
 

 

	

	

PROJECTE 

EDUCATIU  

de CENTRE 

	
	

	

	

	

	

Curs	19-20	



																																																																																		  

 
 

1 

	

	

	

	

	

Objecte:	Aquest	document	descriu	el	Projecte	educatiu	de	centre	de	l’Institut	la	Sagrera	Sant	

Andreu		

Abast:	Aquest	document	està	dirigit	a	tota	la	comunitat	educativa		

Documentació	 de	 referència:	 Projecte	 de	 direcció	 i	 	 Instruccions	 d’inici	 de	 curs	 revisades	

anualment		

Responsabilitat:	Als	 centres	 públics	 correspon	 al	 director	 o	 directora	 formular	 la	 proposta	
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control	 i	 la	 gestió	 de	 l'ordenació	 de	 les	 activitats	 educatives	 i	 del	 conjunt	 dels	 aspectes	

educatius	 del	 centre,	 intervé	 en	 l'elaboració,	 la	 modificació	 i	 l’actualització	 del	 projecte	

educatiu	i	aprova	els	aspectes	pedagògics	dels	documents	de	gestió	del	centre.	
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1.-	Context		i	característiques	del	centre		

L’institut	 la	 Sagrera	 Sant	 Andreu	 és	 un	 centre	 de	 nova	 creació	 que	 va	 endegar	 el	 seu	

projecte	el	curs	2019-2020.	El	centre	neix	de	la	necessitat	de	més	places	en	la	secundària	al	

districte	de	Sant	Andreu	i	de	donar	continuïtat	a	nous	projectes	de	metodologia	innovadora	

del	barri	i	del	districte.	 

Com	 a	 conseqüència,	 doncs,	 de	 la	 manca	 de	 places	 públiques	 per	 al	 curs	 2019-2020	 a	

l’ensenyament	 secundari,	 l’Associació	 de	 veïns	 i	 veïnes	 de	 La	 Sagrera	 i	 la	 Coordinadora	

d’AMPES	de	Sant	Andreu	van	participar	en	 	 la	creació	d’un	nou	 institut	al	barri.	Una	 lluita	

que	 va	 agafar	 especial	 força	 a	 partir	 del	 2016,	 amb	 el	 naixement	 del	 moviment	

#instiaLaSagrera.	

Actualment,	el	centre	es	constitueix	com	a	un	institut	de	tres	línies	i	actualment	acull	a	180	

alumnes/as	entre	1r	i	2n	de	l’ESO.	

L’institut	es	troba	ubicat	en	els	barracons	del	carrer	Segre	34	de	Sant	Andreu	amb	projecció	

que	la	seva	ubicació	definitiva,	en	uns	quatre	cursos,	sigui	en	el	triangle	ferroviari.	 

	

1.2.-Les	necessitats	educatives	dels	alumnes.		

En	 el	 nostre	 plantejament	 educatiu	 tenim	 molt	 present	 que	 l’adolescència	 és	 l’etapa	 de	

desenvolupament	 de	 les	 operacions	 formals,	 però	 que	 encara	 hi	 ha	 molt	 de	 pes	 en	 allò	

manipulatiu	 per	 acompanyar	 cap	 al	 procés	 de	 l’abstracció	 cognitiva	 i	 lingüística1.	 Està	

demostrat	 que	 l’aprenentatge	 des	 del	 plaer	 i	 l’emoció	 és	 vital,	 ja	 que	 activa	 les	 vies	

d’aprenentatge	 a	 nivell	 neurològic	 i	 facilita	 el	 procés	 de	 comprensió	 i	 adquisició	 en	

l’aprenentatge	conceptual	i	procedimental2.	

En	 aquesta	 etapa	 de	 canvis,	 és	 important	 tenir	 en	 compte	 que	 els	 ritmes	 de	

desenvolupament	físic	i	d’aprenentatge	són	diversos.	Per	tant,	és	important	tenir	en	compte	

la	individualitat	de	l’alumne/a,	així	com	el	seu	lloc	en	el	grup.		

                                                
1 Maria MONTESSORI: From Childhood to Adolescence. Montessori-Pierson Publishing Company: 
Amsterdam, 2008. 
2 David BUENO: Neurociencia para educadores. Editorial Octaedro: Barcelona, 2017. 
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Per	 tot	 això,	 la	 mirada	 pedagògica	 i	 les	 oportunitats	 d’aprenentatge	 han	 d’estar	 en	

consonància	 amb	 els	 ritmes	 de	 desenvolupament	 i	 amb	 els	 estils	 d’aprenentatge	 que	

s’oferiran	al	nostre	alumnat.		

Per	donar	resposta	als	 ritmes	d’aprenentatge	 i	 fomentar	 la	 inclusió	es	 fomenta	 l’ús	de	 les	

tecnologies	de	l’aprenentatge	i	coneixement	(TAC).	

Tenint	en	 compte	el	 currículum	de	 l’educació	 secundària3	que	es	basa	en	 l’aprenentatge	

competencial	 i	 en	 la	 forma	 que	 aprèn	 l’alumnat	 és	 important	organitzar	 el	 contingut	 no	

com	 a	 parcel·les	 de	 coneixements	 sinó	 per	 àmbits.	 Aquest	 enfocament	 és	 el	 que	 dóna	

sentit	a	l'ús	de	les	metodologies	globalitzades	que	comentarem	en	el	següent	apartat.		

En	aquesta	etapa	l’aprenentatge	vivencial	encara	és	important	i	la	corporeïtat	(entesa	com	a	

expressió)	acompanya	a	fixar	els	aprenentatges	més	conceptuals.	És	per	això	que	el	nostre	

projecte	donarà	rellevància	a	les	matèries	d’expressió	i	creativitat.	

D’aquí	 rau	 la	 importància	 d’unes	 bases	 pedagògiques	 sòlides,	 en	 consonància	 amb	 la	

divulgació	 científica	 experta,4	 que	 assegurin	 el	 terreny	 pedagògic	 i	 emocional	 per	 tal	 que	

l’aprenentatge	aparegui	de	forma	espontània	i	natural.	Així	mateix,	al	centre	es	prioritzarà	el	

desenvolupament	competencial	de	l’àmbit	personal	i	social	com	a	base	i	eix	transversal	en	

el	procés	d’aprenentatge.		

Per	 tal	que	això	es	doni	és	 fonamental	 tenir	clar	quins	són	els	eixos	en	què	s’articulen	 les	

nostres	 bases	 i	 aquests	 són:	 l’acompanyament	 emocional,	 la	 inclusió	 i	 l’aprenentatge	

competencial	significatiu.	

2.-	Marc	legal		

La	 Llei	 12/2009,	 del	 10	 de	 juliol,	 d'educació	 (article	 91),	 estableix	 que	 tots	 els	 centres	

vinculats	al	Servei	d'Educació	de	Catalunya	han	de	disposar	d'un	projecte	educatiu.	

Els	 centres	 del	 sistema	 educatiu	 català	 han	 de	 recollir	 els	 principis	 rectors	 del	 sistema	

educatiu	que	s'estableixen	a	l'article	2	de	la	Llei	12/2009.	A	més,	els	centres	de	titularitat	

pública	 han	 d'incloure	 els	 principis	 específics	 que	 s'estableixen	 a	 l'article	 93	 de	 la	 Llei	

12/2009.	 El	 projecte	 educatiu,	 que	 és	 la	 màxima	 expressió	 de	 l'autonomia	 dels	 centres,	

recull	la	identitat	del	centre,	n'explicita	els	objectius,	n'orienta	l'activitat	i	hi	dona	sentit	amb	
                                                
3 Competències bàsiques per àmbits 
4David ISTANCE: Manual per a entorns d’aprenentatge innovadors. Editorial UOC: Barcelona, 2018.  
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la	 finalitat	 que	 l'alumnat	 assoleixi	 les	 competències	 bàsiques	 i	 el	 màxim	 aprofitament	

educatiu,	 d'acord	 amb	 el	 marc	 proporcionat	 pel	 Decret	 102/2010,	 del	 3	 d'agost,	

d'autonomia	dels	 centres	educatius,	que	situa	 la	presa	de	decisions	en	 l'àmbit	del	 centre	

per	enfortir	la	institució	escolar	i	el	lideratge	educatiu.		

El	projecte	educatiu	del	centre	és	el	document	estratègic	marc	de	la	institució	escolar	que	

en	 defineix	 el	 funcionament	 en	 l’àmbit	 curricular,	 organitzatiu,	 de	 gestió	 econòmica	 i	 de	

gestió	 de	 personal,	 que	 s'adapta	 a	 la	 realitat	 dels	 alumnes	 i	 a	 l’entorn.	 En	 aquest	 sentit,	

concreta,	interpreta	i	aplica	les	previsions	de	la	normativa	vigent	als	trets	característics	del	

centre,	d'acord	amb	 les	necessitats	educatives	dels	alumnes	 i	dels	objectius	del	 centre.	El	

projecte	de	direcció,	tal	com	estableix	l'article	23	del	Decret	155/2010,	de	2	de	novembre,	

de	la	direcció	dels	centres	educatius	públics	i	del	personal	directiu	professional	docent,	ha	

d'ordenar	 el	 desplegament	 i	 l'aplicació	 del	 PEC	 durant	 el	 seu	 període	 de	 vigència.	 Els	

decrets	que	regulen	 l'ordenació	curricular	 i	 les	ordres	d'avaluació	consegüents	estableixen	

aspectes	 relatius	 a	 les	 concrecions	 curriculars,	 l'atenció	 a	 la	 diversitat,	 l'orientació	 i	

l'avaluació	que	el	PEC	ha	de	contenir.	
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3.-	Definició	institucional	

3.1.-	La	identitat	del	centre	

3.1.1.-		Bases		pedagògiques		

Les	Bases	que	vesteixen	aquest	Projecte	de	Direcció	estan	fonamentades	en	els	7	Principis	

de	l’Aprenentatge5	i		són	les	següents:		

● L’alumnat	 és	 el	 centre	 en	 el	 procés	 d’aprenentatge.	 Per	 tant,	 l’adult	 es	manté	 al	

costat	de	l’aprenent	per	tal	d’acompanyar-lo	i	així	poder	fomentar	l’aprenentatge	i	la	

reflexió.	 L’adult	 adoptarà	 eines	 dialògiques	 per	 tal	 de	 guiar	 l’alumnat	 a	 poder	

aprendre	a	aprendre.	 

● L’adult	 ha	 d’ésser	 present	 en	 el	 desenvolupament	 emocional	 i	 en	 el	 procés	

d’aprenentatge	de	 l’alumnat.6	És	per	aquesta	 raó	que	apostem	per	un	pla	d’acció	

tutorial	que	contempli	l’acollida	i	el	seguiment	individualitzat	que	ens	permeti	donar	

resposta	a	les	necessitats	de	cada	alumne	 

● L’emoció	i	el	plaer	són	fonamentals	per	l’assoliment	de	l’aprenentatge	significatiu.	

La	neurociència	afirma	que	quan	l’àrea	de	les	emocions	està	activa	l’aprenentatge	és	

més	efectiu	i	complet.7	Aquestes	bases	són	fonamentals	perquè	el	cervell	adolescent	

estigui	preparat	per	aprendre.	 

● L’aprenentatge	 és	 de	 naturalesa	 social.	 Per	 aquesta	 raó	 es	 fomentarà	

l’aprenentatge	 cooperatiu,	 per	 acompanyar	 l’aprenentatge	 entre	 iguals	 i	 fomentar	

que	cada	alumne/a	pugui	desenvolupar	les	seves	habilitats	i	intel·ligències	múltiples8	

dins	del	grup,	fent-lo	ric	en	continguts	i	estratègies	d’aprenentatge. 

