
 

PROJECTE DE DIRECCIÓ 
2020-2021 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PILAR FIGUERAS DILMÉ 

MAIG 2020 

 
 
 
 
 



                                                                                            PROJECTE DE DIRECCIÓ 2020-2021 

 

1 

ÍNDEX 
 

1. INTRODUCCIÓ        2  
           

2. JUSTIFICACIÓ         

 2.1. Motivació de l’equip directiu     2 

 2.2. Fonamentació del PdD      3                                                          

3. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 

3.1. Trets d’identitat del centre: Missió, Visió i Valors  3 

3.2. Marc normatiu       4  
          

4. DIAGNOSI DEL CENTRE 

           4.1. Context de l’INS Salvador Sunyer i Aimeric     5                                             

           4.2. Infraestructura i oferta formativa     5 

           4.3. Tipologia d’alumnat i famílies     6 

           4.4. Recursos humans       6 

           4.5. Estructura organitzativa      6 

           4.6. Projectes i programes       7 

           4.7. Documents de gestió de centre     9 

           4.8. Necessitats educatives de l’alumnat    9 

           4.9. Participació de la comunitat educativa             11 

           4.10. Anàlisi actual del centre. Sistema d’indicadors (SIC)           12 

 4.11. Detecció de necessitats i priorització de les actuacions       14 

         

5. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 5.1. Objectius, estratègies i actuacions              15 

 5.2. Indicadors per a l’avaluació              23 

 

6. L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ DEL CENTRE             26 

7. PLANTEJAMENT D’ATENCIÓ EDUCATIVA DE L’ALUMNAT  
DINS EL MARC DEL SISTEMA INCLUSIU             28 
 
 

8. PLA DE SEGUIMENT, AVALUACIÓ I RETIMENT DE  
COMPTES DEL PdD                29 

 

 

 



                                                                                            PROJECTE DE DIRECCIÓ 2020-2021 

 

2 

1. INTRODUCCIÓ 

 

El present Projecte de Direcció vol definir les línies generals del nomenament extraordinari de 
direcció de l’INS Salvador Sunyer i Aimeric de Salt pel curs 2020-2021.   
 

L’INS Sunyer és un centre d’alta complexitat en mòduls prefabricats de fa 15 anys, que va 
néixer per tal de donar acollida a l’alumnat nouvingut que no tenia cabuda als altres dos centres 
de secundària del municipi. L’elevat índex d’alumnat nouvingut i d’alumnat NESE dels seus 
inicis va produir una estigmatització forta del centre, que ha costat molt esforços revertir. 
 

En els mandats de direcció anteriors s’ha anat aconseguit gradualment: 1. Desplegar una 
estructura organitzativa per encarar un primer procés de creixement. 2. Impulsar una 
metodologia per projectes per millorar els resultats educatius i poder començar un procés de 
singularització del centre. 3. Diversificar més la tipologia d’alumnat per aconseguir una 
representació més real de la població saltenca.   4. Potenciar la creació i consolidació d’una 
AFA al centre, per implicar més les famílies en l’educació dels seus fills.   

Però la realitat de l’INS Sunyer segueix canviant acceleradament. El centre creix amb nombre 
d’alumnat: un grup nou per any fins arribar a completar les 3 línies d’ESO, tot i que  amb una 
tipologia d’alumnat més diversificada. Fa dos anys que participa en el Programa d’innovació 
pedagògica Tàndem, que està introduint canvis en les estructures de gestió i organització del 
centre i, alhora, assessora en el disseny d’un pla educatiu més sistematitzat i inclusiu.  El 
centre ja disposa d’una AFA conscienciada, amb moltes ganes de participar en el dia a dia del 
centre. A més a més, des del 2015-16, el centre es troba en procés de licitació d’obres i el 
Departament d’Ensenyament ens ha comunicat que som el proper equipament educatiu a ser 
construït al municipi i que anem projectats com un centre 4+2. Tot plegat implica que 
l’organització del centre s’haurà d’anar preparant per entomar amb èxit  l’increment d’alumnat, 
de ventall formatiu i la resta de canvis que se’n deriven. 

Aquest PdD vol seguir millorant els objectius del Projecte educatiu de centre, en una línia 
continuista però, a la vegada, vol impulsar la sistematització organitzativa i pedagògica, amb la 
participació de tota la comunitat educativa perquè, en propers mandats, es pugui encarar amb 
èxit el seu futur i garantir la seva continuïtat.  

