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2 PRÒLEG 
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3 INTRODUCCIÓ 
L’INS. Montsià és un centre docent públic d’Ensenyaments Professionals, depenent del           

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en el qual s’imparteixen els ensenyaments             

oficials de Formació Professional Específica de Grau Mitjà i Superior, Curs d’accés al Cicles              

Formatius de Grau Superior i Programes de Qualificació Professional Inicial (PTT i FIAP), amb les               

diferents modalitats, famílies professionals i titulacions que el Departament d’Ensenyament autoritza per a             

cada curs escolar. 

L’INS. Montsià com a centre col·laborador del Departament de Treball, de l’Ajuntament d’Amposta i              

del Departament d’Ensenyamentimparteix també formació no reglada: formació contínua, cursos          

ocupacionals i altres. 

L’institut queda emplaçat cap al nord-est de la ciutat, dintre d’una zona educacional: Institut               

d’Educació Secundària Ramón Berenguer IV, nou Institut de Tecnificació i el CEIP Agustí Barberà en la                

zona anomenada Xiribecs. 

 

3.1 Dades del centre 
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3.2 Antecedent 

Secció FP (1974-75  / 80/81) 

L’INS Montsià va començar a impartir estudis de Formació Professional a partir del curs acadèmic               

1974-75, com a secció de F.P. i depenent administrativament de l’Institut Politècnic de F.P. Comte de Rius,                 

actual INS de Tarragona. Aleshores estava ubicat a l’Institut de Batxillerat Ramon Berenguer IV. 

Institut FP (1981-82 / 95-96) 

El 27 de juny de l981 el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya Sr. Jordi Pujol i                   

Soley va inaugurar la 1a fase de l’actual Centre i el 8 de maig de 1990 l’Hble. Conseller d’Educació Sr.                    

Josep Laporte i Sales i l’Iltre Alcalde d’Amposta Sr. Joan Mª Roig i Grau varen inaugurar la 2a fase. Per                    

tant, durant  15 anys, des dels cursos acadèmics 81-82 fins  95-96, va ésser un IFP. 

Institut d’Educació Secundària (IES) (1996-97 / 2011-12) 

Amb la implantació del nou sistema educatiu, des del curs acadèmic 1996-97 va ser un Institut                

d’Educació Secundària ( IES ), i es van impartir estudis d’ ESO, BTX i FP. Durant l’any 1999 s’inicia una                    

altre ampliació, en l’any 2000 conclou la primera fase i al 2003 la segona fase. El 21 de març es van                     

inaugurar les dos fases de l’ampliació del centre consistent en 1.548 m2 d’espais educatius. La               

inauguració va anar a càrrec de l’Hble. Consellera d’Educació la Sra. Carme Laura Gil. 

Institut Montsià (2012-13 /      ) 

El curs 2011-2012 passa d’IES Montsià a Institut Montsià i en el curs 2012-13 els estudis d’ESO,                 

BTX i els de la família professional d’Activitats Físiques i Esportives es segreguen i passen a impartir-se en                  

el nouInstitut de Tecnificació. A l’Institut Montsià arriba la familia de Serveis a la Comunitat , que s’impartia                  

a l ‘Institut Ramon Berenguer IV . 

3.3 Espais  1

El Centre està format per: 

Un edifici principal 

Un edifici ampliació 

Un edifici  de Tallers industrials 

Gimnàs reconvertit a taller mecatrònica 

Pistes esportives 

 

1ANNEX.2 Distribció dels espais a l’Institut Montsià 
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3.4 Ensenyaments 

Ensenyaments professionals des del curs 2012-13 
Cicles formatius de grau mitjà de les famílies professionals de: Comerç i màrqueting,             

Administració i gestió, Electricitat i electrònica, Serveis socioculturals i a la comunitat, Informàtica i              

comunicacions, Transport i manteniment de vehicles. 

Cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de: Administració i gestió,             

Transport i manteniment de vehicles, Hoteleria i turisme, Serveis Socioculturals i a la comunitat,              

Instal.lació i manteniment i Informàtica i comunicacions. 

Curs d’accés al CFGS. 

PQPI : FIAP  i  PTT. 

Formació ocupacional i continua 
Encara que la formació ocupacional o contínua no formi inicialment part de la Programació General               

Anual de l’Institut, es considera una activitat educativa més, atès que s’incorporaren a aquella a mesura                

que es vagin concretant i siguin aprovades pel Consell Escolar del Centre.  

Centre obert a les necessitats dels ciutadans de les Terres de l’Ebre 

Per l’altra banda, el centre està obert i vol donar resposta positiva a les necessitats dels ciutadans                 

de les Terres de l’Ebre, tant si són plantejades directament per l’Ajuntament, Consell Comarcal, com per                

Associacions de veïns, empresarials, Departament de Justícia , fiscalies, registres civils i professionals de              

l’àmbit jurídic i privat (advocats, procuradors, notaries, registradors i graduats socials), Departament de             

Turisme, Departament de Serveis Socials; hospitals i centres geriàtrics i llars d’infants... 

3.5 Comunitat educativa 

Són membres de la comunitat educativa els alumnes matriculats a algun dels ensenyaments oficials,              

els seus pares i mares o tutors legals, el professorat i el personal d’administració i serveis.  

També seran considerats membres de la comunitat educativa de l’INS Montsià, aquelles persones             

que hi desenvolupin alguna activitat professional o que rebin formació ocupacional o contínua,             

organitzades pel centre o el Departament d’Ensenyament i mentre duri l’activitat. 

Els membres de la comunitat educativa de l’INS Montsià hauran de  conèixer aquest PEC.  

El que es pretén amb aquest PROJECTE EDUCATIU, és que tots els membres de la Comunitat                

Educativa posin en comú tota una sèrie de qüestions, d’estratègies, d’accions, de programes més              

coordinats i racionals, adreçats a assolir un ensenyament de Qualitat i de millora contínua. 
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3.6 Trajectoria de l’Institut Montsià. 

El 23 de juny de 2004, l’empresa ECA Entidad de Certificación y Aseguramiento, SA, amb seu a                 

Barcelona, d'àmplia i reconeguda experiència en el sector educatiu, ens concedeix la certificació ISO              

9001:2000. El dia 6 d’octubre d’aquest any, de mans de l’Hble. Sra. Consellera d’Educació Marta Cid i                 

Pañella va lliurar la  certificació ISO 9001:2000. a l’IES Montsià. 

 

Actualment, el centre manté la certificació ISO 9001, a través de L’empresa Bureau Veritas. 

 

El dia 16 de desembre del 2006 en la IV trobada d’escoles verdes realitzades al Palau                

Robert de Barcelona, es va lliurar a l’IES Montsià, la certificació acreditativa d’escola verda. 

L’acte va estar presidit pel Sr. Blai Gasol i Roda, director general d’Ordenació i Innovació               

Educativa del Departament d’Educació i la Sra. Genoveva Català i Bosch secretaria general             

del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Projecte que té per objecte educar als membres de la comunitat educativa en el respecte al medi ambient,                  

l’estalvi d’energia i el reciclatge. 

El curs 2008-2009 comença l’aplicació del programa QBID de gestió de la FCT, en col.laboració               

amb La CAMBRA DE COMERÇ. l’aplicació va ser en els dos cicles de la família d’Administració.                

L’experiència va ser exemplar i al curs 2009-10 es generalitza a tots els cicles del centre, batxillerat,                 

estudis de règim especial d’esport i PQPI. La formació dels tutors es va fer de               

manera interna i es van certificar 30 professor del centre. 

Durant els cursos 2009-10, 2010-11 i 2011-12 el centre va participar en el             

programa experimentalQualifica’t desenvolupant la validació dels aprenentatges assolits mitjançant         

l’experiència laboral o en activitats socials certificant Mòdul, Unitats Formatives o Crèdits capitalitzable per              

a l’obtenció d’un títol de formació professionals. 
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En el mes de juliol del 2012 el Centre va ser avaluat pel reconeixemnt de 

l’excel·lència per la entitat certificadora e2cat 

 

En el curs 2012-13 Servei d’assessorament i de reconeixement d’aprenentatges És un servei 

personalitzat que ajuda les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació 

de la formació amb reconeixement acadèmic. També ofereix l'anàlisi de les possibilitats de reconèixer 

acadèmicament la seva experiència laboral i determina un pla de treball per a 

aconseguir-ho.Servei de reconeixement d’ aprenentatges 

Reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o 

en activitats socials. 

Per accedir a aquesta fase és imprescindible l'informe del servei d’assessorament (fase anterior) o 

procedents de convocatòries d'acreditació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí. 

(Qualifica’t/Acreditació) 

Durant el curs 2012-13, participa en l’aplicació de diverses mesures i actuacions             

flexibilitzadoresregulades pel Departament d’Ensenyament en la resolució ENS/1891/2012 de 23 d’agost           

(DOGC núm 6220 de 26 de setembre)  per a la formació professional inicial.  

En el curs 2013-14 l’INS Montsià comença amb el cicle Guia, Informació I Assistència Turístiques               

l’experiència d’ensenyament dual 
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4 ANÀLISI DEL CONTEXT.  SITUACIÓ SOCIO-ECONÒMICA 
 

 

Amposta http://amposta.orges troba situada al marge dret del riu Ebre, a 8 mts. d’altitud sobre el                

mar, amb una superfície de 136,2 Km2 , a uns 20 Km. de la seva desembocadura. És la capital de la                     2

comarca més meridional de Catalunya, el Montsià. 

El seu terme té una extensió d’uns 136’20 km2., repartits entre les zones més o menys                

muntanyoses (anomenades “garriga”) i les planes del Delta (anomenades “ribera”),  fins al mar. 

És la ciutat més important del Delta i s’ha convertit en un centre comercial i de serveis amb                  

compradors procedents de les poblacions veïnes. Tradicionalment ha estat una població agrícola, basada             

sobretot en el conreu de l’arròs. Actualment hi ha un notori creixement industrial i comercial. 

Dins del seu terme municipal es troba la major part del Parc Natural del Delta de l’Ebre de la banda                    

dreta: les llacunes de l’Encanyissada i la Tancada. 

La presència humana al seu terme es remunta, almenys, al Neolític, i d’aquesta època s’han trobat                

nombrosos poblats i enterraments. De l’època ibèrica es troba la necròpolis de l’Oriola i molts autors                

identifiquen l’opulenta ciutat d’Hibera  amb l’actual Amposta. 

 

El distintiu i símbol d’Amposta és, sense cap dubte, el Pont Penjant, construït             

entre els anys 1915 i 1919, obra de l’enginyer J. Eugenio Ribera. En general,              

s’associa la imatge del pont a la ciutat. 

 

 

2 Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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Comunicacions 

Situada en el vèrtex sud de Catalunya, relativament lluny dels grans nuclis industrials i demogràfics,               

la comarca del Montsià ha patit els problemes d’unes comunicacions difícils que no s’han resolt fins a                 

l’obertura de l’autopista A-7, en la sortida 41, la qual cosa ha situat Amposta en una de les rutes més                    

importants de trànsit de Catalunya. 

l’Eix de l’Ebre que uneix Amposta amb Lleida, permet una sortida alternativa a l’habitual que uneix                

les Terres de l’Ebre amb Barcelona. Acosta aquestes a comarques com el Priorat i la Ribera d’Ebre. 

La construcció del tram ferroviari de Freginals a l’Aldea-Amposta, evitant el pas per Tortosa, ha               

donat una descentralització més gran a Amposta. D’altra banda, la potenciació de la franja costanera i,                

sobretot, dels ports, tant per finalitats turístiques com comercials, i el seu enllaç amb l’autopista i el                 

ferrocarril, completa aquesta xarxa de comunicacions. 

 

4.1 Sector agrícola. 

El cooperativisme es fa sentir amb força en el procés de comercialització.Els rendiments       

econòmics són clarament favorables i provenen de l’elaboració de l’arròs, l’horta, els cítrics i l’oli. 

Es fa menció especial a la Cambra Arrossera dedicada a la comercialització de l’arròs, i amb                

seccions de fruites i verdures, de producció de pinsos, ramaderia i de crèdit. Els seus socis, quasi 4000,                  

representen el 60 % de tots els cooperativistes de tota la comarca. 

4.2 Sector industrial 

El procés d’industrialització de la ciutat s’ha basat principalment en el sector alimentari, dedicat a la                

manipulació dels productes de la zona, principalment l’arròs i els d’horta. 

L’excepció més considerable és SAICA, ubicada al terme municipal de l’Aldea. És la iniciativa més               

gran del municipi i es dedica a la producció de planxes i caixes de cartró ondulat. Actualment s’ha                  

expansionat fora del mercat comarcal.La resta de la indústria la composen petites iniciatives, sobretot en el                

sector del metall, el qual té en aquest cas, una funció d’indústria complementària en el sector de reparació                  

i mecànica d’automoció i maquinària agrícola. També en el de material de la construcció (vidre i                

ceràmica). 

Actualment ja funciona el polígon industrial de TOSSES on hi ha instal·lades diverses empreses              

industrials (de construcció i pavimentació, de troquels i relacionades amb el cartró, etc.) i una empresa de                 

serveis (multicinemes).  
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Per altra banda també està el nou polígon de l’ORIOLA, on hi ha diverses empreses industrials                

(DAF, MAPEI és la seu a nivell d’Espanya, etc.) on tenen connexió directa amb la N-340. 

Construcció 
Es va observar durant els anys 2002/2008 un fort dinamisme en la construcció d’habitatges però               

actualment amb la desfeta de la bombolla immobiliària i la crisi financera el sector ha entrat en recessió i                   

ha deixat a molts ciutadans a l’atur. 

4.3 Sector terciari 

Existeix un progressiu impuls en el sector terciari que presenta bones perspectives d’expansió. 

L’estructura comercial de la ciutat és encara força tradicional, però s’està fent un esforç per               

millorar-la i modernitzar-la amb un fort dinamisme. Exerceix una atracció comercial considerable sobre els              

municipis del seu entorn. Tanmateix en l’àmbit administratiu i social s’està detectant un dinamisme              

important i un gran esforç en equipaments terciaris. 

La proximitat del Delta, amb el seu Parc Natural, i així com la zona de Sant Carles de la Ràpita, amb                     

els seus atractius turístics i els factors climàtics (amb 268 dies de sol), ha de ser o un o l’altre un factor                      

dinamitzador del terciari de la zona i una activitat a desenvolupar. En aquests moments es va treballant en                  

aquest sentit, pel gran potencial existent. 

4.4 Mercat laboral en la comarca del Montsià 

La comarca del Montsià té una situació menys favorable que Catalunya tant pel que fa a l'evolució de la                   

seva economia com del seu mercat laboral. Així,entre 2007 i 2010 el VAB (valor afegit brut) de la comarca                   

va caure un 5,4% mentre que la reducció catalana era del 3,6%; i tant la taxa d'atur (29% enfront del 17,7%                     

català) com la variació d'aquesta entre març de 2008 i desembre de 2011 (+216% enfront del +131,1%) han                  

estat més negatives en el cas comarcal.  

Per altra banda, hi ha col·lectius amb una proporció d'aturats menor que la catalana com aquells amb                 

estudis primaris( 14,3% enfront del 16,6%),els de 45 i més anys (37% enfront del 40%).  

 

INDICADORS D’ATUR REGISTRAT 

 PERÍODE MONTSI
À 

CATALUNY
A 

RATI 

TAR (Taxa d’atur registrat) Desembre 2011 19.09% 17.7 1.07 

VAR (Taxa de variació atur registrat) Des 11 vs des 07 216.6 131.1 1.65 

LLDU (Taxa llarga durada, +6m) Desembre 2011 33.9 35.6 0.95 

>=45 (% atur en 45 anys i més) Desembre 2011 37.09 40.0 0.92 

DONA (% atur dones) Desembre 2011 44.3 47.5 0.98 
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NOQUA (% treball. No qualificats) Desembre 2011 29.0 29.5 0.98 

NOPR (% atur sense prestació) Desembre 2011 39.1 40.5 0.96 
FONT: EMO, Departament d’empresa i ocupació 

SECTORS 
ATUR     REGISTRAT 

Desembre 2011 

VARIACIÓ 
ATUR 

REGISTRAT 

(des. 11 vs 
08) 

Afiliació SS 

(des 11) 

Variació 
afiliació 

SS (des 11 vs 
08) 

 Valor % % Valor % % 

Agricultura 359 6.6% 632.7 4382 18.6 36.6 

Industria 1001 18.3% 182.8 3937 16.7 -22.1 

Energia, aigua i residus 81 1.5% 179.4 390 1.7 10.2 

Construcció 1127 20.6% 212.3 1652 7.0 -62.5 

Serveis 2854 52.2% 209.3 13538 57.7 -5.0 

Comerç al detall 411 7.5% 163.6 2349 10.1 -5.5 

Hoteleria 476 8.7% 165.9 1378 5.9 -12.6 

Sector TIC 13 0.2% 85.8 91 0.4 7.1 

TOTAL 5464 100% 216.6% 23539 100% -12.6% 

TAR (taxa atur registrat) 
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INDICADORS SECTORIALS D’ESTRUCTURA I DINÀMICA DEL MERCAT DE TREBALL 

COMARCA MONTSIÀ.  Desembre 2011 

 

 Agrari Indústria Construcció Serveis No hi consta Total 
d’Ocupació 

A
mp
ost
a 

1975 30.4 21.10 11.40 37.10 - 5.018 

1986 23,1 24,8 10,8 40,6 0,7 4.979 

1991 15,3 25,1 12,9 44,7 - 5.476 

1996 13,2 26,3 10,7 49,8 - 5.679 

2001 12,0 18,90 16,50 52,60 - 7.374 

        

Mo
nts
ià 

1981 28,4 19,3 6,8 27,5 18,0 16.945 

1991 25,7 25,6 11,1 37,6 - 19.032 

1996 21,3 27,6 9,2 41,9 - 18.824 

2001 17,9 22,7 13,9 45,6  24.256 

        

Ca
tal
un
ya 

1981 4,9 35,7 5,3 45,6 8,5 1.939.097 

1991 3,7 36,2 8,2 51,6 - 2.255.430 

1996 3,2 32,1 7,0 57,7 - 2.204.652 

2001 2,5 25,2 10,4 62,0  2.815.126 

Percentatge de població ocupada per sector d’activitat (de 1975 a 2001) 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. http://www.idescat.es/scripts 
Departament de Treball. Direcció General de relacions laborals. http://www.gencat.es/treball/scst 
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5 CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE. TIPOLOGIA ESCOLAR 
5.1 Oferta educativa del centre a partir del curs 2015-16 

Famílies professionals i cicles formatius 
FAMÍLIA CICLE FORMATIU IMPLANTACIÓ 

Comerç i màrqueting CFGM Activitats Comercials 
CFGS Gestió de vendes i espais comercials 

96-97 
15-16 

Administració 
CFGM Gestió  Administrativa 98-99 

CFGM Gestió Administrativa a l’àmbit jurídic 12-13 
CFGS Administració i Finances 99-00 

Electricitat i electrònica 
CFGM Instal·lacions Elèctriques i 
Automàtiques 

98-99 

Transport i 
manteniment de 
vehicles 

CFGM Electromecànica de vehicles 
automòbils 
CFGM Carrosseria 

98-99 
 

14-15 
CFGS Automoció 99-00 

Informàtica. 

