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CONTEXT 

 
.1. L’INSTITUT ROSETA MAURI I EL SEU ENTORN FÍSIC 

 
L’INS Roseta Mauri és un centre de secundària públic ubicat a la zona sud de Reus. Estem ubicats 

en un edifici nou al carrer Jaume Vidal i Alcover que ocupem des del mes de gener del 2012. Vam 

començar a funcionar al setembre del 2008 en mòduls prefabricats on vam romandre durant tres 

cursos i mig fins el trasllat a les noves dependències 

Disposem de dues aules d’informàtica, un laboratori de ciències naturals, un laboratori de física i 

química, dos tallers de tecnologia, un taller de ràdio, una aula de música, una aula d’acollida, una 

aula d’educació visual i plàstica, una biblioteca, un menjador-cantina amb una cuina totalment 

equipada, departaments, despatxos i diferents aules grup i de desdoblaments. No disposem de 

vestuaris ja que es preveu l’ús preferent d’un pavelló esportiu municipal que es construirà en un 

futur al costat del nostre edifici . Ara mateix utilitzem les instal.lacions del camp Mas Iglesias, 

davant de l’institut, per impartir l’assignatura d’educació física juntament amb les nostres pistes . 

El barri és un barri en expansió amb una gran quantitat de construccions noves i amb un gran 

projecte de transformació en una àmplia zona educativa. Està prevista la construcció del 

poliesportiu municipal anomenat anteriorment i la Facultat de Medicina. En els últims anys s’ha 

construït la Facultat d’Arquitectura, una Biblioteca Municipal, el nou Hospital de Reus, i el Tecno 

Park. La Facultat d’Econòmiques ja fa anys que està ubicada en la zona. Amb el temps serà un 

important complex educatiu, la qual cosa fa que aquesta part de la ciutat sigui una zona de futur  

amb molt bones expectatives. 

 

.2. L’INSTITUT ROSETA MAURI I EL SEU ENTORN HUMÀ 
 

Som una plantilla de 57 professors , amb diferents situacions administratives, alguns tenen places 

definitives, alguns estan en Comissió de Serveis, altres pendents de plaça i també hi ha interins que 

ja fa anys que exerceixen la docència. Comptem amb un membre de l’EAP, una assistenta social , 

una infermera i una TIS (Treballadora d'Integració Social). Tenim dos subalterns i dues 

administratives, així com un vetllador . Així mateix hi ha una AMPA molt identificada amb el 

centre, dinàmica i col·laboradora. 

El clima de centre és agradable, tots compartim la feina i tenim els mateixos objectius respecte als 
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alumnes, entre d’altres que no hagi absentisme, que aprenguin a conviure i que aprenguin el 

màxim possible, cadascun dins de les seves possibilitats. Tenim un equip docent potent que intenta 

fer la seva feina el millor possible. 

Respecte a l’alumnat, la gran majoria dels nostres alumnes vénen al centre a peu, viuen a la zona, 

per la qual cosa no ens cal transport escolar .Hi ha 624 alumnes, gairebé el 20% dels quals són 

estrangers. Procedeixen de diferents països, però amb pocs nouvinguts, perquè la gran majoria 

d’aquests alumnes ja havien estat escolaritzats en anys anteriors per la qual cosa molts parlen i 

escriuen la llengua catalana sense grans dificultats. Vénen de diferents col·legis de la zona i hi ha 

molta diversitat de procedència. Podríem dir que gaudim d’una gran pluralitat. 

Disposem de 4 línies d’ESO i 2 línies de Batxillerat. Hem anat creixent cada curs un nivell des de 

1r d’ESO, en el curs 2008-2009, fins a aquest curs 2019-2020 quan hem consolidat la segona línia 

de 2n BAT .Tot aquest desenvolupament és un dels factors més engrescadors de la nostra feina 

perquè dia rere dia hem vist créixer l’institut en tots els aspectes juntament amb els nostres alumnes 

i el sentim com quelcom molt nostre. 

 

PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 

 
.3. MISSIÓ 

 
L’Institut Roseta Mauri és un centre públic amb l’objectiu principal d’educar íntegrament el seus 

alumnes i crear un bon clima de centre que propiciï una bona convivència de tota la comunitat 

educativa. Fomentem l’èxit escolar amb bons resultats acadèmics, potenciem l’autoestima de 

l’alumnat, prevenim l’absentisme escolar i l’abandonament escolar prematur i eduquem els nois i 

noies en el respecte a la pluralitat social i el medi ambient. Al mateix temps els formem en l’ús de 

les noves tecnologies i en l’adquisició d’habilitats socials i acadèmiques que els permetin ser 

autònoms i enfrontar la seva vida futura personal i professional amb eines suficients i en igualtat de 

condicions per a tothom. 

 

.4. VISIÓ 
 

Volem ser un Institut: 
 

• on tota la comunitat educativa gaudeixi d’una bona convivència basada en la tolerància i el 

respecte per tot el nostre entorn, 
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• on tots els nois i noies puguin rebre una educació completa que els ajudi a desenvolupar 

 
totes les habilitats necessàries pel seu futur, 

 

• on les famílies participin activament en la vida del centre i es preocupin pels resultats 

escolars del seu fill i el seu benestar, 

• que porti a terme un ensenyament-aprenentatge adequat a la capacitat dels alumnes i adaptat 

a les necessitats de cada un d’ells, 

• que integri la pluralitat en les accions de cada dia fomentant d’aquesta manera una bona 

cohesió social, 

• que consolidi l’ús i coneixement de la llengua catalana en tots els àmbits , juntament amb el 

foment de l’ús de les llengües estrangeres i les noves tecnologies, ressaltant els mitjans 

audiovisuals, la robòtica, les apps i els diferents llenguatges de programació. 

• que sigui referent dins de la ciutat propiciant una bona relació amb els ens públics. 

 
.5. VALORS 

 
L’Institut Roseta Mauri es fonamenta en els següents valors: 

 

• consciència del valor de la cultura de l’esforç i el treball benfet, 
 

• despertar en l’alumnat la curiositat per aprendre, 
 

• voluntat de servei públic, 
 

• l’equitat i la igualtat d’oportunitats, sense distinció de nivell social, raça o religió, 
 

• compromís per obtenir una bona cohesió social, 
 

• foment de l’excel·lència, 
 

• millora contínua i avaluació, 
 

• educació de qualitat en llengua catalana i llengües estrangeres, 
 

• diàleg permanent amb les famílies, 
 

• escola participativa 
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EL NOSTRE CENTRE 

 
.6. EL MODEL DE CENTRE EDUCATIU 

 
Per tal d’assolir una qualitat educativa per a tothom, cal que els centres docents siguin 

organitzacions que aprenen, organitzacions flexibles i amb capacitat d’adaptació, facilitadores de la 

col·laboració, descentralitzades, compromeses amb l’organització i potenciadores del talent. La 

xarxa de centres docents públics ha d’elevar el seu nivell de qualitat, i per això cal el suport de 

l’administració educativa, i la voluntat i l’esforç dels centres educatius. 

Un centre d’ensenyament com a organització té una estructura pròpia formada per l’alumnat, el 

professorat, les famílies i el personal no docent que participen, tots plegats, en la consecució d’uns 

objectius comuns . 

A l’hora de determinar els elements bàsics que aglutinen la intenció de treballar per assolir un 

determinat model de centre que garanteixi la qualitat de l’ensenyament, es plantegen alguns eixos 

orientadors: 

• La llengua catalana com a eina de cohesió social, 
 

• un institut obert i integrat en el seu entorn, 
 

• un centre on tots tenen les mateixes oportunitats d’educació i formació, 
 

• un centre on la bona convivència i el respecte són prioritaris, 
 

• un centre acollidor d’alumnat nouvingut i amb un Projecte Curricular definit i dinàmic, 
 

• un centre fonamentat en la participació activa de tots els sectors de la comunitat, obert a la 

innovació i la incorporació de les noves tecnologies i amb espai, infraestructures i serveis que 

afavoreixin un ensenyament de qualitat. 

 

.7. EL MODEL DE DIRECCIÓ 
 

La concepció de la direcció en el seu paper i en les seves funcions en el marc del centre té 

importància tant des de la perspectiva de l’assoliment dels objectius marcats com de la construcció 

del clima en què això es farà. Hi ha determinats models de direcció que afavoreixen la creació de 

dinàmiques positives i d’un millor clima de convivència, aspectes que són la base del treball en 

equip propi del centres educatius. El nostre model de direcció està basat: 
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1. en el treball en equip, 
 

2. el compromís, 
 

3. la responsabilitat, 
 

4. el lideratge pedagògic i organitzatiu, 
 

5. la confiança en les persones, 
 

6. l’exemple en les accions, 
 

7. l’esforç, 
 

8. l’empatia, 
 

9. el respecte, 
 

10. la motivació, 
 

11. l’equitat, 
 

12. la coherència ,i 
 

13. una avaluació constructiva en vista a la millora contínua. 