                                                
5 Fundació Jaume Bofill: traducció i adaptació de The Nature of Learning: Using Research to Inspire 
Practice, OECD Publication 2010.  
6 Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya : L’orientació educativa i l’acció tutorial 
al llarg i en cada una de les etapes educatives i ensenyaments. Aprenentatge i formació continuats. 
2018.  
7 David BUENO: Neurociencia para educadores. Editorial Octaedro: Barcelona, 2017 
8 Howard GARDNER: Inteligencias múltiples. Editorial Paidós: Buenos Aires, 1983 
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● L’aprenentatge	 ha	 de	 ser	 inclusiu,	 sensible	 a	 les	 diferències	 individuals	 (gestió	 de	

l’aula	amb	activitats	diversificades)	 i	potenciador	d’igualtat	d’oportunitats.	Aquests	

principis	 seran	 claus	 dins	 de	 projecte	 educatiu	 del	 centre	 amb	 uns	 criteris	 per	 a	

l’organització	 de	 les	 mesures	 i	 suports	 per	 a	 l’atenció	 educativa	 dins	 del	 sistema	

inclusiu.9 

● L’aprenentatge	 significatiu	 es	produeix	 a	partir	 del	 treball	 globalitzat	 i	 transversal.	

Tenint	en	compte	com	aprèn	l’adolescent,	 les	metodologies	globalitzades	ofereixen	

les	oportunitats	perquè	es	produeixi	aquest	aprenentatge	significatiu	i	competencial.	

No	oblidem	però	que	hi	ha	 competències	 transversals	que	 faciliten	el	procés,	 com	

l’àmbit	digital10,		i	afavoreixen	aquest	aprenentatge.	 

● Claredat	 d’expectatives	 i	 estratègies	 d’avaluació11	 al	 servei	 de	 l’aprenentatge.	

L’avaluació	 serà	 coherent	 amb	 els	 objectius	 d’aprenentatge.	 Per	 garantir	 aquesta	

coherència	 l’avaluació	 serà	 contínua,	 de	 manera	 que	 s’empraran	 instruments	 per	

conèixer	 la	 situació	 inicial,	 el	 procés	 i	 el	 final	 dels	 assoliments	 de	 l’alumnat.	 A	 la	

vegada,	es	fomentarà	l’avaluació	formativa,	on	l’alumne/a	reflexionarà	sobre	el	seu	

procés	 d'aprenentatge	 i	 anirà	 cercant	 les	 millors	 estratègies	 d'aprenentatge	 amb	

l'acompanyament	de	l’adult,	qui	de	manera	formativa	també	li	donarà	orientacions	

que	l’ajudaran	a	autoregular-se. 

● Lideratge	 distributiu	 i	 innovació	 educativa.	 Per	 dur	 a	 terme	 els	 objectius	 del	

projecte	ens	cal	un	lideratge	distributiu	amb	un	consell	directiu12	on	hi	hagi	diferents	

membres	que	participin,	acompanyin	i	avaluïn	el	desenvolupament	del	projecte	per	

tal	de	fer	un	bon	retiment	de	comptes	i	propostes	de	millora.	Aquesta	estratègia	és	

un	punt	més	de	la	proposta	innovadora	del	projecte	de	direcció	que	es	presenta. 

● La	comunitat	educativa	participa	de	manera	activa.	Entenem	la	comunitat	com	un	

sistema	en	què	tots	els	seus	membres	tenen	la	seva	representació.	Per	tant,	la	seva	

                                                
9DECRET D’ESCOLA INCLUSIVA. Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa de 
l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.  
 
10 Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2015): Competències bàsiques de 
l’àmbit digital.  
11 Sanmartí, Neus (2010): Avaluar per aprendre. Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya.  
12 Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2018): Documents per a 
l’organització i la gestió dels centres.  



																																																																																		  

 
 

9 

participació	 és	 important	 per	 acompanyar	 i	 afavorir	 que	 es	 donin	 les	 condicions	

idònies	per	assolir	els	objectius	del	Projecte	de	Direcció.	 

● Un	 bon	 assoliment	 del	 procés	 d’aprenentatge	 passa	 per	 un	 clima	 de	 seguretat,	

respecte	 i	 bona	 convivència13	 entre	 els	membres	 de	 la	 comunitat	 educativa.	 Amb	

l’objectiu	que	això	es	dugui	a	terme	de	forma	efectiva,	creiem	indispensable	incloure	

el	 projecte	 de	 convivència	 dins	 del	 projecte	 educatiu	 de	 centre	 (PEC)	 i,	 sobretot,	

elaborar-lo	en	base	als	principis	que	regeixen	el	nostre	centre	educatiu.	 

3.2.-		El	caràcter	propi:	missió	visió	i	valors	

3.2.1.-		La	missió	

El	 propòsit	 principal	 d’aquest	 projecte	 és	 crear	 les	 condicions	 idònies	 al	 centre	 per	 tal	

d’afavorir	l’èxit	escolar	de	l’alumnat	i	un	clima	d’acompanyament	proper	i	d’inclusió	cap	a	

tota	la	comunitat	educativa.		

Per	 assolir-ho	 hem	de	 tenir	 en	 compte	 els	 3	 eixos	que	 vertebren	 de	 forma	 transversal	 la	

majoria	 d’apartats	 del	 projecte:	 l’acompanyament	 emocional,	 la	 inclusió	 en	 el	 seu	 sentit	

més	 ampli	 i	 l’aprenentatge	 significatiu	 i	 competencial	 a	 través	 de	 les	 metodologies	

globalitzades	i	del	foment	de	la	creativitat.	

Per	 a	 nosaltres,	 per	 garantir	 el	 desenvolupament	 personal	 i	 acadèmic	 de	 l’alumnat,	 	 és	

fonamental	 acompanyar	 aquest	 procés	 a	 través	 de	 la	 presència	 de	 l’adult,	 que	disposarà	

dels	 suports	 personals	 i	 formatius	 necessaris	 per	 tal	 de	 poder	 facilitar	 l’aprenentatge	

autònom,	 reflexiu	 i	 crític	 de	 l’alumne.	 Finalment,	 afavorirem	el	 foment	 d’una	 participació	

efectiva	 i	democràtica	de	 la	comunitat	educativa	 i	una	vinculació	positiva	 	de	 la	comunitat	

amb	l’entorn.		

	

	

                                                
13 Projecte de convivència. 
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3.2.2.-	La	visió	

En	 aquest	 Projecte	 de	 Direcció	 el	 procés	 d’aprenentatge	 se	 centrarà	 en	 l’alumnat,	 que	

esdevindrà	la	figura	central	de	l’aprenentatge	acompanyat	per	l'adult.	S’aspira	a	assolir	una	

vinculació	efectiva	amb	les	famílies	i	 l’entorn	(entitats	del	barri)	a	través	d’una	comunitat	

educativa	 oberta,	 així	 com	 poder	 gaudir	 d’uns	 espais	 i	 materials	 adequats	 que	 ajudin	 a	

crear	un	ambient	on	es	puguin	desenvolupar	aquests	aspectes.		

A	més,	projectem	que	el	nostre	centre	educatiu	 tingui	com	un	dels	seus	 trets	distintius	el	

desenvolupament	del	potencial	artístic	i	creatiu	de	l’alumne.		

Finalment,	tenint	en	compte	que	el	centre	és	de	nova	creació,	l’institut	pretén	treballar	en	

xarxa	 amb	 altres	 centres	 educatius	 i	 de	 recerca	 per	 compartir	 i	 difondre	 les	 bones	

pràctiques	 educatives	 que	 ajudin	 a	 la	 millora	 contínua.	 L’institut	 fomentarà	 doncs,	

l’avaluació	en	totes	les	seves	dimensions	ja	que	sentim	la	necessitat	d’una	revisió	constant	

per	tal	de	mantenir	el	procés	de	millora	que	dugui	a	assolir	els	objectius	establerts.	

	

3.2.3.-	Els	valors		

Com	a	valors	fonamentals	del	nostre	projecte	i	en	consonància	amb	la	nostra	missió	i	visió	

destaquem:			

	

L’autonomia	i	la	consciència	en	l’aprenentatge.	Entenem	l’alumnat	com	a	centre	del	procés	

i	l’adult	com	a	acompanyant	del	seu	aprenentatge	i	del	procés	de	metacognició.	

	

Innovació	i	actualització	pedagògica.	En	aquest	punt	donem	rellevància	a	les	metodologies	

globalitzades	 ja	que	 creiem	que	 són	el	mitjà	per	 garantir	 les	 condicions	necessàries	per	 a	

l’aprenentatge.	Les	TAC	també	seran	un	dels	mitjans	que	ajudarà	a	assolir-les.	Per	garantir	

l’actualització	pedagògica	és	important	una	formació	inicial	i	permanent	del	professorat.		

	

Acompanyament	 personal	 i	 emocional.	 Considerem	 l’acompanyament	 emocional	 en	 el	

sentit	 més	 ampli,	 des	 del	 professorat,	 a	 les	 famílies	 fins	 a	 l’alumnat.	 Per	 això,	 donem	

especial	 rellevància	 a	 l’acollida	 i	 el	 seguiment	 de	 l’alumnat.	 	 Aquests	 dos	 processos	

imprescindibles	 es	 duran	 a	 terme,	 tal	 i	 com	es	 detalla	 en	 les	 actuacions,	 individualment	 i	

amb	molta	cura.		
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Desenvolupament	de	la	vessant	artística	i	creativa.	Aquest	és	un	tret	diferencial	del	nostre	

projecte.	 Aquest	 aspecte	 complementa	 les	 metodologies	 globalitzades	 esmentades	 i	

garanteix	la	possibilitat	de	tria	de	l’alumnat	en	les	àrees	d’expressió	que	més	s’adequen	a	la	

seva	 idiosincràsia.	Entenem	sempre	 l’expressió	 i	 la	creativitat	des	de	molts	àmbits,	des	de	

l’artístic,	passant	pel	lingüístic	fins	al	matemàtic	o	el	cinetificotècnològic.		

		

Foment	de	l’àmbit	lingüístic	de	l’alumnat	des	del	foment	de	la	lectura	i	 l’aprenentatge	de	

les	llengües	estrangeres.	Per	aquest	raó	en	els	objectius	tindrem	en	compte	el	pla	de	lectura	

i	 l’ús	 vehicular	 de	 llengües	 estrangeres,	 tant	 en	 àmbits	 no	 lingüístics	 seguint	metodologia	

AICLE		com	en	l’oferta	d’una	segona	llengua	des	de	1r	d’ESO.	

	

Cultura	avaluativa	en	tots	els	àmbits	de	l’institut.		

“Entenem	 l'avaluació	 com	 a	 mitjà	 per	 regular	 l'aprenentatge.	 Especialment,	 l'avaluació	

formadora	 per	 tal	 que	 sigui	 l'aprenent	 qui	 prengui	 les	 decisions”14.		

Per	 tant,	 considerem	 que	 l’avaluació	 és	 cabdal	 en	 qualsevol	 àmbit	 de	 la	 comunitat	

educativa.	 Per	 tant,	 les	 rúbriques15	 seran	 eines	 fonamentals	 per	 de	 reflexionar	 sobre	 el		

procés	del	desenvolupament	del	projecte	i	dels	processos	d’aprenentatge	de	l’alumnat.		

