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1. Introducció 
 
Tots els centres vinculats als Servei d’Educació de Catalunya han de disposar de projecte 
educatiu. El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és la màxima expressió d’autonomia d’un 
centre i recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna 
sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim 
aprofitament educatiu.  

 

El PEC ha d’ajudar a establir les prioritats i aquells objectius educatius comuns per a tota la 
comunitat educativa. En aquest sentit, el PEC ha de ser una eina de treball estable, és a dir 
ha de permetre a l’alumnat seguir el seu procés educatiu amb criteris estables, mantenint 
una coherència educativa al llarg del temps, tot tenint en compte que vivim en una realitat 
canviant i que aquest ha d’evolucionar en concordança amb ell.  
 
El PEC és un document que serveix per a unificar el procés educatiu, marcar l’estil docent, 
donar coherència al treball que fan els membres de la comunitat educativa i garantir la 
necessària coordinació. És per això que la resta de documents del centre són coherents 
amb el PEC i moltes vegades hi trobarem referències. Aquests documents són les Normes 
d’Organització i Funcionament, Projecte de Direcció, Projecte Lingüístic, Memòria Anual de 
Centre, Programació General Anual, etc. 
 
El PEC orienta i vincula les actuacions de tots els membres de la comunitat escolar, que 
l’han de respectar. La comunitat educativa ha de treballar unida per tal de donar una 
direcció i una coherència a la tasca educativa que es realitza en l’institut.  
 

2. Context  

2. 1. Característiques de l’entorn 
 
L’Institut Ramon de la Torre està ubicat a la població de Torredembarra, vila i municipi 
costaner a la comarca del Tarragonès, localitzat a la Costa Daurada.   
 
La vila de Torredembarra delimita al nord-est amb la població de Creixell, al nord amb La 
Pobla de Montornès, al nord-oest amb la Riera de Gaià, a l’oest amb la població d’Altafulla i 
al sud i a l’est amb el Mar Mediterrani.   
 
El terme de Torredembarra va ser habitat a l'època romana, com ho palesen les restes de la 
Vil·la del Moro (s.I aC – s.  II dC), aquesta residència, centre de control polític i econòmic 
d’un territori, és una de les vil·les romanes més antigues de Catalunya. 
 
Els orígens de l’actual municipi són medievals i es remunten al s. XI. Fins al segle XVIII 
Torredembarra era una vila petita fortificada, eminentment agrícola, però també amb una 
activitat pesquera i marinera. Després, amb la concessió del dret d’entrada de mercaderies 
estrangeres a la duana de Torredembarra, va augmentar considerablement l’activitat 
comercial i marinera, fet que va engrescar a molts torrencs a provar fortuna a les 
Amèriques.  Per altra banda, es va produir també un espectacular augment demogràfic.  
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La primera meitat del segle XIX la vila reviu un període de creixement pel desenvolupament 
de diferents indústries. Una nova onada migratòria s’inicia a la darrera dècada del segle XX i 
continua en els inicis del s. XXI, i porta a la població a augmentar espectacularment el 
nombre d’habitants fixes, en una vila abocada ja majoritàriament, al sector secundari i 
terciari. 
 
La seva ubicació fa que Torredembarra sigui des dels anys 60 una població turística del 
litoral català, així com de la costa mediterrània.  
 
El municipi està format per diversos nuclis de població i té una extensió de 857,8 hectàrees. 
La població ha experimentat un gran creixement en els darrers anys i actualment compta 
amb 15.000 habitants censats. 
 

2. 2. El centre 
 
L’Institut Ramon de la Torre és un centre al servei, actualment, dels nois i noies de 
Torredembarra i d’altres municipis circumdants, com La Pobla de Montornès, Creixell i Roda 
de Berà. 
 
L’Institut Ramon de la Torre va iniciar la seva marxa el curs 1996/1997, en resposta a una 
gran concentració d’alumnat a la zona escolar de Torredembarra, que va suposar la creació 
de dos instituts diferents: l’Institut Ramon de la Torre i l’Institut Torredembarra.  
 
En els seus inicis, el centre es va ubicar a les instal·lacions d’una antiga fàbrica situada al 
carrer Reus número 5, ja que aquesta disposava d’aulari i aules prefabricades on poder 
ubicar l’alumnat correctament.  
 
Els primers alumnes de l’Institut Ramon de la Torre eren alumnes de Formació Professional 
I i II. El curs 1997/1998, alhora que s’anaven extingint els estudis d’FP, s’hi van incorporar 
tots els nivells d’Educació Secundària Obligatòria (2 línies a 1r, 2n i 3r d’ESO i 3 línies a 4t 
d’ESO).  
 
Al curs acadèmic 1998/1999 es van començar a impartir els estudis de Batxillerat i els 
Cicles Formatius de Grau Mitjà de Gestió Administrativa i d’Instal.lacions Elèctriques i 
Automàtiques. A més a més, es van iniciar els estudis de Pla de Transició al Treball (PTT). 
 
L’Institut Ramon de la Torre es va traslladar a les actuals instal·lacions del Camí del Moro 
número 28-40 al mes d’abril de 1999. El canvi d’ubicació va permetre una millora important 
en el funcionament del centre.  
 
Des del curs 2005/2006 i fins el curs 2009/2010, ambdós inclosos, també es varen oferir els 
estudis de CFGM de Comerç. 
 
El CFGS d’Administració i Finances es va començar a oferir des del curs 2002/2003. 
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3. Identitat i caràcter propi 

3. 1. Caràcter propi 
 
L’Institut Ramon de la Torre és un centre públic d’educació secundària que depèn del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat. 
 
Centre Viu és la paraula que millor defineix el nostre centre. A l’Institut Ramon de la Torre 
creiem en les capacitats dels nostres alumnes, dels seus familiars i de tot el claustre de 
professorat. Per aquest motiu, totes les idees i tot el treball en equip és benvingut i 
engrescador per continuar oferint una educació més enllà dels llibres de text, tot fomentant 
una actitud en valors, curiosa, crítica, creativa i investigadora que esdevingui la base de la 
formació del nostre alumnat i promogui l’adequació dels aprenentatges.   
 
La comunitat educativa de l’Institut Ramon de la Torre ofereix un ensenyament de qualitat 
basat en:  

� Foment del desenvolupament integral de l’alumnat 

� Educació en valors i educació emocional 

� Comunicació directa amb les famílies 

� Participació en projectes innovadors 

� Potenciació de les llengües estrangeres  

� Foment de la lectura 

� Integració de les noves tecnologies a l’ensenyament 

� Servei a la comunitat: voluntariat, autonomia, solidaritat, treball en equip 

3. 2. Valors 
 

La participació, la responsabilitat, la col·laboració/cooperació, el ser reflexiu i generador de 
coneixement, la innovació i adaptació a la realitat social canviant, la integració, el contacte i 
relació amb l’entorn, el respecte, els valors humans i l’ús de les noves tecnologies són els 
principis que defineixen la forma d’actuar de l’INS Ramon de la Torre. 
 

3. 3. Missió 
 

L’Institut Ramon de la Torre és un centre públic d’Educació Secundària Obligatòria, 
Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Superior, així com PFI-PTT. 
 
L’objectiu del centre és la formació integral dels nois i noies perquè esdevinguin persones 
responsables, solidàries, amb valors i intel·ligència emocional, respectuoses amb els altres, 
amb l’entorn i el medi ambient; i competents en les habilitats socials i personals, que els 
permetin incorporar-se profitosament a la societat i al món laboral i aconseguir un benestar 
tant individual com social. 
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La nostra tasca educativa juntament amb la col.laboració de les famílies incideix 
positivament en el procés educatiu del nostre alumnat. Som conscients que l’educació 
integral de l’alumnat implica l’acció conjunta de la família i del centre educatiu. 
 
La comunicació família-centre és la base per treballar de la mà i creure en el potencial de 
cada alumne/a per tal de desenvolupar al màxim les capacitats de cadascun d’ells. Família i 
centre és un tàndem i el treball conjunt afavorirà el rendiment escolar i el desenvolupament 
personal de l’alumne/a. Els diferents mitjans de comunicació (aplicació informàtica de 
comunicació amb les famílies, correu electrònic, telèfon, visites presencials) afavoreixen  
aquesta relació directa entre família i institut. 
 
Som un centre acollidor, que creu en una escolarització inclusiva, on la llengua catalana és 
l’eina vehicular d’ensenyament i aprenentatge, per a aconseguir la cohesió social dintre d’un 
context multicultural. Tanmateix, el centre garantirà un bon nivell de coneixement i d’ús de la 
llengua catalana i de la llengua castellana i de comunicació en les llengües estrangeres que 
es determinen en el Projecte Lingüístic de Centre (PLC). 
 
El nostre centre és aconfessional i respectuós amb totes les creences, implicat en l’ús de les 
noves tecnologies, l’aplicació de projectes d’innovació educativa, on es procura facilitar als 
alumnes l’orientació acadèmica pertinent i la seva integració i orientació en el món laboral. 