 
.8. ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS. 

 
L’institut Roseta Mauri ha signat una Acord de Coresponsabilitat amb el Departament 

d'Ensenyament. Tenim tres objectius principals que recullen les prioritats del Departament i les 

prioritats del centre. Els dos primers pertanyen a l’àmbit pedagògic i el tercer a l’àmbit social. 

• Aconseguir l’èxit educatiu dels nostres alumnes, amb una adequada atenció a la diversitat , 

potenciant el coneixement i l’ús de les llengües pròpies i estrangeres, desplegant programes i 

projectes de millora en tots els àmbits, impulsant l’ús de les noves tecnologies i fomentant l’esforç i 

l’excel·lència a tots els nivells. 

• Establir un bon clima de centre, amb una bona acollida del professorat i l’alumnat per tal 

d’evitar l’absentisme i l’abandonament prematur, creant un equip de mediació i amb la participació 

activa de les famílies en l’educació dels seus fills 

• Crear una bona imatge del centre, amb bons canals de comunicació envers les famílies, 

treball en xarxa amb els ens locals i col·laboració en accions solidàries. 
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9. ELS OBJECTIUS GENERALS 
 

• Crear un centre de qualitat capaç d’articular educació i aprenentatge. 
 

• Preparar persones per contribuir a la millora de la societat a partir de la capacitació en 

actituds, valors, coneixements i habilitats dels nostres alumnes, en l'exercici de la llibertat, la 

creativitat, la responsabilitat, la democràcia i el respecte a un mateix, als altres i a l'entorn. 

• Impulsar la projecció del centre a l’entorn, amb la potenciació de la utilització de les noves 

tecnologies com a eina educativa. 

• Atendre les necessitats formatives, socials i educatives de tots els nostres alumnes en funció 

de la seva diversitat. 

• Educar de forma no sexista i alhora oberta a la multiculturalitat, que es considerarà una 

aportació i un enriquiment del nostre alumnat i dels altres sectors de la comunitat educativa. 

• Estimular la participació de l’AMPA en tots els àmbits, tot coresponsabilitzant-los de la 

gestió educativa. 

• Obtenir bons resultats acadèmics. 
 

• Evitar l’absentisme escolar. 
 

• Potenciar el coneixement i l’ús de les llengües pròpies i estrangeres. 

 
10. COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ. 

 
Les tasques directives, d’organització i coordinació esdevenen cada cop més àmplies. La figura del 

tutor/a del grup d’alumnat ha esdevingut decisiva en relació a temes de convivència, integració i 

èxit educatiu així com el Departament d’Orientació Educativa, que coordina tota la diversitat i 

l’orientació acadèmica i professional. L’assignació de les tasques als diferents càrrecs directius i de 

coordinació s’ha anat concretant a mesura que el centre ha anant creixent. El treball organitzatiu 

està dirigit per diferents comissions, les quals són liderades i coordinades per l’equip directiu. 

• Comissió per al seguiment de la diversitat (CAD), formada per professors de diversitat, 

Coordinació d’ESO, la cap de departament d’orientació educativa, la coordinadora LIC, i la 

Coordinadora Pedagògica. Aquesta comissió planifica i fa el seguiment del conjunt d’actuacions i 

mesures que el centre pren per atendre la diversitat , així com el seguiment del projecte de tutoria 
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entre iguals , el Pla d'Acció Tutorial i el Pla de Convivència. 

 
• Comissió de convivència , formada per l’equip directiu, les coordinadores d’ESO i els 

psicopedagogs on s’estableixen les accions a seguir en els casos de conductes contràries a les 

normes de convivència. 

• Comissió de coordinació, formada per la Coordinació d’ESO i BAT, la coordinació 

d’activitats i l’equip directiu. Es coordinen les diferents activitats i el seguiment del curs. 

• Equip docent de 1r cicle d’ESO, format pel professorat de crèdits comuns d’aquest nivell, 

dirigit per la Coordinadora de primer cicle d’ESO. 

• Equip docent de 2n cicle d’ESO, format pel professorat de crèdits comuns d’aquest nivell, 

dirigit per la Coordinadora d’ESO. 

• Equip docent de Batxillerat, format pel professorat d’aquest nivell , dirigit pel coordinador 

de Batxillerat. 

• Comissió de tutors de 1r cicle, coordinada per la coordinadora de 1rcicle. 
 

• Comissió de tutors de 2n cicle, coordinada per la coordinadora de 2ncicle. 
 

• Comissió de tutors de batxillerat , coordinada pel Coordinador de Batxillerat. 
 

• Comissió psicopedagògica, formada pels dos professors del Departament d’Orientació 

Educativa, un membre de l’EAP i l’educadora social. 

 

• Comissió TAC, formada per membres de l’equip directiu, professorat amb perfil de 

competència digital, i professorat de diferents matèries. 

 

• Comissió de biblioteca, formada pel grup impulsor del projecte de biblioteca 

 
• Comissió Erasmus+, formada pels membres que participen en aquest projecte 

 
• Comissió de servei comunitari, formada pel grup impulsor d’aquest projecte 

 
• Comissió AVANCEM, formada pels membres del claustre que han fet la formació d’aquest 

projecte. 

• Reunió de departament, assisteixen tots els membres del departament. 
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• Reunió de caps de departament. 
 

• Junta directiva, formada pels quatre membres de l’equip directiu. 
 

• Reunió del claustre de professorat. 
 

• Consell escolar, sempre que s’escau. 
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11. L’ORGANIGRAMA 
 
 
 
 

   
FAMÍLIES 

  

   
ALUMNES 

  

      

EAP/INFERMERA/EDUCADOR SOCIAL/TIS/VETLLADOR 

   
PAS 

  

   
PROFESSORAT 

  

   
CAPS DE DEPARTAMENT 

  

   
TUTORS 

  

   
COORDINADORS 

  

DEPARTAMENT ORIENTACIÓ EDUCATIVA 

1er cicle  
 

 
 

 
COORDINACIÓ ESO/BAT  

 

 
 

2oncicle 

   SECRETÀRIA/ COORD. 

PEDAGÒGICA 

  

   
CAP D'ESTUDIS 

  

   
DIRECTORA 

  

      

PERSONES AL SERVEI DELS ALUMNES 
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L’organigrama del centre és un organigrama de persones al servei dels alumnes. Els alumnes són la 

clau de la nostra feina i totes les nostres tasques van dirigides a aconseguir el seu desenvolupament 

personal i acadèmic. 

La direcció està situada en la punta oposada de la piràmide, ja que considerem que els directors o 

directores són els que principalment aguanten tot el pes , són els últims responsables de tot el que 

passa al centre i els que han d’exercir un lideratge a tots els nivells. 

A continuació tenim la cap d’estudis, la mà dreta de la direcció i el substitut del director en cas 

d’absència. Ajuda a aguantar el pes juntament amb els altres dos càrrecs directius, secretària i 

coordinadora pedagògica. 

La coordinació d'ESO i de BAT són l’extensió de l’equip directiu i moltes vegades són presents a 

les reunions de junta directiva. La seva opinió i treball són molt valorats per l’equip directiu. 

El departament d’Orientació Educativa és molt important en el nostre centre ja que hi ha molta 

diversitat, molta pluralitat en la procedència i força alumnes amb dificultats d’aprenentatge. Els tres 

docents que tenim coordinen la diversitat i assessoren en l’elaboració dels programes de 

diversificació curricular, alhora que orienten els alumnes en la seva tria d’optatives, assignatures de 

modalitat i trajectòria professional. Fan informes per a cada un d’ells i els fan acompanyament cada 

vegada que ho necessiten. 

Seguidament estan els coordinadors , molt propers a la directiva i en qui es deleguen molts 

aspectes organitzatius, després trobaríem els tutors per davant dels caps de departament ja que els 

primers són una peça clau en la relació directa amb l’alumnat i recullen molta informació de 

primera mà. La tutoria és fonamental. I, avui dia, encara més. 

El professorat en general seria el següent esglaó, per acabar amb el PAS, molt oblidat de vegades, 

però no menys importants ja que són els que difonen la primera imatge del centre. Estan de cara al 

públic al mateix temps que estan en contacte amb l’alumnat. 