	

Col·laboració	 de	 les	 famílies	 i	 la	 comunitat	 educativa	 dins	 i	 fora	 del	 centre.	 Entenem	

l’alumnat	 dins	 d’un	 sistema	 que	 acull	 famílies	 i	 comunitat.	 Per	 tant,	 la	 col·laboració	 dels	

altres	subsistemes	és	fonamental	per	donar	valor	allò	que	succeeix	dins	del	centre	i	poder	

projectar-ho	fora.	La	intervenció	de	les	famílies	en	certs	espais	i	la	participació	de	l’alumnat	

en	les	entitats	de	barri	donen	sentit	als	aprenentatges	i	a	l’acompanyament	proper	de	tota	

la	comunitat.		

	

                                                
14 Neus SANMARTÍ: Avaluar per aprendre. L’avaluació per millorar els aprenentatges de l’alumnat en 
el marc del currículum per competències. Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: 
Barcelona, 2010.  
15 Rúbrica de canvi educatiu 
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Organització	participativa	 i	 democràtica	 de	 la	 comunitat	 educativa.	 Partim	d’un	 lideratge	

distributiu	 i	 d’una	 participació	 democràtica	 per	 tal	 de	 fomentar	 una	 de	 les	 nostres	

estratègies:	el	treball	cooperatiu	en	tots	els	àmbits	de	la	comunitat.		

4.-	Objectius	del	centre:		

Els	 objectius	 generals	 d’aquest	 PEC	 estan	 alineats	 amb	 els	 de	 l’Eix	 1	 del	 programa	 de	

Govern	de	la	XII	 legislatura16	 i	amb	els	eixos	d’actuació	de	 l’Ofensiva	de	país	per	reduir	el	

fracàs	 escolar17.	 I,	 dins	 d’aquests,	 ho	 farem	 d’acord	 als	 trets	 diferencials	 de	 la	 nostra	

proposta	 educativa.	 Així	 definirem	 els	 els	 objectius	 generals	 que	 relacionarem	 amb	 el	

programa	 del	 Govern	 i	 que	 en	 el	 següent	 apartat	 veurem	 com	 esdevindran	 la	 base	 dels	

objectius	estratègics	

Els	àmbits	a	tenir	en	compte	per	elaborar	els	objectius	serán:	

1. Educatiu	

2. Gestió/organització	

3. Relació	amb	l’entorn	

Els	objectius	generals	són		

1. Assolir	l’èxit	escolar	vinculat	als	principis	d’equitat	i	excel·lència.		

2. Desenvolupar	una	organització	pedgagògica	que	fomenti	l’equitat	i	la	inclusió.			

3. Promoure	la	cohesió	social	i	el	benestar	en	el	centre.		

4. Generar	 una	 estructura	 organitzativa	 i	 documental	 de	 centre	 d’acord	 amb	 la	

missió,	visió	i	valors	del	projecte	de	direcció.	

5. Potenciar	i	projectar	la	imatge	del	centre.	

	

	

	

                                                
16 Generalitat de Catalunya: Pla de govern per a la XII candidatura. Setembre 2018.  
17 Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 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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La	seva	relació	amb	els	3	àmbits	o	línies	d’actuació	prescriptives	en	els	centres	educatiu	és	

la	següent	

	 O1	 O2	 O3	 O4	 O5	

Educatiu		 	 	 	 	 	

Gestió	

Organització	

	 	 	 	 	

Relació	amb	

entorn		

	 	 	 	 	

	

Les	prioritats	 i	 els	 plantejaments	 educatius	 en	 termes	d'equitat	 i	 excel·lència,	 coeducació,	

convivència,	 inclusió	 i	 atenció	 a	 la	 diversitat	 de	 l’Institut	 la	 Sagrera	 Sant	 Andreu	 són	 els	

següents		

	

OG1	ASSOLIR	L’ÈXIT	ESCOLAR	VINCULAT	ALS	PRINCIPIS	D’EQUITAT	I	EXCEL·LÈNCIA		

OE	1.1	Afavorir	l’enfocament	globalitzat	dels	aprenentatges		

OE	1.2	Potenciar	l’aprenentatge	autònom	i	l’avaluació	formadora		

OE	1.3.	Augmentar		la	presència	de	la		Llengua	estrangera	

OE	1.4.	Potenciar		la	creativitat		i	les	arts	en	els		diferents	àmbits		

OE	1.5	Incrementar	la	competència	digital	i	tecnològica		

	

OG2	DESENVOLUPAR	UNA	ORGANITZACIÓ	PEDGAGÒGICA	QUE	FOMENTI	L’EQUITAT	I	LA	

INCLUSIÓ.			

	 OE	2.	1	Potenciar	l’aprenentatge	col·laboratiu	i	cooperatiu		

OE	2.2.	Personalitzar	els	aprenentatges		
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OG3.	PROMOURE	LA	COHESIÓ	SOCIAL	I	EL	BENESTAR	EN	EL	CENTRE		

OE3.1.	 Col·laborar	 en	 projectes	 educatius	 unificats	 i	 l’ús	 d’espais	 educatius	 de	

l’entorn	fora	del	centre	

OE.3.2.	Establir		sistemes	de	resolució	de	conflictes	no	segregadors	per	fomentar	la	

cohesió	social	

OE	3.3.Ampliar		la	implicació	i	participació	de	les	famílies	en	la	vida	del	centre.		

OE3.4.	 Dissenyar	 un	 	 Pla	 d’acció	 Tutorial	 i	 d’orientació	 	 inclusiu	 i	 de	 creixement	

personal	

Integrar	la	sostenibilitat	en	els	espais	del	centre		

OE5.	Integrar	la	sostenibilitat	en	els	espais	del	centre		

	

OG4.	 GENERAR	 UNA	 ESTRUCTURA	 ORGANITZATIVA	 I	 DOCUMENTAL	 DE	 CENTRE	

D’ACORD	AMB	LA	MISSIÓ,	VISIÓ	I	VALORS	DEL	PROJECTE	DE	DIRECCIÓ	

	 OE.4.1.	Elaborar	la	documentació	de	centre		

	OE.4.2.	Desenvolupar	estructures	organitzatives	internes	coherents	amb	el	sistema								

pedagògic	i	efectives		

OE.4.3	Estructures	organitzatives	comunitat	

OE	4.4.	Establir	espais	de	reunió	i	coordinació	

	

OG	5.POTENCIAR	I	PROJECTAR		LA		IMATGE	DEL	CENTRE.	

	 OE.5.1	Elaborar	del	Projecte	comunicació	i	imatge	del	centre		

	 OE.5.2	Estructurar	un		el	web	del	centre	

OE.	5.3	Desenvolupar	jornades	pedagògiques		

OE.	5.4	Ampliar	i	potenciar		les	xarxes	socials		
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5.-	L'estructura	organitzativa		

	
	

5.1.-L’Equip	directiu		

L’equip	directiu	està	format	per	la	direcció,	secretaria	i	cap	d’estudis,	amb	previsió	de	cara	al	

curs	2021	que	s’incorpori	 la	figura	de	coordinació	pedagògica.	La	línia	de	treball	de	l’equip	

directiu	és	cap	a	una	gestió	compartida	de	tasques,	exceptuant	aquelles	específiques	que	es	

desprenguin	del	propi	càrrec.	La	coordinació	és	setmanal	per	tal	de	preveure	l’organització	

estructural	i	pedagògica	setmanal.	

5.2.-	Consell	directiu		

El	nostre	model	 té	un	 	plantejament	democràtic	en	si	mateix	 (consell	directiu),	coordinat	

(coordinacions	 curriculars	 i	 d’organització	 docent)	 i	 participatiu	 (	 a	 nivell	 intern	 amb	 el	

claustre	i	extern	amb	les	famílies,	entorn	i	xarxes	educatives).		

La	 figura	del	consell	directiu	 serà	clau	per	desenvolupar	el	projecte.	 Inicialment	comptem	

que	 el	 consell	 directiu	 estarà	 format	 per:	 director/a,	 cap	 d’estudis,	 secretari/a,	

coordinadora	pedagògica,	coordinadors/es	franja,	orientadora	i	coordinadora	TIC	.	
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El	 centre	 estarà	 en	 creixement	 durant	 els	 propers	 6	 anys,	 per	 tant,	 en	 base	 al	 Decret	

39/2014	 de	 25	 de	març18,	 cada	 curs	 l’equip	 directiu	 valorarem	 la	 possibilitat	 d'ampliar	 el	

consell	directiu	i	de	definir	llocs	de	treball.	 	Aquests	llocs	de	treball,	a	més	de	l’especialitat	

docent,	haurien	de	tenir	atribuït	un	perfil	propi	amb	característiques	i	funcions	específiques,	

amb	responsabilitats	especials	o	condicions	peculiars	pròpies,	en	consonància	amb	aquest	

projecte	de	direcció	i	amb	el	projecte	educatiu	de	centre.	

A	continuació	descrivim	les	funcions	d’aquelles	estructures/	coordinacions	que	considerem	

bàsiques	en	l’organització	del	centre	dins	del	consell	directiu			

5.3.-	Òrgans	unipersonals	de	govern	

En	el	nostre	centre	l'equip	directiu	consta	de	director,	secretari,	cap	d’estudis,	i	coordinador	

pedagògic	com	a	òrgan	unipersonal	de	direcció	addicional.	

Les	 funcions	 de	 cadascun	 d’aquests	 òrgans	 queden	 definides	 a	 les	 NOFC	 del	 centre	 en	

l’apartat	càrrecs	i	funcions.	

 

5.4.-	Altres	càrrecs	de	coordinació	

5.4.1-	Coordinador/a	TIC	

El		coordinador	TAC	realitzarà	les	següents	funcions:	

● Assessorar	els	professors	del	centre	en	l'ús	didàctic	de	les	TAC	i	en	la	dimensió	STEM	

de	les	tecnologies	digitals,	així	com	orientar-los	sobre	la	formació	en	TAC,	amb	la	

col·laboració	dels	serveis	educatius	de	la	zona..	

● Assessorar	el	director	o	directora,	els	professors	i	el	personal	d'administració	i	

serveis	del	centre	en	l'ús	de	les	aplicacions	de	gestió	acadèmica,	econòmica	i	

administrativa	del	Departament	d'Ensenyament.	

● Assessorar	a	les	famílies	en	la	compra	i	manteniment	dels	equips	Chromebooks.	

● Coordinar	el	manteniment	de	la	web	de	l’escola.	 

                                                
18 DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.  
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● Estar	al	dia	dels	treballs	d’altres	Centres,	i	promoure	la	realització	d’activitats	en	

el	Centre	i	intercentres.	Assistir	a	Jornades,	Congressos	seminaris,	jornades	

tècniques….,en	representació	del	Centre. 

● Coordinar	el	funcionament	de	la	Comissió	TAC		i	liderar	el	desenvolupament	i	

manteniment	del	pla	TAC	del	centre.	

● Manteniment	d’equips:	mantenir	actualitzat	l’aplicatiu	d’avaries	per	a	comunicar-

s’ho	al	tècnic	de	manteniment	o	SAU.	 

● Altres	funcions	que	el	director	o	directora	del	centre	li	encomani	d'acord	amb	les	

directrius	del	Departament	d'Ensenyament.	

5.4.2.-	Coordinador/a	LIC	

Per	tal	de	potenciar	el	Pla	per	a	la	llengua	i	la	cohesió	social	el	coordinador/a	de	

llengua,	interculturalitat	i	cohesió	social	(LIC),	nomenat	pel	Director/a	del	centre,	ha	

de	desenvolupar	les	funcions	següents:	

● Promourà	en	la	comunitat	educativa,	coordinadament	amb	l’assessor/a	LIC,	

actuacions	per	a	la	sensibilització,	foment	i	consolidació	de	l’educació	intercultural	i	

de	la	llengua	catalana	com	a	eix	vertebrador	d’un	projecte	educatiu	plurilingüe.	