 
 

2. JUSTIFICACIÓ 

 

 

2.1. MOTIVACIÓ DE L’EQUIP 
 

 Aquest PdD és fruit del treball en equip d’un grup de docents que combina experiència i sang 
nova i, que ens uneix una gran estima i compromís cap al centre. L’equip directiu serà el 
següent: 

• Directora- Pilar Figueras Dilmé. Llicenciada en Filosofia per la UAB. Màster en Literatura 
Hispànica per la Universitat d’Illinois. Fa més de 25 anys que treballo en Ensenyament. 
Personalment, em sento fortament vinculada amb el centre perquè sóc de Salt i visc a Salt i 
també he contribuït, com una docent més, a obrir el centre des dels seus inicis i a 
desenvolupar-lo, ocupant diversos càrrecs entremigs, com coordinadora de riscos laborals, 
coordinadora de cicle o coordinadora de biblioteca. Ocupo la plaça definitiva al centre com a 
funcionària, en l’especialitat d’anglès, des del 2009. 

• Cap d’estudis- Magdalena Jiménez Díaz. Llicenciada en Filologia Clàssica per la UAB. Fa 15 
anys que treballo en Ensenyament. A l’any 2009 vaig ocupar una plaça de funcionària en el 
centre en l'especialitat de llengua castellana. A l’any 2010 vaig entrar a formar part de l’equip 
directiu amb el càrrec de Cap d’Estudis, que encara exerceixo. 
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• Coordinadora pedagògica- Blanca Fernández Ribas.  Llicenciada en filologia hispànica i 
catalana per la UDG. Fa 12 anys que vaig començar en el món de l’ensenyament. El meu camí 
com a docent es va iniciar a l’escola privada i concertada i anys més tard vaig començar a 
treballar a l’escola pública. Fa sis anys que ocupo una plaça al centre en l’especialitat de 
llengua castellana, des de 2018 com a funcionària. Al llarg d’aquests cursos he desenvolupat 
els càrrecs de tutora i cap de departament. 

• Secretària- Carina Briz González. Diplomada en Educació Primària en l’especialitat de 
llengua anglesa. Fa 30 anys que treballo en Ensenyament i uns 10 anys que treballo en centres 
de Salt, on hi he desenvolupat diferents càrrecs, com el de  tutora, coordinadora d’ESO i Cap 
d’estudis. Fa tres anys que estic al centre i actualment soc coordinadora de riscos laborals i 
membre de l’equip TAC.  

L’equip també rep té el recolzament d’un grup més ampli de docents, sobretot de les 
companyes de coordinació, Goretti Piferrer i Inma Rodríguez i, de la gran majoria de docents 
del claustre.  
 

Esperem saber implicar a la resta de la comunitat educativa, engrescar a l’alumnat i cercar 
aliances entre les famílies i el Programa Tàndem per poder compartir i consensuar les línies de 
futur que el centre necessita. 
 

2.2. FONAMENTACIÓ DEL PdD 

La planificació d’aquest PdD segueix una línia continuista, com s’apuntava a la introducció, 
però també persegueix anar posant les bases per una futura sistematització, tant de la seva 
organització com de la seva metodologia innovadora, perquè el centre pugui funcionar 
correctament en vistes al seu creixement previst.  

El nostre plantegem està encaminat a: 1. Prioritzar i consolidar la singularització metodològica 
del centre per poder seguir millorant la qualitat i l’equitat de l’aprenentatge de l’alumnat. 2. 
Reestructurar la gestió i organització del centre per possibilitar la sistematització, el lideratge 
distribuït i una participació plena de tota la comunitat educativa. 3. Potenciar el diàleg i el 
consens entre la comunitat educativa, l’entorn i l’administració per ser capaços de projectar-nos 
cap aquest futur proper d’edifici nou i ampliació d’estudis que el municipi i el centre necessita i 
que esperem amb il·lusió.  

 

3. PLANTEJAMENT  INSTITUCIONAL 

 

3.1. TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE 

Els trets d’identitat del centre es troben definits en el PEC.  La nostra missió, visió i valors, van 
ser definits fa 15 anys i actualment necessiten una actualització per poder adequar-se a les 
necessitats canviants del centre i als nou horitzons educatius del s. XXI. Pensem portar a terme 
aquesta revisió enguany de manera participativa i participada, perquè el PEC determina les 
actuacions que es duguin a terme al centre en qualsevol dels àmbits: pedagògic, gestió i 
organització, i les relacions amb la comunitat educativa.   
 