Per últim, constataríem els agents externs al centre com són la infermera, l’educadora social , el 

membre de l’EAP, la TIS i el vetllador. 

TOTS AL SERVEI DELS ALUMNES, amb coresponsabilitat amb les seves famílies. 
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12. PRINCIPIS PEDAGÒGICS I METODOLÒGICS. 
 

El nostre Institut: 
 

• Dóna una formació personalitzada que propiciï una educació integral pel que fa a capacitats, 

destreses i valors dels alumnes en tots els àmbits de la vida personal, familiar, social i professional. 

Aquesta formació es concreta en: 

◦ Desenvolupar les capacitats motrius, creatives i de l’esperit crític. 
 

◦ Desenvolupar de manera integral la personalitat de l’alumnat. 
 

◦ Adquirir hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, així com de coneixements 

científics, tècnics , humanístics, històrics i estètics. 

◦ Afavorir el desenvolupament màxim de les capacitats intel·lectuals i professionals. 
 

◦ Preparar per a la participació activa en la vida social i cultural. 
 

• Promou processos actius d’aprenentatge, desenvolupant metodologies centrades en 

l’alumne, que afavoreixen l’aprenentatge autònom, fent que l’alumne sigui el protagonista del seu 

aprenentatge. 

• Educa per al treball individual, en grup i cooperatiu. 
 

• Educa per l’autonomia intel·lectual. 
 

• Educa pel temps de lleure i les activitats complementàries culturals, esportives. 
 

• Educa amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
 

• Practica una metodologia basada en l’aprenentatge significatiu. 
 

• Es planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip. La responsabilitat pedagògica i 

tutorial és compartida per tot l’equip docent. 

• Proporciona atenció psicopedagògica i orientació personal, acadèmica i professional a tot 

l’alumnat. 

• Fa un seguiment de l’evolució de l’alumnat de manera individualitzada. 
 

• Avalua el procés d’Ensenyament-Aprenentatge de manera competencial, continua i global. 
 

• Presta una atenció especial a la diversitat de capacitats, d’interessos i de ritmes 
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d’aprenentatges de l’alumnat. 
 

• Estableix una col·laboració constant amb les famílies per tal de contribuir a una millor 

consecució dels objectius educatius. 

• Promou l’ampliació i actualització permanent dels coneixements del professorat, així com  

de les estratègies metodològiques i de renovació pedagògica. 

• Fomenta la disciplina com una de les bases imprescindibles de l’hàbit de feina i també com 

un dels pilars de la convivència dins el centre. 

• Estableix l´avaluació formativa, i no només sumativa com element clau de valoració del 

treball durant el procés d'ensenyament-aprenentatge (que implica l´alumnat i el professorat) 

,l’avaluació competencial i d'investigació sobre la millora de la qualitat de l´ensenyament. 
 

• Pretén que l´esmentat procés, amb tot el rigor i la complexitat que comporta, esdevingui amb 

el temps una tasca motivadora per a tots els membres de la comunitat escolar, i, per això, caldrà fer 

del centre un lloc de treball amb un clima relacional amable i distès, on no es distorsioni, però, 

l´ambient imprescindible per al treball acurat. 

13. PERFILS DOCENTS COM A EINA PEDAGÒGICA 

En el Decret 39/2014 de 25 de març es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió 

de llocs de treball docents. Seguint aquesta normativa i per poder atendre les necessitats educatives 

del nostre alumnat, el centre ha creat diferents perfils en aquests últims quatre anys. 

1 Perfil de diversitat de filosofia 

1 Perfil de diversitat de llatí 

1 Perfil de diversitat de geografia i història 

1 Perfil de diversitat d’educació física 

1 Perfil de diversitat d’educació visual i plàstica 

1 Perfil de diversitat de llengua anglesa 

2 Perfils de diversitat d’orientació educativa 

1 Perfil d’immersió i suport lingüístic 

2 Perfils de competència digital 
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La diversitat és el perfil més abundant donat que som un centre de màxima complexitat i tenim 

molt alumnat amb dificultats per a l’aprenentatge. Amb docents formats amb aquest perfil intentem 

aconseguir l’èxit educatiu i la cohesió social. 

Amb el perfil d’immersió i suport lingüístic donem resposta a la demanda d’atenció d’ uns 

alumnes que malgrat portar més de 24 mesos a Catalunya encara presenten problemes en 

l’assoliment de la llengua catalana. 

Els perfils de diversitat d’orientació educativa són molt necessaris en els centres de màxima 

complexitat ja que hi ha molts dictàmens i alumnat amb problemàtica diversa , que necessita l’ajut 

acadèmic i personal de professionals experts en aquests temes per poder-los atendre i guiar en el dia 

a dia i en els estudis postobligatoris. 

Els perfils de competència digital aquí són essencials perquè som un centre punter en noves 

tecnologies, pioners en projectes de robòtica i Apps , i amb un ampli projecte de noves tecnologies 

que comença a 1r d’ESO i continua en el BAT. Així mateix, aquest curs també formem part del 

pilotatge del Projecte Transformació, que ens dotarà de molta infraestructura per poder portar la 

informàtica a totes les aules. Amb aquest volum de treball la competència digital i els seus perfils 

esdevenen imprescindibles. 

 

14. OBJECTIUS DELS ALUMNES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

OBLIGATÒRIA 

1. Comprendre la llengua catalana i expressar-s’hi, amb correcció, ja que és la llengua pròpia 

de la nostra Comunitat Autònoma. Comprendre almenys un idioma estranger i expressar-s’hi amb 

soltesa i eficiència i, si pot ser, comprendre i expressar-se en un segon idioma estranger. 

2. Comprendre i expressar correctament missatges que utilitzin codis artístics, científics i 

tècnics, a fi d'enriquir les seves possibilitats de comunicació. Arribar a la curiositat i al sentit estètic, 

tan necessaris per a les arts, les ciències i les tecnologies. 

3. Obtenir i seleccionar informació utilitzant les fonts on habitualment es troba, tractar-la de 

forma crítica i autònoma, i transmetre-la als altres de forma organitzada i comprensible. 

4. Saber aplicar els diferents coneixements adquirits, per tal de resoldre els diferents tipus de 

problemes que es puguin plantejar, raonant de forma lògica. 
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5. Desenvolupar activitats de forma autònoma, valorant l'esforç i la superació de les dificultats. 
 

6. Desenvolupar activitats de grup tenint en compte les pròpies responsabilitats, respectant 

qualsevol tipus de diferències i rebutjant qualsevol tipus de discriminació. 

7. Analitzar les causes i les conseqüències dels fets històrics. Conèixer i respectar les 

institucions democràtiques i els drets i deures dels/de les ciutadans/es. 

8. Conèixer, valorar, utilitzar i respectar el nostre patrimoni natural, cultural i lingüístic. 
 

9. Fomentar la sensibilització sobre els problemes ambientals actuals, valorar els costs 

mediambientals derivats del consum de recursos naturals i promoure conductes respectuoses envers 

el nostre entorn ambiental més proper: el centre, la casa, la ciutat. 

10. Conèixer el desenvolupament científic i tecnològic, adoptant una actitud crítica davant els 

problemes que actualment plantegen les relacions entre ciència i societat. 

11. Entendre i respectar el dret a la diversitat lingüística i cultural. 
 

12. Desenvolupar hàbits de cura i salut corporal, aplicant les normes elementals de seguretat i 

higiene i adoptar una actitud crítica davant les activitats i pràctiques socials susceptibles de 

provocar accidents i/o malalties. 

13. Aconseguir desenvolupar hàbits i tècniques de treball personal i en grup que faciliten 

l'aprenentatge. 

14. Considerar l'Institut com a patrimoni col.lectiu , respectar la comunitat educativa i actuar en 

conseqüència, en un ambient positiu, agradable i motivador per a tots. 

15. Adoptar els comportaments no discriminatoris i solidaris. 

 
15. OBJECTIUS DELS ALUMNES DE BATXILLERAT 

 

1. Dominar la llengua catalana en totes les matèries. 
 

2. Expressar-se amb fluïdesa i correcció almenys en un primer idioma estranger i fomentar 

l’estudi d’una segona llengua estrangera. 

3. Analitzar i valorar críticament les realitats de la Història i els antecedents i factors que hi 

influeixen. 

4. Comprendre els elements fonamentals de la Filosofia , la investigació i del mètode científic. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Roseta Mauri 

Actualitzat: 

21/10/2019 

18 

 

 

 

5. Dominar els coneixements científics i tecnològics. 
 

6. Desenvolupar la sensibilitat artística i literària com a font de formació i d’enriquiment 

cultural. 