 

3. 4. Visió 
 

Els objectius estratègics del centre són els següents: 
 

• L’educació com a procés integral : Es vol aconseguir que els nostres alumnes 
siguin persones responsables, competents, amb valors i d’esperit crític, que 
contribueixin al progrés i desenvolupament de la nostra societat, dins d’un marc de 
llibertat, tolerància, solidaritat i respecte al medi ambient. 
 

• Educació en valors i educació emocional: L’objectiu del centre és la formació 
integral dels nois i noies, així doncs es treballarà l’educació en valors i l’educació 
emocional perquè esdevinguin persones competents.  

 
L’educació en valors i la intel·ligència emocional són elements bàsics en el 
creixement personal d’una persona. Promoure el desenvolupament de les capacitats 
pròpies emocionals de l’ésser humà és un dels eixos vertebradors per a promoure la 
convivència i el respecte per un mateix i per als altres. D’aquesta manera s’incidirà 
directament tant en el benestar individual, com en el benestar de convivència en el 
centre i en l’entorn. 
 
Aprendre a relacionar-nos, parlar i escoltar, comunicar i gestionar emocions, ser 
assertius, prendre decisions, resoldre conflictes de manera pacífica, treballar 
l’autoestima, l’autoconeixement, els valors i les habilitats socials, ser empàtics, etc, 
ens converteix en persones més competents i més disposades a afrontar i solucionar 
els problemes de la vida. 
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Aquests temes es treballen de forma general des de les diferents matèries i en 
activitats conjuntes de centre i, més específicament, des de les tutories i les matèries 
de cultura i valors ètics, religió i optatives. 

 
• El tractament de la diversitat: Es planificaran estratègies que cerquin la millora 

dels resultats acadèmics i la inclusió social en tots els nivells educatius, oferint una 
metodologia d’ensenyament – aprenentatge enfocada a les necessitats educatives 
de l’alumnat. Per aconseguir-ho es tindrà cura de: 

 
- Partir del nivell real de coneixements assolits pels alumnes en l’etapa anterior. 
- Avaluar cada alumne/a a partir del seu estat inicial, per tal de valorar la seva 

evolució, el seu progrés i l’esforç realitzat durant el procés d’aprenentatge. 
- Planificar els ensenyaments en funció de les necessitats de l’alumne/a, tenint en 

compte els nivells previs assolits, les seves capacitats i els diferents ritmes 
d’aprenentatge. 

- Coordinar l’esforç de tots els agents que intervenen en l’atenció a la diversitat: 
professorat, tutors/es, departaments didàctics (programacions, criteris 
d’avaluació, plans individualitzats...), Equip d’Assessorament Pedagògic (EAP), 
serveis de l’Ajuntament, etc. 

- El centre desenvoluparà, en el marc de la seva autonomia, els plans i accions 
que consideri adients per a l’assoliment d’aquests objectius i determinarà els 
mecanismes de seguiment, revisió i d’indicadors que permetin la seva avaluació.  

 
• Clima de centre : És promourà un clima de cordialitat i confiança, al mateix temps 

que d’ordre i respecte, en la relació dels alumnes entre ells mateixos i amb el 
professorat i personal d’administració i serveis.  
 

• Pluralisme i valors democràtics : El respecte a la persona  -sigui quin sigui el seu 
sexe, la seva orientació sexual, la seva raça, el seu origen, la seva condició 
econòmica, social i cultural, les seves creences i maneres de pensar i d’obrar- 
esdevé l'eix del nostre model educatiu (en tots els sentits) i dels trets d’identificació 
del nostre centre. Això implica el compromís de fer una educació no sexista i alhora 
oberta al fet multicultural, considerat com una aportació del nostre alumnat i un 
enriquiment per a tots els sectors de la comunitat educativa. 
Treballarem per desterrar la injustícia i les desigualtats. 

 
• Relació amb l’entorn: Es promourà la col·laboració i la coordinació amb les 

diverses administracions i entitats socials, educatives, culturals, sanitàries i 
esportives, ja sigui a nivell local, comarcal o provincial.  
 

• Impuls de les noves tecnologies : Es procurarà ser un centre innovador en l’ús de 
les noves tecnologies de la informació. El centre redistribuirà, d’acord amb el seu 
professorat, els continguts TIC al llarg de les diferents etapes i facilitarà la formació 
digital del seu professorat, així com, l’adquisició de nous recursos digitals. La 
Direcció del centre promourà que el seu professorat en faci ús i introdueixi propostes 
innovadores relacionades amb les noves tecnologies. Aquestes propostes poden 
incloure l’ús de tabletes o mòbils a l’aula per a usos acadèmics. 
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• Impuls de les llengües estrangeres : És un centre que vol aconseguir dels seus 
alumnes un bon nivell de comunicació en llengües estrangeres en l’actual marc del 
plurilingüisme . El centre va ser seleccionat per participar en l’última convocatòria 
del Pla Integral de Llengües Estrangeres (PILE) i el seu compromís és treballar pel 
bon manteniment i millora del pla.  
El centre també estarà informat de les possibles propostes europees que puguin ser 
d’interès i establirà i mantindrà els contactes internacionals necessaris que permetin 
realitzar intercanvis lingüístics. 
 

4. Plantejaments educatius 

4. 1. Prioritats i objectius educatius 
 
Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l'èxit escolar i l'excel·lència 
educativa, desenvolupant al màxim les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a 
principi fonamentador de l'equitat i garantia, alhora, de la cohesió social. Així mateix, s’ha 
d’impulsar l’excel·lència del sistema educatiu català, garantint la igualtat d’oportunitats i 
reduint els índexs d’abandonament escolar, així com millorar la competència lingüística de 
l’alumnat a partir d’un model d’ensenyament plurilingüe. 
 
Subscrivint plenament aquestes prioritats, aquest projecte assenyala els dos grans objectius 
a assolir: 
 

• Formar alumnes amb excel·lència i equitat 
 
1. L’aplicació de mesures que condueixin a desenvolupar al màxim les capacitats de 

cada alumne/a i potenciar així el seu rendiment. 
2. La millora en els instruments, que ha de produir una millora general en totes les 

matèries i, per tant, en els resultats globals. 
3. Consolidació de les mesures d’atenció a la diversitat. 
4. Potenciació de la coordinació entre els ensenyaments de primària i secundària 
5. Consolidació i iniciació de projectes d’innovació. 
6. Potenciació de les llengües estrangeres. 
7. Canvis metodològics que millorin el procés d’ensenyament i aprenentatge. 
8. Foment de l’ús de les TIC, la formació i la innovació pedagògica. 
 

• Mantenir un ambient òptim de cohesió social  
 

1. Potenciar el clima de convivència escolar perquè faciliti el procés d’ensenyament-
aprenentatge, la participació i la integració de tota la comunitat educativa 

2. Foment de la participació de la comunitat educativa en la vida del centre 
3. La realització d’activitats d’Aprenentatge-Servei. 
4. La realització de sortides escolars que fomentin la convivència fora del centre. 
5. La resolució de conflictes utilitzant la mediació i el diàleg. 
6. El foment d’activitats relacionades amb la solidaritat i la cooperació, festes 

tradicionals, celebracions de dies especials, etc. 
7. Consolidació del PAT 
8. L’orientació i l’acompanyament dels alumnes emprant l’acció tutorial. 
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Cadascun dels objectius s’assoleixen a través d’unes línies d’actuació especificades en el 
Projecte de Direcció , desplegades en estratègies i activitats previstes per a la seva 
consecució i on s’esmenten els agents que les duran a terme, el temps d’execució i els 
indicadors per a la seva avaluació. Aquest plantejament és obert i adaptable a possibles 
modificacions. 
 
A la Programació General Anual (PGA) s’especifiquen aquests objectius i estratègies. 
 

4. 2. Projecte lingüístic 
 
L’Institut Ramon de la Torre té el seu propi projecte lingüístic on es detalla el paper de la 
llengua vehicular -en el nostre cas el català-, l’aprenentatge/ensenyament del castellà i de 
les llengües estrangeres (anglès, francès i alemany), i els aspectes d’organització i de gestió 
que tinguin repercussions lingüístiques.  
 
El projecte lingüístic inclou els recursos que el centre té a disposició per treballar dins el 
marc del plurilingüisme que marca el Departament d’Ensenyament, fent important esment a 
les llengües estrangeres. 
 
El Departament d’Ensenyament va aprovar el nostre projecte “A Plural World”, dins de la 
convocatòria PILE-Pla Integrat de Llengües Estrangeres.  
 
Els objectius i els continguts del projecte estan adreçats a la millora de la competència 
lingüística general de l’alumnat, en el marc d’un projecte lingüístic plurilingüe.  
 
Aquest projecte inclou la possibilitat de fer matèries no lingüístiques, en llengua estrangera, 
principalment l’anglesa. Així doncs, l’alumnat treballa una part de les hores assignades de, 
per exemple, naturals, tecnologia, matemàtiques, visual i plàstica o música (matèries no 
lingüístiques) en anglès. D’aquesta manera es treballa en anglès en un àmbit diferent a la 
matèria de llengua anglesa i es fomenta el seu aprenentatge. 
 