● Assessorarà	l’equip	directiu	i	col·laborar	en	l’actualització	dels	documents		

d’organització	del	centre	(PEC,	PLC,	RRI,	Pla	d’Acollida	i	Integració,	Programació	

General	Anual	del	Centre,	etc.)	i	en	la	gestió	de	les	actuacions	que	fan	referència	a	

l’acollida	i	integració	de	l’alumnat	nouvingut,	a	l’atenció	a	l’alumnat	en	risc	

d’exclusió	i	a	la	promoció	de	l’ús	de	la	llengua,	l’educació	intercultural	i	la	

convivència	en	el	centre.	

● Promourà	actuacions	en	el	centre	i	en	col·laboració	amb	l’entorn,	per	potenciar	la	

convivència	mitjançant	l’ús	de	la	llengua	catalana	i	l’educació	intercultural,	afavorint	

la	participació	de	l’alumnat	i	garantint-ne	la	igualtat	d’oportunitats.	

● 	Col·laborarà	en	la	definició	d’estratègies	d’atenció	a	l’alumnat	nouvingut	i/o	en	

riscd’exclusió,	participar	en	l’organització	i	optimització	dels	recursos	i	coordinar	les	

actuacions	dels	professionals	externs	que	hi	intervenen.	

● Participarà	amb	l’equip	directiu	en	les	actuacions	que	es	deriven	del	Pla	educatiu	

d’entorn,	si	s’escau.	
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● 	Assumirà	funcions	que	es	deriven	del	Pla	per	a	la	llengua	i	la	cohesió,	per	delegació	

de	la	direcció	del	centre.	

5.4.3.-	Coordinador/a	Instrumentals.	

● Assessorarà	en	la	priorització	de	les	competències	bàsiques	per	nivell	

● Vetllàra	per	la	coherència	de	la	metodologia	de	capses	d’aprenentatge	a	primer	i	

segon	de	l’ESO	

● Assegurarà	els	sistemes	de	recuperació	de	la	matèria	

● Vetllarà	per	la	coherència	dels	fulls	d’aprenentatge		

5.4.4.-	Coordinador/a	Creacions.	

● Assessorarà	en	la	priorització	de	les	competències	bàsiques	per	nivell	

● Vetllàra	per	la	coherència	de	la	metodologia	aplicada	en	aquesta	franja	

● Assegurarà	els	sistemes	de	recuperació	de	la	matèria	

● Vetllarà	per	la	coherència	dels	fulls	d’aprenentatge		

5.4.5.-	Coordinador/a	TG	

● Assessorarà	en	la	priorització	de	les	competències	bàsiques	per	nivell	

● Vetllàra	per	la	coherència	de	la	metodologia	aplicada	en	aquesta	franja	

● Assegurarà	els	sistemes	de	recuperació	de	la	matèria	

● Vetllarà	per	la	coherència	dels	fulls	d’aprenentatge		

5.4.6.-	Coordinador/a	Humanitats	

● Assessorarà	en	la	priorització	de	les	competències	bàsiques	per	nivell	

● Vetllàra	per	la	coherència	de	la	metodologia	aplicada	en	aquesta	franja	

● Assegurarà	els	sistemes	de	recuperació	de	la	matèria	

● Vetllarà	per	la	coherència	dels	fulls	d’aprenentatge		

5.4.7.-	Coordinador/a	STEAM	

● Assessorarà	en	la	priorització	de	les	competències	bàsiques	per	nivell	

● Vetllàra	per	la	coherència	de	la	metodologia	aplicada	en	aquesta	franja	
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● Assegurarà	els	sistemes	de	recuperació	de	la	matèria	

● Vetllarà	per	la	coherència	dels	fulls	d’aprenentatge		

5.4.8.-	Coordinador/a	Orientació.	

● Participarà	en	les	reunions	de	tutores		

● Vetllarà	per	la	coherència	del	PAT	en	cada	nivell		

● Participarà	en	el	suport	a	la	comunitat	educativa	en	quant	a	propostes	de	formació	

d’alumnat	i	famílies	

● Coordinarà		amb	altres	professionals	i	serveis	de	l’entorn	de	salut	i	educatius	

 

5.4.9.-	Coordinador/a	de	Riscos		

● Coordinarà	 les	actuacions	en	matèria	de	seguretat	 i	salut,	així	com	la	promoció	 i	el	

foment	 de	 l'interès	 i	 la	 cooperació	 dels	 treballadors	 en	 l'acció	 preventiva,	 d'acord	

amb	les	orientacions	del	servei	i	de	les	seccions	de	prevenció	de	riscos	laborals	i	les	

instruccions	del	director	o	directora	del	centre.		

● Col·laborarà	 amb	 el	 director	 o	 directora	 del	 centre	 en	 l'elaboració	 del	 pla	

d'emergència,	 i	 també	 en	 la	 implantació,	 la	 planificació	 i	 la	 realització	 dels	

simulacres.	

● 	Revisarà	 periòdicament	 la	 senyalització	 del	 centre	 amb	 la	 finalitat	 d'assegurar-ne	

l'adequació	i	la	funcionalitat.		

● 	Revisarà	 periòdicament	 el	 pla	 d'emergència	 per	 assegurar-ne	 l'adequació	 a	 les	

persones,	els	telèfons	i	l'estructura.	

● Revisarà	periòdicament	els	equips	contra	incendis,	com	a	actuació	complementària	a	

les	revisions	oficials.		

● Promoure	i	fer	el	seguiment	d'actuacions	d'ordre	i	neteja.	Donar	suport	al	director	o	

directora	 del	 centre	 per	 formalitzar	 i	 trametre	 als	 serveis	 territorials	 o	 al	 Consorci	

d'Educació	de	Barcelona	el	"Full	de	notificació	d'accident,	incident	laboral	o	malaltia	

professional".		

● Donarà	 suport	 al	 director	 o	 directora	 del	 centre	 per	 formalitzar	 la	 coordinació	 de	

l'activitat	empresarial.	Col·laborar	amb	el	personal	tècnic	del	Servei	de	Prevenció	de	
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Riscos	 Laborals	 en	 la	 investigació	 dels	 accidents	 que	 es	 produeixin	 en	 el	 centre.	

Promoure	i	potenciar	la	formació	dels	treballadors	del	centre	en	aquest	àmbit.		

● Col·laborarà	 amb	 el	 personal	 tècnic	 del	 Servei	 de	 Prevenció	 de	 Riscos	 Laborals	 en	

l'avaluació	i	el	control	dels	riscos	generals	i	específics	al	centre.		

● Col·laborarà	 amb	 els	 professors	 en	 les	 etapes	 educatives	 que	 escaigui	 per	

desenvolupar,	dins	el	currículum	de	l'alumnat,	continguts	de	prevenció	de	riscos.	

5.4.10.-	Coordinació	espai	migdia		

● Donarà	suport	monitoratge	que	acompanya	a	l’espai	
● Registrarà	les	incidències	a	l’espai	migdia	
● Participarà	en	les	reunions	de	la	comissió	de	menjador		

	

6.-	Criteris	per	a	la	concreció	i	per	al	desenvolupament	del	

currículum	

6.1.-	L'organització	pedagògica	

En	 l'organització	del	 currículum	d'ESO	s'aplica	el	Decret	187/2015,	de	25	d'agost,	pel	qual	

s'estableix	 l'ordenació	 dels	 ensenyaments	 de	 l'educació	 secundària	 obligatòria.	 L'aplicació	

d'aquest	 Decret	 s'estén	 a	 tota	 l'etapa	 secundària	 obligatòria	 i	 segueix	 un	 model	

d'ensenyament	 i	 aprenentatge	 de	 caràcter	 competencial.	 La	 finalitat	 és	 que	 els	 alumnes	

assoleixin	els	 coneixements	 i	 les	 competències	necessàries	per	afavorir	 la	 seva	autonomia	

en	l'aprenentatge	i	el	seu	desenvolupament	personal	i	social.	Per	als	alumnes	que	finalitzin	

el	quart	curs	de	l'ESO	el	juny	del	2025,	el	títol	de	graduat	en	educació	secundària	obligatòria	

s'obté	en	superar	el	quart	curs	en	el	centre	educatiu.	El	currículum	s'organitza	en	àmbits/	

franges		de	coneixement.	Els	àmbits/	franges		de	coneixement	són	agrupacions	de	matèries	

que	comparteixen	les	competències	bàsiques	específiques	de	cada	àmbit	i	les	competències	

transversals.		

L'estructura	dels	àmbits	de	coneixement	i	les	matèries	és	la	següent	

1	ESO	
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Franja	Instrumentals	

Llengua	Catalana	

Llengua	Castellana		

Matemàtiques	

Llengua	estrangera:	Anglès	

Educació	Física		

Franja	Humanitats	 Ciències	Socials	(història)	

Literatura	Catalana	

Literatura	Castellana	

	

Franja	Treball	Globalitzat		

Ciències	Socials:	Geografia		

Ciències	de	la	Naturalesa	

VIP	

Cultura	i	valors	

Tecnologia	

Franja	Creacions	 Educació	Física		

Llengües	estrangeres:	Anglès	i	Francès	

Música		

Visual	i	Plàstica		

Optativitat	

STEAM	 Tecnologia		

Ciències	naturals		

Tutoria		 Tutoria		

Cultura	i	valors		

	

1r	ESO	

Llengua	i	literatura	Catalana	 3	

1,5h	 Instrumental	(INS)	

1,5h		Humanitats		

Llengua	i	literatura	Castellana		 3	 1,5h	 Instrumental	
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1,5h	Humanitats	

	 	

Llengua	Estrangera	 3	

1,5h	 Instrumental	

1,5h		Speaking	(SPEAK)	

	 	

Matemàtiques	 3	 3	 Instrumental	

Tecnologia	 2	

0,75h		STEAM	

1,25h		TG	

Ciències	de	la	Naturalesa:	Biologia	i	

Geologia	 3	

0,75	STEAM	

2,25	TG	

Ciències	Socials:	Geografia	i	Història	 3	

1,5	h	TG	

1,5	h	Humanitats	

Educació	Física	 2	

0,50	Creacions	(CRE)	

1.5	Educació	Física	(EF)	

Música	 2	 2	Creacions	

Educació	Visual	i	Plàstica	 2	

1,5h	Creacions	

0,5h	TG	

Cultura	i	Valors	Ètics	 1	

0,5.	 Tutoria		

0,5	TG	

Tutoria	 1	 1	Tutoria	

Optatives	 2	 2	 creacions	

Total	 30	 30	 	

	

	

2ESO	

	

	

	

Franja	Instrumentals	

Llengua	catalana	

Llengua	castellana		

Matemàtiques	
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Anglès	

Educació	Física		

Franja	Humanitats	 Ciències	Socials	(història	i	història	de	la	música)	

Literatura	Catalana	

Literatura	Castellana	

Lectura	

	

Franja	Treball	Globalitzat		

Ciències	Socials	(geografia)	

Física	i	Química	

VIP	

Cultura	i	valors	

Tecnologia	

Franja	Creacions	 Educació	Física		

Llengües	estrangeres	

Música		

Visual	i	Plàstica		

Matemàtiques	

Optativitat	

STEAM	 Tecnologia		

Física	i	Química		

Tutoria		 Tutoria		

Cultura	i	valors		

	

	

	

	

2n	ESO	

Llengua	Catalana	i	Literatura	 3	 1,5h	 Instrumental	(INS)	
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1,5h		Humanitats	

Llengua	Castellana	i	Literatura	 3	

1,5h	 Instrumental	

1,5h	Humanitats	

Llengua	Estrangera	 4	

1,5h	 Instrumental	

1,5h		Speaking	(SPEAK)	

1h		Creacions		

Matemàtiques	 4	

3	 Instrumental	

1	Creacions	

Tecnologia	 2	

0,75h		STEAM	

1,25h		TG	

Ciències	de	la	naturales:	Física	i	Química	 3	

0,75	STEAM	

2,25	TG	

Ciències	Socials:	Geografia	i	Història	 3	

1,5	TG	

1,5	h	Humanitats	

Educació	Física	 2	

0,50	Creacions	(CRE)	

1.5h	Educació	Física	(EF)	

Música	 1	 1h	Creacions	

Educació	Visual	i	Plàstica	 1	

0,5h	Creacions	

0,5h	TG	

Cultura	i	Valors	Ètics	 1	

0,5.	Tutoria		

0,5	TG	

Tutoria	 1	 1	Tutoria	

Optatives	 2	 2	Creacions	

Total	 30	 30	 	

	

6.1.-	Franja	instrumentals	

A	la	franja	instrumentals	s’utilitzen	com	a	eina	d’aprenentatge	autònom	el	que	anomenem	

les	caixes	d’aprenentatge,	que	a	diferència	del	 treball	globalitzat,	s’enfoquen	a	un	treball	
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totalment	autònom	on	l’alumne/a	dissenya	el	seu	propi	itinerari	d’aprenentatge.	D’aquesta	

manera	l’alumne	és	conscient	de	la	seva	evolució	i	dels	reajustaments	que	cal	anar	fent	per	

assolir	els	seus	objectius.	