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes 04-05 
CFGS Administració de sistemes informàtics 
en la xarxa. 

02-03 

CFGS Desenvolupament d’aplicacions web. 12-13 

Instal·lació i 
manteniment 

CFGM Manteniment electromecànic 14-15 
CFGS Mecatrònica industrial 12-13 

Serveis socioculturals i 
a la comunitat 

CFGM Atenció a persones en situació de 
dependència 

12-13 

CFGS Educació infantil  12-13 

Hoteleria i turisme 
CFGS Guia, informació i assistències 
turístiques 

12-13 

Programes de qualificació professional inicial. 

PQPI - FIAP 
 

Serralleria i construccions metàl·liques.  

Manteniment i muntatges d’instal·lacions 
elèctriques, d’aigua i gas 

 

PQPI - PTT 
Fabricació mecànica i instal·lacions 
electrotècniques. 

12-13 

Vendes, oficina i atenció al públic 12-13 

Curs d’Accés a Cicles Superiors (CAS) 

CAS Curs d’accés a cicles formatius de grau       
superior  

      12-13 

Cursos ocupacionals 

Ocupacionals Ajuntament  

 

 

 
Versió  4 Entrada en vigor :12-02-2018 Pàgs. 19/100 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès. 



 

 
Projecte Educatiu de Centre  

 
 

5.2 Matrícula 

Cursos Acadèmics Alumnes matriculats d’FP Professors 

S
e
c
ci
ó 
F
P 

74-75 64 8 

75-76 116 11 

76-77 127 12 

77-78 152 10 

78-79 166 13 

79-80 178 15 

80-81 190 16 
 

In
st
it
u
t 
F.
P. 

81-82 244 21 

82-83 273 25 

83-84 313 30 

84-85 309 30 

85-86 364 31 

86-87 380 31 

87-88 381 31 

88-89 412 34 

89-90 517 37 

90-91 580 42 

91-92 620 46 

92-93 681 51 

93-94 745 52 

94-95 759 52 

95-96 645 52 
 

Cursos Acadèmics 
Alumnes  matriculats 

Professors 
ESO Batx FP Total 

In
st
it
u
t 
E
n
s
e
n
y
a
m
e

96-97 212  449 661 59 

97-98 342  319 661 58 

98-99 292 59 317 668 59 

99-00 257 62 350 669 65 

00-01 287 77 320 684 66 

01-02 294 77 404 775 73 

02-03 331 68 389 788 74 

03-04 333 69 337 739 73 

04-05 352 79 348 779 76 

05-06 357 91 385 833 78 

06-07 307 104 396 807 89 

07-08 285 87 464 836 93 

08-09 275 83 614 972 98 

09-10 303 84 712 
109

9 
101 
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n
t 
S
e
c
u
n
d
à
ri 
(I
E
S) 

10-11 306 79 692 
107

7 
108 

11-12 322 84 743 
114

9 
114 
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Ensenyaments professionals a partir del curs 2012-13 

Cursos Acadèmics 
Alumnes  matriculats 

Professors 
FP PTT 

PQP
I 

Tota
l 

In
sti
tu
t 

M
on
tsi
à 

12-13 769 32 33 834 56 
13-14 798 32 30 860 57 
14-15 796 32 30 858 61 

15-16 819 31 30 880 63 

 

Total de matricules desde el curs 74-75 24.660 

5.3 Experiències educatives 

✓ Remarcar que històricament el centre ha estat reconegut per diverses experiències, de les             

quals destacar: Bàsic Polivalent, Tractament Integrat de la Diversitat( TID), Projecte de            

Normalització Lingüística (Premi Baldiri i Reixac) i Projectes Commenius, Procès          

d’homologació d’empreses per a dur a terme la FCT (2008-2011), Projecte d’innovació            

educativa: l’Orquestra del centre com a element d’inclusió (2009-2012), Pla pilot projecte            

eduCAT1x1 (2009-2010), Programa experimental QUALIFICA’T (2009-2012), Pràctiques en    

empreses i/o institucions d’altres països (2009-2011), Programa auxiliar de conversa          

(2010-2012), Pla Experimental de Llengües Estrangeres (2010-2013), Organització        

Biblioteca :"puntedu" (2007-2010), Convivència i mediació escolar (2006-2009) 

En l’actualitat estan vigents els següents projectes d’innovació educativa: 

✓ Projecte de qualitat i millora contínua (2004-20--) 

✓ Servei  d’ assessorament  i  reconeixement de l’experiència laboral (2013-20--) 

✓ Semipresencial en els ensenyaments de formació professional (2010-20--) 

✓ Acord de corresponsabilitat (2016/2020)  

A més el centre participa en: 

✓ Programa ERASMUS+. 

✓ Programa “Be an Entrepreneur” de la Fundació Escola d’Emprenedors a través de            

l’ajuntament d’Amposta. 

✓ Programa de Simulació empresarial “Empresa a l’aula” 
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5.4 Característiques singulars de l’alumnat 

L’alumnat és molt divers i s’integra en el centre a través de la gran oferta educativa que aquest                  

ofereix i a través de l’orientació que fan els tutors i la cap d’orientació professional en finalitzar un cicle o                    

CAS. 

5.5 Finançament 

L’aportació financera és en la seva totalitat a través del Departament d’Ensenyament de la              

Generalitat de Catalunya. 

Existeixen aportacions esporàdiques i en la mesura que ho permet la seva dotació pressupostària a               

través del: Ajuntament,   Associació de mares i pares de l’Institut, i altres administracions públiques... 

Hi ha una col·laboració econòmica per part de l’alumnat, que consisteix en una aportació anual,                

qie determina cada departament, per fer front a material divers i manteniment equips informàtics per poder                

assegurar un bon servei per als alumnes.  

5.6 Associació  esportiva  escolar  INS Montsià 

Durant el curs 2005-06 es va constituir una associació esportiva escolar dins del programa Esport a                

l’Escola promogut pel Departament d’Educació i la Secretaria General de l’esport. 

Objectiu bàsic: 

Fomentar l’organització, la coordinació i la pràctica de l’activitat física i esportiva en el centre docent                

a l’INS Montsià, fora de l’horari lectiu, potenciant la dimensió educativa de l’esport i projecte educatiu que                 

porti l’associació esportiva escolar. 

L’acta fundació 15 de desembre de 2005, registrar al Consell Català de l’esport registre d’entitats               

esportives núm. 12780 de 2/10/06. Te els seus estatuts d’acord amb la normativa vigent. 

El RGE ( registre General de documents a Tortosa és de data 28/11/2006 amb el núm.                

03028602/2006. 

L’Associació també té una targeta d’identificació fiscal G43878156. 
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6 MISSIÓ, VISIÓ I VALORS. 
  
L’Institut Montsià compta amb un sistema d’Administració per Objectius (ApO), orientat sistemàticament a             
l’assoliment eficaç i eficient dels objectius organitzacionals i individuals. Per a que sigui eficaç i eficient, tot el                  
sistema d’objectius del centre ha d’estar orientat de cara al compliment de la funció o tasca bàsica que la                   
comunitat educativa li assigna (Missió), de cara a la consecució d’una determinada situació futura a la que                 
es desitja arribar (Visió), per a l’assoliment de la qual s’ha d’actuar d’acord amb un principis bàsics que                  
orientin la manera d’actuar i determinin la manera de ser i el caràcter propi del centre (Valors). 

6.1 Missió 

La nostra raó de ser o propòsit general és: 

Formar, orientar i acreditar els alumnes per a l’adquisició de les capacitat establertes en el disseny curricular                 
dels cicles i les etapes educatives, donant una formació integral a l’alumne (personal, professional i social)                
per tal de contribuir a la seva integració familiar, laboral i social, al temps que es promou una cultura de la                     
responsabilitat i la convivència socials. 
  
Tal Missió s’especifica de cara als diferents grups d’interès com segueix: 

En relació amb l’alumnat 
Formar, orientar i acreditar l’alumnat per a l’adquisició de les competències professionals, personals i socials               
que estableix la LOE, i contribuir a la seva integració social. Com a conseqüència d’això l’alumnat ha                 
d’assolir els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats establerts que li facilitin el                 
seu desenvolupament integral i la  preparació per incorporar-se a la vida activa o accedir a altres estudis. 

En relació amb la família 
Contribuir a la formació dels seus fills o filles, orientar i assessorar la família sobre l’educació que està                  
rebent i aconseguir la seva participació i implicació en el procés educatiu, ja que la seva col·laboració resulta                  
fonamental. 

En relació amb la societat, les empreses i les institucions 
Formar persones responsables i competents, d’acord amb les necessitats i els requeriments de la societat,               
per tal de contribuir al progrés i al desenvolupament social dintre d’uns valors de llibertat, tolerància i                 
solidaritat. 

En relació amb l’equip humà de l’Institut 
Crear un entorn de treball participatiu i motivador, que faciliti la seva implicació en el projecte i el                  
funcionament del centre, de manera que s’afavoreixi el desenvolupament i la millora de la seva               
professionalitat i la millora continuada del centre. 

En relació amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
Completar, aplicar i desenvolupar el disseny curricular establert per les autoritats educatives i             
informar/transmetre al Departament d’Ensenyament les necessitats detectades dels diferents grups          
d'interès, amb la finalitat de fomentar la millora de la política educativa. 
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6.2 Visió 
La visió de futur de l’INS Montsià és la següent:: 

Ser un centre reconegut en el seu entorn pel bon nivell educatiu que imparteix, amb una bona inserció dels                   
alumnes en el món acadèmic i professional, amb un sistema de gestió de qualitat i millora contínua que                  
destaqui pels seus bons resultats, plenament integrat en la societat que l’envolta i gaudint per tot això d’una                  
bona imatge. 

Tenir un sistema de gestió de qualitat amb un lideratge distribuït que es caracteritzi per unes bones                 
relacions entre els membres de la comunitat educativa, que fomentin un alt grau de participació i d’implicació                 
dels mateixos en el marc d’una escola inclusiva, amb una comunicació fluïda, obert a innovacions               
pedagògiques i tecnològiques, i posant en comú tota una sèrie d’objectius, estratègies, polítiques,             
procediments, regles i programes ben coordinats i relacionats entre ells, per a consolidar-se com a Centre                
de referència a les Terres de l’Ebre. 

Esdevenir un centre integrat de FP on els sistemes de Formació Professional (Reglada, Ocupacional i               
Contínua) ens permetin una millor adequació de l’organització i planificació territorial de l’oferta formativa              
integrada amb les necessitats identificades al territori, essent un referent de la formació continua de les                
persones al llarg de tota la seva carrera professional. 

Contribuir amb el nostre treball a una societat on les persones convisquin en harmonia entre elles i amb el                   
medi ambient, tot respectant la diversitat cultural i aquells mínims ètics necessaris per assolir un model de                 
desenvolupament sostenible i de pau social. Per aconseguir això hem de propiciar aquelles condicions que               
tinguin en compte el respecte a la dignitat humana. 
  

6.3 Valors 
L’Institut té la responsabilitat de formar l’alumnat en el marc d’un conjunt de valors, actituds i                
normes que només es poden ensenyar de manera efectiva posant-los en pràctica al centre.  

Els principis que guien i impregnen de manera transversal totes les activitats que es desenvolupen               
al centre són els següents: 

Pluralisme: respecte, tolerància i obertura a la diversitat de creences, ideologies, origen, condició             
social, gènere, cultura, llengua i, en general, a la diferència, en un clima de pau i convivència entre                  
tots els membres de la comunitat educativa. 

Democràcia: presa de decisions conforme amb la diversitat d’interessos dels diferents col·lectius            
que integren el centre, independentment del mecanisme decisor, buscant la màxima integració i             
inclusió de tots els col·lectius, respectant a la persona i a les minories, tot sense discriminacions                
de cap mena. 

Participació: intervenció dels diferents col·lectius i persones que formen part del centre,            
motivant-los i implicant-los en el procés de decisió i en les activitats a desenvolupar posteriorment,               
assumint responsabilitats i fomentant el diàleg, el debat i la presa de decisions en grup. 

Transparència: coneixement entre els membres de la comunitat escolar de les decisions i les              
activitats que es desenvolupen en el centre a tots els nivells, facilitant la seva intervenció. 
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Obertura: integració del centre amb institucions, entitats culturals, empreses, associacions,          
administracions, centres educatius i altres organitzacions de l’entorn per tal de facilitar la             
participació i la implicació de tota la comunitat educativa. 

Pau: defensar la justícia i la tolerància, tot respectant a les altres persones i acceptant les                
diferències en un clima de convivència i de confiança mútua. 

Solidaritat: sentiment de pertinença al centre, de col·laboració i de responsabilitat envers els             
altres, afavorint el recolzament mutu i la integració dels més desafavorits. 

Salut personal: cura per una alimentació sana, per la pràctica de l’esport, per una sexualitat               
basada en el respecte i la igualtat de tracte, i per una vida sense drogodependències com a bases                  
d’un bon rendiment escolar i un bon clima de convivència. 

Salut mediambiental: cura de la biodiversitat i dels ecosistemes naturals, el consum responsable             
i el seguiment dels principis de reducció, reutilització i reciclatge. 

Laïcitat: ensenyament fonamentat en els coneixements científics i culturals bàsics de la societat, procurant 
una comprensió raonable i crítica del món, valorant els diferents punts de vista i renunciant a tota mena de 
prejudicis, adoctrinaments, proselitisme o sectarisme, així com a la simple acumulació memoritzada de 
conceptes. 

  

7 OBJECTIUS I ENFOCAMENTS 
  
En línia amb la Missió, Visió i Valors del centre definits en l’apartat anterior, s’estableixen els següents                 
objectius o metes, que són els fins cap als que s’enfoca l’activitat del centre: 

7.1 Compliment del Currículum 

L’Institut té definits els objectius educatius propis de cada etapa escolar. 

La Formació Professional té la finalitat de proporcionar a l'alumnat la formació necessària per tal de: 

❏ Adquirir la competència professional de cada àmbit i nivell d'estudi. 

❏ Comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent i, també, els mecanismes            
d'inserció professional; conèixer la legislació laboral i els drets i les obligacions que se'n deriven; i, al                 
capdavall, adquirir les habilitats i els coneixements necessaris per treballar en condicions de seguretat              
i prevenir els possibles riscos derivats de les situacions de treball. 

❏ Adquirir la sensibilitat per desenvolupar les activitats professionals respectant el medi ambient. 

❏ Adquirir una identitat i maduresa professional motivadora de futurs aprenentatges. 

❏ Possibilitar la mobilitat laboral, a nivell nacional i internacional, dins el camp professional i les               
adaptacions als canvis en les qualificacions. 

❏ Adquirir, si s'escau, la competència lingüística professional en la llengua o llengües estrangeres             
adients a l'àmbit de treball. 

  
CAS (Curs d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior) té la finalitat de proporcionar a l'alumnat 
la formació necessària per tal de: 
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❏ Accedir al Grau Superior. 

El Programa de Qualificació Professional Inicial té la finalitat de proporcionar a l'alumne la formació 
necessària per tal de: 

  
❏ Dotar d’unes competències pròpies d’una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg Nacional de              

Qualificacions Professionals, així com facilitar la obtenció del títol de Graduat en ESO i la formació per                 
poder prosseguir els estudis en els diferents ensenyaments. 

❏ La planificació de les activitats d’Ensenyament-Aprenentatge, la distribució curricular de les matèries,            
àrees, crèdits i/o mòduls a cada etapa educativa, els criteris d’avaluació, la metodologia emprada,              
etc., estan contingudes al document PCC - PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE. 

7.2 Adquisició de competències professionals per part dels alumnes 
Al llarg de la Formació Professional Específica, els alumnes coneixen i apliquen les tècniques i habilitats                
d’una professió, aprenen a compartir tasques dins d’un equip de treball i a responsabilitzar-se de les                
funcions que els són encomanades, adquireixen una formació tecnològica-pràctica aplicades a les noves             
tecnologies que els ha de facilitar l’adaptació a les modificacions que es produiran en el seu camp                 
professional, aprenen hàbits de seguretat i higiene en el desenvolupament de l’activitat professional,             
estudien les relacions laborals i prenen contacte directe amb el món del treball, en l’àmbit de la seva                  
professió, mitjançant la realització de pràctiques de formació en empreses. 

L’adquisició d’aptituds i actituds de caràcter general permeten que l’alumne pugui adaptar-se a les              
diferents situacions laborals  presents i futures. Té un caràcter de professionalització i competitiu. 

Objectius: 

❏ Incloure els continguts necessaris per a una formació humana que doni a tothom els fonaments per al                 
desplegament del pensament personal autònom i per a la inserció satisfactòria en la cultura de la                
societat catalana, incloent-hi l’educació en els valors i en les actituds cíviques i ètiques necessàries               
per a la convivència social i la solidaritat. 

❏ Garantir, en cada nivell educatiu propi, els coneixements científics i tècnics de manera que tots els/les                
alumnes tinguin una comprensió raonable del món i siguin capaços d’utilitzar els instruments             
tecnològics usuals, i establiment d’estratègies i itineraris educatius convenients per a incorporar-se a             
estudis o professions que requereixin una base sòlida en aquests camps. 

❏ Aprofitar els programes de transferència del coneixement i d’alternança per a facilitar el contacte amb               
el món professional i les tecnologies actuals. 

❏ Potenciar el rendiment acadèmic fomentant de l’hàbit d’estudi i de treball a l’aula, ensenyant tècniques               
d’aprenentatge, treballant la comprensió i l’expressió oral i escrita, aplicant mesures correctores sobre             
mancances significatives detectades, i incloent en el pla de formació del professorat coneixements             
sobre noves metodologies d’E/A i noves tecnologies informàtiques i de comunicació (TIC-TAC). 

❏ Potenciar l’ús d’un segon idioma estranger, amb l’aplicació del Pla de Llengües Estrangeres, amb              
l’anglès com a primer idioma i el francès com a segon, atenent a la importància creixent del                 
coneixement de llengües estrangeres en un món globalitzat. 