Per tal de fomentar les llengües estrangeres i la competència lingüística general, el centre 
promourà la incorporació de professorat especialitzat que s’adapti a aquesta necessitat de 
centre. El professorat implicat en aquest projecte i els requeriments d’especialitat i llengua 
es detallen curs a curs en el projecte lingüístic del centre i/o PGA.  
 
El Projecte lingüístic resta disponible a consulta a Direcció.  

 

5. Característiques del centre 

5. 1. L’alumnat 
 
Un elevat percentatge d’alumnat és autòcton, però també tenim alguns alumnes de diverses 
nacionalitats. Aquests alumnes provenen, majoritàriament, del Centre i Sudamèrica, del 
Magreb i de la Unió Europea, però també d’Àsia i de la resta d’Europa. 
 
Cal dir també que, actualment, el nombre d’alumnes nouvinguts (de menys de dos anys 
d’escolarització al nostre sistema educatiu) és molt baix. 
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Al centre pot haver alumnes que presentin necessitats educatives especials amb dictamen o 
reconeixement de l’EAP, o alumnes que mostrin necessitats especials, però que no tenen 
informe o dictamen de l’EAP. A més, pot haver alumnat que assisteix a l’Aula d’acollida, 
alumnat que pertany al  PIM (Programa Intensiu de Millora), alumnat amb altes capacitats, 
així com  alumnes que van a la UEC El Taller de Torredembarra. A tots aquests alumnes 
se’ls hi fa un Pla Individualitzat. Per donar a conèixer les necessitats de l’alumnat, es crea 
anualment des del Departament d’Orientació de l’Institut el document Alumnat amb Suport 
Educatiu. 
 
Finalment, tenint en compte totes aquestes dades, l’institut es centra  molt en la diversitat 
significativa del centre i s’inverteixen molts esforços per tal d’atendre a tot l’alumnat, tant en 
aquell que necessita més reforç com en aquell que t é més capacitat per tal de 
potenciar-la.  
 
Tot i que l’índex d’absències  de l’alumnat ha disminuït en els últims anys, gràcies a la 
jornada continuada, el treball dels tutors/es i l’aplicació d’un programa telemàtic de gestió de 
l’assistència  -on s’informa immediatament de les faltes de l’alumnat i l’enviament de SMS a 
les famílies-; continuem treballant en aquest aspecte tan important.  
 
En general, el nivell socioeconòmic  de les famílies de l’alumnat es troba en un nivell mitjà. 
 
L’alumnat que prové de fora del municipi, Creixell o La Pobla de Montornès, utilitza el servei 
de transport escolar de manera gratuïta, que gestiona el Consell Comarcal del 
Tarragonès.  
 

5. 2. Relació amb les famílies i carta de compromís  educatiu 
 
La relació entre les famílies i l’institut és un element clau com a factor d’èxit escolar. Per tal 
d’intensificar aquest vincle, cada grup té assignat un tutor/a, que és el responsable immediat 
de l’acció tutorial conjunta sobre el grup i de la tutoria individual de cada alumne/a.  
 
A més, el centre disposa d’un programa de gestió de faltes i observacions via Int ernet . 
Amb aquest sistema les famílies poden veure de manera immediata, no tan sols les faltes 
d’assistència comeses per l’alumnat, sinó les observacions que el professorat creu 
oportunes comunicar a les famílies, tals com: no fer els deures, no portar el material, notes 
d’exàmens, donar l’enhorabona per una bona tasca, etc. Això fa que la comunicació sigui 
immediata, millorant així el traspàs d’informació. 
 
D’altra banda, les famílies signen la carta de compromís educatiu  de l’institut. El centre i la 
família, conscients que l’educació integral de l’alumne/a implica l’acció conjunta de tots dos, 
signen aquesta carta on s’adquireixen uns compromisos educatius per part del centre i de la 
família. També l’alumnat treballa el contingut d’aquests compromisos durant les sessions de 
tutoria i signa aquest document. 
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5. 3. Personal docent i no docent 
 
L’institut disposa d’un claustre de professorat molt estable ja que més del 90% té plaça al 
centre de manera continuada. Aquest fet ajuda a que el personal docent s’impliqui en el 
funcionament del centre i es comprometi a treballar conjuntament per aconseguir els 
objectius de centre.  
 
Sempre que es consideri necessari, per aquelles places que sigui possible segons la 
normativa vigent i segons els requeriments pedagògics i organitzatius valorats curs a curs, 
la direcció podrà promoure la continuïtat del professorat en plantilla i/o definir les places 
estructurals necessàries per assumir propostes concretes de centre. 
 
Pel que fa al Personal d’Administració i Serveis, comptem amb dos auxiliars administració i 
dos subalterns. A més gaudim d’altres serveis educatius a través de professionals que 
venen algunes hores a la setmana i són: una psicòloga de l’Ajuntament de Torredembarra, 
dos professionals de l’EAP, una infermera del CAP Torredembarra i un vetllador.  
 
D’altra banda, participem també cada any en la convocatòria per rebre auxiliars de conversa 
d’altres països en el nostre centre. Els auxiliars de conversa són un recurs de primer ordre 
per a estimular l'aprenentatge de llengües estrangeres (anglès, francès, alemany) i el 
coneixement d'altres cultures i altres formes d'entendre el món. 
 
A més, som centre de pràctiques del màster de professorat i rebem, al llarg del curs, 
diferents alumnes de la universitat que es formen com a professors.  
 

5. 4. Recursos materials 
 
El centre està dividit en tres plantes i disposa de tots els espais necessaris. D’aquests hi 
destaca la Biblioteca -amb una respectable col·lecció de llibres i dotada amb ordinadors-, 
les dues sales d’estudi, l’aula de projectes, tres aules d’informàtica, dues aules de dibuix, 
l’aula d’acollida, l’aula de música, l’aula d’idiomes, l’aula d’audiovisuals, els laboratoris de 
Física, Química i Ciències Naturals; dos tallers de tecnologia; dos aules de CF 
administració, dotades amb ordinadors; tallers dels CF d’electricitat, dotades amb recursos 
per fer pràctiques elèctriques, gimnàs i vestuaris, dues sales de visites i una sala d’actes. 
 
La Biblioteca  romandrà oberta tots els dies a l’hora de l’esbarjo i per les tardes de dilluns a 
dijous. L’alumnat pot venir al centre a llegir, estudiar, fer treballs en grup i utilitzar els 
ordinadors. Durant aquest horari hi ha un professor/a que gestiona el servei. 
L’alumnat té l’opció de poder ajudar al responsable de la biblioteca, de manera voluntària, a 
les hores d’esbarjo. 
 
Totes les aules  estan equipades amb equips multimèdia  (canó, ordinador i altaveus) i 
alguns espais estan dotats amb pissarres digitals.  
 
El centre promourà el curós manteniment dels equips existents i l’adquisició contínua 
d’equips informàtics adequats al moment, segons recursos econòmics disponibles, 
possibilitats tècniques i necessitats concretes d’aula. La comissió TAC (Tecnologies per a 
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l’Aprenentatge i el Coneixement) juntament amb el coordinador informàtic del centre 
vetllaran perquè això sigui possible. 
 
De la mateixa manera, els espais i les aules específiques (tallers, laboratoris, aula de 
música, aula d’idiomes...) requeriran equipaments específics adequats a la docència pròpia 
de la matèria. Cada departament vetllarà pel manteniment dels espais i dels recursos 
materials, a través del cap de departament i del professorat propi del departament. Això 
també implicarà l’adquisició i la cura del material fungible segons els protocols establerts. 
 

6. El currículum 
 
El currículum per cadascuna de les diferents etapes educatives del centre s’ajustarà a les 
normatives vigents i s’adequarà als diferents canvis proposats des del Departament 
d’Ensenyament. 
 

6. 1. Criteris d’organització pedagògica 
 

6. 1. 1. Organització del professorat 
 
El centre es distribueix en diferents òrgans de govern i coordinació, responsables, equips 
docents i comissions per tal de sistematitzar les activitats del centre, promoure el lideratge 
distributiu, implicar a tot el personal del centre, fomentar el treball en equip i millorar així el 
creixement de motivació i de satisfacció. 
 
Òrgans de govern i de coordinació. Els òrgans que té distribuïts el centre per al seu 
funcionament són:  
 

• Equip directiu 
• consell escolar 
• claustre 
• caps de departament i/o seminari 
• coordinador/a d’ESO i de Batxillerat 
• coordinador/a de Formació Professional 
• coordinador/a d’Informàtica 
• coordinador/a de Llengua i Cohesió Social 
• coordinador/a de Prevenció de Riscos Laborals 
• coordinador/a de Serveis i Activitats Escolars, 
• tutors/es d’ESO 
• tutor/a d’Aula d’Acollida 
• tutors/es de batxillerat 
• tutors/es de cicles formatius  
• tutores de PFI-PTT. 
• A més d’aquests càrrecs, per tal de fomentar el lideratge distributiu , el centre té 

assignades diferents tasques a altres membres de la comunitat : Responsable de 
la Biblioteca, del Conjunt Instrumental i Coral, del Màster de formació de professorat, 
de Mediació, de la Pàgina Web, de Relacions de Projecció externa, del Programa de 
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Qualitat a la Formació Professional, del Projecte de Servei a la Comunitat, de 
Relacions Internacionals, dos tutors tècnics de suport a la disciplina, etc. 