7. Utilitzar l’Educació Física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal. 
 

8. Consolidar una maduresa personal, social i moral que els permeti actuar de forma 

responsable i autònoma. 

9. Participar de forma solidària en el desenvolupament i millora del seu entorn social ,natural i 

cultural. 

10. Conèixer els principis ecològics i analitzar la problemàtica mediambiental a escala global, 

fomentant procediments d’investigació que ajudin els alumnes a prendre postures crítiques i a la 

recerca de solucions. 

11. Assolir una formació integral, intel·lectual i humana així com obtenir una orientació i 

preparació acurada per als ensenyaments universitaris, per als estudis de formació professional 

específica de Grau Superior, per altres estudis superiors i per a la vida activa. 

 

16. OBJECTIUS DEL CENTRE ENVERS EL PLA D’ATENCIÓ A LA 

DIVERSITAT 

El centre tindrà per finalitat facilitar que l’escola sigui un àmbit inclusiu que permeti a l’alumnat 

gaudir de les situacions generals i comunes per al desenvolupament de les seves capacitats. 

Entenem la diversitat com a riquesa cultural. Això permetrà potenciar les aptituds de l’alumnat per 

desenvolupar el caràcter diferenciador de cada persona. 

El centre escolar és un marc de majúscula importància per tal d’equilibrar les relacions humanes 

entre col·lectius, afavorint la riquesa cultural que implica la integració de tots els membres i 

rebutjant tot tipus d’assimilació i discriminació. 

És per tot això que s’establiran relacions equilibrades i constructives entre els alumnes pertanyents 

a diferents situacions socials, culturals, ètniques..., afavorint l’intercanvi enriquidor i rebutjador de 

la discriminació, així com la participació de tot el professorat del claustre. La diversitat no es pot 

entendre com la tasca d'un grup minoritari de docents, tot el contrari , ha de ser coneguda i atesa  

per tot el professorat, per la qual cosa no pot quedar relegada en exclusivitat als professors amb 
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perfil de diversitat. Si volem reeixir en els nostres objectius, pensem que tothom ha d'estar 

implicat i conèixer de sobres la realitat que ens envolta. 

En definitiva ,el que s’intenta és garantir el principi d’igualtat d’oportunitats en educació, el que 

implica haver de posar en marxa mesures positives perquè les desigualtats i desavantatges socials o 

culturals que determinats alumnes pateixen no acabin convertint-se en desigualtats educatives. 

 

17. ELS PROJECTES DELCENTRE 

 
Projecte d’audiovisuals 

 

Els mitjans audiovisuals són un mitjà de comunicació i una eina de treball perfecta per a 

desenvolupar tot un seguit d'actituds i habilitats en els nostres alumnes. 

El projecte pretén donar resposta a bona part de les competències bàsiques transversals 

determinades al currículum de l'ESO: les comunicatives, les metodològiques, les personals, socials i 

ciutadanes. És el projecte més antic de centre. 

El curs 2008/09 l'Institut Roseta Mauri de Reus va iniciar una reflexió al voltant dels mitjans de 

comunicació i amb aquest objectiu es va programar un Taller de Llenguatge Audiovisual que va 

presentar d'una manera amena, aspectes genèrics, tècnics i de funcionament dels mitjans, tot 

combinant la part teòrica amb la pràctica. 

En un món on els mitjans de comunicació en general i els audiovisuals en particular, 

permeten l’accés directe a una informació cada cop més global i on els adolescents representen el 

grup de població amb més impacte de les noves tecnologies, l’escola, com a lloc de formació i 

aprenentatge té una responsabilitat cabdal a l’hora de proporcionar visions crítiques i eines 

d’aprenentatge que permetin fer-ne un ús racional i coherent. 

Aquesta reflexió va portar l’equip directiu de l’INS Roseta Mauri a impulsar, ja a l’inici del curs 

2008/09 un projecte d’audiovisuals a l’Escola amb l’objectiu de formar alumnes competents en la 

societat del coneixement, capaços de fer front als reptes que imposa una societat en canvi constant. 

Som conscients que aquest mitjà de comunicació és el menys usat pel sistema educatiu d’una 

manera sistemàtica, i que cal aprofitar les seves potencialitats educatives en la seva vessant de 

tecnologia de la informació i la comunicació (TIC). 

Aquest projecte ens permet estimular i treballar d’una manera dinàmica i integradora competències 
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bàsiques com: 

• El treball en equip. 
 

• El debat i l'aprofundiment dels temes. 
 

• La comunicació oral, la utilització de la veu, l’ampliació del vocabulari, la capacitat 

d’expressió. 

• La reflexió i el respecte per l'interlocutor. 
 

• El treball autònom. 

 
 Projecte de Salut a l’escola 

 

L´institut Roseta Mauri està dins del projecte Salut a l´escola on l’objectiu principal és vetllar per 

la salut alimentària i afectiva de tots els alumnes del centre amb la finalitat que millorin el seu 

rendiment acadèmic i evitar el sobrepès. 

Volem conscienciar els pares de la importància de seguir els suggeriments establerts pel centre per 

tal de millorar el seu rendiment acadèmic i concentració i alhora millorar el nostre entorn. 

Les recomanacions principals són la importància de l´esmorzar, la prohibició de begudes 

energètiques i carbonatades i l'ús d'embolcalls biodegradables. 

Algunes recomanacions a seguir són les següents: 
 

 Els alumnes s´han d'acostumar a esmorzar a casa i a l´institut. 
 

 S´ha d'evitar la brioixeria industrial. 
 

 S´ha d'evitar el consum de sucs industrials. 
 

 Estan totalment prohibides les begudes energètiques i carbonatades. 
 

 Es recomanen els entrepans, de tots tipus de pans, i acompanyants. 
 

 Es recomanen les peces de fruites. 
 

 Per acabar, i molt important, tant per a l´alimentació individual, com per al medi ambient, 

hem de cuidar el nostre entorn. Des de la coordinació de salut i escola es recomana que tots els 

alumnes utilitzin embolcalls alimentaris biodegradables. Es recomana la carmanyola, el paper de 

cuina, i el roll-sandwich. Aquests es poden netejar, no embruten i duren tot el curs. 
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Projecte de Teatre 
 

L’Institut Roseta Mauri desenvolupa un projecte de teatre des del curs 2011-2012. Els alumnes 

participants són majoritàriament de segon cicle d’ESO, els quals porten a terme totes les tasques 

necessàries per representar una obra teatral (són maquilladors, encarregats de vestuari, de 

perruqueria, atrezzo...) . És un exercici d’aprenentatge-servei d’uns alumnes envers uns altres, 

treballen conjuntament. D’aquesta manera, adquireixen responsabilitats i compromisos en un entorn 

de treball en equip per tal d’experimentar la satisfacció del treball ben fet, com a individus i com a 

membres d’un equip. 

En aquest entorn, es treballen de manera transversal aspectes propis del currículum dels alumnes, 

però també altra mena d’habilitats socials i d’autoconeixement (expressivitat, autonomia, atenció, 

coordinació...) que poden ajudar-los a créixer com a persones. I tot això en un  ambient que no  

deixa de ser per a ells diferent, motivador, atractiu i lúdic. 

El teatre aporta entre altres els següents valors formatius: 
 

• Potencia el treball en grups i el treball cooperatiu. 
 

• Fomenta el respecte, la tolerància i la resolució pràctica de conflictes. 
 

• Millora les formes d’interrelació i les habilitats socials. 
 

• Desinhibeix, resol problemes de timidesa i de baixa autoestima. 
 

• Augmenta el control d’un mateix i de les emocions regulant la manifestació dels sentiments i 

facilitant la verbalització de problemes i conflictes. 

• Millora la memòria verbal i visual. 
 

• Millora la capacitat espaial i figurativa. 
 

• Introdueix certs aspectes tècnics i tecnològics. 
 

• Augmenta i fomenta la creativitat i l’autonomia personal. 
 

• Ofereix un medi lúdic d’integració social i de bon ús de l’oci. 
 

• Transmeteix de manera global continguts i valors d’altres matèries i les integra i coordina 

dins d’un projecte més ampli. 
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 Projecte GEP 
 

L'Institut Roseta Mauri és un centre del Grup Experimental Plurilingüe que promou accions 

escolars de dinamització lingüística i comunicativa en els àmbits acadèmics i d'interculturalitat per 

incrementar el domini de les llengües a Catalunya. 

Els seus objectius estratègics són: 
 

• Increment del temps d’exposició de l’alumne a la llengua estrangera: 
 

ESO: a través d’accions i projectes transversals i accions de mobilitat temàtica per projectes. 
 