Missió  
 

L’Institut Salvador Sunyer, com a centre públic de secundària, es defineix com un centre 
inclusiu, participatiu i laic, que orienta i ajuda als nois i noies en el seu camí d’aprenentatge i 
que vetlla per una bona convivència, solidaritat i respecte entre persones que provenen de 
cultures diverses. Sempre, sota una direcció responsable i uns professionals docents dedicats i 
compromesos en els plans i projectes del centre, que necessiten la implicació de les famílies en 
l’educació del seu fills. 
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Visió  
 

Volem projectar la mirada cap un futur on els nostres alumnes puguin tenir èxit social, puguin 
esdevenir persones competents, responsables i compromeses amb el seu entorn. Les nostres 
aspiracions es concreten en: 
 

1. Aconseguir que l’alumnat tingui una bona competència comunicativa en català, castellà i 
anglès, incorporant la llengua francesa en el currículum.  
2. Innovar en metodologies didàctiques i en l’ús de les TIC per millorar el rendiment acadèmic i 
permetre una singularització del centre. 
3. Potenciar tot tipus d’habilitats socials, científiques i artístiques per afavorir l’educació integral 
de la persona i millorar, a la vegada, les oportunitats d’integració social i laborals dels discents.  
4. Vetllar per una educació basada en l’esforç, la participació, la cooperació, la tolerància i la 
solidaritat.  
 

Valors  
 

Aquests propòsits o visions de futur s’aconseguiran si ens movem i ens identifiquem amb els 
valors següents:   
1. Compromís en el desenvolupament personal: responsabilitat, autoestima, raonament i 
esperit crític; i el social: solidaritat, emprenedoria i sostenibilitat.  
2. Transmissió de la llengua i cultura catalana i el coneixement i respecte de les altres  
cultures que hi conviuen.  
3. Foment d’un bon clima de treball que permeti la recerca, la motivació i la creativitat.  
 

Ens declarem com a centre públic i pluralista, en una línia progressista, entesa com a  
defensora de la llibertat i de la igualtat de tots i totes, compromesos en la recerca del  
benestar. I per aquestes raons, ens regim pel principi de la coeducació, entenent-lo com un 
intent d’educar per a la igualtat sense cap mena de discriminació  de gènere.  
 
3. 2. MARC NORMATIU 

Per tal de vetllar per la coherència legal, el present PdD ordena el desplegament i l’aplicació del 
Projecte Educatiu de Centre i s’emmarca dins l’autonomia de centre i la resta de decrets que es 
despleguen de la LEC i normativa vigent: 
 

LOE, Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006). Llei 
derogada i modificada de manera àmplia per la LOMCE, llei orgànica 8/2013, de 9 de 
desembre, per a la millora de la qualitat educativa, per contribuir a reforçar la capacitat de 
gestió dels centres educatius i que estableix 3 modalitats d’autonomia: la pedagògica, 
l’organitzativa i la de gestió. També fa una aposta perquè no hi hagi cap tipus de desvinculació 
entre el PEC i els projectes curriculars de centre (Text consolidat BOE núm. 295, de 
10.12.2013). 

LEC, Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, que es va desplegar de la LOE, aprovada pel 
Parlament de Catalunya: Art.144: Projecte de direcció (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)  

Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5685, de 
5.8.2010)  

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i de personal 
directiu professional docent (DOGC núm. 5753, de 11.11.2010). 

Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la 
direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, (DOGC núm. 
6824, de 05.03.2015)   



                                                                                            PROJECTE DE DIRECCIÓ 2020-2021 

 

5 

Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària 
obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015)  

Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència 
en els centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006)  

Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l'atenció educativa a l'alumnat amb trastorns de 
l'aprenentatge i alumnat amb altes capacitats (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013).  

Resolució EDU/3176/2019, de 25 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per 
seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament 
d'Educació. 

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 
inclusiu (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017).   

Ordre ENS 108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i 
els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 
7659, de 9.7.2018). 

Reial Decret 1688/2011, de 18 de novembre, pel que s’estableix la titulació de Tècnic en 
Activitats Comercials i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 312, de 27.12.2012).  

 

4. DIAGNÒSTIC DEL CENTRE 

 

4.1. CONTEXT DE L’INS SALVADOR SUNYER I AIMERIC  

El centre va néixer com a S.E.S. de Salt el curs 2004-2005. Està situat fora del nucli urbà del 
municipi, al carrer Miquel Martí i Pol, entre l’Espai Gironès i les instal·lacions esportives (pavelló 
i piscines). Després de quinze anys en mòduls, encara ens trobem en situació provisional pel 
que fa a l’edifici. 
 

L’Institut Salvador Sunyer i Aimeric  és un centre públic de tipologia C.  Va arribar a tenir una 
alta concentració d’alumnat NESE, un 95% als seus inicis i fins un 85,96% el curs 2015-2016.  
Però, a partir del curs 2016-2017,  la situació del centre canvia a poc a poc. Hi ha un fort 
creixement d’alumnat de secundària al municipi i el centre sap aprofitar la introducció de la 
inscripció única per donar a conèixer a diversos centres de primària de l’entorn el treball 
metodològic per projectes del centre. Tot plegat fa que creixi el nombre d’alumnat procedent de 
diferents escoles de Salt i que el centre passi a recuperar les dues línies d’ESO. S’amplia 
també l’oferta formativa, que, a part del PFI de vendes i PTT d’instal·lacions, es comença a 
oferir el CFGM d’Activitats comercials.  
 