• Equips docents. Estan formats pels tutors/es i professors/es que imparteixen 
matèries comunes i optatives a cada grup. El tutor/a de cada grup dirigeix les 
reunions d’equip docent que es convoquen per parlar del rendiment de l’alumnat, 
l’actitud, detecció de problemes i possibles solucions. 
 

Comissions d’organització pedagògica: 
 
• Comissió de coordinació pedagògica (CCP).  Aquesta comissió està formada per 

la directora, que la presideix, la coordinadora pedagògica, que la dirigeix, els altres 
membres de l’equip directiu, si escau, la coordinació  d’ESO i Batxillerat i els/les 
caps de departament. 
Les funcions són: debatre les qüestions d’organització pedagògica i servir de mitjà 
de comunicació entre l’equip directiu i la resta del claustre. 
 

• Comissió d’atenció a la diversitat. (CAD).  Aquesta comissió està formada per la 
directora, que la presideix, la coordinadora pedagògica, que la dirigeix, la 
coordinació d’ESO i Batxillerat, els/les caps de departament de les matèries 
instrumentals, professor/a d’orientació educativa, mestre de pedagogia terapèutica, 
el/la professional de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica i la tutora 
de l’aula d’acollida. 
Aquesta comissió té la funció de planificar, promoure i fer el seguiment de les 
actuacions pertinents per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
l’alumnat. 
 

• Comissió de coordinació tutorial (CCT) .  Aquesta comissió està formada pels 
tutors/es del grups. La coordinadora pedagògica presidirà i coordinarà, amb l’ajut de 
la coordinadora d’ESO i de Batxillerat i l’Orientadora, les reunions. Les funcions de la 
comissió de coordinació tutorial són: valorar les accions empreses des del PAT, fer 
difusió de bones pràctiques o experiències i posada en comú de diferents 
informacions. 
 

El centre organitzarà cada curs comissions i equips de treball de professorat segons les 
necessitats, relacionades amb les TAC, convivència, de nivell, de millora del PAT, etc. 
Aquestes comissions es concreten a les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de 
Centre) i s’exposen detalladament a la PGA segons els requisits i possibilitats del curs.  
  

6. 1. 2. Organització de l’alumnat 
 
Per tal d’afavorir l’educació inclusiva i millorar la cohesió social, la configuració dels grups 
d’alumnat  a l’ESO es realitzarà, preferentment, atenent criteris d’heterogeneïtat, que 
permetin la integració de l’alumnat en el grup, sobretot en els primers cursos. 
 
D’altra banda, el centre contempla l’atenció a la diversitat de l’alumnat en totes les seves 
variants, tant a alumnat amb altes capacitats, com a alumnat amb necessitats educatives 
específiques. D’acord amb aquest criteri, la distribució d’alumnat als diferents grups-classe 
també es realitzarà en funció de la tipologia i ritmes de treball i estudi de l’alumnat, 
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potenciant l’excel·lència o diversitat a l’alça i també recolzant a aquell alumnat que 
necessita un reforç i ajuda més específics. A la PGA del centre s’especificarà la distribució. 
 
La composició de cada agrupament d’alumnat es revisarà pel centre durant el curs, en 
funció de les necessitats de l’alumnat i dels resultats de l’avaluació contínua. 
 
A principi de curs, cada grup elegeix els seus representants: el delegat/da i subdelegat/da . 
El conjunt de delegats/des de cada grup forma el consell de delegats/des . 
 

6. 1. 3. Atenció a la diversitat 
 
El nostre centre dedica molts esforços a atendre correctament la diversitat de l’alumnat. 
Aquest fet ens permet millorar la convivència i els rendiments acadèmics. A continuació 
especifiquem les diferents mesures d’atenció a la diversitat que es porten a terme: 
 

• Atenció a l’aula . Les primeres mesures d’atenció a la diversitat de l’alumnat s’han 
d’aplicar a l’aula, per part del professorat de les diferents matèries, ajustant la 
programació a les necessitats de l’alumnat de cada classe, diversificant els 
procediments i les activitats d’avaluació per facilitar l’avaluació contínua, d’acord 
amb els objectius programats i l’assoliment de les competències bàsiques, i regular 
el procés d’aprenentatge de l’alumnat. 
 

• Programa Intensiu de Millora (PIM).  És una mesura específica d’atenció a la 
diversitat adreçada a l’alumnat dels primers cursos d’ESO, per promoure la millora i 
el reforç de les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic i de l’àmbit matemàtic, tot 
intensificant la dedicació horària lectiva dels alumnes en aquests àmbits i mitjançant 
l’aplicació de metodologies que afavoreixin un aprenentatge més personalitzat i 
adequat a les seves necessitats educatives.  
 

• Agrupaments flexibles . S’organitzen agrupaments flexibles en les matèries 
instrumentals (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura i 
Matemàtiques). S’agrupen per nivell acadèmic per tal de reduir els alumnes que 
configuren cada grup i millorar l’ensenyament-aprenentatge d’aquells alumnes que 
més ho necessiten o potenciar el rendiment d’aquells alumnes que tenen un bon 
nivell. 
 

• Desdoblaments . El grup classe es divideix en dos i s’ofereix una atenció més 
directa amb la meitat del grup. 
 

• Atencions individualitzades . La orientadora, el mestre de pedagogia terapèutica i 
altres professors/es, depenent dels recursos, duran a terme les atencions 
individualitzades dins de l’aula ordinària. 

 
• Intervenció de dos professors a l’aula  

 
• Atenció a l’alumnat nouvingut. Aula d’acollida (AA)  

 
• Altres. Segons necessitats i possibilitat de recursos. 
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Aquestes necessitats d’atenció a la diversitat requeriran la implicació de tot el professorat 
del centre i molt especialment del professorat que ocupi llocs de treball específics, 
estructurals o no, d’atenció a la diversitat, així com el mestre terapeuta, l’orientadora del 
centre, el professor/a de l’aula d’acollida o suport lingüístic. El centre promourà aquesta 
dedicació expressa. 

 

6. 2. L’avaluació i la promoció 
 
L'avaluació ha de permetre que tant els professors (avaluació formativa) com els alumnes 
(avaluació formadora) puguin conèixer com s'està produint el procés d'aprenentatge, 
identificar els avenços i les dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu, i 
prendre les decisions oportunes per regular-lo. Amb aquesta finalitat, els alumnes han de 
conèixer els objectius d'aprenentatge, i els criteris i procediments amb què se'ls avaluarà. 
 
L’avaluació de l’alumne és una part essencial del seu procés d’aprenentatge amb un 
enfocament global, continuat, integrador i inclusiu. L’avaluació formativa adquireix un 
caràcter fonamental i orientador a l’hora d’analitzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica 
docent de l’etapa educativa per aconseguir els objectius d’aprenentatge que estableix el 
currículum.  
 
La finalitat de l’avaluació és identificar les necessitats educatives de cada alumne mitjançant 
l’avaluació inicial, informar sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge amb 
l’avaluació contínua i formativa, comprovar els progressos i dificultats de cada alumne/a, i 
prendre les decisions oportunes per regular el procés d’ensenyament-aprenentatge, a fi que 
l'alumnat pugui continuar amb èxit el seu aprenentatge. 
 
A principi de curs, cada professor/a informa l’alumnat dels objectius, dels criteris d’avaluació 
i dels percentatges que cada apartat aporta a la qualificació global. En l’avaluació, s’utilitzen 
procediments variats i continuats: valoració de les activitats diàries, dels deures i treballs, de 
l'actitud davant l'aprenentatge, proves objectives, proves globals i de relació, quaderns de 
pràctiques, autoavaluació i avaluació recíproca, etc. 
 
L’avaluació de l’alumnat que ha disposat, a més de les mesures generals, de mesures 
específiques o extraordinàries d’atenció a la diversitat, s’ha de fer en relació amb aquestes 
mesures.  
 
Sessions i concrecions d’avaluació: 
 

• Preavaluació o avaluació inicial :  
 
Aquesta avaluació és prescriptiva durant el primer trimestre de 1r i 4t curs d’ESO, 
però, donada la importància d’aquesta avaluació, es fa a tots els cursos de l’ESO i 
Batxillerat, així com als primers cursos de Cicles Formatius.  
 
La funció bàsica d’aquesta avaluació és conèixer el nivell d’aprenentatge de cada 
alumne/a, detectar a temps possibles dificultats i donar pautes per superar-les. 
L’equip docent es reuneix i realitza un informe individual per entregar a les famílies. 
En l’informe es contempla els progressos de l’alumnat respecte l’assoliment de 
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continguts i hàbits de treball:  fer els deures, portar el material, mostrar interès... i 
també sobre l’actitud. 
 