Batxillerat: accions i projectes transversals i de recerca, o accions de mobilitat internacional i 

pràctiques en empresa. 

•Diversificar estratègies de gestió del coneixement en llengua estrangera: 
 

Àrea prioritària: Incorporar projectes, activitats i unitats de contingut modulars i 

d’autoaprenentatge AICLE a la programació. 

Àrees complementàries: incrementar i diversificar les estratègies de recerca, recepció de 

contingut, i d’accés a la informació curricular bàsica, en llengua estrangera. 

 

         Projecte SMILE ( Sudent Mobility In Learning English)  

 

         Aquest projecte està molt relacionat amb el Projecte GEP i comparteix alguns dels seus objectius. 

 

         És un programa    de     treball conjunt   entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i alguns instituts i  

 

         escoles de Reus i Tarragona. Aquest és el quart curs que nosaltres el desenvolupem. Està especialment  

 

         dissenyat  per     impulsar l’ús   de les llengües estrangeres   als centres de secundària. Alguns alumnes  

 

          Erasmus de la URV cursen sis crèdits del seu Erasmus després de completar 40 hores de treball en els  

 

          centres de secundària assignats. En ell es convertiran en assistents dels professors d’anglès i/o francès  

 

          (language assistants) a la vegada que els suposa un primer contacte amb els alumnes i amb el món de  

 

           l’ensenyament. 
 

Projecte EFEC 
 

L’Institut participa en aquest projecte des de fa quatre cursos. Ara més que mai, cal oferir 

coneixements financers a diversos col·lectius i a diferents nivells, però molt especialment a escoles  
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i adolescents. Per aquest motiu va sorgir al 2012 el projecte EFEC, que té per objectiu oferir a les 

escoles públiques de Catalunya la possibilitat d'impartir educació financera bàsica als alumnes de 4t 

ESO. 

Aquest programa d'alfabetització i educació financera és impartit per treballadors voluntaris 

(professionals en exercici o jubilats) vinculats a entitats financeres i s'emmarca en les 

recomanacions d'organismes internacionals com l'Organització per a la Cooperació i el 

Desenvolupament Econòmic (OCDE) i la Unió Europea (UE), i està supervisat pel Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ambdues organitzacions han fet èmfasi en la 

necessitat de dotar a la ciutadania de competències per tal de gestionar els seus ingressos i despeses, 

evitant d’aquesta manera episodis de sobreendeutament i d'exclusió financera. 

        

       Projecte Rossinyol 

       

       És un projecte que treballa des de la Mentoria social que facilita el contacte d’alumnat universitari i/o 

  

       de grau superior amb nens i nenes de diferents cultures i contextos socials amb l’objectiu d’establir una  

       

       relació de suport i aprenentatge. 

        

       És una oportunitat que afavoreix la interacció, l’entesa i el respecte a la diversitat en el context social  

        

       Multicultural  del  moment que  vivim.  És una  experiència  que beneficia als nens i nenes,  les seves  

        

       famílies, el centre escolar, l’alumnat universitari i la pròpia Universitat, i el seu     objectiu és facilitar- 

       

       los suport, consell, amistat, reforç i un exemple positiu, a més de promoure una relació. 

 

        A Reus comencem aquest curs amb tres alumnes de 1r d’ESO del nostre centre, conjuntament amb  

 

        l’Escola Eduard Toda que participa amb dos alumnes de 6è de primària. 
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Projecte de servei comunitari 
 

· Ensenyem el que aprenem 
 

Aquest projecte està inclòs dins del Projecte d’audiovisuals . Els alumnes de 3r i 4t d’ESO 

treballen en equip i de manera transversal els diferents formats d’enregistrament de so i imatge, amb 

continguts sobre la ciutat de Reus. Aquests coneixements adquirits els ensenyen als alumnes de 5è 

i/o 6è de les escoles adscrites. Fins ara hem treballat el Reus Medieval i el Reus Modernista. 

· Internet segura 

 
Aquest projecte es desenvolupa juntament amb els mossos d’esquadra per informar els menors 

sobre els perills de navegar per Internet. Al 2014 un grup d’alumnes de 4t d’ESO van rebre una 

formació per part dels mossos i després la van compartir amb els seus companys de 1r d’ESO. El 

curs 2015-2016 la unitat de proximitat va fer un recordatori dels coneixements impartits i es va 

repetir l’activitat. Ara mateix el projecte es desenvolupa des del departament de tecnologia en 

l’assignatura d’informàtica. 

 

S’expliquen els avantatges i desavantatges que pot tenir navegar per Internet i s’educa als joves 

perquè naveguin de manera responsable per Internet. Se’ls explica les qüestions legals i la 

normativa vigent, s’ofereixen consells bàsics sobre diferents elements relacionats amb les xarxes 

socials, així com diversos contactes d’ajuda i suport. 

Així mateix aquest curs hem començat a treballar el servei comunitari del alumnes de 4t d’ESO 

amb diferents entitats de la ciutat . Hem signat els convenis i hem nomenat una referent del centre 

que coordina totes aquestes accions. 

Les entitats amb les que col.laborem són les següents: 

- Club Hípic Reus QMT 

- Llar d’infants Creu Roja 

- Banc d’Aliments 

- CEE Font del Lleó 

- Càritas Diocesana de Tarragona, centre de Reus 

- Residència ITACA de Reus 

 
Projecte Mobilitzem la informàtica 

 

Aquest projecte està dins de l’assignatura d’informàtica de 4t i 1r de BAT i, té com objectiu 
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desplegar la competència digital avançada, desenvolupant prototips d’aplicacions per a dispositius 

mòbils, potenciar les vocacions tecnològiques i promoure l’esperit emprenedor amb el recolzament 

d’experts. Aquests és el sisè curs que el desenvolupem. 

Projecte LEGO 
 

El centre ha implantat aquest projecte de robòtica com a proposta didàctica innovadora, integrant 

els continguts curriculars de l’àrea de Tecnologia amb valors com ara la innovació, la cooperació, el 

treball en xarxa i l’emprenedoria. Es superen reptes amb creacions d’apps desenvolupades amb 

dispositius Androids. Aquest és el sisè curs que desenvolupem aquest projecte amb els alumnes de 

3r d’ESO. 

 
Projecte Tutoria entre iguals 

 

És un projecte de centre impulsat des de la Comissió d’atenció a la diversitat i coordinat pel 

Departament d’Orientació educativa. Un alumne de 4t es converteix en referent i tutor d’un alumne 

de 1r d’ESO. Forma part de l’acollida que el centre dóna als alumnes que acaben d’incorporar-se a 

l’etapa secundària amb els següents objectius: 

· Afavorir la incorporació dels alumnes de primer, disminuint possibles situacions 

conflictives. 

· Proporcionar als alumnes tutors habilitats i estratègies competencials. 

· Millorar l’autoestima. 

· Ajudar en la planificació i organització dels estudis dels més petits. 

· Crear vincles afectius entre els alumnes que els ajudi en el seu desenvolupament futur 

(que vagi més enllà de les trobades organitzades en el projecte). 

El curs passat ho vam ampliar a 2n i 3r d’ESO també. 

 
Projecte EPI 

 

El projecte EPI Jove té com objectiu fer arribar informació als joves sobre diferents àmbits de la 

seva vida per tal de treballar la igualtat d'oportunitats i la no violència masclista a través de la 

dinamització i la informació. És per això, que es facilita i es potencia l'apropament entre els centres 

d'ensenyament i els espais juvenils del municipi mitjançant la coordinació d'activitats conjuntes i 

complementàries. Les activitats englobades en el projecte EPI Jove parteixen d'una metodologia 
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participativa i fomenten experiències que connectin l'equipament escolar amb l'entorn social i 

cultural del jovent i impulsant projectes de participació on els alumnes s'impliquin, prenguin 

decisions i es comprometin tant amb el centre com amb l'entorn que els envolta. 

Projectes de col.laboració amb la URV i altres universitats. 
 

L’Institut Roseta Mauri va rebre un Ajut Pont, atorgat pel Consell Social i l’Institut de Ciències de 

l’Educació de la URV per elaborar una App d’orientació educativa a l’apartat de generació de 

materials docents a partir de la praxis educativa i de la recerca universitària. 

Els Ajuts Pont tenen la finalitat de visibilitzar, ordenar i universalitzar la transferència de 

coneixement  entre   la   comunitat   universitària   i   la   resta   del   sistema   educatiu   a   partir   

de projectes d'innovació conjunts. 

Els seus objectius generals són: 
 

• Promoure la col·laboració entre els docents de la URV i els docents de l’ensenyament infantil, 

primari, secundari. 