  

7.3 L’avaluació del procés ensenyament-aprenentatge de l’alumne/a 
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En la formació professional, l’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes es durà a terme amb               
els resultats d’aprenentatge establerts en els currículums de cada família professional. 

Objectius: 

❏ Avaluar l’alumne/a d’acord amb el marc legal que estableix el Departament d’Ensenyament 

❏ Els que pugui establir el Projecte Curricular del Centre a través dels equips docents i la comissió                 
pedagògica. 

7.4 Educació laica 
Com a centre públic docent, l’Institut Montsià es manifesta aconfessional i respectuós amb totes les               
creences i opcions ideològiques en general. Igualment es manifesta lliure de qualsevol tendència ideològica              
o política determinada, renunciant a tota mena d’adoctrinament, proselitisme i/o sectarisme. Per tant el              
centre es declara laic i pluralista. 

Objectius: 

❏ Preparar a l’alumnat per que estigui obert a la situació de canvi que experimenta la societat,                
educant-los en un entorn democràtic i participatiu i que sigui respectuós amb totes les creences i                
opcions ideològiques. 

❏ Donar a l’alumnat les informacions el més objectives possible, contrastant diferents punts de vista, per               
tal que progressivament es formi els propis criteris i, analitzant la realitat, pugui prendre decisions               
responsables. 

7.5 Educació en el pluralisme i els valors democràtics 
El centre és responsable de formar l’alumnat en el respecte als drets i llibertats fonamentals, també en                 
l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de convivència. Per la qual cosa, es                   
fonamenta en el respecte al pluralisme ideològic (religiós i polític) i als drets humans, i es compromet a                  
estimular el conjunt de valors, actituds i normes democràtiques: llibertat, sentit crític, creativitat,             
responsabilitat, solidaritat, respecte als altres, actitud de diàleg,... 

Objectius: 

❏ Estimular el sentit autocrític i de transparència al llarg del seu procés d’educació i aprenentatge.               
L’alumnat ha d’assumir les responsabilitats en els compromisos, en els quals hi participaran. 

❏ Impartir una formació objectiva fomentant el respecte mutu, el diàleg, la convivència i la solidaritat. 

❏ Contribuir a la formació d’una societat més humana i més justa, fomentant l’educació per la pau i el                  
respecte a la natura. 

❏ Fomentar el respecte al pluralisme ideològic introduint l’alumnat a la realitat social. 

❏ Fomentar els drets humans i rebutjar qualsevol tipus de dogmatisme. 

❏ Estimular els valors d’una societat democràtica. 

❏ Incentivar l’alumnat en el marc d’un conjunt d’actituds, valors i normes per tal d’aconseguir noves               
pautes de conducta ètiques en situacions determinades (compartir, ajudar, respectar, cooperar, no            
discriminar, etc.). 

❏ Facilitar la integració d’alumnes procedents d’altres comarques, províncies i països. 

 

 
Versió  4 Entrada en vigor :12-02-2018 Pàgs. 28/100 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès. 



 

 
Projecte Educatiu de Centre  

 
 

❏ Afavorir el desenvolupament de l’alumnat en llibertat i en igualtat d’oportunitats i drets. 

7.6 Educació per a la pau, la solidaritat i la col·laboració 
L’INS Montsià des de sempre s’ha mostrat partidari de treballar els valors propis dels éssers humans: la                 
pau, la solidaritat i la col·laboració. Entenem que per a una educació integral l’alumnat ha d’aprendre a                 
conviure en pau. Educar en la pau, vol dir educar en el respecte als altres i valorar les diferències. 

Objectius: 

❏ Crear un fons de llibres solidaris per tal de fer-ne donació a aquells alumnes que econòmicament no                 
els puguin adquirir. ( Aquests llibres de text són donats solidàriament pels alumnes del centre ) 

❏ Elaborar i treballar, a nivell de tot el centre, algun tema d’activitat mundial: la Pau, la solidaritat,.. ). 

❏ Treballar els eixos transversals a les tutories i àrees, matèries i mòduls conjuntament amb altres               
entitats ( ONGS, CRP, Ajuntament, Consell Comarcal,...). 

❏ Fomentar la comprensió, la cooperació i la solidaritat, tot valorant la pau com a un dret fonamental. 

❏ Desenvolupar la capacitat d’acció personal i col·lectiva en pro de la justícia, la pau, el diàleg i la                  
tolerància, establint mecanismes que fomentin la comunicació interpersonal. 

7.7 Educació per a la salut 
L’INS Montsià ha d’assumir la participació en: 1r.Prevenció de violència de gènere, 2n mobilitat segura, 3r.                
prevenció de les drogoaddiccions. 4t gestió de les emocions. 

L’Institut no discriminarà les persones pel seu sexe ni per la seva orientació sexual. 

S’assumeix que el centre ha de tenir un paper important en la prevenció de les drogodependències de tota                  
mena (alcohol, tabac, drogues il·legals) de l’alumnat. Es declara no partidari de qualsevol tipus d’addicció a                
substàncies naturals o artificials que puguin comportar disfuncions tant a nivell físic, psíquic com conductual               
i que puguin pertorbar tant el rendiment escolar com la convivència al centre i la salut dels alumnes. 

Objectius: 

❏ Formar l’alumne en el coneixement i la utilització de la seva sexualitat. 

❏ Fomentar la igualtat de drets i oportunitats entre sexes i evitar tota conducta discriminatòria per raó de                 
sexe o orientació sexual. 

❏ Informar sobre el perill real per a la salut física i psíquica de l’abús de totes les drogues. Els perills                    
afegits de les drogues il·legals i els efectes negatius sobre la conducció. 

❏ Explicar què és l’addicció i com aquesta anul·la la pròpia voluntat.  

7.8 Educació ambiental 
L’INS Montsià és un centre ubicat a les portes d’un parc natural ( P.N. del delta de l’Ebre) dels més                    
importants de Catalunya (la primera zona humida)i de l’estat, i amb un segon parc natural (el dels Ports de                   
Besseit) dins la mateixa comarca. 

Els principals valors naturals del nostre entorn tenen una importància que ultrapassa l’àmbit de la ciutat, de                 
la comarca i fins i tot del país i aquests són el riu Ebre, el delta en general, els ullals, les llacunes                      
costaneres, les badies, el mar i els ports de Besseit. 
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Les riqueses naturals de la comarca són l’agricultura (arròs, cítrics i horta), pesca (al mar i a les basses) i                    
turisme de natura.  

Es defineix com a centre que: 

1r. S’estima els valors i les riqueses naturals del nostre entorn, 

2n. Fomenta el respecte per totes les formes de vida. 

3r. Valora la biodiversitat com a patrimoni de la humanitat, 

4t. Fomenta el valor de la sostenibilitat com a filosofia de vida, 

5è. Es proposa respectar el medi ambient (reciclar matèries primeres, disminuir la contaminació,             
estalviar energia i matèries primeres) 

Objectius: 

❏ Formar els alumnes en el respecte a totes les formes de vida com a base per respectar la mateixa                   
vida humana. 

❏ Fomentar el coneixement i l’estima dels valors naturals que ens envolten. 

❏ Fomentar l’ús racional dels recursos naturals. 

❏ Conscienciar l’alumne que tots som responsables dels mals del planeta i que tots els patirem               
conjuntament. Globalització dels problemes ambientals.  

7.9 Participació en premis i concursos 
Aquest Projecte Educatiu no es pot desplegar al marge de la realitat que l’envolta ni amb els recursos                  
exclusius del centre. Per aquesta raó l’institut es proposa promoure la participació dels alumnes en               
activitats organitzades per altres institucions, públiques o privades. 

A més, l’institut vol transmetre als seus alumnes una formació integral que inclogui la creativitat, iniciativa i                  
actitud emprenedora, valors que són imprescindibles per ajudar-los en la seva integració en el món laboral. 

El centre durant el curs 2016/2017 ha participat en els següents premis i concursos: 

ü  iFEST 
ü  Premis Federico Mayor Zaragoza 
ü  Premis del Campus Terres de l’Ebre de la URV als treballs de recerca de batxillerat i 

treballs de síntesi de cicles formatius de GS. 
ü  Concurs IDEA’T del Consell Comarcal del Montsià 
ü  Premis als millors Projectes d’Emprenedoria a la FP de les TTEE, organitzat pels SSTT 

d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre. 
Objectius: 

❏ Donar valor al treball realitzat en els projectes que es desenvolupen d’acord amb el disseny curricular                
de cada família professional. 

❏ Aprendre a treballar i cooperar en equip 

❏ Desenvolupar capacitats de gestió i lideratge d’un projecte 

❏ Potenciar la creativitat i la iniciativa com a valors imprescindibles per aconseguir l’èxit en la inserció                
laboral. 
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❏ Fomentar  l’esperit emprenedor entre els estudiants 

❏ Incentivar la innovació tecnològica, la creació d’empreses i la formació professional. 

❏ Establir ponts de comunicació amb altres centres i institucions del territori.  

7.10 Línia metodològica que aposta per les noves metodologies actives 
L’INS Montsià té un sistema organitzatiu basat en aconseguir una línia metodològica al més unitària i                
homogènia possible. Els ensenyaments han d’establir, per tant, llaços de cooperació i esperit democràtic,              
malgrat les seves diferències pedagògiques. Cal buscar per tant, un equilibri consensuat i la corresponent               
complementarietat de mètodes diversos, havent de garantir la necessària coherència en el treball entre els               
professors/res d’un mateix seminari, departament, comissions, equip docent i de línia general de centre,              
reconeixent el dret que té l’alumnat a rebre un ensenyament coordinat. 

Tanmateix els canvis radicals que es produeixen a la societat com a conseqüència de l’ús de les noves                  
tecnologies de la informació i la comunicació, generen un seguit d’expectatives per al professorat i per a                 
l’alumne en el seu procés d’Ensenyament-aprenentatge i, en definitiva per a la millora i qualitat de                
l’ensenyament. Aquests avenços de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, anticipen que el                
professorat s’ha d’adequar constantment a la metodologia i els procediments de l’ensenyament, per la qual               
cosa, l’INS Montsià ha de ser capaç d’adaptar-se a aquests canvis i fins i tot d’avançar-se. 

El centre aposta per la varietat de mètodes educatius per a un desenvolupament més complet i variat de les                   
habilitats dels alumnes, emprant metodologies d’enfocament globalitzat, el treball en equips col·laboratius i             
cooperatius, els equips multidisciplinars, l’alternança entre empresa i institut (FCT i FP Dual,             
semipresencialitat), SCRUM, l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP), l’Aprenentatge per Projectes (AP),           
l’Aprenentatge per Serveis (ApS), el treball pràctic en els tallers del centre (elèctric, automoció i               
mecatrònica), impulsant altres metodologies com el Puzle d’Aronson, la classe invertida o la WebQuest, i               
fomentant la formació al professorat en metodologies que contemplin la teoria de les intel·ligències múltiples               
(Gardner, 1983) i la intel·ligència emocional (Goleman, 1996). 

Objectius: 

❏ Encaminar la tasca educativa en un esperit ètic, de coherència, de reflexió, de col·laboració, diàleg i                
consens entre els membres dels departaments, seminaris, comissions i equip docents. 

❏ Potenciar un ensenyament actiu en el qual es desenvolupin la iniciativa i la creativitat. És necessari                
fomentar en l’alumne una actitud curiosa, crítica i investigadora que, mitjançant la comunicació i el               
treball es convertirà en la base de la seva formació i de l’adquisició dels aprenentatges. 

❏ Aconseguir una bona connexió entre els continguts, resultats d’aprenentatge, activitats          
d’ensenyament-aprenentatge i instruments d’avaluació. 

❏ Procurar que hagi en les programacions coherència i continuïtat al llarg dels cursos, cicles i nivells                
educatius diferents. 

❏ Admetre la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals, i potenciar les metodologies              
actives i cooperatives en tant que són les que millor s’adapten i permeten atendre a la diversitat. 

❏ Adequar el currículum als alumnes amb necessitat educatives especials i utilitzar mitjans específics. 

❏ Potenciar la participació de l’alumne en el propi procés d’aprenentatge. 

❏ Desenvolupar en els alumnes l’esperit crític, la capacitat de discussió i de decisió i la voluntat                
col·lectiva de transformació de la realitat social. 
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❏ Cultivar la recerca, l’adquisició de coneixements i la sistematització científica pensant en una             
utilització pràctica i que no hi hagi desconnexió entre la teoria i la pràctica, entre el treball i l’estudi. 

❏ Facilitar i potenciar l’aplicació de metodologies d’enfocament globalitzat, col·laboratives i cooperatives. 

❏ Potenciar l’aprenentatge en entorns digitals, aprofitant les possibilitats que ofereix internet i les xarxes              
socials. 

❏ Desenvolupar els aspectes formatius en els alumnes tot proporcionant-los una orientació escolar i             
professional durant tota la seva escolarització. 

❏ Potenciar el treball en equip dels professors/res mitjançant l’activitat dels equips docents i de la               
realització de programacions coordinades. 

❏ Donar continuïtat a la formació permanent del professorat mitjançant la participació d’aquests en             
activitats (cursos, seminaris, projectes, plans,...) organitzats pels diferents organismes educatius, a fi            
de donar una millor qualitat a l’ensenyament.  

7.11 La utilització dels recursos TAC 
Des del moment de la creació de l’Institut de Formació Professional, les branques o famílies professionals                
impartides han emprat, en grau més o menys important, la utilització de noves tecnologies (TIC/TAC) com a                 
elements de pràctica: en gestió i administració d’empreses, aplicacions informàtiques i disseny per             
ordinador. 

L’INS Montsià disposa en l’actualitat d’una plantilla prou nombrosa de professores i professors/res. La              
totalitat del claustre utilitza les TIC/TAC [1], en la seva vessant pràctica, com pot ser: 3

- Material didàctic divers 
- Seguiment d’assistència d’alumnes (software propi). 
- Aspectes de tutoria. 
- Comunicació amb els alumnes (ús plataformes d’aprenentatge virtual) 

La majoria del professorat del Centre ha seguit, en diferents etapes, cursos de formació que el permeten fer                  
una aplicació acurada i intensa de les TIC/TAC  en tot el currículum escolar. 

L’INS Montsià posseeix una xarxa amb accés mitjançant quatre línies ADSL on estan connectades les 10                
aules d’informàtica que estan perfectament dotades, a més dels departaments i la direcció de centre. 

Durant el curs 12/13 es crea un correu electrònic propi del centre i una plataforma d’aprenentatge virtual                 
(moodle) per millorar la comunicació en línia  a tota la comunitat educativa. 

Aquests trets diferenciadors o identificatius han donat a l’INS Montsià el caire de centre en el qual les noves                   
tecnologies de la informació i la comunicació i del aprenentatge , TIC/TAC, tenen una importància cabdal,                
tant per la utilització dels elements informàtics com a elements de pràctica com la seva utilització com a                  
elements de suport a les diferents matèries del currículum. 

La tecnologia de la informació i la comunicació ha se servir perquè els alumnes coneguin i comprenguin els                  
seus conceptes fonamentals, desenvolupin la destresa d’aplicar-la amb soltesa en els diversos àmbits del              
coneixement i alhora adquireixin una visió dels seus efectes sobre les persones, les organitzacions i la                
societat. 

3 TIC. Tecnologia de la informació i comunicació  TAC Tecnologia de l’aprenentatge i del coneixement 
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L’INS Montsià dóna prioritat a l’aplicació de la tecnologia de la informació i la comunicació com a recurs                  
per aconseguir els aprenentatges bàsics dels alumnes, integrant aquesta tecnologia en el desplegament             
dels continguts de les diferents àrees . 

Objectius: 

❏ Impulsar el desenvolupament de continguts educatius basats en l’ús de les noves tecnologies de la               
comunicació i de la informació. 

❏ Facilitar nous processos d’Ensenyament/aprenentatge, com ara treball en xarxa, treball cooperatiu i            
col·laboratiu i autoaprenentatge. 

❏ Reforçar el paper dels docents en el procés d’aplicació de les TIC/TAC, a través de la formació i la                   
capacitació permanents. 

❏ Iniciar l’elaboració d’una metodologia didàctica de les noves tecnologies. 

❏ Assolir les capacitats per desenvolupar-se individualment i socialment en la Societat de la Informació. 

❏ Explotar el potencial de les TIC/TAC en totes les àrees i àmbits de l'ensenyament i l'aprenentatge. 

❏ Utilitzar les TIC/TAC per donar suport a objectius educatius generals, com ara el fet de desenvolupar                
actituds positives per a l'aprenentatge, millorar la presentació dels treballs, les actituds de recerca i de                
resolució de problemes, aprendre col·laborativament i treballar en equip i tot plegat per millorar els               
resultats acadèmics. 

❏ Aprofitar els nous entorns de comunicació per participar en comunitats d'aprenentatge. 

7.12 La gestió participativa en el funcionament del centre 
La gestió del Centre és democràtica i es realitza a través dels diferents òrgans de govern, a partir d’allò que                    
estableix la LOGSE, LOE... i de la pròpia experiència del centre. 

En tot moment es dóna transparència i claredat de la gestió i es cerca la participació real de tots els                    
membres de la Comunitat educativa per mitjà dels seus representants. S’entén per gestió: a) l’educativa               
(PEC. PCC, Plans estratègics, projectes educatius, la programació general de l’Institut, les programacions,             
els processos,....) i b) l’administrativa ( econòmica, documents, arxius, secretaria, matriculació, expedients,            
informació... ). 

Objectius: 

❏ Garantir un ús democràtic de la informació. 

❏ Potenciar una gestió participativa, transparent i democràtica. 

❏ Propiciar i fomentar la participació de tots els membres de la comunitat educativa en la gestió del                 
Centre, els quals rebran informació a nivell administratiu, econòmic i educatiu. 

❏ Fomentar la implicació de tot el professorat en els programes i projectes del centre, establint un                
sistema eficaç de comunicació i participació. 

❏ Fomentar el treball en equip. 

❏ Fomentar les vies de participació en la gestió del centre ( AMPA, Consell de delegats, Claustre,... ) 

❏ Afavorir el treball associatiu de pares, professors/res i alumnes. 
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❏ Conèixer l’opinió i el grau de satisfacció dels membres de la comunitat educativa sobre el centre i fer                  
la corresponent valoració. 

❏ Sistematitzar la recollida d’informació i suggerències sobre la comunitat educativa i donar-los            
resposta. 

❏ Propiciar les relacions del centre amb les administracions locals, educatives, entitats, organitzacions            
socials i empreses. 