En l’avaluació inicial de l’alumnat de 1r curs d’ESO es tindrà en compte l’avaluació 
de les activitats de reforç fetes durant l’estiu per l’alumnat procedent de 6è de 
primària. 
 

• Sessions d’avaluació trimestrals:  
 
La sessió d'avaluació és la reunió de l'equip docent, coordinada pel professor o 
professora que exerceix la tutoria, per intercanviar informació, valorar els 
aprenentatges de cada alumne/a, fer el seguiment i prendre decisions sobre el 
procés d'aprenentatge de l'alumnat. 
 
També poden participar en les sessions d'avaluació altres professors amb 
responsabilitats de coordinació pedagògica i altres professionals que intervinguin en 
el procés d'ensenyament i aprenentatge de l'alumnat. 
 
A les sessions d'avaluació, l'equip docent ha d'acordar les decisions que consideri 
necessàries per facilitar el procés d'aprenentatge de l'alumnat. 
 
La persona tutora ha de coordinar i presidir les reunions d'avaluació del seu grup 
d'alumnes, aixecar acta del seu desenvolupament, fer-hi constar els acords presos, i 
vehicular l'intercanvi d'informació amb els pares, mares o representants legals de 
cadascun dels alumnes. 
 
En acabar el trimestre, es lliura a les famílies el butlletí amb les notes obtingudes de 
cada matèria.  
 

• Reforç i recuperacions al llarg del curs 
 
Les programacions de cada matèria han d'incloure els criteris d'avaluació i les 
activitats d'avaluació i de recuperació previstes al llarg del curs. 
 
El professor/a de cada matèria, amb la finalitat de garantir l'adquisició dels 
aprenentatges imprescindibles per prosseguir el procés educatiu amb èxit, quan 
durant el procés d'avaluació contínua detecti que l'alumnat no progressa 
adequadament, en qualsevol moment del curs, ha d'establir les mesures pertinents 
de reforç educatiu i la realització d'activitats de recuperació.  
 
En les actes de les sessions d'avaluació realitzades al llarg del curs hi ha d'haver 
constància expressa dels resultats obtinguts per l'alumnat en les activitats de 
recuperació esmentades. 
 

• Avaluació final ordinària al juny  
 
En la darrera avaluació ordinària del curs escolar del mes de juny, l’equip docent ha 
de valorar els resultats obtinguts per l’alumnat, tant pel que fa als ensenyaments 
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realitzats al llarg del curs, com a les activitats o proves de recuperació d’avaluacions 
anteriors realitzades en el mateix període. 
 
A partir del conjunt de dades d’avaluació obtingudes al llarg del curs, i de les 
recuperacions, si escau, el professor o professora de cada matèria ha d’atorgar a 
cada alumne/a una qualificació final d’avaluació ordinària, tenint en compte els 
criteris d’avaluació de cada matèria. 
 
A partir dels resultats obtinguts per cada alumne/a en l’avaluació final ordinària, 
l’equip docent ha de prendre les decisions oportunes sobre el pas de curs o, si 
escau, de superació de l’etapa. 
 
Pel que fa a les decisions sobre pas de curs o superació de l’etapa, el professorat 
seguirà els criteris del document de centre: Acords de centre sobre pas de curs i 
assoliment de l’etapa a l’ESO.  
 
Per a l’alumnat que hagi obtingut una avaluació negativa en algunes matèries, els 
centres proposaran activitats de recuperació que s’han de realitzar al llarg de l’estiu. 
Així mateix, també es poden proposar activitats de consolidació dels aprenentatges 
per a l’alumnat que hagi obtingut una avaluació positiva. 
 
Les famílies rebran informació escrita sobre els resultats de la qualificació final de 
l’avaluació ordinària del mes de juny. Per a l’alumnat amb matèries pendents 
aquesta informació inclourà una referència explícita a les activitats de recuperació 
que es proposen i a les proves extraordinàries a què s’ha de presentar. També 
s’informarà a les famílies en el cas que es proposin activitats de consolidació 
d’aprenentatges a l’alumnat que hagi obtingut una avaluació positiva. 
 

• Activitats de recuperació i consolidació durant l’e stiu  
 
Els departaments didàctics han d’establir les tasques que corresponen a les 
activitats de recuperació i consolidació amb un enfocament globalitzat en la mesura 
que sigui possible. Les activitats de recuperació són obligatòries per aquell alumnat 
amb la matèria suspesa i s’han d’entregar el dia de les proves extraordinàries. Les 
activitats de consolidació són de lliure elecció per l’alumnat que té la matèria 
aprovada, però es tindran en compte en la primera avaluació. 
 
Totes les activitats es pengen a la pàgina web del centre per tal que l’alumnat i la 
família puguin consultar-les. 
 

• Proves extraordinàries  
 
Per tal que l’alumnat pugui recuperar les matèries que han tingut avaluació negativa 
en l’avaluació final ordinària del mes de juny, s’organitzen proves extraordinàries 
d’avaluació en els primers dies del mes de setembre, d’acord amb les dates que 
determini el calendari escolar anual. 
 
Les proves extraordinàries d’avaluació de cada matèria les ha d’elaborar i qualificar 
el departament didàctic corresponent, d’acord amb la programació dels currículums 
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dels quals són responsables. La preparació i elaboració de les proves 
extraordinàries s’ha de realitzar abans de finals del mes de juny. 
 
Les proves extraordinàries s’han de realitzar al mateix centre on l’alumne/a ha 
assistit durant tot el crus escolar. Són totes aquelles activitats d’avaluació (escrites o 
orals).  
 
En les proves extraordinàries s’han d’incloure també les d’aquelles matèries de 
cursos anteriors que l’alumnat pugui tenir encara pendents. 
 

• Avaluació final extraordinària al setembre  
 

En el context de l’avaluació contínua, la qualificació final extraordinària ha de ser el 
resultat global obtingut a partir de la valoració de tres elements: 
 

- L’evolució de l’alumne/a durant el curs. 
- Les activitats de recuperació que s’hagi proposat realitzar al llarg de l’estiu. 
- Els resultats de la prova extraordinària. 

 
En la sessió d’avaluació final extraordinària, vistos els resultats obtinguts per cada 
alumne/a, l’equip docent ha de prendre les decisions definitives respecte a la 
superació de les matèries i decidir l’alumnat que finalment passa de curs o supera 
l’etapa. 
 
Pel que fa a les decisions sobre pas de curs o superació de l’etapa, el professorat 
seguirà els criteris del document de centre: Acords de centre sobre pas de curs i 
assoliment de l’etapa a l’ESO.  
 

• Recuperació de matèries pendents de cursos anterior s 
 

Segons normativa, l'equip docent ha d'establir mesures de reforç i suport en la 
programació del curs següent per a l'alumnat que passi de curs sense haver superat 
totes les matèries. Aquestes mesures no poden consistir simplement en la superació 
d'una prova. 
 
Aquestes mesures concretes s’han d’adoptar tant si les matèries tenen continuïtat en 
el curs següent com si no, si bé aquest fet és rellevant a l’hora de definir les activitats 
concretes adreçades a l’alumnat.  
 
Aquestes mesures i els criteris de superació de matèries pendents han de formar 
part de la programació de les matèries establerta pels departaments didàctics i han 
de tenir en compte les competències bàsiques o aprenentatges clau.  
 
A més de les activitats de recuperació que el professorat consideri necessàries, 
s’estableix una setmana de recuperacions durant el mes de gener, en la que, dins 
l’horari de classe establert, l’alumnat amb matèries suspeses tindrà l’oportunitat de 
recuperar.  
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De la programació i resultats d’aquestes mesures s’informarà l’alumnat i les seves 
famílies i en quedarà constància a les actes d’avaluació trimestrals al llarg del curs, 
si s’escau, i prescriptivament a les actes de qualificacions finals, tant ordinàries com 
extraordinàries, en el model de les quals hi ha una columna destinada a l’efecte.  
 
Els alumnes que no passin de curs han de romandre un any més en el mateix curs. 
Aquesta mesura haurà d'anar acompanyada d'un pla específic personalitzat, orientat 
a superar les dificultats detectades en el curs anterior. 

 
L’avaluació de batxillerat i Cicles Formatius es regiran també per la normativa vigent en 
cada cas. 
 
En aquest apartat s’han especificat els criteris generals adoptats pel centre respecte a 
l’avaluació, tal com diu la normativa: “Els centres docents han d'incloure en el seu projecte 
educatiu els criteris generals adoptats respecte a l'avaluació i el pas de curs de l'alumnat, 
respecte a l'acreditació de l'etapa i respecte al disseny d'activitats d'avaluació i de 
recuperació”.  
  
Els criteris més específics respecte a l’avaluació es concreten en el document: Acords de 
centre sobre pas de curs i assoliment de l’etapa a l’ESO. 
 

7. La inclusió 
 

7. 1. El Pla d’acollida 
 
Durant el mes de setembre i, especialment, dins de l’àmbit de tutoria, l’alumnat necessita 
situar-se a l’institut. Per aquest fet, els tutors/es són els encarregats de traspassar 
informació d’importància tant a l’alumnat com a les famílies.  
 