Actualment, l’alumnat és més variat, al voltant d’un 50% de NESE, i  reflecteix més la situació 
real de la població de Salt, un municipi, que de totes maneres, segueix molt castigat per l’atur 
(més del 10%) i per l’acolliment d’un alt percentatge de  població immigrant (més del 40%).  
 
4.2. INFRAESTRUCTURA I OFERTA FORMATIVA 
 

Actualment, el centre consta de 15 aules de grup, 2 aules d’informàtica, una biblioteca, una 
aula de música, una aula de ViP, un taller, un laboratori, una sala de professors i alguns 
despatxos. L’educació física es realitza al pavelló municipal de Salt i l’activitat de natació a la 
piscina UFEC del municipi. Degut a la previsió de creixement d’un o més grups per any i, la 
manca d’espai del centre, l’Administració ha traspassat a un altre centre del municipi 
l’ensenyament de PFI de vendes i PTT d’instal·lacions.  
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Enguany, curs 2019-2020, el nombre total d’alumnat matriculat al centre és de 265: 228 d’ESO 
i 37 de CFGM. S’imparteixen a l’ESO:  tres primers, dos segons, dos tercers i dos quarts, i la 
incorporació aquest curs del recurs SIEI a diferents nivells d’ESO. També compta amb el 
CFGM d’Activitats comercials amb FP Dual, de dos cursos, que s’imparteix a les tardes.  
 

Segons les previsions del Departament, el centre seguirà creixent fins tenir tres línies a l’ESO i, 
quan puguem disposar d’edifici, a uns 4 anys vista, se’ns projecta com un centre de 4 + 2.  
 
4.3. TIPOLOGIA D’ALUMNAT I FAMÍLIES 
 

Tot i que la tipologia de l’alumnat ha anat canviant a partir del curs  2016-2017,  amb la 
incorporació a l’ESO de més alumnat procedent de famílies autòctones amb una situació més 
estable, el centre encara rep un nombre elevat d’alumnat nouvingut (27,78%), degut a la 
matrícula viva que pateix el municipi de Salt.  
 

El nombre d’alumnat de Necessitats Educatives Específiques, curriculars i socioeconòmiques, 
també és elevat  (22,78%) i necessita d’ajudes econòmiques i socials com beques menjador, 
beques acadèmiques i ajudes de Càritas o Creu Roja per assumir les despeses escolars. Molts 
d’aquest alumnes provenen de famílies desestructurades amb un entorn socioeconòmic 
desfavorit, sense estudis ni formació i amb una escassa implicació en els estudis dels seus 
fills/es.  
 

Entre l’alumat d’ESO hi ha 19 nacionalitats diferents i un percentatge d’immigració que oscil·la 
entre el 46% i el 60%, depenent del curs.  Entre l’alumnat de CFGM hi ha una mica menys de 
diversitat, representació de sis nacionalitats i un percentatge del 40% d’immigració.  
 

Tota aquesta diversitat d’alumnat  conviu a l’INS Salvador Sunyer i Aimeric, un centre de vuit 
mòduls i amb espais reduïts. Malgrat aquesta situació, seguim treballant per a la convivència, el 
respecte a la diferència i l’educació inclusiva, perquè tot l’alumnat pugui tenir les mateixes 
oportunitats d’èxit educatiu i social, tal com marca la missió del nostre PEC. 
 
4.4. RECURSOS HUMANS  
 

El claustre de docents està format per 35 professors/es (32 d’ESO + 3 de CFGM), una Tècnica 
en Integració Social i una Educadora Social, dotació aquest any del recurs SIEI.  
El percentatge del professorat amb plaça de funcionari/a, ja sigui amb destinació definitiva  
o en comissió de serveis al centre és del 34%.  Tot i l’elevat percentatge de professorat interí, la 
plantilla s’ha estabilitzat més els darrers dos anys, gràcies a la possibilitat que l’Administració ens 
ha concedit amb el Decret de Plantilles i la definició de llocs estructurals específics, dotant de 
perfils professionals concrets a determinades places docents. La consolidació d’aquestes places 
ha permès la continuïtat en l’aplicació d’estratègies i línies de centre, la incorporació progressiva 
de noves metodologies didàctiques i ha afavorit el grau d’implicació dels docents en els projectes 
i cursos de formació del centre.  
 

El personal no docent, PAS del centre, està format per dos conserges i una administrativa, que a 
partir del curs que ve tindrem a jornada sencera.  
  

El personal extern més vinculat al centre és el següent: en el servei psicopedagògic, un 
representant de l’EAP i un de Serveis Socials, en el servei de salut una infermera del CAP i, en 
la gestió i funcionament de centre, comptem amb l’ajuda de l’inspector de zona. 
 