El	 grup-classe	 s’organitza	 entre	 4	 i	 6	 grups	 de	 treball,	 de	 manera	 que	 cada	 alumne/a	

treballa,	de	individualment	i	seguint	el	seu	propi	itinerari	d’aprenentatge,	amb	una	proposta	

que	 comparteix	 amb	 el	 seu	 grup	 de	 treball	 de	 forma	 col·laborativa	 si	 ho	 necessita.	 Les	

propostes	consten	d’activitats	gradades,	que	tenen	en	compte	les	diferents	intel·ligències	i	

els	 diferents	 ritmes	 d’aprenentatge.	 A	 les	 activitats	 de	 cada	 proposta,	 s’indica	 el	 grau	 de	

dificultat,	 procurant	 que	 les	 activitats	 siguin	multinivell.	 En	 ocasions,	 en	 què	 es	 consideri	

adequat,	 es	 pot	 enriquir	 el	 treball	 autònom	 de	 l’alumnat	 amb	 explicacions	 o	 activitats	

generals	per	al	grup.	

Les	feines	cal	fer-les	a	l’aula,	l’alumne	no	s’acostumarà	a	dur	la	llibreta	a	casa.	Només	se	la	

podran	endur	si	cal	acabar	alguna	cosa,	per	tal	d’ajustar-se	a	l’itinerari	que	s’ha	marcat.		

	
Els	objectius	de	treballar	amb	aquesta	metodologia	
A. Fomentar	l’autonomia	sobre	el	procés	d’aprenentatge	

- L’alumne/a	ha	d’organtizar-se	per	arribar	al	propi	aprenentatge		

- Desenvolupament	d’estratègies	per	consolidar	aprenentatges	

- Capacitat	per	demanar	ajuda,	als	iguals	i	al	professorat	

- Desenvolupament	la	capacitat	de	liderar	i	dissenyar	el	seu	procés	d’aprenentatge		

- Aprenentatge	a	través	de	la	manipulació	

B. Situar-se	en	el	procés	d'aprenentatge	

- Foment	de		la	consciència	sobre	el	progrés	d'aprenentatge	

- Consciència	en	les		mancances	i	potencialitats	

- Autoavaluació	

- Disseny	de	millores	en	el	procés	

C. Acollir	la	diversitat,	entenent	que	tots	som	diversos	i	únics.	

- Adaptació	al	propi	ritme	d’aprenentatge,	a	partir	del	propi	disseny	d’aquest.	

- Respecte	 per	 les	 diferents	 intel·ligències,	 accedint	 a	 l’aprenentatge	 a	 partir	 de	

diferents	canals.	
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D. Situar	 l’alumne/a	 al	 centre	 del	 seu	 propi	 aprenentatge	 i	 el	 professor	 com	 a	

acompanyant	en	el	procés	de	l’alumne/a.	

- Acompanyament	del	professorat	en	el	treball	autònom	de	l’alumne		

	

A	més	de	tots	els	motius	relacionats	amb	el	procés	d’aprenentatge,	 ja	explicats,	 les	caixes	

estan	 pensades	 per	 a	 que	 l’alumnat	 assoleixi	 continguts	 claus	 dels	 àmbits	 de	 les	

instrumentals,	 que	 el	 permetran	 assolir	 les	 estructures	 per	 tal	 de	 desenvolupar-se	 en	

d’altres	àmbits.	

	

	

	

Estructura	de	les	caixes	d’aprenentatge	

Cada	caixa	d’aprenentatge	o	proposta	hauria	de	contenir	els	següents	elements:	

● Avaluació	 inicial:	Activitat	que	permet	a	 l’alumne/a	 situar-se	 respecte	el	 seu	nivell	

de	coneixements	inicials	pel	que	fa	als	temes	que	es	treballaran	en	la	proposta.	

● Itinerari	d’aprenentatge:	

○ Presenta	 la	mateixa	 rúbrica	 que	 trobaran	 al	 full	 d’aprenentatge	 i	 permet	 a	

l’alumnat	posicionar-se	 en	un	nivell	 d’assoliment	 inicial	 respecte	 els	 criteris	

d’avaluació	de	la	proposta.	

○ L’alumne/a,	amb	 la	supervisió	del	professor/a,	 fa	una	temporització	general	

de	les	tasques	a	realitzar.	En	aquest	moment	s’adaptaran	les	activitats	a	cada	

alumne/a,	segons	els	resultats	de	l’avaluació	inicial	i	els	objectius	propis	per	a	

cadascú.	

○ Diari	 de	 sessions:	 cada	 sessió	 l’alumne/a	 anota	 quines	 tasques	 ha	 fet	 i	

observa	si	està	complint	amb	la	seva	temporització	general.	Si	no	és	així,	pot	

complementar	 les	 feines	 fent-les	 a	 casa	 o	 pot	 decidir,	 assessorat	 pel	

professor/a,	no	fer	alguna	de	les	tasques,	com	a	mínim	en	aquest	moment.	

● Tasques:	Es	presenten	el	seguit	de	tasques	de	la	proposta,	que	incorporen	activitats	

que	tenen	en	compte	les	diferents	intel·ligències,	metodologies	diverses,	i	que	estan	

gradades	per	nivell	(*,	**,	***,	***+	ampliació).	
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● Síntesi	final:	les	propostes	consten	d’una	activitat	de	síntesis	de	l’aprenentatge	(una	

exposició,	una	prova	individual,	un	vídeo,	un	exercici	amb	material	de	consulta…)		

● Full	d’aprenentatge:	Full	que	 l’alumne/a	omple,	una	vegada	acabada	 i	corregida	 la	

proposta,	 situant-se	 respecte	 al	 seu	 aprenentatge	 adquirit	 durant	 la	 proposta,	

afegint	comentaris	i	propostes	de	millora.	El	professorat	també	aporta	el	seu	de	vista	

en	 aquesta	 avaluació.	 Aquest	 document	 es	 lliurarà	 a	 les	 famílies	 en	 els	 informes	

trimestrals.	

	

6.2.-	Franja	Creacions	

Dos	dels	trets	distintius	del	projecte	són:	la	creativitat	i	l’expressió	.	A	través	de	la		franja	de	

creacions	es	potencien	aquests	dos	aspectes.	Creacions	engloba	la	franja	d’optativitat,	i	les	

assignatures	de	Visual	i	plàstica	i	Música	entre	altres	matèries	curriculars.		

S'anomenen	creacions	perquè	l'objectiu	és	que	l'alumnat	acabi	creant	algun	producte	i	per	

tant,		que	hi	hagi	un	projecte	final.		Com	bé	s’ha	dit	potenciem	la	creativitat,	no	només	des	

de	l'àmbit	artístic,	sinó	des	de	diferents	àmbits.	

Cada	 trimestre	 l'alumnat	 realitza	 dues	 creacions,	 cada	 una	 té	 una	 durada	 de	 3	 hores	

setmanals.	És	a	dir,	al	llarg	de	la	setmana	fan	6	hores	de	creacions.	Els	nois	i	noies	escullen	

les	creacions	que	desitgen	fer,	 tot	 i	que	al	 llarg	de	 l'any	han	de	passar	per	una	creació	de	

Música	i	una	de	Visual	i	plàstica.	

També	 es	 contempla	 la	 possibilitat	 de	 realitzar	 algunes	 d’aquestes	 creacions	 de	 forma	

internivells.	Durant	el	curs	20-21	les	creacions	a	1r	són:	

● Tot	Dansa	

● Cuisine	

● Ukeleling	

● Urban	Garden	

● Femme	art	

● Teatre	musical		

● Mou-te		

● Stop	Motion	

Durant	el	curs	20-21	les	creacions	a	1r	són:	
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● Dansant	la	geometria	

● Games	of	the	world	

● English	go	on	

● Balls	llatins	

● Tèxtil	

● S’aixeca	el	teló	

● Mediació	

● Matemàtica	creativa		

 

6.3.-	Franja	Treball	Globalitzat	

La	franja	de	Treball	globalitzat	implica	el	treball	transversal	de	les	competències	de	l’àmbit	

científicotecnològic	i	de	l’àmbit	social,	en	especial	les	referents	a	la	geografia.		

El	 treball	 en	 aquesta	 franja	 es	 basa	 en	 dos	 TG	 trimestrals,	 on	 l'alumnat	 treballar	

principalment	en	grup	cooperatius	 i/o	col·laboratius	heterogenis,	per	produir	un	producte	

final	 o	 bé	 ha	 de	 donar	 resposta	 a	 una	 pregunta	 inicial.	 Serà	 a	 través	 de	 la	 indagació,	 la	

recerca,	 l'experimentació	 que	 l’alumnat	 construeix	 el	 propi	 coneixement	 i	 al	 final	 de	 la	

seqüència	didàctica	ha	de	 ser	 capaç	de	 transmetre’l	 i	 sintetitzar-lo	en	diferents	productes	

com	podria	ser	un	vídeo,	un	site,	una	construcció,	un	text,	una	maqueta….	Així	mateix,	per	

avaluar	que	hi	hagut	un	aprenentatge	significatiu,	al	final	de	cada	TG	l’alumnat	realitza	una	

prova	de	síntesi	on	ha	de	demostrar	que	sap	aplicar	els	coneixements	en	altres	contextos.	

És	 també	 en	 aquesta	 franja	 on	 s’avaluen	 moltes	 competències	 socials	 i	 personals	

relacionades	principalment	en	el	treball	en	equip	així	com	les	competències	digitals,	donar	

que	el	chromebook	és	una	eina	de	treball	habitual.	

6.4.-	Franja	d’Humanitats.	

Aquesta	 franja	 engloba	 ciències	 socials	 i	 llengües	 (catalana	 i	 castellana).	 A	 diferència	 de	

l’apartat	d’instrumentals,	les	llengües	s’utilitzen	com	a	mitjà	per	tal	d’aconseguir	un	objectiu	

final.	Poc	a	poc	també	s’hi	va	introduint	la	llengua	anglesa.	A	Humanitats	la	lectura	té	un	pes	

molt	important,	des	de	la	lectura	lliure	fins	al	treball	de	diferents	textos.	Així	mateix,	també	

s’hi	introdueixen	les	competències	artístiques,	a	través	de	la	història	de	la	música	i	de	l’art.		
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Es	desenvolupa	el	treball	en	grup	cooperatiu	o	col·laboratiu	s’embolcalla	amb	la	ludificació.	