Dins del Pla d’acollida de l’alumnat es treballen aspectes tals com el professorat que els hi 
donarà classe, l’horari, les matèries, la Carta de compromís educatiu, les normes de 
convivència, el protocol disciplinari, els diferents espais del centre, etc. 
 
D’aquests aspectes se n’informa a les famílies a la reunió d’inici de curs amb els tutors/es.  
 

7. 2. Alumnat nouvingut o incorporat al llarg del c urs 
 
La matrícula viva fa que, al llarg del curs, es puguin matricular nous alumnes al centre. Com 
que aquests no han rebut la informació a l’inici de curs, el tutor/a assignat traspassarà la 
informació a l’alumnat i a la família. També informarà sobre el nou alumne/a a l’equip 
docent. 
 
En el cas que l’alumnat nouvingut sigui de procedència estrangera, a més també li atendrà 
la tutora de l’Aula d’acollida, qui el rebrà i decidirà quines són les actuacions a seguir.   
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8. La convivència 
 
Les mesures de promoció de la convivència  al centre es treballen fonamentalment des 
de l’acció tutorial realitzant diferents tasques.  
 
Totes les mesures es recullen dins les NOFC i PGA, tot i que cal destacar les següents:  
 

• Carta de compromís educatiu:  les famílies signen la carta de compromís educatiu 
de l’institut. El centre i la família, conscients que l’educació integral de l’alumne/a 
implica l’acció conjunta de tots dos, signen aquesta carta on s’adquireixen uns 
compromisos educatius per part del centre i de la família. També l’alumnat treballa el 
contingut d’aquests compromisos durant les sessions de tutoria i signa aquest 
document. 
 

• Normes de convivència: des de les tutories es fa un treball exhaustiu sobre les 
normes de convivència acordades per l’equip docent del centre. És feina de tot el 
personal docent i no docent que aquestes es duguin a terme correctament, així com 
la implicació de les famílies en el compliment i respecte cap a elles.  

 
• Protocol de disciplina: aquest protocol es posa en marxa quan es detecten 

incidències disciplinàries per accions contràries a les normes de convivència.  
 

• Educació en valors i educació emocional 
L’educació en valors i l’educació emocional són elements bàsics per promoure la 
convivència i el respecte per un/a mateix/a i pels altres. 
 
D’aquesta manera, el foment de l’autoconeixement, dels valors, de creure en les 
capacitats pròpies i dels altres ens ajudarà a mantenir un bon clima de centre i un 
bon benestar individual de tota la comunitat educativa. 
 
El professorat, tutors/es i centre treballaran aquests àmbits i promouran també la 
participació de l’alumnat en les activitats realitzades al centre (concursos, jornades, 
festes, etc) i externes (sortides de convivència, excursions, concursos externs...). 
 

• Altres  procediments per a la promoció de la convivència al centre són: 
 

- El servei de mediació, que treballa per a fomentar la convivència i la resolució 
pacífica dels conflictes. 

- El suport de les tutories tècniques de disciplina, les funcions de les quals són 
informar les famílies, amb una periodicitat setmanal i/o diària, sobre el procés 
d’aprenentatge de l’alumnat i de totes les incidències relacionades amb la 
vida escolar al centre. 

- L’acció de la comissió de convivència/comissió de disciplina/comissió de 
delegats. 

- Promoció de la participació de l’alumnat en activitats realitzades en el centre. 
- Realització de sortides de convivència per afavorir la coneixença i el respecte 

entre l’alumnat del centre. 
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- Realització d’activitats de centre i xerrades encaminades a la prevenció de 
l’assetjament entre iguals i ciberbulling. 

 
L’aplicació de mesures correctores i sancionadores de les conductes i faltes comeses per 
l’alumnat contra la convivència en el centre ha de contribuir a la millora del procés educatiu. 
 
A tals efectes, la direcció del centre ha establert un protocol de disciplina, amb mesures 
correctores i sancionadores, que s’especifica en la PGA del centre. 
 
Les mesures correctores  són aquelles que corregeixen els actes o conductes perjudicials 
per a la convivència en el centre. La seva aplicació és competència del professorat afectat i, 
en el seu lloc, donant suport a la resolució del conflicte, el tutor/a tècnic de disciplina i 
direcció, especialment des de la prefectura d’estudis. 
 
En tot cas, la direcció podrà sol·licitar la col·laboració de tot el professorat del centre en 
l’aplicació de mesures correctores a l’alumnat. 
 
Les mesures correctores són graduals en funció de la comissió reiterada dels actes o 
conductes que les motiven. Algunes de les accions correctores  d’utilitat social per al centre, 
dins o fora de l’horari escolar, són l’assistència a l’aula d’estudi durant algunes tardes i la 
realització de tasques de neteja d’aules, passadissos i patis. També es tenen en compte 
aquelles mesures correctores que incideixen en la millora conducto-emocional i acadèmica 
de l’alumnat. 
 
La comissió de faltes o conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, o 
en el seu defecte l’acumulació de faltes lleus, implica unes mesures sancionadores i la 
incoació d’un expedient disciplinari .  
 
Correspon a la direcció del centre, especialment prefectura d’estudis i amb el suport de 
Tutoria Tècnica,  imposar la sanció que cregui convenient en l’expedient incoat a l’efecte. 
 
Les mesures sancionadores comporten la suspensió provisional, durant un temps a 
determinar, d’assistència i, si escau, el rescabalament dels danys que s’estableixi de 
manera complementària en la resolució del mateix expedient i d’altres que es cregui 
convenient. 
 
Les famílies han de respectar i col.laborar en l’aplicació de les mesures correctores i 
sancionadores ja que és competència del centre imposar aquelles que cregui convenient pel 
bé de l’alumnat. 
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9. L’orientació i la tutoria 
 

9. 1. Objectius de l’orientació i seguiment de l’al umne/a 
 
L’orientació en el nostre centre compren tres àmbits de treball: 
 

• L’orientació personal:  pretén afavorir el desenvolupament harmònic de la 
personalitat de l'alumnat. Contribuir a la formació integral de l‛alumnat, facilitant-li el 
seu autoconeixement en l‛àmbit de les aptituds, personalitat i interessos, col·laborant 
en el desenvolupament de criteris propis. 

• L’orientació escolar:  pretén trobar en cada cas recursos que millorin l’aprenentatge 
i ajudar a l'alumnat a prendre decisions a l'hora de definir el seu itinerari educatiu. 

• L’orientació professional:  pretén ajudar l‛alumnat a fer una elecció equilibrada de 
posteriors especialitzacions en la seva professió i també d’estudis futurs. 
 

Així doncs, treballant aquests aspectes, es millora l’orientació acadèmica, personal i 
professional de l’alumnat; el rendiment acadèmic de l’alumnat, la convivència i es minimitza 
l’abandonament escolar. 
 
Per a dur a terme una bona orientació de l’alumnat, es prioritza l’estabilitat dels equips 
docents, així com de tutor o tutora. A més a més, es creen activitats dins del PAT per tractar 
en detall tots els punts de l’orientació. 
 

9. 2. Pla d’acció tutorial 
 
La tutoria, com a funció pròpia de la docència, ha de "contribuir, en col·laboració amb les 
famílies, al desenvolupament personal i social de l'alumnat en els aspectes intel·lectual, 
emocional i moral", com indica l'article 15 del Decret 102/2010, d'autonomia de centres, i, 
per tant, aquesta acció docent ha de tenir garantits l'espai i el temps específics per treballar 
el currículum de manera que afavoreixi l'aprenentatge i l’orientació educativa i acció tutorial 
a l'ESO, el desenvolupament de l'autonomia i la formació integral de l'alumne/a.  
 
L'acció tutorial ha de ser plantejada com un conjunt d'activitats educatives interrelacionades, 
que es destinin a l'entrenament i l'hàbit de les competències següents: 
 

• Aprendre a ser un/a mateix/a amb confiança, responsabilitat, seguretat, 
autoconeixement, constància i autoestima. 

 
• Aprendre a ser autònom/a a partir de la cura d'un/a mateix/a i de l'entorn, de 

participar i orientar-se en la presa de decisions en l'espai i en el temps. 
 

• Aprendre a aprendre amb hàbits de treball, pautes d'estudi, capacitat d'esforç, 
disciplina, atenció, reflexió, escolta activa, pensament divergent, crític i creatiu. 

 
• Aprendre a comunicar-se a partir de l'expressió de les pròpies emocions, sentiments, 

necessitats i idees, capaç de conversar en grup per construir, tenint en compte la 
comunicació verbal però també la no verbal. 
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• Aprendre a viure junts a partir de les relacions amb els/les altres, el treball de 

cooperació, la comprensió i interacció amb la realitat social i el valor i respecte per 
les diferències. 

 
El treball d'aquestes competències queda recollit en el Pla d’Acció Tutorial (PAT)  del 
centre. Les activitats que es plantegen en el PAT es revisen anualment per tal de poder 
atendre millor les necessitats de cada un dels alumnes del centre i així poder contribuir al 
seu creixement i desenvolupament integral i complet. 
 