4.5 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 

Pel control i gestió de totes les persones del centre, com en totes les institucions educatives, 
disposem de dos òrgans col·legiats, el Consell Escolar i el Claustre i, també, dels òrgans 
unipersonals de direcció: Director, Cap d’estudis ESO-CFGM, Coordinadora pedagògica d’ESO 
i Secretària.  
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A part, el centre ha organitzat altres òrgans unipersonals o d’equip: 
 

Coordinació de 1r cicle d’ESO   Caps de departament 
Coordinació de 2n cicle d’ESO   Tutors 
Coordinació de FP dual    Coordinació LIC 
Coordinació Informàtica i Pla de comunicació Coordinació convivència 
Coordinació Biblioteca    CAD (Comissió d’atenció a la diversitat) 

Coordinació de Riscos Laborals    
 

Les NOFC, actualment en procés de revisió, recullen les responsabilitats i funcions de 
cadascuna d’aquestes estructures i recursos pel funcionament del centre. 
 
 

4.6. PROJECTES I PROGRAMES DEL CENTRE 
 

Tots els projectes que el centre desenvolupa i els programes en els quals participa van 
encaminats a ajudar a avançar en la línia pedagògica que marca la nostra visió de centre i que 
es desenvolupa en el PEC: Competència comunicativa plurilingüe, innovació metodològica i en 
ús de les TIC, èmfasi en l’educació integral, la participació, la cooperació i la solidaritat. 
 
1. Projecte Educatiu Lingüístic (PLEC). D’importància cabdal en el projecte educatiu del 
centre degut al grau de diversitat cultural i lingüística que existeix. Té com a principals 
objectius: 
 

• Potenciar l’ús del català com a llengua vehicular de comunicació i com a vehicle de cohesió 
social, tot respectant i valorant el plurilingüisme del centre.  
 

• Potenciar l’ús de l’anglès com a primera llengua estrangera i el francès com a segona llengua 
estrangera.  
 

• Fomentar el gust per la lectura a la B.A., amb mitja hora de lectura diària, adaptada al nivell 
de l’alumne. 
 

• Facilitar i fomentar l’ús de la B.E., com a espai de convivència i de complementació educativa, 
per tal d’afavorir l’adquisició de bons hàbits i bona relació entre l’alumnat. 
  

2. Projecte Biblioteca. Molt important com a complement dels diferents projectes educatius i 
com a eix central per fer comunitat Sunyer. Té com a objectius: 
 

• Complementar el projecte lingüístic, promocionant servei de lectura a B.A. i B.E. i  producció 
oral i escrita en català. Proposta d’un concurs enigma mensual i dinamització d’un club de 
lectura intergrupal. 
 

• Complementar el treball per projectes de centre: Organització de dos biblioprojectes 
transversals a l’any en què participen diferents àrees i diferents nivells educatius al voltant 
d’una temàtica. 
 

• Crear un ambient de convivència i d’ajuda a l’alumnat  també pel que fa a la recerca i la 
competència de les TIC: Bloc B.E. i B.A. Participació en concursos booktubes i booktrailers.  
   

3. Projecte El Xiulet. Té com a objectius:  
  

• Dinamitzar l’estona de pati per oferir un conjunt d’activitats que siguin motivadores (partits de 
futbol i bàsquet, tornejos de ping-pong i volei, coreografies grupals, etc.).  
 

• Contribuir a la convivència i el respecte de l’alumnat al centre.  
 

• Fomentar la participació de les noies en aquest tipus d’activitats esportives o de jocs. 
  
4. Projecte APS. Participació dels grups de 3r ESO en tot el procés del Gran Recapte en 
col·laboració amb  el Banc d’aliments del municipi. 
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5. Projecte Singular (2n cicle d’ESO). Projecte coordinat pel Departament d’Educació, les 
empreses de Salt i l’Ajuntament. Objectiu: 
 

Proporcionar adaptació curricular diversificada i Pla Individualitzat adaptat a l’alumnat que té 
dificultats per assolir les competències bàsiques, però té motivació per fer pràctiques a les 
empreses. Desenvolupen l’activitat lectiva a l’institut i dos dies a la setmana realitzen pràctiques 
a l’empresa, llocs educatius o administratius.  
 

6. Projecte Taller de Mares. Projecte coordinat i impartit per la TIS. Acollida al centre del 
col·lectiu més desfavorit de mares nouvingudes amb suport de l’ús i el coneixement de la 
llengua catalana per a la participació de les mares en el món educatiu. 
  

7. Programa Salut i Escola. Impulsat des del Departament de Salut. Objectius: 
 

• Desenvolupar xerrades i altres activitats formatives a tutoria que orientin l’alumnat sobre 
l’adquisició de bons hàbits saludables.  
 