• Impulsar projectes educatius que contribueixen a la millora de l’ensenyament. 

• Difondre    els projectes i    les    bones    pràctiques    entre     la     comunitat     educativa. 

Estan destinats a potenciar la creació de grups de treball integrats per professorat d’Educació 

Infantil, Primària i Secundària de la demarcació de Tarragona conjuntament amb professorat de la 

URV –de qualsevol àrea de coneixement dels seus estudis-, amb la voluntat d'establir sinergies en 

l’àmbit territorial d’influència de la Universitat Rovira i Virgili i dels Serveis Territorials 

d’Ensenyament de Tarragona i de Terres de l’Ebre. 

 
Així mateix també som un centre de pràctiques del Master de Secundària, i cada curs tenim alumnes 

universitaris de diferents especialitats, procedents de la URV, la UOC, la UNED i altres  

universitats. 

 

Projecte ERASMUS+ 
 

 

L’Institut Roseta Mauri ha rebut la subvenció de la convocatòria 2018 de la UE del programa 

ERASMUS+ per dur a terme el projecte KA1 anomenat :“ Working with CLIL together”, amb 

número de conveni 2018-1-ES01- 

KA101-049475. És un projecte de formació del professorat, docència i pràctica docent amb una 

durada de 24 mesos (del 2018-2020). 
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L’import total rebut de la subvenció és de 11.586€, les activitats programades dins del projecte són: 

 

KA1 2018-2020: 

 
El projecte consta de 2 mobilitats europees i 3 job-shadowings a països europeus. 

 
CURS 2018-2019 

 
– Mobilitat 1: Finland, January 2019 

 
– Mobilitat 2: UK, February 2019 

 
CURS 2019-2020 

 
_Job-shadowing 1: Polònia, Novembre 2019 

 
_Job-shadowing 2: Itàlia, 2020 

 
Projecte de Xarxa de Centres per la igualtat. 

 
 

L’Institut Roseta Mauri integra, des del 2016, la Xarxa de centres per a la igualtat, emmarcada 

dins de l’àmbit d’actuació de les regidories de Joventut i Educació de l’Ajuntament de Reus. 

Aquest és el tercer any consecutiu en què participem i hem rebut tres segells de qualitat de 

l’Ajuntament, en reconeixement de la nostra tasca. 

Aquest  projecte es  proposa treballar  per a la prevenció  de la violència  masclista  i les   relacions  

abusives a nivell de tot el centre educatiu. Es tracta d’implicar a la comunitat educativa del centre 

per tal de crear una xarxa de centres de secundària que treballin per la igualtat i esdevinguin 

referents. 

Es  visualitza  el nostre   compromís  en incorporar  la perspectiva de gènere    en el dia a dia  i així  

avançar cap a una societat més justa i equitativa. 

 
Projecte aquiproubullying 

 

 

El Departament d'Ensenyament ha creat el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying 

de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals. 

 
La finalitat del Programa és estimular els centres educatius a elaborar un projecte que ens permeti 

assolir els objectius generals següents: 

 

 Sensibilitzar la comunitat escolar de la importància de prevenir i erradicar l'assetjament en- 

tre iguals. 
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 Formar la comunitat escolar per tal de prevenir, detectar i intervenir davant possibles situa- 

                    cions d'assetjament entre iguals. 

 Apoderar i implicar l'alumnat per detectar i aturar els processos d'assetjament escolar mit- 

jançant accions de servei a la comunitat. 

 Prevenir possibles situacions d'assetjament en el centre educatiu. 

 Detectar, intervenir i aturar les situacions d'assetjament escolar. 

 

Treballem : 

- Prevenció 

- Educació socioemocional 

- Gestió positiva dels conflictes 

- Detectar i aturar l’assetjament 

- Detectar i aturar el ciberassetjament 

- Ús segur de les xarxes socials 

- Ciberassetjament 
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18. PROJECTE LINGÜÍSTIC 

 
 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE L’INSTITUT ROSETA MAURI 

 
1. Anàlisi del context 

 
Alumnat 

L’alumnat matriculat el curs 2019-2020 es divideix equilibradament en un 50% de nois i un 50% de 

noies, distribuïts en 17 nacionalitats diferents (Algèria, Argentina, Bòsnia i Hercegovina, Brasil, 

Colòmbia, Geòrgia, Guinea Equatorial, Itàlia, Marroc, Paquistan, Portugal, República Dominicana, 

Ucraïna, Xile i Xina), amb un marcat predomini del Nord d’Àfrica seguits dels alumnes d’origen 

europeu. 

 

L’entorn sociolingüístic del centre és divers, ja que hi conviuen el català i el castellà com a llengües 

d'arrelament tradicional i també llengües procedents de la immigració dels darrers anys (bereber, àrab, 

romanès...). Les llengües familiars majoritàries de l'alumnat són el castellà i el català, a les quals 

segueixen l’àrab i/o el bereber. La llengua que utilitza prioritàriament l'alumnat per comunicar-se 

mútuament és el castellà. L’alumnat que acaba l'etapa d'ESO assoleix un bon nivell de competència 

lingüística, tant en català i castellà com en llengua estrangera, ja que és capaç de produir missatges 

orals i escrits de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa, aspecte que queda plasmat en la 

millora dels resultats de les proves de competències bàsiques que realitzen els alumnes. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Llengües maternes de l’alumnat el 2016 

 

 
Professorat 

La competència lingüística del professorat queda recollida en les següents acreditacions i tipologies de 

places amb perfils concrets: 

 
- 15 professors amb nivell B2 d’anglès 

- 8 professors amb nivell C1 de llengua anglesa 

- 5 professors amb B2 de llengua francesa 
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- 3 professors amb B2 d’alemany 

- 9 professors formats en metodologia AICLE 1 i 2 

- 15 professors amb nivell C2 de Llengua catalana 

 
- Professorat amb perfils d’àmbit lingüístic: 

- 3 professors amb Perfil Lingüístic en llengua estrangera (Aprenentatge integrat 

de continguts i llengua estrangera) 

- 4 professores amb Perfil de biblioteca escolar 

- 3 professores amb Perfil d’Immersió i suport lingüístic 

 
2. Oferta de llengües estrangeres 

 

L’alumnat, en acabar l'etapa, ha de conèixer com a mínim una llengua estrangera. La primera llengua 

estrangera al nostre centre és l'anglès tot i que hi ha la possibilitat d'estudiar una segona llengua 

estrangera, el francès, que es comença a cursar a partir de 2n d'ESO. 

 

A part de l’horari lectiu ordinari, en horari extraescolar es realitzen classes d’anglès a càrrec de 

professores del centre (punt 4) i també classes d’anglès dos dies a la setmana organitzades per 

l’AMPA. 
 

 

3. Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües 

 

D’acord amb la normativa vigent, s’estableixen els següents objectius: 

 
1. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini de les llengües oficials (B2 al final de 

l’ESO i C1 al final del batxillerat). 

2. Garantir un grau de competència suficient en la llengua anglesa (B1 al final de l’ESO i B2 al 

final del batxillerat) i en la llengua francesa aquell alumnat que la cursi com a optativa (B1). 

3. Reconèixer i fer presents a les aules i al centre les llengües familiars dels alumnes. 

4. Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema educatiu i del 

centre, tot potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat, amb l’objectiu d’afavorir-ne la seva 

integració a la societat. 

5. Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva integració a l’aula 

ordinària (i per tant a la societat). 

 

4. Criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge de les llengües 

Primera llengua estrangera 

- Des del curs 2015-2016 aplicació del Projecte Grup d’Experimentació del Plurilingüisme 

(GEP), el qual té per objectiu desenvolupar en llengua anglesa part de la programació de les 

matèries de Ciències i ViP, amb la finalitat de potenciar l’aprenentatge de la llengua anglesa de 

manera instrumental i transversal. 
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- Desdoblaments a 1r i 2n d’ESO, fet que permet treballar amb un nombre menor d'alumnes, per 

tal de potenciar el treball de la llengua oral. 

- Immersió lingüística a l’aula d’anglès, ja que aquesta metodologia és l'adequada per oferir 

oportunitats d'ús real i de contacte amb la llengua meta. El professorat utilitza habitualment 

aquesta llengua en les interaccions amb els/les alumnes de batxillerat i la majoria de grups 

d’ESO. L’anglès també és present en altres suports comunicatius (blog, cartells…), a la vegada 

que s’han inclòs cançons en anglès al musical del Projecte de Teatre. 