El PAT del centre és un document obert, en el qual es tracen unes línies a seguir i es 
proposen una sèrie d’activitats que poden canviar, adaptant-se a les circumstàncies de cada 
curs acadèmic (diversitat d’alumnat i professorat, situacions socials diferents, etc).  
 
De totes maneres, els eixos generals del PAT són els següents: 
 

• A primer cicle, els objectius que s' assoliran aniran encaminats a la socialització de 
l’alumnat i a la seva integració en de la dinàmica del centre i també a l’adquisició de 
tècniques d’estudi i d’hàbits bàsics. 

• A segon cicle, els objectius s’aniran centrant, sobretot, en l’orientació personal i 
acadèmica.  

• Pel que fa a Batxillerat i Cicles Formatius estaran centrats en l'orientació professional 
i acadèmica de l’alumnat, així com en la realització del Treball de Recerca a 
Batxillerat. 

 
La prevenció de l'abandonament escolar  és una prioritat de l'acció tutorial. En aquest 
sentit, els tutors/es, principalment, i l’equip docent en general, donen resposta a la diversitat 
de ritmes, nivells i estils d'aprenentatge i a les diferents situacions personals mitjançant la 
detecció precoç de les dificultats i les potencialitats de l’alumnat. Així mateix, promou la 
continuïtat de l’alumnat cap a les diverses opcions dels estudis postobligatoris existents 
d'acord amb les seves possibilitats i interessos.  
 
El centre utilitza un programa de gestió de faltes via Internet que permet que les famílies 
estiguin informades de manera immediata, no tan sols de les faltes d’assistència comeses 
per l’alumnat, sinó també de les observacions que el professorat creu oportunes comunicar 
a les famílies, tals com: no fer els deures, no portar el material, notes d’exàmens, donar 
l’enhorabona per una bona tasca, etc.  
 
Els tutors/es aprofiten aquest programa per detectar, també, l’índex de faltes de l’alumnat. 
Amb aquestes dades, es posa en marxa el Protocol de Control de l’Assistència i 
l’Absentisme de l’alumnat. Aquest protocol, disponible a Direcció, recull el dret de 
l’alumnat a l’escolarització i el deure d’assistir a classe, així com les  mesures i estratègies 
de seguiment i orientació de l’alumnat en risc d’absentisme.  
 
 
 
 



  
 

 

 

PEC 25 
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

 

10. L’avaluació interna 
 

10. 1. Indicadors del progrés 
 
Els objectius a assolir en el centre es concreten en el Projecte de Direcció i en la PGA del 
centre.  
 
En la Memòria Anual de centre i en les memòries de cada departament es recolliran les 
accions realitzades durant el curs per tal d’aconseguir els objectius proposats. 
 
L’avaluació de la consecució dels objectius es fonamenta en els indicadors especificats en 
el Projecte de Direcció i en la PGA. 
 
Els indicadors ens permetran recollir i analitzar dades sobre: 

 
• Resultats acadèmics interns . El centre valorarà trimestralment els resultats 

acadèmics de tots els grups-classe i en farà un traspàs al professorat per tal de 
prendre les mesures oportunes i millorar acadèmicament el rendiment del nostre 
alumnat. 
 
El centre pot realitzar altres proves per mesurar el nivell competencial de l’alumnat. 

 
• Resultats acadèmics externs . Resultats de proves externes. 

 
- Prova d’avaluació de 4t d’ESO:  es realitza de manera oficial a tots els 

centres de Catalunya durant el mes de febrer. S’avaluaran les competències 
en llengua catalana, castellana i anglesa, la competència matemàtica i la 
competència científico-tècnica.  

- PAU:  Prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat. 
 

El centre inclourà la resta de proves competencials que el departament proposi. 
 

• Convivència  en el centre . Segons el protocol de convivència i disciplina del centre. 
 

• Assistència de l’alumnat.  
 

• Projectes d’innovació. Consolidació i iniciació de diferents projectes. 
 

• Millores pedagògiques . Relacionades amb l’aplicació de les diferents propostes a 
l’aula o centre (evolució dels projectes de centre, nombre d’alumnes participants, 
etc). 

 
• Altres . 
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11. La projecció externa 
 
El centre rep alumnes de cinc escoles diferents: l’Escola l’Antina, l’Escola Antoni Roig i 
l’Escola Molí de Vent de Torredembarra; l’Escola Les Eres de Creixell i l’Escola Els 
Ametllers de la Pobla de Montornès.  
 
El centre manté un contacte directe amb les escoles, l’Institut Torredembarra, l’Ajuntament, 
la Biblioteca Mestra Maria Antònia i els ens locals. També, participem en el Pla Educatiu 
d’Entorn. 
 

11. 1. Coordinació primària-secundària 
 
Anualment es realitzen, com a mínim, dues coordinacions entre les 5 escoles de primària i 
l’institut. En aquestes coordinacions, la Coordinadora Pedagògica i l’Orientadora del centre 
es reuneixen amb membres de l’equip directiu i tutors/es de 6è de les escoles de primària, 
quan és necessari, també assisteix un membre de l’EAP.  
 
Els temes tractats en les coordinacions són els següents: 
 
Coordinació inicial ( abans del 30 de juny) 
 
Es fa un traspàs de la informació dels alumnes de 6è que han d’assistir al centre el curs 
següent. D’aquesta manera es donen a conèixer les adequacions metodològiques i 
didàctiques que han portat a terme els equips de docents de primària. Pel que fa a 
l’alumnat, el traspàs d'informació ha d'incloure els paràmetres següents: 
 

• Nivells competencials assolits. 
• Capacitats, habilitats i interessos personals. 
• Desenvolupament personal i social. 
• Mesures d'atenció i de suport que ha rebut al llarg de la primària.  
• Mesures d'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE). 

 
A més, els centres de primària faciliten: 
 

• La llista d'alumnes de 6è amb activitats de reforç d'estiu. Aquestes activitats són de 
caràcter obligatori per a l’alumnat que no ha assolit un nivell satisfactori en les 
competències de l'àmbit lingüístic o de l'àmbit matemàtic, i es tenen en compte en 
l'avaluació inicial de 1r d'ESO. 

• Les escoles de primària i els instituts s’han posat d’acord per tal que les escoles 
facilitin al seu alumnat de 6è els deures d’estiu que han de lliurar al setembre als 
instituts. 

• Una còpia de l'historial acadèmic de l'alumne/a i de l'informe individualitzat, amb la 
informació que es consideri convenient per a la millor incorporació a la nova etapa 
educativa. 

• Els resultats de les proves de competències bàsiques de 6è. 
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• La informació de l’alumnat amb necessitats educatives especials, específiques, amb 
altes capacitats o trastorns d'aprenentatge. Si cal, s'ha de demanar l'assessorament 
del o de la professional de l'EAP que n'hagi fet el seguiment en l'educació primària. 

 
Coordinació posterior ( en acabar el primer trimestre del curs següent) 
 
Quan l’alumnat ja ha passat a 1r d'ESO, la Orientadora i la Coordinadora Pedagògica, 
tornen als centres de primària per tal de traspassar informació sobre el procés d’adaptació a 
l’institut i l’evolució en els aprenentatges de l’alumnat. La documentació que s’aporta a la 
coordinació és la següent: 
 

• Informe individual de l’alumne/a, on s’informa sobre aspectes generals, aspectes 
acadèmics, competència en llengua catalana, competència en llengua castellana i 
competència matemàtica. 

• Informe general de centre, on els punts detallats en els informes individuals es 
globalitzen per a oferir una visió de centre. 

• Notes del primer trimestre: aquestes són importants, ja que d’aquesta manera, les 
escoles de primària veuen l’evolució en totes les matèries i poden comparar els 
resultats acadèmics de l’alumnat del seu centre amb el de la resta d’alumnes del 
nivell. 

 

11. 2. El centre i els mitjans de projecció externa . 
 
El centre procurarà participar activament en les diferents propostes relacionades des de les 
entitats locals (ajuntament i altres institucions, escoles, ràdios i premsa local...) que permetin 
situar l’institut en el seu entorn més proper.  
 
De la mateixa manera, aquesta projecció es realitzarà des dels mitjans propis de projecció 
de l’institut i molt especialment des de la web del centre. També es valorarà positivament la 
participació en les diferents xarxes socials d’ús majoritari en la societat actual i que apropen 
el centre al nostre alumnat i a les seves famílies. 
 

11. 3. Premis i concursos 
 
El centre incentiva i motiva al seu alumnat a participar en diferents certàmens i concursos 
que puguin reconèixer el seu esforç, les seves qualitats i els coneixements adquirits. Tenim 
el plaer de recollir premis al llarg del curs escolar. 
 
D’altra banda, el centre també organitza concursos: concursos literaris, matemàtics, de 
dibuix, de lectura en veu alta, etc. 
 
També l’Institut Ramon de la Torre reconeix i premia a l’alumnat que obté millors 
qualificacions. 
 