• Facilitar la consulta mèdica personalitzada i confidencial per part d’una professional sanitària 
durant un matí a la setmana a aquells alumnes que així ho sol·licitin.  
 

• Demanar seguiment mèdic d’un problema detectat a través de la tutoria i vehiculat a través de 
la CAD.  
 

8. Projecte Aules Netes i Educades. Projecte que pretén conscienciar els grups de tutoria 
sobre mantenir les aules netes i ordenades, mitjançant un sistema de puntuació que premia el 
treball en equip. 
 

9. Projecte Juguem.  Programa d’activitats extraescolars variades impulsat pel Pla educatiu 
d’entorn de Salt. Forma part del programa educació 360. En el centre es dinamitza a través de 
la TIS. 
 

10. Projecte Pla de l’esport . Es realitzen activitats esportives extraescolars entre els centres 
de secundària del municipi amb el fons del pla. Gestionat pel professorat EF. 
  

11. Programa “Sigues tu”. Desenvolupat per la Diputació de Girona en coordinació amb 
Fundesplai. Assessorament a l’alumnat a partir d’activitats que es desenvolupen a tutoria i que 
s’estructuren en quatre blocs amb les següents temàtiques: addicions, afectivitat, convivència i 
participació.   
 

12. Programa “Pràctiques restauratives”. El centre participa en Pràctiques Restauratives en 
col·laboració amb els altres centres de secundària del municipi. 
 

13. Programa col·laboració amb EOI Girona. Programa-conveni del Departament 
d’Ensenyament per potenciar les llengües estrangeres al centre. Possibilitat de presentar 
alumnat de 3r i 4t a les proves de B1 i B2 de l’EOI. 
 

14. Programa Formació Dual. Programa d’innovació educativa. Formació al centre i 
pràctiques a les empreses de l’entorn en CFGM d’Activitats Comercials.  
  

15. Programa MUS-E. Programa de la Fundació Yehudi Menuhin Espanya. Utilització de l’art 
en l’àmbit escolar per afavorir la cohesió social, la inclusió educativa i cultural. Anualment 
s’imparteixen tallers de teatre a primer d’ESO amb una professional d’arts escèniques de 
l’escola de teatre El Galliner de Girona.  
 

16. Programa Tàndem: Saltem a escena! Programa d’innovació educativa del Departament 
d’Ensenyament i Fundació Catalunya La Pedrera amb participació de Temporada Alta i 
Fundació Ciutat Invisible. El centre hi participa des del curs 2018-2019. Aquest programa ha 
significat un impuls important  de formació del claustre i de reorganització del centre per 
dinamitzar la metodologia innovadora per projectes i millorar la qualitat educativa a través de 
les arts escèniques. També ens dona la possibilitat d’aprendre de l’experiència d’altres centres 
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Tàndem i ens possibilita demanar en un futur pròxim el Batxillerat Artístic, una gran oportunitat 
per oferir a Salt un batxillerat en Arts Escèniques. 
 
 

4.7. DOCUMENTS DE GESTIÓ DE CENTRE 
 
El PEC és el document guia del centre, on s’estableixen els trets d’identitat i on es recullen els 
principis rectors de la LEC, així com els principis d’inclusivitat, no confessionalitat i respecte 
vers la pluralitat. L’actual PEC és del 2005 i destaca treballar pels 3 objectius generals, marcats 
pel Departament: millorar els resultats educatius, millorar la cohesió social i prevenir 
l’abandonament escolar. 
 

El PdD estableix el pla estratègic d’un any per seguir portant a terme els objectius del PEC. 
Som conscients que cal una revisió del PEC actual perquè es pugui adaptar als objectius 
Europa 2020 i per poder-lo vincular millor amb aquest i esperem que futurs PdDs, perquè 
pensem que és important establir un 4t objectiu: millorar les condicions generals del centre 
(organització, comunicació i la seva projecció externa). 
 

La PGA, s’elabora anualment, s’hi recullen els aspectes d’organització i funcionament i també 
la sèrie d’actuacions de millora del centre aprovades pel Consell Escolar per tal de poder fer el 
seu seguiment durant el curs.  
 

Les NOFC recullen tota l’organització del centre, detallant quines són les estructures de 
funcionament, les seves responsabilitats i funcions.  
 

El Pla de Convivència vetlla per la formació integral de la persona en el centre i es fonamenta 
en els valors de la pluralitat, la participació democràtica, la inclusió social, la igualtat 
d’oportunitats, el respecte a la diferència, la gestió positiva de conflictes i la cultura de pau.  
 

El PAT (Pla d’acció Tutorial) recull les accions educatives que contribueixen al 
desenvolupament personal dels alumnes, al seguiment del seu procés d’aprenentatge i a 
l’orientació escolar, acadèmica i professional. El seu objectiu és potenciar la maduresa dels 
alumnes, la seva autonomia i la capacitat de prendre decisions coherents i responsables, de 
manera que tots els alumnes aconsegueixin un millor creixement personal i una bona integració 
social al centre i al seu entorn.  
  