D’aquesta	manera,	l’alumnat	té	un	punt	motivador	per	a	l’aprenentatge.	

6.5.-	Franja	STEAM	

Un	 espai	 per	 treballar	 de	 forma	 activa	 i	 manipulativa	 la	 ciència,	 la	 tecnologia,	 l’art	 i	 les	

matemàtiques.	

Els	alumnes	desenvolupen	en	aquest	espai	aula/taller/laboratori	càpsules	d’aprenentatge	de	

forma	autònoma	seguint	les	indicacions	del	pla	de	treball	dissenyat	per	a	cada	proposta.	

Aquest	 espai	 compta	 amb	 dues	 professores	 de	 forma	 simultània	 per	 poder	 atendre	 les	

necessitats	que	van	sorgint	en	el	desenvolupament	de	les	propostes.	

Simultàniament	es	desenvolupen	a	l’aula	unes	5	o	6	capsules	diferents	i	l’alumnat	segueix	el	

seu	propi	ritme	i	un	cop	finalitzada	una	càpsula	pot	accedir	a	un	altra	i	així	successivament.	

En	aquest	espai	es	realitzen	petits	projectes	com:	

● Per	on	intercanvien	els	gasos	les	plantes	(	treball	amb	microscopi)	

● Fusta	a	la	cuina:	Fabricació	d’una	cullera	de	fusta	per	la	cuina	

● Papers	 i	 pigments	 :	 Realització	 de	 paper	 reciclat	 creació	 artística	 amb	 pigments	

autorealitzats.	

● Robòtics:	Introducció	a	la	programació	i	a	la	robòtica	

● Moldmaking:	Tècniques	de	fabricació	per	emmotllament.	

7.-	La	comunitat	educativa	i	l’entorn	

7.1.-		La	convivència		

El	projecte	de	convivència	de	centre	està	en	elaboració.	Per	a	dur-lo	a	terme	s’ha	realitzat	

una	diagnosi	de	la	situació	actual	i	s’han	establert,	en	claustre	les	línies	de	treball	i	objectius	

Altres	 aspectes	 de	 la	 convivència	 queden	 recollits	 en	 les	 NOFC	 amb	 l’elaboració	 dels	

procediments	de	funcionament	de	centre.		

L’institut	s’empara	a	quatre	normes:	
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Dins	d’aquest	paraigua	tot	queda	recollit	i	l’alumnat	se	situa	dins	del	centre.		

7.2.-	La	col·laboració	entre	els	sectors	de	la	comunitat	educativa	

Segons	 el	 Projecte	 de	 Llei	 d’Educació	 de	 Catalunya,	 títol	 III,	 article	 19:	 “La	 comunitat	

educativa	és	integrada	per	totes	les	persones	i	les	institucions	que	intervenen	en	el	procés	

educatiu.		

En	 formen	 part	 els	 alumnes,	 les	 famílies,	 el	 professorat,	 els	 professionals	 d’atenció	

educativa	i	el	personal	d’administració	i	serveis,	l’Administració	educativa,	els	ens	locals	i	els	

agents	 territorials	 i	 socials	 i	 les	 associacions	 que	 els	 representen,	 i	 també	 els	 col·legis	

professionals	de	l’àmbit	educatiu,	l’associacionisme	educatiu,	les	entitats	esportives	escolars	

i	els	professionals,	empreses	i	entitats	de	lleure	i	de	serveis	educatius”	

Així	 doncs,	 la	 comunicat	 escolar	 o	 educativa	 del	 centre	 està	 formada	 pels	 alumnes,	 les	

mares,	 els	 pares	 i	 els	 tutors;	 així	 com,	 el	 personal	 docent	 i	 altres	 professionals	 d’atenció	

educativa	 que	 intervenen	 en	 el	 procés	 d'ensenyament	 en	 el	 centre;	 sense	 oblidar	 el	

personal	 d’administració	 i	 serveis	 del	 centre	 i	 la	 representació	municipal.	 De	 fet,	 tots	 els	

membres	de	la	comunitat	escolar	estan	representats	en	el	consell	escolar.		

Per	 tant,	 ens	 plantegem	 com	 a	 repte	 d’innovació	 educativa	 establir	 vincles	 clars	 i	 ponts	

transitables	entre	els	diferents	tipus	d’aprenentatge	(formals,	no	formals	i	informals)	que	

ofereix	la	comunitat	educativa.		
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7.3.-	Les	vies	de	comunicació	amb	els	diferents	sectors	

Per	aconseguir	les	vies	de	comunicació	amb	els	diferents	sectors	cal	que	els	membres	de	la	

comunitat	 escolar	 creïn	 un	 context	 comú	 per	 compartir	 necessitats,	 recursos,	 idees,	

concepcions,	 objectius,	metodologies,	 projectes	 amb	 l’objectiu	 de	 trobar	 respostes	 a	 les	

noves	necessitats	formatives	derivades	de	la	societat	del	coneixement.		

Quan	parlem	de	comunitat	educativa	ens	estem	referint	a	 totes	 les	persones,	grups,	entitats	 i	

serveis	 implicats	 en	 la	 tasca	 educativa.	 Establir	 connexions	 estables	 entre	 tots	 ells	 i	 trobar	

maneres	d’aprofitar	els	recursos	humans	i	materials	que	cadascun	d’aquests	agents	inverteix	en	

l’educació	i	la	cultura	esdevé	una	necessitat.	

La	construcció	d’espais	de	diàleg,	presencials	o	en	línia,	per	a	la	presa	de	decisions	conjuntes,	ha	

d’ajudar	 a	 donar	 coherència	 i	 cohesió	 a	 les	 accions	 educatives	 que	 la	 comunitat	 hagi	 decidit	

efectuar.	

Caldrà	assegurar	que	el	projecte	educatiu	de	millora	o	d’innovació	tingui	en	compte	aspectes	

relacionats	amb	la	comunitat	educativa	i	amb	l’entorn.	

7.4.-	Famílies	

Per	afavorir	 la	dinàmica	dialògica	entre	els	diferents	agents	de	la	comunitat	educativa,	cal	

que	 els	 seus	 membres	 comparteixin	 i	 basin	 el	 treball	 d’equip	 en	 la	 conversa	 i	 el	 debat	

constructiu,	 en	 el	 qual	 el	 diàleg,	 i	 l’apropament	 als	 temes	 tractats,	 es	 fa	 des	 de	 diferents	

punts	de	vista,	sumant	totes	les	veus	per	trobar	solucions	noves	als	reptes	plantejats.	

Així	doncs,	per	beneficiar	aquest	diàleg,	direcció	es	comunicarà	amb	les	famílies	a	través	del	

correu	electrònic	on	s’informaran	de	les	novetats	que	afecten	a	l’alumnat.		

El	professorat,	concretament	els	 tutors/es	utilitzaran	el	correu	electrònic	per	mantenir	un	

diàleg	 amb	 les	 famílies.	 L’adreça	 del	 professorat	 i	 de	 direcció	 sempre	 serà	 del	 domini	

@inslasagrera.	

Només	en	casos	que	la	situació	ho	demandi	o	en	qüestions	urgents,	s’emprarà	el	telèfon	per	

comunicar-se	amb	les	famílies.		

De	 la	 mateixa	 manera,	 les	 famílies	 han	 d’utilitzar	 el	 correu	 electrònic	 per	 a	 qualsevol	

comunicació	amb	l’institut.		
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La	via	ordinària	de	comunicació	és	el	tutor/a,	que	centralitzarà	 les	demandes	de	l’alumnat	

de	la	seva	tutoria	i	ho	comunicarà	a	direcció.		

Excepte	 en	 situacions	 singulars	 la	 comunicació	 institut-	 família	 serà	 de	 8:00-16:00h	 de	

dilluns	 a	 divendres.	 Si	 una	 família	 notifica	 quelcom	 fora	 de	 l’horari	 no	 significa	 que	 el	

professorat	hagi	de	respondre	fora	de	l’horari	de	comunicacions	amb	famílies		

7.5.-	Professorat		

Les	eines	principals	de	comunicació	amb	el	professorat	són:	

● La	via	més	usada	de	comunicació	és	el	correu	electrònic	@inslasagrera.cat.	Aquest	

s’utilitzarà	per	fer	comunicacions	i	convocatòries		

● una	altra	eina	de	comunicació	digital	és	el	google	calendar	on	estan	registrades	les	

reunions,	sortides	i	altres	events	importants	per	al	professorat	del	centre	

● Finalment	el	google	drive	amb	unitats	compartides	 	 com	espai	de	comunicació	de	

coneixement	i	col·laboració	en	la	construcció	de	l'aprenentatge	de	l'alumnat.		

7.6.-	PAS	

Les	eines	principals	de	comunicació	amb	el	personal	PAS:	

● La	via	més	usada	de	comunicació	és	el	correu	electrònic	@inslasagrera.cat.	Aquest	

s’utilitzarà	per	fer	comunicacions	i	convocatòries		

● una	altra	eina	de	comunicació	digital	és	el	google	calendar	on	estan	registrades	les	

reunions,	sortides	i	altres	events	importants	per	a	la	comunitat	educativa.	

 

7.7.-	Consell	escolar	

El	consell	escolar	del	centre	és	l'òrgan	col·legiat	de	participació	de	la	comunitat	escolar	en	

el	 govern	 del	 centre.	 En	 el	 consell	 escolar	 hi	 ha	 representats	 tots	 els	 col·lectius	 que	

intervenen	 en	 la	 comunitat	 educativa:	 director,	 professorat,	 alumnat,	 personal	

d'administració	i	serveis,	etc.	
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En	 els	 centres	 públics,	 la	 funció	 principal	 del	 consell	 escolar	 és	 participar	 en	 la	 presa	 de	

decisions	en	relació	amb	aquells	temes	importants	per	al	 funcionament	 i	 l'organització	del	

centre:	el	projecte	educatiu,	la	programació	general,	la	gestió	econòmica,	etc.		

Els	membres	del	consell	escolar	són	elegits	per	un	període	de	quatre	anys	i	es	renoven	per	

meitats	cada	dos	anys.	

Corresponen	al	consell	escolar	les	funcions	següents:	

● Participar	en	l'aprovació	del	projecte	educatiu	i	les	seves	modificacions.	El	consell	

escolar	ha	de	ser	consultat	pel	director	de	manera	preceptiva	per	valorar	la	proposta	

del	projecte	educatiu	i	manifestar	el	seu	suport	amb	una	majoria	de	les	tres	

cinquenes	parts	dels	membres.	

● Participar	en	l'aprovació	de	la	programació	general	anual,	de	les	normes	de	

funcionament	i	de	la	gestió	econòmica	del	centre.	El	consell	escolar	ha	de	ser	

consultat	de	manera	preceptiva	per	valorar	cada	una	de	les	propostes	i	manifestar	el	

seu	suport	per	majoria	simple	dels	membres.	

● Avaluar	l'aplicació	del	projecte	educatiu	i	de	les	seves	modificacions	així	com	de	la	

resta	de	documents	de	gestió	del	centre.	

● Aprovar	les	propostes	d'acords	de	coresponsabilitat,	convenis	i	altres	acords	de	

col·laboració	del	centre	amb	entitats	i	institucions.	

● Intervenir	en	el	procediment	d'admissió	d'alumnes.	