❏ Avaluar periòdicament la gestió educativa i administrativa del centre per tal d’establir millores que              
vagin cap a la qualitat.  

7.13 La implicació de les famílies 

El centre ha de mantenir una estreta col·laboració amb les mares i els pares dels alumnes, pel fet de 
coincidir en els objectius educatius, per tant, la seva intervenció i col·laboració en el procés i progrés 
d’Educació-aprenentatge ha de ser fonamental. 

Han de col·laborar en l’acció educativa del centre garantint l’assistència a classe dels seus fills/es així com 
en la seva participació a les reunions que es convoquin al centre, tanmateix han de col·laborar amb els 
tutors,  professorat i cap d’estudis en l’educació del seu fill/a. 

Objectius: 

❏ Impulsar la participació en els objectius educatius, facilitar el coneixement del funcionament del centre              
i dels diferents aspectes de l’evolució dels aprenentatges escolars dels seus fills i filles. 

❏ L’equip directiu ha d’afavorir les actuacions de l’AMPA habilitant espais per a la celebració de les                
seves activitats i reunions,  per tal de promoure la participació en el centre. 

❏ Informar adequadament a les famílies de l’organització i funcionament del centre i de les activitats               
educatives. a través de diferents reunions 

  

7.14 Relacions Empresa-Institut 
Per ser un centre que imparteix Cicles Formatius existeix i ha d’existir un lligam molt estret entre tots els                   
àmbits empresarials i institucionals de l’entorn. 

Des de l’any 1986 l’Institut ha signat convenis de col·laboració Escola-Empresa per tal que els alumnes                
realitzin pràctiques en alternança amb els seus estudis. 

Actualment l’INS Montsià té signat convenis de col·laboració amb l’Ajuntament d’Amposta, Consell Comarcal             
del Montsià, SAICA,  Gremi d’electricistes i el Museu de les Terres de l’Ebre. 

A més, amb la implantació del cicle de Gestió administrativa a l’àmbit jurídic en el curs 12/13, el departament                   
d’Ensenyament i el departament de Justícia han signat convenis de col·laboració amb: 

o    Col·legis de procuradors 
o    Col·legis d’advocats 
o    Col·legis de registradors 
o    Administració de justícia 

També participa en l’aplicació de diverses mesures i actuacions flexibilitzadores regulades pel departament             
d’ensenyament en la resolució ENS/1891/2012 de 23 d’agost 2012 (DOGC núm 6220 de 26 de setembre)                
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per a la formació professional inicial, iniciant el curs 12/13 el Servei d’Assessorament i Reconeixement de                
l’experiència laboral que té per objectiu promoure i facilitar la qualificacióprofessionaldels treballadors.. 

A més, amb l’objectiu d'establir una major vinculació i coresponsabilitat entre el centre de formació               
professional i les empreses en el procés formatiu dels alumnes, l’Institut Montsià engegarà durant el curs                
13/14 l’ensenyament DUAL en el CS de Guia, Informació i Assistències Turístiques. 

Amb la realització de les Jornades d’emprenedoria, durant el curs 2012/2013 s’ha potenciat l’obertura del               
centre cap al teixit empresarial del territori afavorint l’intercanvi d’experiències, de formació i d’informació              
entre els diferents agents. 

Objectius: 

❏ Donar a conèixer el teixit empresarial del territori als alumnes 

❏ Orientar l’alumne/a perquè pugui tenir un coneixement més clar de les pròpies capacitats i interessos. 

❏ Informar els alumnes de les diferents ofertes d’ocupació en tot el sector empresarial de l’entorn i                
facilitar la transició al món laboral.. 

❏ Facilitar a l’alumne la inserció i la qualificació professional dins del món del treball. 

❏ Informar els alumnes sobre l’oferta educativa dels cicles formatius impartits en el centre i en d’altres                
centres. 

❏ Ampliar l’oferta educativa de cursos amb nous cicles formatius, per a donar resposta a les necessitats                
de l’entorn. 

❏ Adaptar segons les nostres possibilitats els continguts dels diferents currículums dels cicles formatius             
d’acord amb les necessitats productives de l’entorn. 

❏ Donar a conèixer el sector empresarial l’oferta educativa dels centre respecte als diferents cicles              
formatius així com de les pràctiques en alternança Escola-Empresa. 

❏ Incentivar els empresaris i motivar els alumnes en l’execució de les pràctiques que contemplen els               
diferents cicles formatius per tal d’aconseguir una millor formació dels futurs tècnics i una millor               
qualificació empresarial. 

❏ Fomentar la inquietud per la continuació d’estudis tècnics i universitaris. 

❏ Promoure iniciatives, com portar empresaris i/o emprenedors de referència a l’institut, encaminades            
a fomentar l’autoocupació i desenvolupar l’esperit emprenedor. 

❏ Mantenir i incrementar la formació ocupacional d’acord amb les necessitats del món laboral. 

❏ Conèixer el grau de satisfacció de les empreses sobre la FCT. 

❏ Mantenir i potenciar els contactes amb les empreses, gremis i ajuntament per tal d’incrementar l’oferta               
formativa no reglada.  

7.15 Integració amb l’entorn i altres institucions 
El procés educatiu de l’INS Montsià està lligat al medi en el qual es desenvolupa, per la qual cosa, facilita la                     
major integració possible del centre amb el seu entorn, participant en les actuacions de coordinació amb els                 
centres de secundària sobre el traspàs d’informació de l’alumnat al nostre centre (continguts curriculars,              
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nivell cognitiu, afectiu i social) , així com també participa i col·labora amb les institucions, entitats culturals,                 
empreses, associacions, administracions, etc... de la ciutat i comarca. 

Dins de la programació general de l’Institut, des del curs 2012/2013 es celebren les Jornades               
d’Emprenedoria, iniciativa que pretén: 

1. Augmentar les relacions del centre amb l’entorn 
2. Donar a conèixer el teixit empresarial del territori 
3. Potenciar la col·laboració amb les institucions locals i comarcals,  associacions, ... 
4. Ser una via de transferència de talent entre els diferents agents 
5. Col·laborar a millorar la formació integral dels nostres alumnes 
6. Potenciar la seva inserció laboral 

 
El centre participa en el Fórum del Talent i també a Montsià Actiu, un programa del Consell Comarcal del                   
Montsià i del Departament d’Ocupació de la Generalitat per al desenvolupament local integral, que comprèn               
tres estratègies complementàries i inseparables: l’Estratègia per l’Ocupació, l’Estratègia de          
Desenvolupament Econòmic Local i Territori Educador. 
 
El centre forma part dels següents Programes d’Innovació del Dept. d’Ensenyament:  

- Programa de qualitat i millora contínua 
- Programa de Mobilitat formativa i coop. europea i internacional en els ensenyaments professionals 
- Programa de formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial 
- Programa d'innovació i transferència de coneixement (InnovaFP) 
- Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals 
- Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses 
- Programa de tecnologies digitals per a l'aprenentatge. 

 
Objectius: 

❏ Impulsar la participació dels alumnes en les activitats socio-econòmiques i d’emprenedoria que            
s’organitzen al territori. 

❏ Fomentar a desenvolupar l’esperit emprenedors dels nostres alumnes. 

❏ Apropar les institucions locals i comarcals com, Montsià Actiu del Consell Comarcal, Ajuntament, .. als               
nostres alumnes per tal de donar a conèixer els seus serveis i si escau, ajudar-los en el                 
desenvolupament i acompanyament del naixement de futurs projectes empresarials. 

❏ Fomentar la participació d’empreses de l’entorn en el disseny curricular. 

❏ Col·laborar amb centres d’Educació de la zona per millorar la qualitat de l’ensenyament. 

❏ Col·laborar amb institucions, entitats culturals, empreses, associacions, administracions, etc. ... de la            
ciutat i comarca, a fi de millorar la qualitat de l’ensenyament. 

7.16   Sistema de gestió de qualitat 

El sistema educatiu ha de fer front al repte del canvi constant de la societat, la qual cosa comporta, alhora,                    
un gran canvi qualitatiu en tota la comunitat educativa. 

L’INS Montsià no pot ignorar aquesta realitat, cosa que obliga a fer quelcom més que de canal transmissor                  
dels coneixements i les actituds que s’aprenen a l’etapa d’estudiants. D’una banda, obliga a innovar i buscar                 
nous mecanismes i noves estratègies per millorar la tasca educativa i, de l’altra, acostar-se a l’alumnat amb                 
una bona competència contrastada. En conclusió, s’ha de ser capaç de formar les noves generacions amb                
les eines d’avui i la mirada posada en l’endemà. 
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En aquest context, l’INS Montsià va decidir involucrar-se, el curs 1999-00, en el Pla d’implantació               
d’estratègies de qualitat i millora contínua del Departament d’Educació i com a membre de la Xarxa FP.Cat,                 
vetlla per la impartició de la formació professional integrada, cercant el model d’excel·lència. 

Objectius: 

❏ Utilitzar un Sistema de Gestió de qualitat i excel·lència adaptat als models ISO9001:2015 i e2CAT[2],               4

sotmès a avaluació externa per entitats certificadores. 

❏ Millorar l’organització i funcionament del nostre centre d’una manera contínua, per a contribuir a la               
millora del sistema educatiu i aconseguir que sigui més competitiu mantenint la cohesió social. Aquest               
objectiu ha d’estar plantejat de manera que serveixi alhora a tots els membres de la comunitat                
educativa, de l’entorn social i laboral. 

❏ Canviar actituds, treballar amb metodologies que facin servir sistemes estàndards centrats en mínims             
comuns, que serveixin a tothom i generar procediments acceptats per tots. Aquesta metodologia ha              
de comptar amb les persones del centre, amb la seva creativitat, la seva formació i el treball en equip                   
seguint els principis de productivitat i eficàcia [3] : 5

❏ Avaluar el que es faci d’una manera objectiva i fiable; si els resultats no són els desitjats s’haurà de                   
rectificar, i si són satisfactoris, s’haurà de potenciar la feina ben feta. 

  
7.17 Responsabilitat social corporativa (RSC)  6

[4] 
 

4Annex.4 – Organització i gestió 

5S’entén per productivitat la relació entre els resultats aconseguits i els recursos humans i econòmics invertits. 

S’entén per l’eficàcia, la coherència entre els objectius plantejats en el projecte educatiu i els resultats obtinguts en                  

l’avaluació dels mateixos objectius. 

 

 

6RSC es defineix com el conjunt d'obligacions i compromisos que es deriven dels impactes que l'activitat de les organitzacions produeix 
en els àmbits social, laboral, mediambiental i dels drets humans. 

WIKIPEDIA 

RSE: Responsabilitat Social Empresarial, La responsabilitat social empresarial, es defineix com "la incorporació conscient, clara i 
sostinguda en la gestió estratègica d'una organització, dels impactes socials de la seva activitat o negoci en l'entorn, i de la necessitat 
de sospesar els valors socials, subjectius i qualitatius, com a complements tradicionals de mesura i avaluació de la rendibilitat i gestió 
financera d'una organització, en la seva vinculació o interacció amb el medi o entorn. 

Responsabilitat social corporativa (RSC) també anomenada responsabilitat social corporativa (RSC), es pot definir com l'actiu i 
aportació voluntària a la millora social, econòmica i ambiental de les empreses, normalment amb l'objectiu de millorar la seva situació 
competitiva i valorativa i el seu valor afegit. El sistema d'avaluació de l'actuació conjunta de l'organització en aquestes àrees es coneix 
com a triple resultat. Responsabilitat social corporativa va més enllà del compliment de les lleis i normes, assumint el seu respecte i 
compliment estricte. En aquest sentit, la legislació laboral i normatives relacionades amb el medi ambient són el punt de partida amb 
responsabilitat ambiental. Sota aquest concepte d'administració i gestió engloba un conjunt de pràctiques, estratègies i sistemes de 
gestió de negocis que busquen un nou equilibri entre la dimensió econòmica, social i ambiental. 
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L’Institut Montsià desenvolupa un important paper com a via de transmissió de coneixement i esglaó entre la                 
societat i l'empresa. 

En l'actual model socioeconòmic el pilar fonamental del poder i de la capacitat de crear riquesa està en el                   
coneixement (objectiu del Consell Europeu de Lisboa de l'any 2000). El paper de l’Institut Montsià ha de                 
consistir a posar el coneixement al servei de l'ésser humà, del seu progrés ètic, realització personal,                
desenvolupament professional i vinculació solidària amb els interessos generals. 

L’institut Montsià, com a centre d’ensenyament, al ser una organització en la qual s’adquireix una formació                
que permet desenvolupar competències professionals és un dels principals llocs per formar persones             
socialment responsables. Això implica la necessitat de plantejar-se i treballar propostes que incideixin en un               
model amb un sentit de la seva Responsabilitat Social, i que això es transmeti a la societat. 

El principal objectiu en l’aplicació de la RSC a l’Institut Montsià és fomentar en els alumnes: els principis de                   
solidaritat, responsabilitat social, igualtat, cooperació, coresponsabilitat, participació ciutadana i assistència          
humanitària, en activitats on no rebran cap benefici econòmic. 

  

Els principis que regeixen la RSC a l’Institut Montsià són els següents: 

1. La RSC és de caràcter global, és a dir afecta totes les àrees de l’organització on desenvolupa la                   
seva activitat. Afecta per tant, a tota la cadena de valor necessària per al desenvolupament de                
l'activitat, prestació del servei o producció del bé. 

2. La RSC comporta compromisos ètics objectius que es converteixen d'aquesta manera en obligació              
per a qui els contreu. 

3. La RSC es manifesta en els impactes que genera l'activitat de l’organització en l'àmbit social,                
mediambiental i econòmic. 

4. La RSC s'orienta a la satisfacció i informació de les expectatives i necessitats dels grups d'interès. 

Objectius: 

❏ Promoció d’impactes positiu en l’entorn immediat: formació no reglada al servei de la comunitat. 

❏ Promoció d’un impacte comunitari: activitats a realitzar en instal·lacions de la comunitat per atendre              
una necessitat del col·lectiu. 

❏ Activitats d'assistència tècnica: activitats per a l'enfortiment d'institucions mitjançant el voluntariat, on            
el Centre contacta amb institucions en les que els alumnes poden ajudar de forma voluntària. 
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8 ESTRATÈGIES I LÍNIES D’ACTUACIÓ 
  
Els objectius del centre es despleguen a través del seu Pla estratègic, que actualment està comprés dins                 
l’Acord de Coresponsabilitat 2016-20 (ACDE16-20), que té per objectiu desenvolupar l’aplicació del Projecte             
Educatiu del centre (PEC), amb retiment de comptes a la comunitat escolar i a l’Administració tant de la                  
gestió com dels resultats obtinguts. Tal Pla conté les diferents estratègies i cursos d’acció amb la                
corresponent dotació de recursos humans, materials i financers que asseguren la seva execució pràctica. 

Les estratègies i activitats poden resumir-se en el següent Mapa estratègic: 
  

   
 
 
9 POLÍTIQUES 
  
Les polítiques, que són declaracions o interpretacions generals que guien o canalitzen la presa de decisions,                
asseguren que aquestes es realitzen dins certs límits, admetent un cert grau de discrecionalitat. 

  
 

9.1 Política de qualitat i excel·lència 
Per tal de fomentar l’adaptabilitat, la flexibilitat, la receptivitat, la responsabilitat i la transparència l’Institut               
Montsià promou i impulsa projectes de millora de la qualitat dels serveis mitjançant l’adopció de sistemes i                 
models de gestió de la qualitat. 

Els sistemes i models de gestió de la qualitat són eines i metodologies que ajuden i guien les organitzacions                   
a implantar la millora continuada i la competitivitat. 

L’Institut Montsià ha definit la qualitat com a part fonamental de la seva política i de la seva estratègia i ha                     
adoptat els sistemes de gestió basats en la qualitat com a models de referència per la gestió de la institució. 
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El referent fonamental és el sistema de qualitat basat en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015  
7

[5] 

S’adjunta com a annex al PEC el Manual de Gestió de la Qualitat. 

Directrius: 

❏ El treball ben fet i la millora contínua de les nostres activitats, dels serveis que donem i dels processos                   
de treball. 

❏ L’aportació de valors als alumnes, al personal del centre i als grups d’interès, escoltant la seva veu i                  
procurant satisfer les seves expectatives. 

❏ L’adequació i continuïtat dels nostres processos i projectes amb la missió institucional, la seva visió i                
les seves estratègies, procurant actuar conforme a les conductes que es recullen en la formulació dels                
valors. 

❏ L’adopció de metodologies de treball basades en la cultura de l’evidència, la gestió a partir de dades i                  
la disciplina del treball en equip. 

❏ La gestió dels processos orientada a la millora contínua mitjançant la planificació, el desenvolupament              
i la revisió. 

❏ La millora dels resultats definint els indicadors i els objectius i avaluant el nivell d’assoliment               
d’aquests, per la seva posterior re definició. 

 
  
Aquestes directrius es despleguen a través dels següents actuacions : 

❏ Implantació i desenvolupament d’un sistema de qualitat segons UNE-EN ISO 9001:2015. 

❏ Mesura i anàlisi periòdic de la satisfacció de la comunitat educativa. 

❏ Revisió trimestral del sistema de qualitat i actualització periòdica de processos. 

❏ Auditories internes i externes del sistema de qualitat. 

Així mateix, es desplega en els plans anuals a través de la formulació i el compliment dels objectius. Els                   
objectius de l’Institut Montsià seran quantificables i mesurables a través d’indicadors i tots ells constitueixen               
l’objectiu de qualitat, el nivell de compliment dels quals serà avaluat periòdicament. 

L’INS Montsià està organitzat per processos. Cada procés té una missió – alineada amb la missió de l’INS                  
Montsià – i un responsable de procés, que garanteix el seu correcte funcionament 

El compromís de la qualitat afecta tota l’organització. Totes les persones de L’Institut Montsià accepten               
aquest compromís i la seva responsabilitat en el compliment dels requisits establerts en el sistema de gestió                 

7 El model de gestió de la qualitat basat ISO 9001/2008 fixa les condicions mínimes que ha de tenir el sistema de qualitat                       

d’una organització per a la gestió de la qualitat dels seus productes i serveis amb vista als clients.  

El model es basa en l’orientació als processos, a la satisfacció dels clients i a la millora continuada, i estableix uns                     

requeriments per al sistema de qualitat que s’han de complir, demostrar i registrar per tal d’obtenir la certificació per part d’una entitat                      

independent per mitjà d’un procés d’auditoria. Aquests requisits són: la responsabilitat de la direcció, la gestió dels recursos, la                   

realització del producte i la disponibilitat d’informació per a la mesura, l’anàlisi i la millora. 