El Pla Estratègic Digital (PED), antic Pla TAC. Els coordinadors informàtics elaboren aquest 
pla per estipular la formació i l’ús de les competències digitals per cursos. Es coordinen amb els 
responsables de coordinació pedagògica per tals efectes. També són els responsables 
d’elaborar el Pla de comunicació al centre i de garantir-ne el seu bon ús, juntament amb 
direcció. 
 

El Pla d’Absentisme. L’objectiu general és garantir a tots els joves en edat d’escolarització  
obligatòria el dret a l’educació, posant a l’abast les estratègies i els recursos necessaris per a 
prevenir i reduir les situacions d’absentisme escolar. És gestionat per la TIS.  
 
 
4.8. NECESSITATS EDUCATIVES DE L’ALUMNAT 
 

Una bona gestió de l’alumnat de NESE, és molt necessària en l’INS Salvador Sunyer i Aimeric. 
La meitat del nostre alumnat se’l pot considerar dins aquesta categoria perquè és nouvingut i/o 
amb problemes socioeconòmics. Recordem que el municipi de Salt té un alt percentatge de 
població plural i multicultural, on la convivència social i familiar, en general, és complicada.  
 

Per a l’atenció a la diversitat, a més dels tutors/es i la resta de professorat de l’equip docent, 
tenen un paper clau les orientadores de centre, l’orientador de l’EAP, la TIS, l’educadora 
d’educació especial i el coordinador LIC del centre. Entre tots ells, es tenen en compte diferents  
mesures i actuacions de treball en equip. Es fa una atenció individualitzada a l’alumnat amb 
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problemes d'aprenentatge, grups de suport en nombre reduït, alumnat en risc d'exclusió social, 
alumnat que fa escolarització compartida  i els d’incorporació tardana.  
 

La  comissió d'atenció a la diversitat, la CAD, constituïda per coordinació pedagògica, cap 
d’estudis, TIS, orientadors/es del centre, tutor/a de les Aules d'Acollida, orientadora del SIEI i 
EAP,  determina la concreció de criteris i prioritats per a l'atenció a la diversitat d'alumnes. 
Gestiona l’organització, el seguiment i la seva avaluació. S’aproven amb la determinació dels 
equips docents els Plans Individualitzats per als alumnes amb mesures educatives.   
 

Per atendre a tot l'alumnat segons les seves característiques acadèmiques, personals i 
emocionals, el centre organitzarà aquest curs que ve les següents mesures:  
 

 

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

 

GRUPS HETEROGENIS 

A primer cicle s’organitzen els grups de manera heterogènia, tenint en 

compte que hi haurà alumnes d’acollida i suport que s’assistiran unes 

hores (15h com a màxim) a d’altres agrupaments. 

 

GRUPS FLEXIBLES 

A segon cicle s’organitzen grups flexibles en les matèries 
instrumentals. 

 

AULA D’ACOLLIDA 

Alumnat d'incorporació tardana de 1r a 4t d'ESO. S’incorporen a l’aula 
ordinària el màxim d’hores possibles, però es té en compte les seves 
fortaleses i mancances educatives personals. S’incorporen sempre a 
l’aula ordinària quan es desenvolupen els  Projectes de centre. 

 

GRUPS DE SUPORT 

Alumnat amb dificultats d’aprenentatge en grup reduït. Surten de l’aula 
ordinària i segueixen una adaptació curricular de les matèries 
instrumentals i c. socials, biologia i física-química. S’inclouen sempre 
quan es desenvolupen els projectes de centre.   

 

SIEI (Suport Intensiu 

d’Escolarització Inclusiva) 

Recurs intensiu per atendre l'alumnat NEE: discapacitats intel·lectuals, 
TEA o trastorns greus de conducta. Inclusió a l’aula de suport del seu 
curs a algunes matèries amb l’ajuda de l’educadora social.  Adaptació 
curricular. 

 

ATENCIÓ 

INDIVIDUALITZADA 

Els equips docents o la CAD fan derivacions d’alumnes al 
departament d’orientació educativa,  perquè rebin atencions 
individualitzades d’orientació personal, acadèmica i professional.  
Suport psicopedagògic.  

 

PROJECTE SINGULAR 

 

Programa de diversificació curricular adreçat a alumnes de 3r i 4t   
desmotivats però amb bona conducta i possibilitat de graduació.   
Segueixen un pla individualitzat, adaptat a les seves capacitats i 
interessos. Dos dies a la setmana realitzen pràctiques a l’empresa, 
llocs educatius o administratius. 