● Participar	en	el	procediment	de	selecció	i	en	la	proposta	de	cessament	del	director	o	

directora.	

● Intervenir	en	la	resolució	dels	conflictes	i,	si	escau,	revisar	les	sancions	als	alumnes.	

● Aprovar	les	directrius	per	a	la	programació	d'activitats	escolars	complementàries	i	

d'activitats	extraescolars,	i	avaluar-ne	el	desenvolupament.	

● Participar	en	les	anàlisis	i	les	avaluacions	del	funcionament	general	del	centre	i	

conèixer	l'evolució	del	rendiment	escolar.	

● Aprovar	els	criteris	de	col·laboració	amb	altres	centres	i	amb	l'entorn.	

● Qualsevol	altre	que	li	sigui	atribuïda	per	les	normes	legals	o	reglamentàries.	

El	consell	escolar	d'un	centre	públic	està	integrat	per:	
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● El	director	o	directora,	que	el	presideix.	

● El	cap	o	la	cap	d'estudis.	

● Un	o	una	representant	de	l'ajuntament	de	la	localitat	on	es	troba	situat	el	centre.	

● El	secretari	o	secretària	del	centre	que	assisteix	amb	veu	i	sense	vot	i	exerceix	la	

secretaria	del	consell.	

● Els	i	les	representants	del	professorat	s'elegeixen	pel	claustre.	

● Els	i	les	representants	de	l'alumnat	i	dels	pares	i	mares	o	tutors,	elegits	

respectivament	per	ells	i	entre	ells.	

● Un	o	una	representant	del	personal	d'administració	i	serveis,	elegit	per	i	entre	aquest	

personal.	

	 	 		 	 	 	 	

El	 consell	 escolar	 ha	 d'aprovar	 les	 seves	 normes	 de	 funcionament.	 En	 allò	 que	 no	 estigui	

previst	s'han	d'aplicar	les	normes	reguladores	dels	òrgans	col·legiats	de	l'Administració	de	la	

Generalitat.	

El	 consell	 escolar	 del	 centre	 es	 reuneix	 preceptivament	 una	 vegada	 al	 trimestre	 i	 sempre	

que	el	convoca	el	director	o	directora	del	centre	o	ho	sol·licita	al	menys	un	terç	de	les	seves	

persones	membres.	 A	més,	 s'ha	 de	 fer	 una	 reunió	 a	 principi	 de	 curs	 i	 una	 altra	 a	 la	 seva	

finalització.	

El	 consell	 escolar	 actua	 normalment	 en	 ple.	 Es	 poden	 constituir	 comissions	 específiques	

d’estudi	i	informació,	a	les	quals,	en	tot	cas,	s’hi	ha	d’incorporar	la	direcció	del	centre,	o	en	

la	seva	representació,	un	altre	òrgan	unipersonal	de	direcció,	un	professor	o	professora,	i	un	

alumne	o	alumna	o	un	representant	o	una	representant	de	les	mares	i	els	pares.	Els	centres	

de	 titularitat	 pública,	 a	més,	 hi	 ha	 d'haver	 preceptivament	 una	 comissió	 econòmica	 que	

supervisa	la	gestió	econòmica	del	centre.	
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7.8.-	Comissions	de	treball	mixtes	

El	centre	organitza	comissions	de	treball	mixtes	(diferents	representacions	de	la	comunitat)	

per	treballar	diferents	aspectes	de	funcionament	i	que	tenen	repercussió	i/o	vinculació	amb	

el	PEC	

 

7.8.1	Comissió	espai	migdia	

Aquesta	comissió	vetlla	pel	bon	 funcionament	de	 la	 franja	de	migdia	que	a	partir	del	curs	

2021-2022	ocuparà	3	dies	per	setmana	dins	la	franja	lectiva	i	2	fora	d’aquesta	franja	

Les	 reunions	 són	 bimensuals	 i	 tracten	 aspectes	 com:	 menú,	 monitoratge	 de	 suport,	

vinculació	de	l’espai	migdia	en	el	projecte	educatiu,	entre	altres	

7.8.2	Comissió	convivència	

La	comissió	de	convivència	vetlla	per	a	 l’acompanyament	en	 la	 resolució	de	conflictes	 i	 la	

gestió	i	mediació	d’incidències	que	alteren	el	bon	funcionament	del	centre.		

La	 comissió	 de	 convivència	 està	 composada	 per	 diferents	 membres	 de	 la	 comunitat	

educativa	segons	la	gestió	o	acompanyament	que	s’hagi	de	fer	de	la	situació	a	tractar.	Així	

doncs	segons	el	tipus	de	falta,		estipulat	en	el	procediment	d’incidències,	hi	participaran	uns	

o	altres	membres	de	la	comunitat	educativa	

7.8.3	Comissió	extraescolars/	casals	i	colònies	

El	 centre	 compta	 amb	 una	 comissió	 de	 similar	 funcionament	 i	 vinculada	 a	 l’espai	migdia.	

Aquesta	vetllarà	perquè	les	propostes	d’extraescolars	al	centre	mantinguin	coherència	amb	

el	 projecte	 educatiu	 i	 respectin	 les	 seves	 bases	 pedagògiques	 i	 la	 seva	 mirada	 cap	 a	

l’adolescència		

7.8.4.-	Comissió	del	nou	edifici	

Aquesta	 comissió	 està	 composada	 per	membres	 de	 la	 comunitat	 i	 de	 l’administració	 que	

vetllen	 per	 que	 l’edifici	 definitiu	 del	 centre	 doni	 resposta	 i	 sigui	 coherent	 amb	 el	

plantejament	del	PEC.		
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7.9.-	La	relació	del	centre	amb	l'entorn	social	

El	 centre	es	 vincula	 amb	projectes	del	barri.	Un	exemple	és	 la	 col·laboració	des	dels	 seus	

inicis	 amb	 la	 cooperativa	Més	Educació	 amb	 la	 qual	 s’han	 fet	 projectes	participatius	 amb	

relació	amb	altres	escoles	i	instituts	del	districte		

7.9.1.-		Vinculacions	amb	altres	entitats	educatives	

El	 centre	 pretén	 mantenir	 vinculacions	 amb	 les	 entitats	 del	 recinte	 on	 actualment	 està	

ubicat	 així	 com	 amb	 altres	 entitats	 fora	 de	 la	 Fabra	 i	 Coats.	 A	 tall	 d’exemple,	 l’institut	

col·labora	amb	 l’espai	Harmonia,	 l’espai	vertical	 i	 la	biblioteca	 Ignasi	 Iglésias,	espais	en	els	

quals	es	desenvolupa	part	del	currículum	de	l’alumnat.		

7.9.2.-	Vinculacions	amb	altres	centres	educatius	

L’ubicació	del	centre	dins	la	Fabra	i	Coats	fa	que	directa	o	indirectament	l’institut	es	vinculi	

amb	 altres	 centres	 educatius	 a	 través	 de	 propostes	 conjuntes	 o	 trobades	 a	 través	 de	

projectes	del	districte.		

7.9.3.-	Participació	en	programes	i	projectes	

El	 centre	 participa	 en	 la	 convocatòria	 de	 programes	 unificats.	 La	majoria	 d’ells	 s’intenten	

ubicar	dins	 les	creacions	 i/o	 les	 tutories,	oferint	un	plus	al	desenvolupament	curricular	 i	a	

l’acompanyament	de	l’alumnat	en	aquestes	franges.		

Alguns	d’ells	són:		

● Tot	Dansa	

● Mediació	

● Delegats	3D	

● Escoles	per	la	igualtat	

● El	monstre	del	laberint	

● Read	on	



																																																																																		  

 
 

37 

8.-	Els	perfils	professionals	singulars.		

El	 catàleg	 dels	 llocs	 de	 treballs	 docents,	 revisables	 anualment	 en	 funció	 dels	 grups	 i	 les	

característiques	 de	 cada	 etapa	 educativa,	 s’haurà	 d’adequar	 a	 les	 propostes	 que	

l’administració	 superior	 proposi	 en	 cada	 curs	 escolar,	 però	 tenint	 en	 compte	 les	

particularitats	organitzatives	pròpies	del	centre	.	

La	 definició	 de	 llocs	 de	 la	 plantilla	 docent	 amb	 perfils	 professionals,	 s'adequa	 a	 la	

RESOLUCIÓ	 ENS/1128/2016,	 de	 26	 d’abril,	 dels	 perfils	 professionals	 dels	 llocs	 de	 treball	

específics	 en	 centres	 educatius	 públics	 dependents	 del	 Departament	 d’Ensenyament	 o	

normatives	posteriors,	si	s’escau	tenint	en	compte	la	RESOLUCIÓ	ENS/1356/2016,	de	23	de	

maig,	en	la	que	es	defineix	la	Competència	digital	docent.	

Un	lloc	de	treball	específic,	en	el	context	de	la	plantilla	docent,	és	un	lloc	de	treball	que,	a	

més	 de	 tenir	 atribuïdes	 les	 funcions	 docents	 genèriques,	 es	 defineix	 per	 l’assignació	 de	

funcions	específiques	derivades	del	projecte	educatiu	del	centre	en	el	qual	 s’adscriu	o	del	

projecte	de	direcció	del	mateix.	

El	nostre	institut	disposa	dels	següents	llocs	estructurals:	

Perfil:	Llengua	castellana	amb	perfil	de	Lectura	i		Biblioteca	Escolar	

Missió:	La	seva	missió	és	consolidar	l’enfocament	didàctic	de	la	lectura	com	a	eix	transversal	

del	currículum	al	centre	educatiu	i	coordinar	l’ús	de	la	biblioteca	escolar,	d’aula	i	de	la	zona	

d’acord	amb	el	projecte	educatiu	de	centre.	

Funcions	docents	addicionals	al	lloc	de	treball	

● Impartir	 docència,	 si	 s’escau,	 fent	 ús	 d’estratègies	 didàctiques	 que	 potenciïn	 la	

lectura	com	a	instrument	d’aprenentatge.	

● Vetllar	 per	 la	 coherència	 metodològica	 en	 la	 consolidació	 de	 la	 lectura	 i	 la		

comprensió	lectora	

● Impulsar	i	coordinar	el	Pla	de	lectura	de	centre	(PLEC)	
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● Vetllar	pel	gust	per	la	lectura	i	dinamitzar	les	sessions	de	lectura	al	centre.	

● Assessorar	 el	 professorat	 en	 la	 selecció	 de	 materials	 i	 en	 les	 estratègies	

didàctiques	que	afavoreixin	l’aprenentatge	a	través	de	la	lectura.	

● Coordinar	la	biblioteca	escolar,	d’aula	i	de	zona	i	promoure	activitats	que	fomentin	

el	gust	per	la	lectura.	

● Actualitzar	el	catàleg	de	llibres	de	la	biblioteca	

Perfil:	Educació	Fisica	amb	AICLE			

Missió:	La	seva	missió	és	augmentar	la	competència	lingüística	de	l'alumnat	en	una	llengua	

estrangera	mitjançant	l'aplicació	d'una	metodologia	d'ensenyament	i	aprenentatge	integrat	

de	contingut	de		llengua	francesa,	d'acord	amb	el	projecte	lingüístic	del	centre.		

Funcions	docents	addicionals	al	lloc	de	treball	

● Impartir	docència	d’àrees	o	matèries	no	lingüístiques	en	una	llengua	estrangera	per	

tal	 d’augmentar	 la	 competència	 lingüística	 de	 l’alumnat	 en	 aquesta	 llengua	 i	 en	 el	

cicle	 o	 cicles	 que	 correspongui,	 respectant	 els	 continguts	 que	 fixa	 el	 currículum	

vigent	per	a	la	matèria	no	lingüística	impartida	i	assegurant-se	l’assoliment.			