 

 
Versió  4 Entrada en vigor :12-02-2018 Pàgs. 40/100 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès. 



 

 
Projecte Educatiu de Centre  

 
 

de la qualitat, així com de participar activament en la millora de la qualitat i la gestió i l’assoliment dels                    
objectius institucionals. 

La direcció de L’Institut Montsià facilitarà tots els mitjans i la formació necessària pel desenvolupament amb                
èxit de les activitats. 

Model de qualitat basat en l’excel·lència. EFQM-e2cat 

Escollir la norma UNE-ISO 9001:2015 com a eina o model de gestió de la qualitat s’ha de considerar un pas                    
previ cap a un model de qualitat basat en l’excel·lència, com són els models de gestió EFQM i e2CAT.                   
L’Institut Montsià va avaluar el seu sistema de gestió d’acord amb el model de qualitat basat en l’excel·lència                  
(e2CAT) el juliol del 2012, obtenint una puntuació de 320 punts. 

  

9.2 Política Pedagògica 
La política pedagògica del centre té una visió integral de l'educació, tenint en compte l'adquisició de 
coneixements i habilitats, l’adquisició de les competències professionals,  l'assoliment de les competències 
bàsiques, la convivència al centre i el foment dels valors democràtics. 

Directrius: 

❏ Planifica de forma exhaustiva l’ensenyament, concretant al màxim les activitats d’E/A i les analitza per               
millorar la seva eficàcia. 

❏ L'orientació pedagògica és centrada en l’aprenentatge significatiu [6].  8

8L'aprenentatge significatiu és, segons el teòric nord-americà David Ausubel es el tipus d'aprenentatge en què un                

estudiant relaciona la informació nova amb la qual ja posseeix, reajustant i reconstruint ambdues informacions en aquest                 

procés. Dit d'una altra manera, l'estructura dels coneixements previs condiciona els nous coneixements i experiències, i aquests, al                  

seu torn, modifiquen i reestructuren aquells. Aquest concepte i teoria estan emmarcats en el marc de la psicologia constructivista. 

L'aprenentatge significatiu ocorre quan una nova informació es connecta amb un concepte rellevant preexistent en l'estructura                

cognitiva, això implica que les noves idees, conceptes i proposicions poden ser apresos significativament en la mesura que altres                   

idees, conceptes o proposicions rellevants estiguin adequadament clares i disponibles en l'estructura cognitiva de l'individu i que                 

funcionin com un punt d'ancoratge a les primeres. 

És a dir en conclusió l'aprenentatge significatiu es basa en els coneixements previs que té l’alumne mes els coneixements                   

nous aquests dos es relacionen fan una confecció i és així com es forma el nou aprenentatge. 

Principis que defineixen l'aprenentatge significatiu (Moreira, 2010) 

Aprendre que aprenem a partir del que ja sabem. (Principi del coneixement previ). 

Aprendre / ensenyar preguntes en lloc de respostes. (Principi de la interacció social i del qüestionament). 

Aprendre a partir de diferents materials educatius. (Principi de la no centralitat del llibre de text). 

Aprendre que som perceptors i representadores del món. (Principi l'aprenent com a perceptor / representador). 

Aprendre que el llenguatge està totalment involucrat en tots els intents humans de percebre la realitat. (Principi del                  

coneixement com llenguatge). 

Aprendre que el significat està en les persones, no en les paraules. (Principi de la consciència semàntica). 

Aprendre que l'ésser humà aprèn corregint els seus errors. (Principi del aprenentatge per l'error). 

Aprendre a desaprendre, a no usar els conceptes i les estratègies irrellevants per a la supervivència. (Principi del                  

des-aprenentatge). 

Aprendre que les preguntes són instruments de percepció i que les definicions i les metàfores són instruments per pensar.                   

(Principi de la incertesa  del coneixement). 
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❏ Comparteix les activitats d’E/A, objectius, mètodes i materials didàctics entre els professors que             
imparteixen la mateixa àrea o Mòdul professional, buscant l’equilibri entre metodologies, coherència            
entre professors del mateix departament, comissions, equip docent i línia general del centre 

❏ Potencia els equips docents com a marc prioritari de seguiment de l’aprenentatge dels alumnes. 

❏ Considera les necessitats educatives de l'alumnat i del context, com a eix vertebrador del procés               
d'ensenyament-aprenentatge. 

❏ L'opció metodològica té com a objectiu l'aprenentatge i considera aquest com un assoliment de              
competències i no únicament com una transmissió de coneixements. 

❏ Considera que l'adquisició del coneixement i l'aprenentatge s'ha de basar en: aprendre a conèixer,              
aprendre a fer, aprendre a ser i aprendre a conviure. 

❏ Atén l'orientació cap a estudis posteriors i té en compte la competència professional i la posterior                
inserció laboral. 

❏ Potencia l’ús de les noves tecnologies 

Aquestes directrius es despleguen a través de les següents actuacions: 

❏ Organització dels alumnes, a partir de l’estudi de les característiques del centre i dels alumnes. 

❏ Estructuració, a partir de l'anàlisi de les necessitats, dels suports i reforços per afavorir el               
desenvolupament dels alumnes, prioritzant la seva integració. 

❏ Desenvolupament i revisió d’un sistema de programació per activitats d’aula. 

❏ Sistema de gestió dels processos de l’aula mitjançant la dinamització dels equips docents. 

❏ Posada en marxa d’un model d’autoavaluació d’aprenentatges i d’anàlisis dels processos de l’aula. 

❏ Facilitar i promoure la formació del professorat. 

❏ Implicar les famílies en el procés d'aprenentatge dels seus fills per garantir una continuació de la feina                 
realitzada a l'institut. 

Així mateix, es desplega en els plans anuals a través de la formulació i el compliment dels objectius. Els                   
objectius de l’Institut Montsià seran mesurables a través d’indicadors i tots ells constitueixen els objectius de                
qualitat, el grau de compliment dels quals serà revisat periòdicament 
  

 

 

9.3 Política de Personal 
La política de personal en el marc del sistema de gestió de l’Institut Montsià es fonamenta en la participació, 
amb creativitat i autonomia, en les activitats del centre. 

Aprendre a partir de diferents estratègies d'ensenyament. (Principi de la no utilització de la pissarra). 

Aprendre que simplement repetir la narrativa d'una altra persona no estimula la comprensió. (Principi de l'abandonament de la                  

narrativa). 

Video. Ensenyament significatiu:  

http://www.youtube.com/watch?v=lR8LfA0JgrM&feature=player_embedded 
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directrius: 

❏ Acollir el personal docent i no docent per tal que tots ells coneguin la manera de funcionar i se sentin                    
integrats en el centre. 

❏ Afavorir el compromís amb una visió compartida del centre. 

❏ Afavorir el consens de les decisions dels departaments i els equips docents. 

❏ Registrar els acords presos. 

❏ Oferir oportunitats de formació i reptes personals i intel·lectuals al professorat i personal no docent. 

❏ Reconèixer els èxits i els esforços del personal i la implicació en els projectes educatius. 

❏ Detectar les àrees de millora a partir de les enquestes de satisfacció del personal. 

❏ Fomentar la confiança en les persones i els equips i en la seva capacitat de gestió. 

Aquestes directrius es despleguen a través dels següents actuacions: 

❏ Dur a terme les jornades d'acollida a principi de curs. 

❏ Capacitat d’autogestió dels equips docents. 

❏ Implantació i desenvolupament d’un sistema de documentació dels departaments i dels equips            
docents. 

❏ Realització d'enquestes al personal i anàlisi dels resultats. 

Així mateix, es desplega en els plans anuals a través de la formulació i el compliment dels objectius. Els                   
objectius del l’Institut Montsià seran mesurables a través d’indicadors i tots ells constitueixen els objectius de                
qualitat, el grau de compliment en serà revisat periòdicament. 

  

9.4 Política Mediambiental 
A L’Institut Montsià, conscients de la importància que una bona gestió mediambiental té per al               
desenvolupament sostenible de la nostra societat, en hem compromés a establir una política medi ambiental               
que minimitzi l’impacte de la nostra activitat sobre el medi. 

Directrius: 

❏ Complir amb la legislació i reglamentació vigent aplicable, així com amb qualsevol compromís             
mediambiental que l’Institut Montsià pugui subscriure. 

❏ Promoure l’eficàcia energètica. 

❏ Treballar amb proveïdors i contractistes, que apliquin normes mediambientals coherents amb la            
nostra política. 

❏ Utilitzar criteris mediambientals en els processos de planificació i presa de decisions. 

❏ Aplicar en els processos i activitats del centre, la regla de les tres erres: Reduir, Reutilitzar i Reciclar. 

❏ Informar i promoure l'autoreflexió al personal docent, personal no docent, famílies i alumnes dels              
efectes que poden tenir les nostres accions en el medi ambient. 
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Aquestes directrius es despleguen a través de les següents actuacions: 

❏ Creació d’un equip de millora de Medi Ambient. (IES Verd) 

❏ Plantejament d'uns objectius específics per a cada curs i organització d'activitats per assolir-los. 

Es promourà que tots els components del l’Institut Montsià assumeixin els compromisos associats a la 
política mediambiental del centre. 
 
  

9.5 Política d’interacció amb els grups d’interès i l’entorn. 
A l’Institut Montsià conscient de que la interacció amb els grups d’interès i l’entorn és una dels pilars                  
fonamentals per la formació integral dels nostres alumnes, creiem necessari establir una política de              
comunicació que ens ajudi a interactuar amb els grups d’interès i l’entorn. 

Directrius: 

❏ Millorar les relacions amb les empreses 

❏ Optimització de les vies d’informació sobre l’oferta educativa i les activitats del centre 

❏ Oferiment de les instal·lacions a institucions i associacions de l’entorn 

❏ Major presència als mitjans de comunicació i la col·laboració amb els mitjans de comunicació del               
territori 

❏ Potenciar la  pàgina web del Centre 

Aquestes directrius es concreten en les següents actuacions: 

❏ Potenciació de la imatge del centre 

❏ Col·laboració amb les empreses i les associacions empresarials 

❏ Col·laboració amb les empreses, Ajuntament i Departament d’Educació 

❏ Impuls dels estudis existents i implantació de nous estudis 

Els objectius del l’Institut Montsià seran mesurables a través d’indicadors que consten al Pla Estratègic del 
Centre  i tots ells constitueixen els objectius de qualitat, el grau de compliment en serà revisat periòdicament 
  

9.6 Política de participació. 
A l’Institut Montsià conscient de que la participació en l’organització i gestió del Centre és fa necessària per 
millorar el funcionament del centre i aconseguir  uns millors resultats, creiem necessari establir una política 
de participació. 

Directrius: 

Participació interna 

❏ Fomentar la participació i implicació dels membres de la comunitat educativa, , 

❏ Potenciar les comissions d’alumnes d’activitats extraescolars 

❏ Impulsar  les reunions de juntes de delegats i AMPA amb l’equip directiu 
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Participació externa 

❏ Impulsar la participació en projectes de formació, innovació i investigació, 

❏ Fomentar la participació en premis educatius convocats per diferents institucions, 

❏ Fomentar la participació en programes europeus d’intercanvi entre alumnes 

❏ Fomentar la FPCT a l’estranger a partir del programa ERASMUS 

Aquestes directrius es concreten en les següents actuacions: 

❏ Organitzar activitats extraescolars dirigides als alumnes, professorat, PAS i famílies 

❏ Iniciar campanyes de sensibilització on intervenen tots els agents de la comunitat educativa per              
millorar la qualitat de vida i la convivència al centre 

❏ Participar en les diferents convocatòries de premis educatius 

❏ Participar en programes europeus 

Els objectius del l’Institut Montsià seran mesurables a través d’indicadors que consten al Pla Estratègic del                
Centre i tots ells constitueixen els objectius de qualitat, el grau de compliment dels quals en serà revisat                  
periòdicament 

  
  
9.7 Política Lingüística 
Som un centre d’ensenyament públic que depèn del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de              
Catalunya i que ha optat pel català, llengua pròpia de Catalunya, com a llengua vehicular i                
d’Ensenyament-Aprenentatge. 

Directrius: 

❏ Respectar la legislació vigent. 

❏ Considerar que la llengua catalana, en tant que llengua pròpia de Catalunya, ha de ser la llengua d'ús                  
habitual i normal per part del centre (retolació, pàgina web, fulls informatius...) 

❏ Desplegar per part del centre programes específics per tal d'atendre de manera suficient l'alumnat              
nouvingut que presenti mancances o dificultats en el coneixement de les llengües oficials. 

❏ Fer que el català sigui llengua vehicular de l'ensenyament (exceptuant les àrees específiques de              
llengua castellana i llengües estrangeres) per poder assolir l'objectiu de la competència en llengua              
catalana, especialment en el cas d'alumnes que no la tenen com a pròpia. 

❏ Tot el professorat és a la vegada professor de llengua i, com a tal, és de gran importància la seva                    
funció de model lingüístic de l'alumnat. 

❏ Avaluar la competència en llengua catalana per part del professorat de les àrees no lingüístiques. 

❏ Adreçar-se sempre als alumnes en llengua catalana fora de l'aula (encara que no siguin alumnes               
propis), com també entre tot el professorat. 

❏ Fer que la llengua catalana sigui la llengua d'ús en les activitats docents extraescolars i               
complementàries 

Aquestes directrius es despleguen a través de les següents actuacions: 
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❏ Projecte lingüístic del Centre 

❏ Estan desplegades en el projecte de Direcció i en el Pla Estratègic del Centre 

Així mateix, es desplega en els plans anuals a través de la formulació i el compliment dels objectius. Els 
objectius del l’Institut Montsià seran mesurables a través d’indicadors i tots ells constitueixen els objectius de 
qualitat, el grau de compliment en serà revisat periòdicament. 

9.7.1 Llengua d’aprenentatge 
L’INS Montsià està situat en la comarca del Montsià. La seva situació sociolingüística és majoritàriament               
catalanoparlant, per la qual cosa la seua llengua vehicular de comunicació entre l’alumnat i el professorat és                 
el català. 

És així que la llengua base d’aprenentatge i de tot l’ensenyament en el nostre centre és el català, ja que                    
aquesta llengua és la que han emprat els alumnes en els seus primers aprenentatges -a primària- i es                  
garanteix que no es produeixi cap tipus de discriminació envers aquells que s’han incorporat tardanament al                
nostre sistema educatiu, ja sigui perquè siguin d’un altre país, llengua, ètnia, etc,... 

Objectius: 

❏ Oferir a l’ alumnat els mitjans pedagògics per desenvolupar el seu ensenyament en català. 

❏ Utilitzar amb fluïdesa les dues llengües oficials: català i castellà. 

❏ Proporcionar que el procés d’educació i aprenentatge de l’alumnat estigui relacionat amb el seu              
entorn ( geografia, història, economia,... ). 

❏ Potenciar l’ús del català com a llengua de comunicació ( oral, escrita, amb l’administració, documents,               
rètols, etc. ... ). 

9.7.2 L’aprenentatge de les llengües estrangeres 
L’aprenentatge de les llengües estrangeres obeeix actualment a una necessitat creixent, necessitat            
d’intercanvi i de comunicació entre els pobles. 

Però a aquesta raó social se n’hi afegeixen altres d’educatives; sobretot, l’aprenentatge de les llengües               
estrangeres pot contribuir en gran manera al desenvolupament personal de l’alumne/a en els aspectes              
psicològic, afectiu, intel·lectual i social. Com altres matèries, afavoreix l’enriquiment de les capacitats             
perceptives i expressives, com també de la sensibilitat lingüística; pot contribuir a desenvolupar l’autonomia              
de l’aprenentatge i exercita la capacitat per adequar-se a diverses modalitats de treball. Però, de manera                
molt específica, fomenta l’acceptació de la diferència i l’apreciació de la diversitat lingüística i cultural,               
desenvolupa l’actitud de respecte envers el dret del pobles i dels individus a la seva identitat i és un                   
instrument privilegiat per a la reflexió sobre el llenguatge. 

Les necessitats d’un mercat de treball integrat en la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui                 
fonamental en la inserció laboral de l’alumnat dels cicles formatius. A més cal donar resposta al compromís                 
amb els objectius educatius sobre l’anglès plantejats per als propers anys per la pròpia Unió Europea. Amb                 
la finalitat d’incorporar i normalitzar l’ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la                 
presa de decisions en l’àmbit laboral els cicles formatius han d’incorporar-la i s’han de dissenyar activitats                
d’ensenyament i aprenentatge en almenys un dels mòduls de cada cicle. El nostre centre vetllarà en tot                 
moment perquè això es compleixi. 

Objectius: 
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❏ Adquirir una competència comunicativa, és a dir, adquirir l’aptitud de realitzar adequadament una             
competència lingüística en una situació determinada i en funció d’un discurs propi, alhora sensibilitzar              
els/les alumnes sobre els diferents aspectes de la comunicació humana. 

❏ Qualsevol llengua és també el mitjà d’expressió de determinades comunitats, de manera que             
l’aprenentatge d’una llengua estrangera inclourà una sensibilització envers el vessant cultural que és             
inherent a l’idioma i a la cultura vehiculada per aquesta llengua. L’accés als aspectes culturals ha de                 
ser part integrant de la pràctica de la llengua. 

❏ Fomentar actituds positives i no estereotipades envers la llengua d’estudi, crear uns hàbits d’escolta i               
de receptivitat i posar-hi els mitjans per a suscitar la comunicació. 

L’Institut es proposa donar una oferta d’ampliació de coneixements de llengües estrangeres a l’alumnat de               
Cicles Formatius, fora del seu horari habitual i del seu currículum avaluable, sempre que la situació                
econòmica heu pugui permetre, per potenciar la formació i l’intercanvi de les pràctiques d’empresa dintre del                
marc del programa ERASMUS. 

La política lingüística de l’Institut està contemplada ens el PL – PLA LINGÜISTIC DEL CENTRE 

9.8 Política d’inclusió social 
Comprèn d’educació per a la diversitat, la coeducació i la integració. 

9.8.1 L’educació per a la diversitat 
L’INS Montsià reconeix la diversitat des del moment que considera que els alumnes són diferents els uns                 
dels altres.  

El significat del pluralisme cultural s’ha d’analitzar des d’una perspectiva social i no es pot concebre una                 
comunitat sense diversitat i aquesta es manifesta en tots els camps i activitats humanes: art, ciència,                
llengua, religió. Aquest pluralisme cultural, lògica conseqüència dels pluralisme social és el nostre repte              
educatiu. 