- Classes extraescolars de llengua anglesa, a càrrec de professores del centre, per poder 

examinar-se dels nivells B1 i B2 a l’EOI a través del Programa Experimental de Suport a la 

Certificació de Llengües Estrangeres. 

 
 

Ensenyament del català i el castellà 

- Augment d’una hora lectiva setmanal en català i castellà en alguns cursos d'ESO. 

- Desdoblaments a 1r i 2n d’ESO, cosa permet treballar amb un nombre menor d'alumnes, i per 

tant fer una atenció més personalitzada de l’aprenentatge. 

- Distribució coherent i progressiva del currículum de llengua castellana i catalana al llarg de 

l'etapa i establiment de criteris que permetin reforçar i no repetir els continguts comuns. 

- Ús prioritari de la llengua oral en  qualsevol de les àrees lingüístiques; concretament des 

d’aquestes àrees es treballa la competència oral d'acord amb les indicacions que dóna el 

currículum. Es treballa principalment la variant estàndard del català i el castellà, però també es 

tenen en compte les altres. Es treballen també els diferents tipus de textos orals així com 

l'adequació al context, en què pren una rellevància especial la noció de registre lingüístic. 

- Tractament de la llengua escrita: enfocament metodològic que indica el currículum amb 

l’objectiu de formar lectors i escriptors competents. Planificació d’activitats de lectura i 

escriptura que tenen en compte la diversitat de necessitats comunicatives i acadèmiques de 

l’alumnat. 

- Activitats d’ús de les llengües curricular: realització d'activitats fora de l'aula com la 

participació al Concurs Literari de Sant Jordi o l’assistència a la representació d’obres teatrals, 

on els alumnes fan servir la llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa. Presència del 

recursos TIC i audiovisuals en l'aprenentatge, els quals permeten atendre diferents estils i 

ritmes d'aprenentatge, i són útils en el desenvolupament d'estratègies per al tractament de la 

informació i per a la difusió dels resultats de les tasques d’aprenentatge. 

- Alumnat nouvingut: com que la majoria d’alumnat nouvingut ja té competència en llengua 

castellana, gràcies a l'aula d'acollida l'alumnat estranger aprèn la llengua vehicular del centre 

amb l’objectiu de poder seguir les classes amb un cert grau de comprensió i poder integrar-se a 

la societat. Al mateix temps, es garanteix l’aprenentatge del castellà a l'aula ordinària, de 

manera adequada i progressiva. 
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Alumnat nouvingut 

Amb l’alumnat nouvingut s’utilitza el català per tal de facilitar-ne la integració. El centre garanteix 

una atenció individualitzada i intensiva de la llengua vehicular, desenvolupada a l'aula d'acollida, on 

s’utilitza la metodologia d’ensenyament de llengua estrangera (L2 o llengua nova) i des d’un 

enfocament comunicatiu. 

 

Coordinació professorat àrees de llengües 

 

Coordinació de criteris i metodologies entre els departaments de català i castellà, mitjançant reunions 

periòdiques i el desenvolupament del Projecte AVANCEM. 

També hi ha trobades trimestrals de les diferents àrees lingüístiques (català, castellà, anglès, francès) 

per consensuar instruments i metodologies d’aprenentatge. 

 
 

5. Recursos i accions complementàries 

5.1.Recursos complementaris 

- Dotació de mitja plaça d’aula d’acollida per atendre l’alumnat nouvingut. Als alumnes 

nouvinguts se’ls aplica un PI, en el qual s’estableixen els objectius, els continguts, els recursos 

i els criteris d’avaluació que hauran de regir el seu ensenyament-aprenentatge tant a l'aula 

d'acollida com a l'aula ordinària. En els PI es prioritza l'ensenyament de la llengua vehicular 

del centre, per tal que l'alumnat de l'ADC pugui incorporar-se al més aviat possible a l'aula 

ordinària i que sigui capaç de seguir les explicacions del professorat. 

 

- Auxiliars de conversa per a les matèries d’anglès i francès, incloses en el programa Smile 

(conveni entre la URV i el Departament d’Educació). 

 
5.2. Accions complementàries: 

 
- Participació en el programa LECXIT, que té per objectiu la col·laboració d’alumnat voluntari 

amb infants d’una de les escoles adscrites al centre, als quals s’acompanya en la lectura, 

mitjançant una tutoria individual per setmana. 

 
- Participació en el Projecte de la UE ERASMUS+ per dur a terme el projecte KA1 anomenat: 

“Working with CLIL together”. És un projecte de formació del professorat, docència i 

pràctica docent amb una durada de 24 mesos (del 2018-2020). 

KA1 2018-2020: 
El projecte consta de 2 mobilitats europees i 3 job-shadowings a països 

europeus. 

 

CURS 2018-2019: 

– Mobilitat 1: Finlàndia, gener 2019 

– Mobilitat 2: UK, febrer 2019 
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CURS 2019-2020: 

_ Job-shadowing 1: Polònia, noviembre 2019 

_ Jobshadowing 2 : per concretar 

 

- Estades lingüístiques adreçades a tot l’alumnat del centre, d’una setmana de durada, en països 

de parla anglesa. 

 

 
6. Comunicacions internes i relació amb l’entorn 

Retolació i documentació interna 

Els rètols, cartells, murals i l’ambientació en general del centre són en català. Els documents de centre, 

amb els continguts i referents de la llengua catalana, es revisen i s’actualitzen periòdicament. Tot el 

professorat pot accedir fàcilment a aquesta documentació tant en format paper com en digital. 
 

Comunicacions externes 

El centre educatiu empra el català en les seves actuacions internes (actes, comunicats, informes...) i 

en la relació amb corporacions públiques de Catalunya, institucions i amb les empreses que 

contracta. També utilitza la llengua catalana en les comunicacions i les notificacions adreçades a 

persones físiques o jurídiques residents a l’àmbit lingüístic català, sens perjudici del dret dels 

ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho demanen. 

 

Comunicació amb les famílies 

El centre vetlla perquè les comunicacions amb les famílies siguin en català. Ara bé, això no sempre 

és possible perquè algunes famílies sol·liciten explícitament ser ateses en castellà, i per tant les 

atenem en aquesta llengua. 

 

Serveis d’educació no formal i activitats extraescolars 

El centre preveu de manera efectiva que, en l’organització i la realització de serveis d’educació no 

formal al centre (la cantina per exemple) els adults responsables s’adrecin en català a l’alumnat. 

 

Així mateix, es preveu que en l’organització i la realització d’activitats extraescolars (tallers 

d’estudi assistit, activitats d’educació no formal de l’AMPA, esport a l’escola, etc.) els seus 

responsables s’adrecin en català a l’alumnat. 

 

El plurilingüisme i la diversitat cultural que es dóna al centre fa que l’institut es preocupi per 

afavorir aquelles activitats que fomenten el respecte per tots els membres de la comunitat educativa, 

sigui quin sigui el seu origen o llengua. 

 
 

7. Formació i acreditació lingüística del professorat 

 

Com a centre, recentment s’ha participat en les següents formacions: 

- Participació en el programa Ara escric, l’aprenentatge de l’escriptura a secundària. 

- Participació en la formació sobre biblioteques escolars. 
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- Participació en el Programa AVANCEM 

- Formació AICLE nivell 1 i 2 

- Formació GEP nivell 1 i 2 

- Formació KA1 lligada a mobilitats geogràfiques 

 

 

19. LA PROJECCIÓ EXTERNA DEL’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: 

• Fomentar la col·laboració amb l’Administració Educativa, l’Ajuntament de Reus, els 

 

Instituts de Ciències de l’Educació (ICE), i els centres educatius i culturals de laciutat. 
 

• Incloure en la programació educativa de l’Institut, sempre que sigui possible, la utilització 

dels recursos i activitats de les institucions. 

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

• Facilitar la utilització pública de l’edifici i de les instal·lacions i equipaments de l’Institut  

per a que, 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. 

• 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. 