● Coordinar	 la	 seva	 tasca	 docent	 amb	 el	 professorat	 de	 llengua	 estrangera	 amb	

l’objectiu	de	planificar	conjuntament	la	programació	d’aula	de	les	diverses	franges.		

● Organitzar	 i	 executar	 les	 accions	 necessàries	 per	 impulsar	 l’ús	 de	 la	 llengua	

estrangera	que	correspongui	d’acord	amb	el	pla	lingüístic	del	centre.		

Perfil:	Ciències	socials		amb	AICLE		

Missió:	la	seva	missió	és	augmentar	la	competència	lingüística	de	l'alumnat	en	una	llengua	

estrangera	mitjançant	l'aplicació	d'una	metodologia	d'ensenyament	i	aprenentatge	integrat	

de	contingut	de	socials	i	llengua,	d'acord	amb	el	projecte	lingüístic	del	centre.		

Funcions	docents	addicionals	al	lloc	de	treball	
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● Impartir	docència	d’àrees	o	matèries	no	lingüístiques	en	una	llengua	estrangera	per	

tal	 d’augmentar	 la	 competència	 lingüística	 de	 l’alumnat	 en	 aquesta	 llengua	 i	 en	 el	

cicle	 o	 cicles	 que	 correspongui,	 respectant	 els	 continguts	 que	 fixa	 el	 currículum	

vigent	per	a	la	matèria	no	lingüística	impartida	i	assegurant-se	l’assoliment.			

● Coordinar	 la	 seva	 tasca	 docent	 amb	 el	 professorat	 de	 llengua	 estrangera	 amb	

l’objectiu	de	planificar	conjuntament	la	programació	d’aula	de	les	diverses	franges.		

● Organitzar	 i	 executar	 les	 accions	 necessàries	 per	 impulsar	 l’ús	 de	 la	 llengua	

estrangera	que	correspongui	d’acord	amb	el	pla	lingüístic	del	centre.			

Perfil:	Dibuix	amb	metodologies	globalitzades	

Missió:	 Impartir	la	docència	aplicant	metodologies	de	treball	per	projectes	o	metodologies	

amb	enfocaments	globalitzats,	d’acord	amb	el	projecte	educatiu	del	centre	per	tal	d’afavorir	

unes	 condicions	 d’aprenentatge	 motivadores	 que	 desenvolupin	 l’aprenentatge	

competencial.	

Funcions	docents	addicionals	al	lloc	de	treball	

● Impartir	 docència	 amb	metodologies	 de	 treball	 per	 projectes	 o	metodologies	 amb	

enfocaments	globalitzats.	

● Col·laborar	 en	 el	 disseny,	 revisió	 i	 avaluació	 de	 les	 Creacions	 vetllant	 per	 la	

coherencia	curricular.	

● Participar	 en	 la	 definició	 de	 criteris	 per	 concretar	 les	 competències,	 els	 continguts	

curriculars	i	dels	criteris	d’avaluació	establerts	als	projectes	de	cada	curs	escolar.	
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Taula	resum			

Especialitat		 Perfil		 Missió		

Llengua	castellana		 Biblioteca	 Missió:	 La	 seva	 missió	 és	 augmentar	 la	

competència	 lingüística	 de	 l'alumnat	 en	 una	

llengua	 estrangera	 mitjançant	 l'aplicació	 d'una	

metodologia	 d'ensenyament	 i	 aprenentatge	

integrat	de	contingut	de		llengua	francesa,	d'acord	

amb	el	projecte	lingüístic	del	centre.	

Anglès		 AICLE		 La	 seva	 missió	 és	 augmentar	 la	 competència	

lingüística	de	 l'alumnat	en	una	 llengua	estrangera	

mitjançant	 l'aplicació	 d'una	 metodologia	

d'ensenyament	 i	 aprenentatge	 integrat	 de	

contingut	 de	 	 llengua	 anglesa,	 d'acord	 amb	 el	

projecte	lingüístic	del	centre.		

Socials		 AICLE	 La	 seva	 missió	 és	 augmentar	 la	 competència	

lingüística	de	 l'alumnat	en	una	 llengua	estrangera	

mitjançant	 l'aplicació	 d'una	 metodologia	

d'ensenyament	 i	 aprenentatge	 integrat	 de	

contingut	 de	 	 llengua	 francesa,	 d'acord	 amb	 el	
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projecte	lingüístic	del	centre.		

Dibuix	 EGI	 Impartir	 la	 docència	 aplicant	 metodologies	 de	

treball	 per	 projectes	 o	 metodologies	 amb	

enfocaments	globalitzats,	d’acord	amb	el	projecte	

educatiu	 del	 centre	 per	 tal	 d’afavorir	 unes	

condicions	 d’aprenentatge	 motivadores	 que	

desenvolupin	l’aprenentatge	competencial.	

	

9.-	Projecte	lingüístic	del	centre:		

El	tractament	de	les	llengües	al	centre	d'acord	amb	la	normativa	vigent,	que	es	concreta	a	

partir	de	la	realitat	sociolingüística	de	l'entorn.		

Projecte	Lingüístic		

	

	

	

10.-	La	planificació	del	desplegament	i	la	inserció	de	les	tecnologies	

digitals:	

L’institut	 La	 Sagrera	 Sant	 Andreu	 aposta	 decididament	 pel	 desenvolupament	 de	 les	 competències	

digitals.	

Les	competències	digitals,	enteses	de	manera	genèrica,	comporta	l’ús	segur	i	crític	de	les	tecnologies	

de	 la	 societat	 de	 la	 informació	 (TSI)	 per	 al	 treball,	 l’oci	 i	 la	 comunicació.	 Se	 sustenta	 en	 les	

competències	 bàsiques	 en	matèria	 de	 TIC:	 l’ús	 d'ordinadors	 per	 obtenir,	 avaluar,	 emmagatzemar,	

produir,	presentar	i	 intercanviar	 informació,	 i	comunicar-se	i	participar	en	xarxes	de	col·laboració	a	

través	d’Internet.	
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Les	 competències	 digitals	 es	 concreten	 en	 dimensions	 que,	 pel	 seu	 caràcter	 transversal	 i	

instrumental,	estan	vinculades	a	totes	i	cadascuna	de	les	matèries,	especialment	pel	que	fa	a	la	cerca	

i	el	tractament	de	la	informació,	la	construcció	del	coneixement,	l’ús	de	sistemes	de	comunicació	i	de	

col·laboració,	 les	normes	d’ús	d’Internet	 i	 l’aprenentatge	 (permanent)	al	 llarg	de	 la	vida,	 i	que	són	

continguts	clau	que	es	relacionen	amb	totes	i	cadascuna	de	les	matèries	curriculars	de	la	secundària	

obligatòria.	

La	planificació	del	desplegament	i	 la	inserció	de	les	tecnologies	digitals	queden	recollides	en	el	PLA	

TAC	del	centre	en	consonància	i	suport	al	projecte	educatiu	del	centre	i	Pla	de	Direcció.	

10.1.-	Dispositius	Chromebook	al	centre	

L’institut	 La	 Sagrera	 Sant	Andreu	opta	per	 la	plataforma	G-Suite	 for	 education	 per	 a	 la	 gestió	dels	

seus	dispositius	 i	 comptes	d’usuari	 sota	el	domini	@inslasagrera.	 En	aquest	 sentit	 	 tots	els	equips	

utilitzats	 pels	 alumnes	 han	 de	 disposar	 de	 sistema	 operatiu	 Chrome-OS	 per	 poder	 ser	 enrolats	 i	

gestionats	sota	el	domini	del	centre.		

	

El	coordinador	TIC		vetlla	pel	bon	funcionament	tant	dels	dispositius	com	de	l’estructura	tècnica	que	

permet	 treballar	a	 l’aula.	Aquest	 suport	es	 concreta	en	una	optima	configuració	del	dispositiu,	 les	

seves	actualitzacions	així	 com	 la	 instal.lació	de	 les	aplicacions	necessàries	 i	presentades	pel	 centre	

per	poder	executar	els	diferents	projectes	pedagògics	

La	 utilització	 i	 gestió	 d’aquests	 dispositius	 i	 la	 plataforma	 G-Suite	 es	 concreta	 en	 el	 document:	

Procediment	gestió	de	Chromebooks	i	G-Suite.	

10.2.-	Entorn	Virtual	d’Aprenentatge,	EVA		

El	centre	utilitzarà	com	a	plataforma	de	gestió	de	continguts	de	forma	preferent	Google	Classroom,	

com	un	dels	serveis	principals	inclosos	en	la	plataforma	G-Suite	for	education.	

	

Aquesta	plataforma	permet	la	creació	d’aules	virtuals	vinculades	al	propi	centre	facilitant	el	treball	

entre	els	membres	de	 la	comunitat	educativa,	a	més	pot	servir	de	nexe	entre	professors	 famílies	 i	

alumnes	agilitzant	tots	els	processos	de	comunicació	entre	ells.	
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10.3.-	Utilització	de	mòbils	al	centre.		

Al	centre	no	està	permès	 l'ús	de	cap	dispositiu	mòbil	ni	aparell	de	música	personal,	ni	per	part	de	

l’alumnat,	 ni	 professorat	 i/o	 monitoratge	 de	 menjador/	 acollida,	 	 ja	 que	 considerem	 que	 poden	

pertorbar	 el	 funcionament	 de	 les	 classes	 i	 la	 convivència	 en	 el	 centre,	 tampoc	 a	 les	 sortides,	 ni	 a	

l’espai	migdia		no	es	podrà	utilitzar	el	mòbil.	

L’alumnat	 pot	 portar	 al	 centre	 el	 seu	 dispositiu	mòbil,	 si	 ho	 considera	 necessari,	 sempre	 aturat	 i	

guardat	i	en	tot	cas	es	farà	responsable	del	dispositiu	de	manera	que	el	centre	no	es	fa	responsable	

en	cap	cas	d’avaria,	trencament,	pèrdua,	furt	o	robatori	que	es	pugui	donar	al	centre.	

El	 centre	 per	 tal	 	 d’aprofitar	 tot	 el	 potencial	 de	 comunicació	 i	 gestió	 de	 la	 informació	 que	 poden	

aportar	 els	 dispositius	 mòbils	 incorpora	 la	 possibilitat	 de	 gaudir	 de	 tot	 l’ecosistema	 d’aplicacions	

Android	 i	 molt	 més	 en	 els	 propis	 dispositius	 Chromebooks	 dels	 alumnes	 i	 tauletes	 de	 centre,	

garantint	d’aquesta	forma	un	ús	curós	i	responsable	d’aquest	recurs.	

Les	normes	d’utilització	dels	dispositius	mòbils	personals	es	 recullen	en	el	document	Procediment	

telèfons	mòbils.	

11.-	Avaluació:	indicadors	de	progrés		

Aquests	 	 proporcionen	 informació	 rellevant	 i	 ajuda	 en	 la	 presa	 de	 decisions	 de	 context	

(permeten	 la	 interpretació	 i	 la	 correlació	 dels	 altres	 indicadors),	 de	 recursos	 (mesuren	

l'eficiència	en	 l'ús	 i	 la	gestió),	de	processos	(mesuren	 l'eficàcia	 i	 l'eficiència	en	relació	amb	

els	resultats)	i	de	resultats	(mesuren	el	grau	d'assoliment	dels	objectius	del	centre).	Aquests		

es	descriuen	en	el	PdD	de	centre,	es	plantegen	en	 la	PGA	(programació	general	anual)i	es	

revisen	el	la	MA	(memòria	anual).		