La diversitat s’entén per diversos factors: 

- Per les seves capacitats intel·lectuals (diferents intel·ligències) i cognoscitives (maneres 
d’interpretar-les). 
- Per l’estil d’aprenentatge i /o hàbits (maneres diferents d’enfrontar-se a l’aprenentatge). 
- Per diferents motivacions per aprendre (confiança de l’alumne i autoestima). 

Les noves tecnologies afavoreixen el coneixement i la comprensió de la diversitat, la cohesió social i la                 
transmissió de valors universals. Per tant, acosten cultures i en faciliten la difusió. 

Objectius: 

❏ Disposar d’un bon pla d’acollida de l’alumnat. 

❏ Adoptar mesures específiques d’atenció a la diversitat: orientació acadèmica, pla d’acció tutorial ,...  

 

 

9.8.2 La Coeducació 
D’acord amb el principis d’igualtat de drets i de no discriminació que inspiren l’activitat educativa al centre,                 
l’ensenyament es desenvolupa en un marc de coeducació, no existint cap mena de discriminació per raó de                 
sexe i ètnia. 
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Objectius: 

❏ No discriminar per raó de sexe en el desenvolupament d’activitats i continguts pedagògics, essent els               
mateixos per a tothom. 

❏ Potenciar l’equilibri del model educatiu en tots els seus nivells educatius. 

❏ Potenciar l’educació no sexista i eliminar actituds discriminatòries. 

❏ Formar i desenvolupar hàbits i actituds basades en el respecte mutu. 

❏ Potenciar  l’ús del llenguatge no sexista. 

❏ Proporcionar a l’alumnat informació sobre orientació escolar i professional no sexista adequada a les              
seves capacitats. 

❏ Evitar conductes que posen l’èmfasi en els papers tradicionals atribuïts  a l’home i a la dona. 

9.8.3 La integració 
L’INS Montsià pretén la integració escolar i social, amb independència de la llengua, cultura, condició social i                 
origen de tot l’alumnat. 

Objectius: 

❏ Consolidar la cohesió en el centre  i el manteniment dels trets d’identitat. 

❏ Afavorir la seva integració escolar i social mitjançant l’adopció de mesures d’acollida. 

❏ Promoure la col·laboració de totes les administracions i institucions que atenen la població immigrada,              
per tal d’inserir-la en la integració social. 
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A l’Institut Montsià, conscients de la diversitat d'alumnat i de professorat del centre, així com de la necessitat                  
d'un bon ambient com a requisit per assolir l'èxit escolar, creiem necessari establir una política de                
convivència que orienti les actuacions dels distints membres de la comunitat educativa. 

La transmissió de valors i el foment d'actituds que afavoreixin la tolerància, el respecte i la llibertat, essent                  
conscients del paper del professorat com a referent de conducta. 

Directrius: 

❏ Educar per a la prevenció de conflictes i per a la resolució pacífica d'aquests. 

❏ Fomentar de la visió de la pluralitat com un factor enriquidor. 

❏ Educar en la responsabilitat individual i com a membre d'un col·lectiu. 

❏ Preparar al nostre alumnat per a l'exercici de la ciutadania com a membre actiu de la societat. 

❏ Treballar per a que sigui una realitat La participació efectiva de tota la comunitat educativa, afavorint                
el consens en les decisions. 

Aquestes directrius es concreten en les següents actuacions: 

❏ Creació d’un equip de millora  de convivència. 

❏ Plantejament d'uns objectius específics per a cada curs i organització d'activitats per assolir-los. 

Es promourà que tots els components de l’Institut Montsià assumeixin els compromisos associats a la 
política de convivència del centre. 
  
  

El Projecte de Convivència (PdC) reflecteix totes les accions que el centre docent desenvolupa 

per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva 

de conflictes. 

Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a 

l’entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la 

transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals. 

També recull els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes que es 

produeixen en els tres àmbits i de crear una atmosfera de treball i convivència segura i saludable 

Projecte de convivència i èxit educatiu 

Protocols per a la millora de la convivència 
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10 ORGANITZACIÓ DE L’INSTITUT 
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L’institut d’acord amb la normativa vigent i la seva identitat té definit un sistema              

d’organització i de gestió, així com la regulació del marc de convivència, explicitat a les Normes                

d’Organització i Funcionament de centre (NOFC), que es manifesten en els següents criteris             

generals:  

El Consell Escolar i el Claustre són els òrgans de participació i gestió de l’Institut, i és en aquestes                   

entitats col·legiades on es prenen totes les decisions estratègiques de l’Institut.  

A més, existeixen reunions col·legiades d’Equips Docents, Departaments, Reunions de tutors/es,           

reunions de tutors/es de pràctiques, Consell de Direcció, Equip Directiu i Comissió de Qualitat. 

Els òrgans de govern, dintre de l’Equip de Direcció: 
El director, El cap d’estudis, La cap d’estudis d’orientació professional, la coordinadora pedagògica, la 

secretària - administradora, El Cap TECH 

Consell de Direcció .  
10

Càrrecs unipersonals que s’ha dotat el centre:  

Coordinadora de formació professional  

Coordinador de qualitat  

Coordinador  del PE, innovació i transferència de coneixement  

Els òrgans de coordinació: 
Coordinació d’equips docents 

Coordinació d’activitats i serveis escolars  

Coordinació d’informàtica  

Coordinació de prevenció de riscos laborals  

Coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC)  

Coordinació l’esport de l’escola.  

Coordinació medi ambient (IES Verd)  

Coordinació de mobilitat internacional  

Coordinació del servei d’informació i orientació professional  

Coordinació d’emprenedoria  

Coordinació d’imatge corporativa del centre  

Coordinació de biblioteca  

Coordinació aprenentage per serveis (APS)  

Coordinació del practicum del màster de secundària de l’institut:  

10Els centres públics, en exercici de llur autonomia, poden constituir un consell de direcció, integrat per membres del claustre del professorat                     
d’entre els que tenen assignades o delegades tasques de direcció o de coordinació (LEC 147.5 i D_aut, 37.2). Les persones membres de l’equip directiu                        
han de formar part del consell de direcció (D_aut, 37.2). 
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Coordinació d’ensenyaments duals  

Coordinació de la formació ocupacional presencial.  

Cap de manteniment de centre  

Comissions 
Comissió de qualitat 

Comissió pedagògica  

Comissió d’informàtica (TAC) 

Comissió del projecte d’autonomia de centre 

Dins l’Estratègia de l’Institut d’implantar un model de Gestió que cerqui la millora contínua, s’han               

definit els processos que determinen l’activitat del centre, s’han interrelacionat, s’han definit els seus              

responsables i s’ha determinat anualment la consecució dels indicadors de procés que verifiquen i orienten               

l’oportunitat de millora del servei proporcionat. Aquesta estratègia està suportada per l’equip humà de              

l’Institut i dirigida per l’Equip Directiu que, juntament amb la Coordinació de Qualitat, un cap de                

departament, un professor i un representant del PAS assumeix les funcions de la Comissió de Qualitat. 

Tots aquests càrrecs i estructura organitzativa pretenen situar el Projecte de Centre en l’eix              

vertebrador de la gestió de l’Institut, promoure la participació de les persones que formen part de la                 

comunitat educativa en la gestió del centre, potenciant els canals de reflexió i participació, i fer-les                

coresponsables de la línia estratègica del centre. 
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10.1 Organització del centre. Funcions de les comissions 

Comissió pedagògica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Òrgan de coordinació didàctica encarregat de vetllar per la coherència en l'ordenació dels             

aspectes de desenvolupament del currículum en les diferents etapes. 

2. Aprova les programacions. 

3. Aprovar l’organització de l’FP en alternança per a cada projecte de dual 

4. Vetllar per la homogeneitat de les línies metodològiques que vertebraran i donaran unitat             

als diferents tipus d’Ensenyament que hi ha al centre. 

5. Unificar criteris a l’hora de tractar aspectes que afecten als diferents nivells d’aprenentatge. 

6. Planificar les accions transversals:  

Els Caps Departament han de: 

- Realitzar propostes per millorar els aspectes organitzatius del Centre 

- Realitzar propostes sobre l’orientació als alumnes i de promoció del Centre 

- Realitzar propostes de sol·licituds de material i mobiliari del centre. 

- Realitzar propostes per al Projecte Educatiu del Centre. 

- Realitzar propostes per millorar la gestió educativa i administrativa. 

- Realitzar propostes al Pla de Formació del Professorat. 

-Elaborar les concrecions del Projecte Curricular del Centre i avaluar el seu funcionament. 
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Comissió Pla Estratègic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Coordinar els equips de millora i vetllar pel seu correcte funcionament.  

- Generar, processar i compilar tota la documentació de l’experiència. 

- Recopilar informació dels facilitadors/es i informar l’equip directiu i el Claustre de            

professors/res sobre: 

a. La implantació dels plans de millora. 

b. Els resultats de les millores introduïdes  
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- Formar el grup sobre metodologies de treball. 

- Vetllar pel seguiment de la metodologia. 

- Convocar i presidir les reunions. 

- Orientar els treballs. 

- Confeccionar tota la documentació de cada sessió, arxivar-la convenientment i lliurar-la a la             

coordinador/a, una vegada acabat el treball de l’equip de millora.  

 

 

- Assistir a les reunions de millora. 

- Participar activament : 

- Aplicar la metodologia. 

- Preparar les reunions. 

- Escoltar les idees dels altres. 

- Expressar i contrastar les seves idees. 

- Prendre decisions per consens. 

- Valorar els efectes aconseguits amb la millora  

- Fer el seguiment de la implantació. 

- Avaluar l’experiència. 
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Comissió de Qualitat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigir i coordinar la comissió de qualitat de centre. 

- Assistir a les sessions de formació, intercanvi i col·laboració en el sí de la xarxa de centres. 

- Coordinar la definició i elaboració de la documentació del sistema de gestió del centre. 

- Centralitzar i mantenir tota la documentació del sistema de gestió del centre. 

- Coordinar i seguir la implantació en el centre el sistema de gestió definit. 

-  Formar i ajudar el professorat i el PAS del centre en la implantació del sistema de   gestió. 

- Coordinar l’avaluació del desenvolupament del sistema de gestió. 

- Dinamitzar i operativitzar la implantació d’estratègies de qualitat i millora contínua a nivell de              

tot l’institut. 

- Recollir i analitzar les enquestes de satisfacció dels grups d’interès. 

- Recollir les queixes i suggeriments per tal de proposar les accions preventives/correctives, si             

escau, i informar a la comissió de qualitat. 

- Sensibilitzar i implicar a tot el Claustre de Professors/res a fi d’aconseguir, en un futur,               

consolidació i de la qualitat a l’INS Montsià. 
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Comissió TAC 
 

 

 

 

 

 

 

- Promoure l’ús de les TIC/TAC  en la pràctica educativa a l’aula. 

- Vetllar per l’optimització de l’ús dels recursos TIC/TAC del centre. 

- Animar i difondre l’ús de les TIC/TAC entre la comunitat educativa.  

- Proposar cursos de TIC/TAC. 

- Fer l’estudi dels serveis que el sistema informàtic del centre pot oferir al alumnes, professorat i                

PAS. 

- Determinar polítiques de renovació i/o ampliació d’equips. 

- Establir les necessitats econòmiques de la xarxa i proposar les fonts de financiació. 

- Dissenyar millores respecte a la situació del curs anterior. 

- Suport al coordinador Qualitat, amb l’obtenció d’indicadors, enquestes, manteniment gestor          

documental, .. 

 
Tindrà cura dels aspectes normatius següents: 

- Que s’utilitzi la instal·lació de programari en català per complir allò que estableix l’art. 20 de la                 

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística 

- Que és absolutament necessari que el centre disposi de la llicència d’ús per a tot el programari                 

que s’utilitzi en cadascun dels ordinadors del centre. En aquest sentit, l’adopció de programari              

lliure facilita l’ús i la difusió d’aplicacions TIC sense restriccions i amb ple respecte a la legalitat                 

vigent. 

- Que s’utilitzin habitualment formats basats en estàndards oberts a l’intercanvi de documents            

electrònics. 

- Que els materials digitals publicats pel centre i accessibles en línia siguin respectuosos amb els               

drets d’autor. En aquest sentit es recomana l’adopció de llicències “Creatives comuns” que             

faciliten la difusió i la compartició dels continguts a la xarxa, tot protegint-ne l’autoria. 

- Que es tinguin en compte les mesures de protecció de dades personals. 

- Que s’apliquin a la web del centre criteris d’accessibilitat. 
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Els equips docents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Els equips docents de cicles formatius i CAS estan formats per tot el professorat que imparteix                

classe a un mateix grup d’alumnes i està coordinat per el/a tutor/a del grup.  

✓ El professorat que actua sobre un grup classe es constitueix en Equip docent o Junta d’avaluació                

per actuar conjuntament en relació amb objectius següents: 

- Integrar l’alumnat dins el grup i l’estructura general del centre. 

- Decidir la metodologia inicial del grup i de les observacions sobre els seu seguiment              

acadèmic. 

✓ Els temes a tractar a les reunions del grup consistiran en: 

- Posar en comú la informació de seguiment acadèmic del grup d’alumnes. 

- Acordar accions d’actuació conjunta de tipus metodològic i informatiu que evitin la            

desorientació de l’ alumnat. 

- Decidir els ajuts pedagògics convenients en funció de les necessitats de l’alumnat. 

- Proposar accions concretes d’orientació en casos particulars i en funció dels resultats del             

seguiment, tant de la formació en el centre com la formació en l’empresa. 

- Planificar les activitats de recuperació de Unitats formatives/mòduls/crèdits. 

- A l’avaluació final del cicle: decidir, de forma col·legiada, la promoció de l’alumnat en funció               

del grau d’assoliment dels objectius generals amb relació a les competències definides en             

el perfil professinal del cicle i de l’historial acadèmic de l’alumnat. 

✓ Les reunions d’avaluació són prescriptives segons la normativa. Hi assistiran tots els             

professors/res que imparteixen Unitats formatives / mòduls /crèdits al grup o al curs. Aquesta              

junta estarà coordinada pel tutor/a. 

✓ Determina la nota deles UFs dualitzades, apartir de les aportacions dels tutors/es de Centre i                

empresa. 
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10.2 Personal del Centre 

Professorat 
LOE. Titol 3. Capítol I. Funcions del professorat 

L’exercici autònom de la funció docent està explícitament reconegut a la LEC, quan s’afirma que “el                

professorat gaudeix d’autonomia en l’exercici de les seves funcions docents, dins els límits que determina               

la legislació i en el marc del projecte educatiu” (art. 28.3 i 29.1.a LEC; “en el marc dels drets i els deures                      

establerts per les lleis”, art. 104.3 LEC). 

Funcions atribuides al professorat 

Programació 

Al mateix nivell que l’ensenyament de les diferents àrees, matèries i mòduls en què s’organitza el                

currículum, el professorat es responsable de la programació d’aquestes unitats curriculars;  

El professor complementa l’activitat lectiva docent amb l’activitat prèvia de la programació dels             

diferents ensenyaments. 

Avaluació 

Avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat, així com l’avaluació dels processos 

d’ensenyament. 

Orientació educativa. Tutoria dels alumnes 

Competència del professorat en l’orientació educativa, acadèmica i professional dels seus alumnes,            

no només en col·laboració amb els serveis d’orientació. Aquesta orientació i suport en el procés educatiu                

es destaca, explícitament, en la funció de tutoria dels alumnes. 

El professorat és responsable l’atenció al desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i            

moral de l’alumnat. 

Activitats complemetaries 

A més de la funció de promoure i participar en les activitats complementàries del centre, se li                 

atribueix al professorat també la seva organització. 

Informació a les famílies 
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Responsabilitat del professorat la informació periòdica a les famílies sobre el procés d’aprenentatge             

dels seus fills i filles, així com l’orientació per a la sevacooperació en l’esmentat procés 

Son funcions docents 

L’ensenyament de les àrees, matèries i mòduls que tinguin encomanats. 

La tutoria dels alumnes i la direcció del seu aprenentatge. 

La contribució a mantenir en les activitats del centre un clima de respecte, de tolerància, de                

participació i de llibertat. 

La coordinació de les activitats docents, de gestió i de direcció que li siguin encomanades. 

La participació en l’activitat general del centre. 

Finalment, la investigació, l’experimentació i la millora contínua dels processos d’ensenyament. 

Els professors realitzaran les funcions expressades en l’apartat anterior sota el principi de             

col·laboració i treball en equip 

El personal d’administració i serveis. 
El personal d’administració i serveis té com a funció participar la bona marxa del centre, per tant, la                  

seva missió es complementa amb la resta de la comunitat educativa. 

El personal d’administració i serveis participa en la tasca educativa del centre, i vetlla per l’aplicació                

en el seu àmbit dels principis i normes que conté el Projecte Educatiu del Centre. 

Les funcions  del personal d’administració i serveis estan establertes en la normativa vigent. 

El personal d’administració i serveis participa en tots aquells òrgans del centre en els quals està                

establerta la seva presència, és a dir, a través dels seus representants en el Consell Escolar i de les                   

reunions col·lectives a les quals siguin convocats. 

Qualsevol membre del PAS podrà fer propostes o manifestar inquietuds a l’equip de gestió a través                

del secretari o bé del Director/a o de qualsevol membre de l’equip directiu. Si s’escau, el tema serà tractat                   

en el Consell scolar o en el Claustre. 

Se’ls ha de facilitar l’assistència als cursets que els puguin interessar. 

Consergeria: Les tasques de consergeria les duu a terme els conserges del centre. Les feines que                

realitza són les que corresponen segons la seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de                 

l’escola.  
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Gestió Administrativa: Juntament amb el/la Secretari/a del centre, Els/les admiistratius/ves          

s’encarreguen de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la seva normativa                

laboral i d’altres de suport als estaments de l’institut. 
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11 PROJECCCIO DEL CENTRE. GRUPS D’INTERÈS 
 

11.1 La projecció externa de l’Institut 

Aquest Projecte Educatiu no es pot desplegar al marge de la realitat que l’envolta ni amb els                 

recursos exclusius del centre. L’entorn educatiu ha de ser un instrument per assolir-ne els objectius. Per                

aquesta raó l’Institut es proposa:  

 
1. Fomentar la col·laboració amb l’Administració Educativa, l’Ajuntament d’Amposta, els Instituts de           

Ciències de l’Educació (ICE), i els centres educatius i culturals de la ciutat.  

2. Incloure en la programació educativa de l’Institut, sempre que sigui possible, la utilització dels recursos               

i activitats de les institucions.  