 

20. LA DISCIPLINA COM A PRINCIPI PEDAGÒGIC I METODOLÒGIC. 

 
La disciplina avui en dia esdevé un element clau a l’hora de mantenir una bona convivència als 

centres, especialment al nostre degut a la seva complexitat derivada de la pluralitat i diversitat dels 

nostres alumnes . Les normes de convivència estan desenvolupades al document NOFC, però 

considerem important fer una descripció de les mesures a prendre en el cas de produir-se una 

conducta contrària a les normes establertes. 

a) Quan l’alumnat comet una falta de disciplina per conducta contrària a les normes de 

convivència, el professorat implicat s’ha d’encarregar de redactar el full d’incidència corresponent  
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b) amb la indicació del motiu de la falta i l’ha de lliurar al/a la tutor/a corresponent. 

 
c) El tutor/a, segons el seu criteri, ho comunicarà a la família. En qualsevol cas, ha de parlar 

amb l’alumne/a per tal de reconduir-ne l’actitud. 

d) Quan l'alumne/a hagi acumulat tres faltes de disciplina o fulls d’incidència, li correspondrà 

al/a la tutor/a de l'alumne/a dur el cas a la comissió de convivència, que en determinarà la sanció 

aplicable en cada cas. 

e) En el cas de reiteració de la conducta, la comissió de convivència i/o el/la tutor/a avisarà els 

pares o els representants legals de l'alumne sempre que aquest sigui menor d'edat, i els indicarà que 

pot començar l’obertura d’un expedient disciplinari. A més, se citarà la família per a una primera 

entrevista. 

f) Serà una falta de conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre 

l'acumulació de reiterades faltes de disciplina o fulls d’incidència durant el mateix curs acadèmic. 

Quan l’alumne acumula diversos fulls d’incidència durant el curs, la comissió de convivència 

proposarà una sèrie d’accions per reconduir la conducta i considerar la condonació d’algunes 

d’aquestes faltes de disciplina. 

g) En el cas que l’alumne sigui reincident, és a dir, que ja hagi estat sancionat per l’acumulació 

de faltes de disciplina o fulls d’incidència, la nova acumulació d’altres faltes de disciplina o de fulls 

d’incidència es considerarà una falta de conducta greument perjudicial per a la convivència i es 

podrà iniciar un expedient disciplinari. 

 

21. L’AVALUACIÓ COM A MECANISME DE MILLORA 
 

ACTUAR- AVALUAR- INFORMAR són paraules clau a l’hora d’aconseguir millores en el nostre 

treball. 

L’Institut Roseta Mauri ha signat un Acord de Coresponsabilitat amb el Departament 

d'Ensenyament per la qual cosa anualment ha de retre comptes a l’administració educativa . Hem 

elaborat un Pla Estratègic amb els tres objectius esmentats abans. Primer actúem, som avaluats i 

informem dels nostres resultats a tota la comunitat educativa. 

Per elaborar un Pla Estratègic hem de saber primer d’on partim, per la qual cosa es necessita una 
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Avaluació General Diagnòstica. Vam tenir la nostra primera avaluació per veure les nostres 

mancances i els nostres punts forts a l’any 2009. Hi van participar tots els sectors de la comunitat 

educativa d’una manera objectiva i transparent. Després vàrem tenir una altra avaluació a l’any 

2014. 

A continuació vam preparar el nostre Acord de Coresponsabilitat/ Pla de Millora. Formar part d’un 

programa de millora implica que hem de complir uns objectius, hem de desenvolupar unes tasques 

concretes per aconseguir-los i al mateix temps també hem de crear uns mecanismes que ens puguin 

mostrar si el procés va per bon camí o no. Tot això ha de ser supervisat per tota la comunitat 

educativa i després per l’administració. Hem de retre comptes als professors, als alumnes, a les 

famílies i al Departament per després poder millorar la nostra feina i abastar l’èxit educatiu i 

personal dels nostres alumnes. 

En el nostre Acord de Coresponsabilitat, que és per quatre anys, hi ha objectius anuals per a cada 
 

curs, que s’han de tractar d’assolir i també hi ha indicadors que ens indiquen si s’han complert o 

no. Hem de buscar objectius ambiciosos però al mateix temps assolibles i hem de marcar uns 

terminis també assolibles. 

Dins del nostre Pla de Millora el centre és avaluat de manera exhaustiva cada quatre anys. Així 

mateix tots els centres públics són avaluats anualment per la Inspecció de centre amb l'objectiu 

d'una millora continua. 

 

22 .SISTEMA D'INDICADORS 

 
OBJECTIU 1. ACONSEGUIR L’ÈXIT EDUCATIU 

 

INDICADORS A TENIR EN COMPTE: 

 Revisió de les programacions. (Percentatge de reunions) 
 

 Revisió dels criteris metodològics i avaluatius.(Percentatge de reunions) 
 

 Realització de sessions d’orientació educativa per triar itineraris entre els alumnes de 3r i 4t 

d’ESO . (Percentatge de les sessions realitzades) 

 Realització d’entrevistes individuals als alumnes de 3r i 4t d’ESO .(Percentatge 

d’entrevistes realitzades) 

 Percentatge d’alumnes que promocionen de curs en cada nivell d’ESO. 
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 Percentatge de graduats en ESO. 
            

 Percentatge d’alumnes que segueixen estudis postobligatoris. 
 

 Percentatge d’alumnes que superen els estudis de Batxillerat. 
 

 Percentatge d’alumnes que superen la selectivitat. 
 

Percentatge d'alumnes que aproven L'examen B1 i B2 de l'Escola oficial d'idiomes. 
 

En aquests indicadors hauríem de veure també els agents implicats, el grau d’aplicació de 

l’activitat, el grau d’execució i el grau d’impacte. En definitiva, hauríem de veure si el que està 

programat s’ha portat a terme, si ha estat possible en la freqüència programada i quina repercussió 

ha tingut en l’assoliment de l’objectiu, per poder millorar-lo. 

 

OBJECTIU 2. ESTABLIR UN BON CLIMA DE CENTRE 
 

INDICADORS A TENIR EN COMPTE: 
 

 Percentatge d’alumnes que demanen una mediació escolar. 

 Percentatge d’actuacions sancionadores per part de la Comissió de convivència. 

 Sortides per la ciutat i d’altres indrets del país per conèixer la seva cultura. (Percentatge de 

sortides i alumnes participants) 

 Tallers de famílies amb la participació de l’AMPA. (Percentatge de pares participants) 

 Colònies de treball de síntesi. (Percentatge d’alumnes que van a les colònies) 

 Enquesta de grau de satisfacció de tota la comunitat educativa 

En aquests indicadors hauríem de veure també els agents implicats ,el grau d’aplicació de 

l’activitat , el seu grau d’execució i el seu grau d’impacte. En definitiva hauríem de veure si el que 

està programat s’ha portat a terme, si ha estat possible en la freqüència programada i quina 

repercussió ha tingut en l’assoliment de l’objectiu, així com el grau de satisfacció de tota la 

comunitat educativa que ha participat en les activitats programades. 

 

OBJECTIU 3. CREAR UNA BONA IMATGE DEL CENTRE 
 

INDICADORS A TENIR EN COMPTE: 

 Percentatge de tríptics repartits en els col·legis adscrits i en l’OME. 
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 Percentatge de pares assistents a les jornades de portes obertes del total dels alumnes de 

sisè dels col.legis adscrits. 

 Percentatge d’alumnes participants en projectes d’aprenentatge-servei del total del centre. 

 Percentatge d’atencions individualitzades per part dels tutors amb els pares del total 

d’alumnes del centre. 

 Percentatge d’assistència de pares a les reunions amb els tutors dels seus fills. 

 Nombre d’alumnes que formalitzen la preinscripció a l’institut. 

 Nombre d’alumnes d’ESO de nova incorporació matriculats al centre. 

 Nombre d’alumnes de BAT de nova incorporació matriculats al centre. 

 

En aquests indicadors hauríem de veure també els agents implicats, el grau d’aplicació de 

l’activitat, el grau d’execució i el grau d’impacte. En definitiva hauríem de veure si el que està 

programat s’ha portat a terme, si ha estat possible en la freqüència programada i quina repercussió 

ha tingut en l’assoliment de l’objectiu, en aquest cas que el centre sigui conegut a la ciutat i sigui un 

bon referent per a les famílies i els ens de la ciutat, així com el grau de satisfacció de tota la 

comunitat educativa que ha participat en les activitats programades. 

Per acabar, aquests indicadors ens donaran una idea clara de quines coses han funcionat i per tant 
 

podem continuar executant-les, i quines no han funcionat, i com a conseqüència hem de canviar o 

retirar del nostre projecte. Ha de ser sempre una avaluació amb vistes a millorar la nostra feina, i no 

una avaluació per penalitzar. 

 

 
Aquest document ha estat redactat seguint la normativa reguladora del PEC: 

• Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació: articles 120, 121 , 127, 129 i132 
 

• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació: articles 91-95 
 

• Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius: articles 2.1, 4, 5 i6. 
 

• Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres públics i del personal  

 

          directiu professional docent: articles 2, 6, 8, 23, 24 i25. 
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Aquest document és obert a revisions anuals per tal que sigui un document actual , viu i 

dinàmic. L'última actualització s'ha fet el curs 2019-2020 (21/10/2019) 


