de convivència   

Nombre d’alumnes que utilitzen els serveis:  
- reutilització llibres 
- menjador escolar 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Objectiu 3: MILLORAR LA PROJECCIÓ I IMATGE DE CENTRE 

Indicador Situació inicial (valor inicial) 
Situació a la que es vol arribar 

(valor a assolir) 

Sessions de coordinació, comptant: Departaments, Equips 
docents i altres equips ( no avaluacions, claustre...) 

  

Enquestes a les famílies   
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Docents amb responsabilitat que publiquen articles a la web 
Nombre comunicacions premsa 

  

Noves relacions i coordinacions presencials amb escoles i 
entitats. 

  

Projectes internacionals   

Actuacions de millora (lampisteria, fusteria, pintura, jardins, 
neteja, informàtica, equipaments...) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. RETIMENT DE COMPTES 

L’avaluació és el procediment necessari per ajustar la consecució dels objectius. Serà en 

termes qualitatius i es definiran també a través dels indicadors definits. 

Cada curs en la PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL hi haurà redactats dels objectius 

anuals en relació al  present projecte de direcció i segons l’adequació en què es vagi 

procedint. A final de curs  es farà el balanç dels indicadors en el document MEMÒRIA 

ANUAL del conjunt d’activitats realitzades des dels diferents sectors que formen l’ Institut . 

S’hi valorarà el grau de consecució dels objectius i depenent de la valoració feta caldrà 

replantejament d’estratègies en cas d’un assoliment no satisfactori, o plantejament de 

nous reptes de cara als cursos posteriors.   

Tal i com és prescriptiu, la PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL i la MEMÒRIA es 

presentarà al Consell Escolar per a la seva revisió i aprovació. Es farà amb posterioritat 

d’haver-la presentat al claustre de professors per al seu coneixement, de manera que tota 

la comunitat educativa estarà informada de les línies prioritàries d’actuació així com dels 

objectius anuals dins del marc del projecte de direcció present. Serà necessària la 

implicació dels diferents agents per desenvolupar-los, de manera que a través de les 

reunions amb els Caps de Departament, Equips Docents i altres Equips de Treball, 

s’insistirà en les línies prioritàries en cadascun dels cursos per assegurar el treball 

coordinat del conjunt de l’Institut en favor de la consecució dels objectius.  

La Inspecció educativa serà qui revisarà les dades del Sistema d’Indicadors de Centre i 

emetrà l’AVAC que determinarà amb les seves valoracions i propostes si els objectius del 

centre s’ajusten als objectius prioritaris del Departament d’Ensenyament. Es buscarà la 

valoració conjunta (centre – inspecció), amb coneixement de les característiques del 

centre i l’entorn, de les possibilitats de millora. 

L’AMPA serà informada dels esdeveniments regularment a través de les reunions 

periòdiques amb la Direcció del centre, cercant una bona comunicació i coneixement de 

les activitats (en un i altre sentit) i col.laboració. 

 

 

 

 

 