3. Fer possible la participació de l’Institut en activitats ciutadanes.  

4. Facilitar la utilització pública de l’edifici i de les instal·lacions i equipaments de l’Institut perquè, a través                 

d’acords amb l’Administració Local, puguin realitzar-se activitats formatives i culturals adreçades a la             

població en general sense ànim de lucre i amb finalitats d’interès social.  

5. Promoure l’establiment de convenis amb l’Administració Local, amb les Universitats i amb les             

organitzacions sindicals i empresarials per tal de facilitar la transició de l’alumnat, de l’escola al món                

laboral.  
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11.2 Participació de les mares i pares (AMPA) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
Versió  4 Entrada en vigor :12-02-2018 Pàgs. 67/100 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès. 



 

 
Projecte Educatiu de Centre  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Per poder assolir els objectius de l’institut cal que hi hagi una bona entesa entre tots els estaments,                  

especialment entre els pares i mares de l’ alumnat i el professorat.  

L’equip de professors/es procurarem que les relacions amb les famílies siguin cordials i             

fluïdes.  

A principi de curs hi haurà una reunió general de pares i mares amb el tutor/a, durant el curs                   

s realitzen entrevistes família-tutor, que poden ser sol·licitades o bé per la família o bé pel                

tutor/a.  

L’Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) és una associació oberta a totes les famílies i que                 

col·labora amb el centre en l’organització de les festes populars, en les activitats extraescolars, de caire                

recreatiu, cultural i esportiu, en la gestió de la venda de llibres i material escolar segons es recull en els                    

seus estatuts.  

Les mares i pares d’alumnes tenen la seva representació en el Consell Escolar. Cal anar potenciant                

la possibilitat de comunicació amb les famílies a través del correu electrònic i adequant la pàgina web del                  

centre per tal que sigui un instrument d’informació i que fomenti la participació. 

11.3  
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Alumnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consell de Delegats  

El Consell de Delegats dels Estudiants està format pels delegats/des elegits/des lliurement pels             

estudiants de cada grup i pels representants dels estudiants en el Consell Escolar del Centre. Rebran i                 

facilitaran informació, opcions, suggeriments o problemes referents al centre. Col·laborarà en les            

activitats programades per l’AMPA.  

El consell de delegats és l’òrgan que facilita la comunicació entre els alumnes i els òrgans de govern                  

de l’institut i canalitza la participació de l’alumnat en la vida del centre. 
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12 AVALUACIÓ DEL PEC. INDICADORS  DE PROGRÉS  11

Entre altres efectes, l’avaluació del centre ha de permetre “revisar el projecte educatiu i les               

concrecions curriculars que conté, (...) i, en els centres públics, el projecte de direcció” (art. 59.2 D_aut). 

L’avaluació té per finalitat mesurar el grau d’assoliment dels objectius proposats i així             

mateix, concretar les mesures de correcció o millora adients. 

 

 

13  

11 Indicadors de progrés. L’avaluació dels centres té necessàriament en compte els indicadors de progrés establerts en el                
projecte educatiu del centre per al període considerat (D_aut, 57.1). Els indicadors de progrés han de referir-se a elements de                    
context, recursos, processos, resultats i condicions d’equitat i han de ser revisables periòdicament en funció dels resultats de                  
l’avaluació del centre (D_aut, 5.1.b i 57.2). La programació general anual del centre concreta, per a cada curs escolar, els indicadors                     
d’avaluació corresponents. Aquesta concreció, en els centres públics, es fa a partir dels indicadors que consten en el projecte de                    
direcció, i d’acord amb els indicadors del projecte educatiu (D_aut, 58.1). 
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA I FINAL 
Disposició derogatòria 

Queda derogat l’anterior Projecte Educatiu de Centre 

Disposicions finals 
Primera. Vigència 

El Projecte Educatiu de Centre entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació pel consell                   

escolar. 

La vigència inicial del Projecte Educatiu de Centreserà de 4 cursos complets amb coincidència del               

periode de direcció. Passat aquest període s’iniciarà, la nova direcció, iniciarà el procés de revisió i                

d’actualització que s’haurà de tancar dins del curs acadèmic 

Segona. Aprovació 

El Projecte Educatiu de Centre s’aprova pel consell escolar del centre. Per a la seva aprovació és                 

necessari l’acord favorable de la majoria absoluta dels membres del consell escolar. 

Tercera. Publicitat 

El director  dona a conèixer el Projecte Educatiu de Centrea tota la comunitat educativa.  

Quarta. Redacció i aprovació 

Aquestes PEC han estat redactades per un grup de millora constituït dins de l’experiència              

d’innovació de Qualitat i Millora Contínua. 
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14 REVISIONS, ACTUALITZACIONS I MILLORES 
Normativa 

1) “Per definir o actualitzar el projecte educatiu, cada centre ha de tenir en compte les              

característiques socials i culturals del context escolar i, quan escaigui, de l’entorn productiu, i preveure les                

necessitats educatives de l’alumnat” (art. 4.3 D_aut). 

2) Tanmateix, les normes d’organització i funcionament del centre han de determinar “el             

procediment d’aprovació, revisió i actualització del projecte educatiu” (art. 19.1.b D_aut), que pot           

estar motivat, entre altres causes, pels resultats de les autoavaluacions anuals del centre, que poden               

aconsellar adequar els objectius i els indicadors del PEC i, eventualment, també del PdD. 

El present projecte es modificarà sense necessitat d’aprovació del consell escolar en funció de la               

normativa vigent de rang superior. El director informarà dels canvis que es realitzin a tota la comunitat. 
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Damià Garcia 

Juventina Figueras 

Virginia Aguilella 

Llàtzer Carbó 

Director/a 
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Ver.1 

Professorat que ha participat i/o col·laborat: 
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Part/s revisat/des Data 

S’ha introduït tot el que fa referència a l’ensenyament DUAL i 
s’aprofita també per actualitzar els estudis que es realitzen, el Mapa 
estratègic i el punt 5.2 (alumnes matriculat). 

Septembre 2015 

 

Equip directiu, Coordinador 

Qualitat i Coordinadora DUAL 

Director/a 

Coordinador/a Pedagògic/a 
Ver.3 

Part/s revisat/des Data 

S’han reestructurat la Missió, Visió, Valors, Objectius, Estratègies, 
Línies d’Actuació i Polítiques, simplificant l’estructura de capítols 
dedicats a aquests elements, dels antics capítols 6 a 11 als actuals 6 a 
9, renumerant els capítols posteriors fins al final. 

Novembre 2017 
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15 ANNEXES 
15.1 Annex. -Anàlisi de la situació socio-econòmica i cultural 
Demografia 

La demografia va augmentant gradualment http://www.idescat.cat/emex/?id=430141 

Anys Habitants  
12

1950 11.385 

1960 12507 

1970 12.849 

1975 13521 

1981 14.673 

1986 15.330 

1989 15.637 

1996 15.900 

2001 17.371  

2004 18.835  

2011 21.558 

Al mateix temps, s’incrementa el nombre d’habitants amb una edat relativament jove com demostra la següent gràfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Data de 7/04/2011 Font: http://www.amposta.cat/pagina.asp?id=868&i=ca 
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Cultura 
La ciutat d’Amposta està formada per una població majoritàriament catalano-parlant. Malgrat           

d’haver sofert una certa immigració cap als anys seixanta, la població forària es troba integrada en la parla                  

local de la nostra ciutat i de la comarca del Montsià, a excepció d’una petita minoria. 

Gairebé el 100% del nostre alumnat és catalanoparlant , bé per ser de família de parla catalana o bé                   

per haver-se integrat al nostre poble. 

Atès les característiques del nostre centre i de la zona, l’ús intern i extern de la llengua és la                   

catalana. La nostra varietat dialectal és el català occidental de Transició que és un subdialecte de                

l’occidental. 

El Museu de les Terres de l’Ebre: 

El Museu de les Terres de l’Ebre es troba a la ciutat d’Amposta, a l’edifici de les antigues escoles                   

Miguel Granell, obra modernista de l’arquitecte Ramon Salas  

http://www.museuterresebre.cat/pagina.asp?id=82&i=ca. 

La creació del Museu data de l’any 1983 , quan el Departament de Cultura de la Generalitat de                  

Catalunya i l’Ajuntament d’Amposta van subscriure un acord establint un museu comarcal i pluridisciplinari,              

la qual cosa va permetre salvaguardar un important patrimoni arqueològic, procedent de l’antic Museu              

creat pel Professor F. Esteve i Gàlvez, i un grup de col·laboradors locals, sense desvincular-lo d’altres                

aspectes i testimonis de l’entorn natural i humà de la comarca. 

El Museu coordina les tasques museístiques (conservació, difusió i recerca) arreu de les Terres de               

l’Ebre. 

Compta també amb sales d’exposició permanent, biblioteca, taller de restauració, laboratori,           

magatzem  i sala d’actes on es realitzen regularment exposicions, xerrades, cursets ... 

Biblioteca: 

Amposta compta amb una important biblioteca comarcal, situada a la zona del            

castell.http://www.bibliotecasjarbo.cat/ 

Casa de Fusta: 

Construcció que data de l’any 1924 com a lloc de repòs de caça. Actualment s’utilitza com a                 

Refugi-Museu per part del Parc Natural. El seu Museu d’Ornitologia acull una mostra de 150 de les 260                  

espècies d’aus que es troben al Delta. Es troba a una distància d’uns 12 Km.               

d’Amposta.http://www.terresdelebre.travel/esp/PlanificadorDeViatge/recurso.php?id=893#.UezfMo30FBA 
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Entitats Musicals: 

La ciutat d’Amposta compta amb una gran tradició musical, ja que a principis del segle XX es van                  

crear les bandes de Música de La Lira Ampostina (1916) http://www.laliraampostina.com/ i La Unió              

Filharmònica (1917) http://www.filharmonica.org/, sorgides de l’ambient musical creat a partir de la vinguda             

de pagesos de València a conrear l’arròs. Aquestes bandes tenen les seves Escoles de Música que                

renoven periòdicament els seus respectius grups musicals. 

Infrastructures de serveis. 
La Fira: 

Zona d’exclusivitat firal: pavellons coberts, exposicions anuals de Maquinària agrícola, ramaderia,           

automòbils i Mostra Hortícola de Catalunya.http://www.firaamposta.cat/ 

 

L’esport 
Instal·lacions Esportives Municipals: 

- Camp Municipal d’Esports (1 Camp de gespa i 1 camp de terra). 

- Poliesportiu Municipal.(3 pavellons tancats) 

- Gimnàs Municipal. 

- 3 pistes poliesportives descobertes. 

- -2 pista poliesportiva coberta. 

- Piscina Municipal Coberta. 

- Piscina munuicipal dscoberta 

- Instal·lacions atlètiques (pista i camp de gespa). 
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Serveis educatius 
L’oferta educativa d’educació secundària obligatòria i post-obligatòria és bona. 

Respecte als Ensenyaments Professionals cal veure-ho des d’un context més ampli, a nivell de les               

Terres de l’Ebre, i observem, que existeix una forta demanda de treballadors d’algunes famílies              

professionals i mancança de titulacions també d’algunes famílies professionals, entre elles les famílies             

relacionades en el mon agro-alimentari: 

Caldria oferir  cicles formatius per donar resposta a aquesta demanda. 

Cal observar que per primera vegada existeix a la nostra ciutat i comarca estudis Universitaris de                

Ciències  de l’activitat física i l’esport (privats). 

Actualment la ciutat d’Amposta disposa dels següents erveis 

CFA Sebastià Juan Arbó  

EA Esardi  

ECA d'Amposta 

EOI d'Amposta 

Esc. de Música La Unió Filharmònica    Esc. de Música Hiberus    Esc. de Música La Lira Ampostina  

Escola de Dansa Jacqueline Biosca  

Escola del Poble Nou del Delta - ZER Mediterrània  

Escola Consol Ferré   

Escola Soriano Montagut  

Escola Mestre Agustí Barberà  

Escola Miquel Granell  

Institut de Tecnificació 

Institut Montsià  

Institut Ramon Berenguer IV 

L'Àngel  

Llar d'infants La Gruneta 

Llar d'infants La Sequieta 

Microdelta Soft, CB 

Fundació Privada Gentis  

PTT Amposta 

Sagrat Cor  
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http://www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p01.menu 
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Sanitat: 
Centre d’Assistència Primària (C.A.P.) 

CAP II. Especialitats i urgències. –  

Hospital comarcal Amposta. 

Centre de Salut mental Pere Mata 

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.003a2436be9bc6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoi

d=0474fb218064a310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0474fb218064a310VgnVCM20000

09b0c1e0aRCRD 

 

Altres dades 
Dades de població ( 1975 a 2011 )  

 1975 1981 1986 1991 1996 1998 2003 

Amposta 13.521 14.673 15.330 15.321 15.900  17.759 

Montsià 48.543 52.971 54.027 54.307 54.765 55.252 60.728 

Baix Ebre 65.673 62.554 64.452 64.645 65.879 65.614 70.373 

Tarragonès 132.887 149.411 149.090 155.881 169.016 173.520 196.387 

Barcelonès 2.412.613 2.454.491 2.376.600 2.302.137 2.131.378 2.068.387 2.192.450 

Catalunya 5.660.393 5.956.414 5.978.638 6.059.494 6.090.040 6.133.992 6.704.146 

Font: Anuari Estadístic de Catalunya 2000 pàg. 111Institut Estadístic de Catalunya. 

 

Padró d'habitants. 

Any Amposta Montsia TTEE Catalunya 

2011 21.445 72.261 191.631 7.539.618 

2010 21.365 72.333 191.568 7.512.381 

2009 21.240 72.189 190.860 7.475.420 

2008 20.652 71.058 189.091 7.364.078 

2007 19.805 67.834 182.462 7.210.508 

2006 19.142 65.333 177.462 7.134.697 

2005 18.719 64.181 174.792 6.995.206 
     Font: Http:// www.idescat.es.      Institut Estadístic de Catalunya 
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Dades de població activa, ocupada i aturada 1996. 

 Activa Ocupada Aturada % 
d’aturats 

Montsià 21.791 18.824 2.967 13.61 % 

Baix Ebre 26.665 22.182 4.483 16.81 % 

Terres de l’Ebre 61.567 52.175 9.392 15.25% 

Tarragonès 74.869 61.890 12.979 17.34 % 

Barcelonès 948.665 738.197 210.468 22.19 % 

Catalunya 2.731.671 2.204.652 527.020 19.29 % 
Font: Anuari Estadístic de Catalunya 2000 pàg. 162-163 Institut Estadístic de Catalunya. 

 

 

 

Atur 
Amposta Homes Dones Total Montsià Homes Dones Total
2011 1.142,4 831,2 1.973,7  2011 3.239,7 2.463,9 5.703,6
2010 1.035,4 729,4 1.764,8  2010 3.034,6 2.164,2 5.198,8
2009 907,0 624,9 1.531,9  2009 2.715,2 1.841,5 4.556,8
2008 489,7 406,1 895,8  2008 1.495,5 1.168,5 2.664,0
2007 241,2 333,8 574,9  2007 714,1 911,9 1.626,0
2006 226,3 312,8 539,2  2006 638,7 842,4 1.481,2
2005 233,3 345,3 578,7  2005 701,4 896,6 1.598,0
   
Terres 
Ebre 

Homes Dones Total  Catalunya Homes Dones Total

2011 8.284,1 6.226,4 14.510,6  2011 311.481,3 286.743,5 598.224,8

2010 7.908,6 5.606,0 13.514,6  2010 301.503,6 269.656,8 571.160,3

2009 7.034,2 4.619,2 11.653,3  2009 271.252,7 240.356,2 511.608,9

2008 4.053,8 3.170,5 7.224,3  2008 159.626,8 174.025,9 333.652,7

2007 2.211,0 2.662,2 4.873,2  2007 106.489,3 149.916,2 256.405,5

2006 2.202,9 2.560,2 4.763,2  2006 109.265,0 151.576,2 260.841,2

2005 2.291,1 2.688,8 4.980,0  2005 112.971,7 152.491,2 265.462,9
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Estructura de la població Any 1996 
 

 
No sap 
llegir o 

escriure 

Primària 
incompleta 

EGB 

1a etapa 

EGB 

2a etapa 

FP  

1r grau 

FP  

2n grau 
BUP i 
COU Títol mitjà Títol 

superior Total 

Montsià 931 9.799 21.692 8.206 2.228 1.328 3.225 1.371 1.117 49.897 

Baix Ebre 1.173 11.994 24.581 9.702 2.789 1.878 4.209 2.209 1.595 60.134 

Tarragonès 3.160 21.350 53.636 25.491 11.112 7.810 13.635 8.286 7.274 151.754 

Barcelonès 27.566 320.131 600.506 292.565 120.222 97.279 243.090 130.228 135.423 1.967.010 

Catalunya 96.427 884.574 1.976.093 879.418 348.144 244.513 555.070 288.751 266.022 5.539.012 

Nivell d’instrucció de la població de 10 anys i més. Font: Anuari Estadístic de Catalunya 2000 pàg. 162-163 Institut Estadístic de                     
Catalunya. 

 
 

 

Població ocupada per branques d’activitat. Any 1996 
 

 

A
gri
cu
ltu
ra 
i 
pe
sc
a 

E
ne
rgi
a i  
ai
gu
a 

Ind
ústr
ies 
Ma
nuf
act
ure
res 

Co
nstr
ucc
ió 

Co
me
rç i 
rep
ara
cio
ns 

Hot
eler
ia 

Tra
nsp
ort i 
co
mu
nic
aci
ons 

M
ed
ia
ci
ó 
fin
an
ce
ra 

Act
. 
Im
mo
bili
àrie
s i 
ser
vei
s 
em
pre
sari
als 

Ad
min
istr
aci
ó 
púb
lica 

Ed
uca
ció 

Act
. 
Sa
nità
ries 
i 
ser
vei
s 
soc
ials 

S
er
ve
is 
pe
rs
on
al
s i 
alt
re
s 

Total 

Montsià 4.006 232 4.963 1.726 2.386 886 879 338 758 841 803 371 635 
18.824 

 

Baix Ebre 3.192 206 4.922 2.593 3.233 888 1.115 477 1.169 1.351 1.125 1.157 754 
22.182 

 

Tarragonès 1.397 574 13.909 5.591 7.881 5.133 4.318 1.790 5.455 5.844 3.746 2.934 3.318 
61.890 

 

Barcelonès 3.266 5.814 195.71
9 32.572 109.33

5 33.580 59.105 32.17
1 87.038 49.574 47.096 42.496 40.43

1 
738.197 

 

Catalunya 70.89
1 

20.99
8 

686.31
5 

153.62
5 

304.02
8 

114.92
5 

140.96
1 

69.01
2 

189.86
0 

135.29
5 

119.88
5 

100.16
9 

98.68
8 

2.204.65
2 

 

Font: Anuari Estadístic de Catalunya 2000 pàg. 176-177 Institut Estadístic de Catalunya. 