Els premis i guardons recollits al llarg del curs es publiquen als diferents mitjans de difusió 
del centre i es fa traspàs també a altres mitjans externs. 
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12. Projectes del centre 
 
L’Institut Ramon de la Torre aposta per treballar amb projectes que milloren notablement la 
qualitat de l’ensenyament.  
 
Tot seguit es pot trobar una correlació dels projectes realitzats a l’institut. Com es pot 
comprovar, el tarannà del centre és ser un institut innovador, actualitzat, vinculat amb 
l’entorn i, en definitiva, viu. 
 
 
Alguns dels nostres Projectes d’Innovació Pedagògic a i plans de centre són: 
 

• Pla lector. És prioritari treballar la lectura des de totes les matèries i no només des 
de les matèries lingüístiques per tal d’aconseguir millorar la competència lectora i 
lingüística del nostre alumnat. Amb aquest objectiu ens vam plantejar iniciar aquest 
projecte al curs 2011-2012 per tal que l’alumnat dediqués més hores a la lectura i 
millorés la seva competència lectora. 

 
En el nostre cas, les matèries d’Alternativa a la religió i Cultura i valors ètics, estan 
dissenyades per fomentar, específicament, la lectura. Es realitza durant una hora o 
dues a la setmana per part del professorat de diferents especialitats que és el 
responsable de la gestió del Pla lector amb el seu alumnat. L’alumnat llegirà en 
aquestes hores tant llibres en llengua catalana, castellana o llengua estrangera, com 
articles de diaris o textos interessants, per participar a posteriori en un debat.  

 
• Projecte Biblionautes. Aprenentatge Servei (ApS). El Projecte Biblionautes es va 

iniciar al curs 2006-2007 gràcies a l’inici del projecte d’Innovació Biblioteca Escolar 
Puntedu: 2006-2009. Els Biblionautes són alumnat del nostre centre que, de forma 
voluntària, cooperen en les tasques de la biblioteca i en la seva dinamització. 

 
• Projecte A Plural World . Pla Integrat de Llengües Estrangeres (PILE 2012-

2014). Aquest projecte va ser seleccionat pel Departament d’Ensenyament en la 
convocatòria PILE 2012-2014 i hem continuat amb el projecte iniciat. 

 
Els objectius i els continguts del projecte estan adreçats a la millora de la 
competència lingüística general de l’alumnat, en el marc d’un projecte lingüístic 
plurilingüe. L’alumnat d’ESO  hi participarà a través de les diferents matèries 
lingüístiques, de l’ensenyament i l’aprenentatge de tots o alguns del continguts d’una 
àrea no lingüística en anglès i des de les diverses accions tranversals de centre.  

 
El professorat implicat i els requeriments d’especialitat i llengua es detallen curs a 
curs en el projecte lingüístic del centre i/o PGA. 
 

• Projecte Intercanvi cultural amb un institut d’Alem anya. Des de l’any 2009 el 
Departament de Llengües Estrangeres realitza intercanvis amb un institut alemany.  
Aquest projecte té com objectius principals permetre que l’alumnat del nostre centre 
practiqui l'alemany i l'anglès amb l’alumnat alemany, i tanmateix coneguin el seu 
país i cultura.  
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• Projecte Explica’t. Aprenentatge i Servei (ApS). Durant el curs 2013-2014 s’inicia 

aquest nou projecte. L’objectiu principal és millorar la comunicació oral de l’alumnat 
fent activitats de servei a la comunitat. Algunes d’aquestes activitats són: 
representació de titelles a les llars d’infants, organitzar i participar en activitats 
d’intercanvi intergeneracional amb la llar d’avis del poble, visites a hospitals, 
activitats informatives i lúdiques a les escoles, etc. 
 

• Projecte Punt verd.  El curs 2015-2016 va arrencar la coordinació ambiental al 
centre. Les professores encarregades van analitzar la situació inicial i van elaborar 
un seguit de propostes relacionades amb la gestió de residus del centre, temàtiques 
a tractar especialment a les hores de tutoria, comunicació ambiental al centre...  
Les activitats i els continguts treballats en el projecte es dirigeixen des de la 
Comissió Ambiental.  

 
• Conjunt instrumental i coral Amalgama. L’any 2004 neix a l’institut el Conjunt 

instrumental Amalgama, que es va ampliar l’any 2005 amb la creació del grup coral.  
Actualment assagen a l'hora del pati i organitzen concerts que ofereixen a l'alumnat, 
als pares i als avis de la residència Pere Badia. 
 

• Actualitzem la web del centre. A partir del curs 2007-2008 s’engega a l’institut un 
projecte per tal de realitzar la revista del centre. El nom triat és Bitàcola i neix amb la 
voluntat de recollir totes les activitats i projectes que s’han realitzat durant el curs 
escolar per part de tota la comunitat educativa.  
Vista la necessitat d’introduir les noves tecnologies a l’aprenentatge i de la 
immediatesa de la informació que ens ofereix la web de l’Institut Ramon de la Torre, 
des de el 2014-2015 es van publicant periòdicament articles a: 
www.institutramondelatorre.org  
El professorat pot informar de totes aquelles activitats que realitza en el centre al 
coordinador /a de la pàgina web, amb l’objectiu de fer difusió de les iniciatives preses 
per tots els membres de la comunitat educativa.  
 

• Pla Educatiu d’Entorn de Torredembarra. Des del Pla Educatiu d’Entorn de 
Torredembarra s’organitzen una sèrie d’actuacions per dur a terme als col·legis i 
instituts del poble, com el Taller d’Estudi Assistit, Roda de contes a les llars d’infants 
i/o escoles,  sortides i xerrades sobre la natura, etc i el Pla Català de l’Esport. 
 

• Programa Salut i Escola. Disposem d’una professional del CAP que realitza 
xerrades informatives i activitats a l’alumnat del centre al llarg del curs. Classe sense 
fum o Programa Órdago son projectes en els que l’alumnat hi pot participar per 
fomentar la bona salut. 
 

• Projecte de qualitat i millora contínua en els Cicl es Formatius. Des d’inicis del 
2013 el nostre centre es va acollir al compromís d’assolir un sistema de gestió de la 
qualitat en els estudis dels cicles formatius que s’imparteixen. Durant el curs 2013-
2014 es va documentar el sistema i durant el curs 2014-2015 es va iniciar la 
implementació. Aquest projecte parteix de l’oferta del servei d’Assessorament i 
Reconeixement.  
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• Pla TAC (Pla de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneix ement ). Aquest Pla 

recull les característiques actuals del centre en relació a les TAC. En aquest es 
defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que 
fa als aspectes organitzatius, didàcticopedagògics i curriculars. El professorat haurà 
d’aplicar a l’aula els acords presos en la comissió Pla TAC.  
 

Aquests projectes de centre i/o innovació podran veure’s modificats segons les necessitats 
de centre i disponibilitats de recursos. Es descriuran curs a curs en la PGA del centre. 
 

13. Aprovació i revisió del PEC 
 
En els centres públics correspon a la directora formular la proposta inicial del projecte 
educatiu i fer-ne les modificacions i adaptacions corresponents, impulsar-ne l’elaboració tot 
garantint la participació i aprovar-ne la proposta definitiva. 
 
El claustre de professorat intervé en l’elaboració, la modificació i l’actualització del projecte 
educatiu. 
 
Correspon a la directora del centre la competència d’aprovar la proposta de projecte 
educatiu, prèvia consulta perceptiva al consell escolar del centre, el qual expressa el suport 
al projecte per una majoria de les tres cinquenes parts dels membres. 
 
La directora aprova el projecte educatiu mitjançant resolució motivada davant del consell 
escolar. 
 
El PEC recull les línees bàsiques del centre. A la Programació General Anual (PGA) i/o a 
altres documents s’especificaran aquestes consideracions bàsiques cada curs. 
 

14. Difusió del PEC 
 
La comunitat educativa de l’institut i, cadascun dels sectors en particular, ha de tenir 
coneixement del PEC. La seva adopció i observació ha de guiar les actuacions del personal, 
alumnes i famílies, que han de respectar i mantenir el caràcter i línia pròpia de la institució. 
 
Així, el PEC ha d’estar a disposició de tots els membres de la comunitat educativa. I en 
concret: 
 

• L’alumnat ha de respectar el projecte educatiu. 
• Les mares, pares o tutors tenen dret a rebre informació sobre el projecte educatiu i el 

deure de respectar-lo. 
• L’exercici professional del personal i les seves funcions es desenvolupen dins els 

límits que determina la legislació vigent i d’acord amb els principis, valors, objectius i 
continguts del PEC. 
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El PEC estarà a disposició de l’Administració educativa a la secretaria del centre -la qual ha 
de requerir-ne la modificació si no s’ajusta a l’ordenament vigent- i de tota la comunitat 
educativa.  
 

15. Marc normatiu 
 

• Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 
educativa (BOE núm. 295) (LOMQE) 

• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422) (LEC) 

• Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106)  (LOE) 

• Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 
5686) 

• Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i 
del personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753) 

• Resolució de 23 de juny de 2016 per la qual s’aproven els documents per a 
l’organització i la gestió dels centres per al curs 2016-2017.  