Amposta 

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Sense ocupació 

anterior Total 

2011 164,6 296 433,2 1.033,50 46,3 1.973,70 

2010 127,5 275,4 444,8 878,4 38,7 1.764,80 

2009 90,8 235,9 436,3 733,5 35,4 1.531,90 

 

 
Versió  4 Entrada en vigor :12-02-2018 Pàgs. 82/100 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès. 



 

 
Projecte Educatiu de Centre  

 
 

2008 82,6 173 231,2 381,2 27,8 895,8 

2007 55,8 124,1 105,8 270,2 19 574,9 

2006 47,5 103,8 96,8 269,9 21,2 539,2 

2005 42,8 105,8 101,1 301,6 27,4 578,6 
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Montsià 

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Sense ocupació 

anterior Total 

2011 462,1 1.091,20 1.173,70 2.867,00 109,6 5.703,60 

2010 379,3 1.074,20 1.215,60 2.435,10 94,6 5.198,80 

2009 253,2 995,8 1.141,00 2.069,30 97,4 4.556,80 

2008 214,8 675,3 625,2 1.090,40 58,3 2.664,00 

2007 141,6 404,9 266,1 767 46,1 1.625,80 

2006 127,8 363,2 220,6 717,8 51,7 1.481,20 

2005 136,5 370,3 253,8 761,4 75,8 1.597,80 

 

 

Terres de l'Ebre 

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Sense ocupació 

anterior Total 

2011 1.169,00 2.517,70 3.172,80 7.033,10 617,9 14.510,60 

2010 981,5 2.565,20 3.325,70 6.092,70 549,5 13.514,60 

2009 715,9 2.061,70 3.190,40 5.251,60 433,8 11.653,30 

2008 564,3 1.432,20 1.741,80 3.155,30 330,7 7.224,30 

2007 367,5 1.078,30 782 2.441,60 203 4.872,40 

2006 381,4 1.075,10 724,8 2.316,30 265,6 4.763,20 

2005 378,7 1.079,60 786,1 2.442,50 292,3 4.979,20 

 

 

Catalunya 

              Any Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Sense ocupació 

anterior Total 

2011 10.796,30 95.200,00 100.128,20 359.262,10 32.838,20 598.224,80 

2010 8.681,20 101.022,20 99.219,60 332.431,90 29.805,30 571.160,30 

2009 6.047,80 98.295,90 90.926,20 297.231,90 19.107,20 511.608,90 

2008 5.097,90 69.949,80 43.885,30 199.227,50 15.492,20 333.652,70 

2007 3.297,70 58.987,30 23.338,50 159.338,80 11.443,30 256.405,50 

2006 3.367,80 61.502,10 22.574,40 159.381,30 14.015,70 260.841,20 

2005 3.403,00 60.522,30 24.930,60 162.216,60 14.390,40 265.462,90 
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Coneixement del Català. 
 

 L’entén El sap parlar El sap llegir El sap 
escriure No l’entén Població de 2 

anys i més 

A
mp
ost
a 

1981 94.9 - - - 5.1 14.212 

1991 99.1 96.5 75.2 39.2 0.9 15.026 

1996 99 88.3 77.7 43.8 1 15.648 

2001 98.2 85.2 75.5 45.4 1.8 16.453 

        

Mo
nts
ià 

1981 97 - - - 3 51.461 

1991 99 97.7 71.5 37.4 1 53.335 

1996 98.9 90.7 75.5 43.8 1.1 53.865 

2001 97.2 86.5 76.7 50.7 2.8 56.281 

        

Ca
tal
un
ya 

1981 79.8 - - - 20.2 5.782.455 

1991 93.8 68.3 67.6 39.9 6.2 5.949.177 

1996 95 75.3 72.4 45.8 5.0 5.984.334 

2001 94.5 74.5 74.3 49.8 5.5 6.176.751 

Coneixement del Català en % dels anys 1981, 1991 i 1996 Font: Institut Estadístic de Catalunya.Http:// www.idescat.es 
 

 

Dades actualitzades a 12/10/2004 

Població segons coneixement del català 

 L'entén El sap parlar El sap llegir El sap 
escriure No l'entén Població de 2 

anys i més 

Amposta 16.159 14.016 12.430 7.468 294 16.453 

Montsià 54.831 48.941 43.653 28.656 1.561 56.392 

TTEE 150.907 135.741 123.606 80.420 4.057 154.964 

Catalunya 5.872.202 4.630.640 4.621.404 3.093.223 343.079 6.215.281 

Font: Idescat. Cens de població 2001. 

15.2  
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Annex. - Distribució dels espais a l’Institut Montsià 

LA
NT
A 

BAI
XA 
- 

EDI
FIC

I 
PRI
NCI
PA
L 

AULES ALUMNES   

Taller  Família serveis socio-culturals i a la 
comunitat 

= 95,90  m2 

Aula 1 Educació infantil = 67,00  m2 

Aula 2  Turisme i Comerç  = 67,00  m2 

Aula 3  Taller PQPI-FIAP = 97,62  m2 

Aula Informàtica  1 – 2  Cicles família informàtica = 60,45  m2 

Aula Informàtica  3  Cicles família informàtica = 49,65  m2 

Aula Informàtica  4  Cicles família informàtica = 47,60  m2 

Aula Informàtica  5  PQPI-PTT = 67,00  m2 

Aula Informàtica  6  Cicles família informàtica = 67,00  m2 

    

SERVEIS COMUNITAT EDUCATIVA I PÚBLIC   

Secretaria  Gestió acadèmica alumnes = 47,00  m2 

Consergeria  Fotocopiadora, multicopista = 21,00  m2 

Biblioteca  = 96,60  m2 

Cafeteria- Bar  Menjador = 140,30  m2 

    

SERVEIS PROFESSORAT   

Sala de Professors/res  = 47,00  m2 

Sala de reunions i vídeo 
conferència 

 = 21,10  m2 

    

Departaments  

Departament de Serveis sòcio- culturals i a la comunitat = 31,50  m2 

Departament Administratiu  = 24.64  m2 

Departament d’Informàtica = 27,20  m2 

Departaments( FOL,Comerç i Turisme, Llengua anglesa i       
PQPI-PTT), 1 tutoria  i 1 arxiu  

= 79,80 m2 
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PL

ANTA 

BAIXA - 

EDIFICI 

PRINCIP

AL 

ZONA DESPATXOS   

Despatxos de direcció = 102,12  m2 

   

ZONA DE SERVEIS   

Cambra de calderes ( Calefacció ) = 22,40  m2 

Lavabos Professors/res  24,30  m2 

  =  

 

ZONA TALLERS  
Taller Mrcatrònica (Gimnàs) =  217,14  m2 

Taller Elèctric ( Departament, Magatzem  i Taller ) = 476,19  m2 

Taller d´Automoció (Departament, Magatzem i Taller)  = 456,50  m2 

  

 

PISTES ESPORTIVES  
Pista taller - ampliació =  40x26  m2

Pista Taller mecatrònica = 26x16  m2

  

 

PLANTA 1a  PLANTA 2a 

Aula 11 = 67,00  m2  Aula 21 = 67,00  m2 

Aula 12-CFA = 67,00  m2  Aula 22 = 67,00  m2 

Aula 13-CFA = 67,00  m2  Aula 23 = 67,00  m2 

Aula 14-CFA = 67,00  m2  Aula 24 = 67,00  m2 

Aula 15-CFA = 67,00  m2  Aula 25 = 67,00  m2 

Taller de comerç = 90,00  m2  Aula (T2)  = 17,92  m2 

Psicomotricitat = 93,16  m2  Lavabos Alumnes = 49,00  m2 

Sala professors CFA = 17,92  m2     

Lavabos alumnes = 49,00  m2     
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EDI

FIC

I 

AM

PLI

ACI

Ó 

PLANTA BAIXA  

Aula AM1 Cicles família d’electricitat i electrònica = 50,00 m2 

Aula AM2 Cicles família d’electricitat i electrònica = 50,00 m2 

Aula AM3 Cicles família transport i manteniment 
vehicles  

= 50,00 m2 

Aula AM4 PQPI-PTT = 26,00 m2 

Aula AM5    

Aula de CAD pneumàtica-hidraúlica = 79,80 m2 

Aula AM7 PQPI-PTT = 26,00 m2 

     

 PLANTA PRIMERA   

 Aula AM11  Cicles família transport i manteniment 
vehicles  

= 50 ,00m2 

 Aula AM12  Cicles família transport i manteniment 
vehicles  

= 50,00 m2 

 Aula AM13 Aula informàtica = 50,00 m2 

 Aula AM14  Cicles família transport i manteniment 
vehicles  

= 50,00 m2 

 Aula AM15  Cicles família administrativa = 52,00 m2 

 Aula AM16 Cicles família administrativa = 52,00 m2 

 Aula AM17  Cicles família administrativa = 52,00 m2 

 Aula AM18  Cicles família administrativa  = 52,00 m2 

 Aula AM19 Aula informàtica dep. Adm = 52,00 m2 

 Aula AM20 Aula informàtica dep. Adm = 52,00 m2 

 Aula AM21 Aula informàtica dep. Adm = 52,00  m2 

 LAVABOS    

 Lavabos  = 22.10   m2 

 Lvabos  = 19,20 m2 

 

Superficie total construida  
Edifici principal = 

Edifici ampliació = 

Tallers industrials (Electricitat-Auto-Mecatrònica) = 
 

Superfície total construïda 
= 

6.578 m2 
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15.3 Annex. - Organització i gestió 

El sistema educatiu ha de fer front al repte del canvi constant de la societat, la qual cosa comporta,                   

alhora, un gran canvi qualitatiu en tota la comunitat educativa. 

L’INS Montsià no pot ignorar aquesta realitat, cosa que obliga a fer quelcom més que de canal                 

transmissor dels coneixements i les actituds que s’aprenen a l’etapa d’estudiants. D’una banda, obliga a               

innovar i buscar nous mecanismes i noves estratègies per millorar la tasca educativa i, de l’altra,                

acostar-se a l’alumnat amb una bona competència contrastada. En conclusió, s’ha de ser capaç de formar                

les noves generacions amb les eines d’avui i la mirada posada en l’endemà. 

En aquest context, l’INS Montsià va decidir involucrar-se, el curs 99-00 en el Pla d’implantació               

d’estratègies de qualitat i millora contínua del Departament d’Educació 

L’ Institut Montsià, com a membre de la Xarxa FP.Cat, vetllarà per la impartició de la formació professional                  

integrada, cercant el model d’excel·lència. 

EFQM - E2cat  13

L’INS Montsià té establert com a model de        

gestió de la qualitat e2cat - EFQM (European        

Foundation for Quality Management) com a un       

mitjà per tal de satisfer la seva Política de la          

qualitat, assolir els seus Objectius de la qualitat i         

assegurar que els serveis prestats són conformes       

amb els requisits legals, garantint la satisfacció       

dels principals grups d’interès. Es disposa dels       

corresponents Manual de Gestió de la Qualitat (MGQ), Manual de Procediments (MP), Manual d’Indicadors              

de Qualitat (MIQ) i Pla Estratègic (PE09).  

Per tal d’adaptar-se al model d’excel·lència EFQM, el centre ha implantat el seguiment de la               

metodologia RADAR (Results, Approach, Deployment, Assessment and Review,que traduïm per          

«Resultats, enfocament, desplegament, avaluació i revisió») a tots els elements de l’organigrama  

13 El Model EFQM està dividit en nou criteris: lideratge; política i estratègia; persones, aliances i recursos;gestió dels                  

processos; resultats en les persones; resultats en els clients; resultats en la societat, i resultats clau. A més, el model es completa                      

amb la idea fonamental que cal aprendre contínuament i incorpora els conceptes d’ innovació i aprenentatge, que han d’impregnar                   

totes les accions que s’emprenen en l’organització i en tot el sistema de gestió. L’autoavaluació es pot fer mitjançant el s qüestionaris,                      

els formularis i la simulació de premis. El model EFQM d’excel·lència utilitza un esquema lògic, denominat REDAR (resultats,                  

enfocament, desplegament, avaluació, revisió), per fer l’avaluació. 
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L’atenció que posa l’equip directiu en atendre a tots els membres de la comunitat educativa,               

procurant equilibrar i satisfer les demandes dels diferents grups d’interès, amb una actitud oberta i               

transparent, millora el grau de confiança d’aquests i la seva participació en les activitats del centre.  

El model e2cat – EFQM ens proporciona una perspectiva integral capaç d'abastar tots els aspectes               

que incideixen en la qualitat dels serveis i la gestió d’un Centre d’Ensenyament i, al mateix temps, convida                  

a iniciar un procés de canvi i aprenentatge continu. 

L’institut Montsià va ser avaluat en juliol del 2012 seguint el EFQM, mitjançant la versió Eixos                

d’excel.lència “e2cat adaptada al entorn educatiu”, que te com objectiu avaluar a un centre educatiu               
14

transversalment i de la manera més amable i propera possible a la seva realitat, al seu dia a dia, en base                     

als principis de la qualitat i a la seva pròpia cultura. 

El resultat final ha estat un informe de centre que elabora l’equip avaluador, i que analitza cada un                  

dels eixos de l’excel.lència i els diferents apartats determinant els seus punts forts i àrees de millora amb la                   

finalitat d’establir plans de centre realistes i eficients per millorar          

els resultats educatius, la cohesió social i la confiança de tots els            

grups d’interès. A partir d’aquest informe i de les conclusions que           

l’equip de centre hagi tret de la visita, el centre ha d’identificar les             

àrees de millora que encaixen amb la seva estratègia, buscar          

bones pràctiques associades a cada eix i implantar el pla de           

millora. 

14 El model d’eixos d’excel·lència “e2cat” defineix un referent sobre el qual es pot contrastar el funcionament d’un centre                   

educatiu, d’acord amb els principis de la qualitat i l’excel·lència definits pels diferents models de la qualitat total com el promogut per                      

la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM) i en el Marc Europeu per a l’Assegurament de la Qualitat de la Formació                         

Professional (EQARF) 
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Diagrama E2cat 
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Eix 1 - Lideratge i estratègia 

Lideratge 

Estratègia 

Organització 

Comunicació 

 

Eix 2 - Gestió de les Persones 

Formació i Competència 

Alineament 

Participació 

Reconeixement 

 

Eix 3 - Gestió dels Recursos 

Econòmics 

Materials i Tecnològics 

Seguretat i medi ambient 

Informació i Coneixement 

 

Eix 4 - nteracció amb els grups d’interès  

i l’entorn. 
 

Orientació als grups d’interès 

Aliances 

Responsabilitat social 

Innovació 

 

Eix 5 - Servei d’E/A: Ensenyaments del  

Centre 

Eix 6 - Resultats 

 

La idea bàsica és que cal aprendre contínuament de tot allò que es fa per poder millorar des                  

dels processos més bàsics fins al mateix sistema de gestió 
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15.4 Annex. - Pla TAC 

 

El Pla TAC és un instrument per formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de                 

l'autonomia de centre i del Projecte Educatiu.  

Normativa 

Recull de la normativa amb referències al Pla TAC 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació de Catalunya - LEC 
Resolució de 21 de juny de 2013 - Documents d'organització i funcionament dels centres: PEC: Tecnologies per a 
l'aprenentatge i el coneixement - Pla TAC  
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal - LOPD 
Llei de propietat intel·lectual    
Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb 
discapacitat (LINDAU)  
Reial Decret 14/2007, de 12 de novembre, sobre accessibilidad electrónica  
 
Documents per a l’organització i la gestió dels centres Tecnologies per a l’aprenentatge i el 
coneixement 

Documents per a l’organització i la gestió dels centres.Programacions i recursos didàctics 

Recomanacions per a la realització del pla tac de centre 

El Pla TAC de Centre 
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http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Tecnologies_aprenentatge.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Tecnologies_aprenentatge.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/lo15_1999lopdcp.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/rdleg1_1996lpi.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/rdleg1_1996lpi.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/11/30/pdfs/A04967-04972.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Tecnologies_aprenentatge.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Tecnologies_aprenentatge.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Programacions_recursos.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/59544dd0-8853-4333-b2ab-1821059ebe16/Recomanacions_us_aplicatiu_1.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/TAC/TAC_1.pdf
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Objectius  
15

Definir i planificar els àmbits d'actuació i les línies generals de planificació de les tecnologies en el                 

centre 

Fixar els serveis digitals del centre, promoure i facilitar la participació de la comunitateducativa en el                

seu ús i fer-ne el seguiment 

Establir la línia temporal d'aplicació anual del pla TAC, avaluar el seu assoliment i proposar               

lesfutures línies d'actuació 

Definir les aplicacions metodològiques de les tecnologies en el centre, afavorir el seu ús i vetllar per                 

la seva presència a totes les àrees curriculars 

Detectar les necessitats de recursos i gestionar els existents eficaçment quant a ús i manteniment 

Establir les tasques associades a l'aplicació del pla TAC i els responsables corresponents 

Gestionar l'organització d'espais, recursos i agrupaments per tal d'afavorir l'us de les tecnologies en              

el centre en les condicions més adients 

Vetllar per un ús de les TAC de forma segura, establint les normes d'ús i seguint els protocols de                   

drets d'autoria i llicències digitals 

Assegurar la inclusió digital de tot l'alumnat i el professorat definint les eines necessàries i               

garantir-ne l'accessibilitat a tots els recursos 

Aplicar les TAC per tal de dur a terme el procés de millora dels aprenentatges, adaptant-los a les                  

característiques de les matèries i les necessitats de l'alumnat 

Definir les necessitats de formació del professorat i promoure el treball en xarxa dins i fora del centre 

  

15http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/529bb310-4192-40c0-8fb1-d709548a0031/Doc_aplic_obj_032513.

pdf 
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15.5 Annex. Indicadors de progrés 

Indic

adors 

de 

progr

és 

De context 
Escolarització 

Identificació alumnat i professorat amb el centre 

Abandonament 

De 

resultats 

Resultats acadèmics interns 

Resultats de proves externes 

Resultats inserció laboral 

Resultats satisfacció 

De 

processos 

Processos aula 
Activitats/ metodologia  

Tutoria 

Processos de Centre 

Convivència 
Acollida 
Activitats i Sortides 
Participació 
Planificació i Lideratge 

De recursos 
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15.6 Annex. – Estructura de la documentació del marc estartègic del Centre 

 

 

 

 

15.7 Annex. Manual de Gestió de la Qualitat 
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