 

UEC (Unitat 

d’Escolarització 

Compartida) 

Alumnat de 3r i 4t amb rebuig escolar amb acumulació d’expulsions 
per conflictes, absentisme i conductes disruptives. Tenen un Pla 
Individualitzat d’adaptació curricular compartit amb Oscobe o Can 
Cuní.  

 
4.9. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 

El centre proporciona espais per l’intercanvi d’opinions, experiències i valoracions als tres 
col·lectius de participació directa al centre: els docents, els discents i les famílies. Els docents 
compten amb les reunions de departament, grups impulsors, equips de treball,  els equips 
docents i el Claustre com espai últim de decisions. L’alumnat també disposa de les tutories i el 
Consell de Delegats com espai últim de decisions. Les famílies tenen les reunions de tutoria de 
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grup o personals, amb la tutor/a respectiu/va, i les reunions de la representació AFA. Direcció 
realitza reunions periòdiques amb l’Associació de famílies i manté una relació de col·laboració 
estreta per millorar molts aspectes del centre. En les decisions finals del Consell Escolar s’hi 
troben representats tots tres agents més el representant de l’administració local.  
 

El centre té bona relació amb els diversos centres educatius de primària, tant pel que fa a 
l’intercanvi d’informació d’alumnat com per la seva implicació en molts dels productes finals 
dels projectes de centre que es desenvolupen durant el curs. 
 

També tenim la sort que el municipi de Salt compta, des del desembre de 2018, del “Pla 
educatiu de Salt” elaborat amb la col·laboració de tota la comunitat educativa amb 3 principis 
bàsics: 1. Trencar les lògiques de segregació escolar i social per assolir l’èxit educatiu per a 
tothom. 2. Promocionar l’Educació 360 o educació a temps complet. 3. Salt Vila Acollidora i 
Educadora. El centre es beneficia dels projectes, per exemple, Juguem? (programa d’activitats 
extraescolars), de la Fàbrica Jove (suport extraescolar de deures, estudis i activitats de lleure) i 
de l’assessorament de l’Estació Jove (amb programes d’orientació juvenil). El centre també 
participa activament en les Trobades Fòrum d’Estudiants de Salt (trobades per fer networking 
entre estudiants universitaris de la vila i estudiants dels centres de secundària). L’àrea 
educativa també ajuda al centre a trobar empreses o entitats públiques per a les places del 
Projecte Singular. 
 

Altres organitzacions del municipi també mantenen convenis amb el centre. Càritas, 
proporciona cada curs reforç escolar i ajudes econòmiques per pagar les matrícules escolars. 
El Banc d’aliments del municipi treballa estretament amb el centre per portar amb èxit la 
campanya de Recollida d’aliments a la població (Projecte APS). 
 

El CFGM d’activitats comercials, a través del programa d’FP dual està vinculat a una xarxa 
d’empreses de l’entorn per proporcionar places pràctiques remunerades per l’alumnat.  
 

A través del Programa d’innovació educativa Tàndem, podem gaudir de moltes activitats 
d’oferta cultural, com entrades a diversos espectacles teatrals a Salt o Girona i tornejos de 
dramatúrgia. També del reforç extraescolar de la Fundació La Pedrera i la possibilitat 
d’aprendre de l’experiència d’altres centres Tàndem. 
 

La relació del centre amb el seu entorn immediat (entitats públiques i empreses privades) i amb 
el programa Tàndem ens permet ampliar els recursos de suport a l’alumnat, vetllar per la seva 
formació integral i aprofundir en el treball en xarxa,  per millorar entre tots la qualitat i l’equitat 
de l’educació del nostre alumnat. 
 
4.10. ANÀLISI ACTUAL DEL CENTRE SISTEMA D’INDICADORS (SIC) 
 

Els indicadors de centre, com a variables que expressen en termes quantitatius aspectes del 
context, resultats i recursos del centre educatiu, ens permeten tenir una visió més precisa de 
les singularitats de l’Institut i el seu entorn. Els indicadors de centre més recents que 
actualment podem analitzar són els del 2017-2018. Aquestes dades estan referenciades en 
relació amb centres d’alta complexitat, de tipologia C, es senyalen en verd les dades més 
positives i, quan és possible, es compara amb el curs actual.    
 

  1. INDICADORS DE CONTEXT  
  

   a)- Evolució de l’escolarització els darrers cursos: 
 

Els darrers tres cursos el nombre global d’alumnes matriculats ha augmentat de 112 a  
229. Aquest curs tenim una línia més a primer d’ESO.  Tenim tres línies a primer i dues els 
altres cursos. L’alumnat de CFGM ha passat de 20 a 37.  
  

   b)- Necessitats educatives específiques   
 



                                                                                            PROJECTE DE DIRECCIÓ 2020-2021 

 

12 

L’índex d’alumnes amb necessitats educatives específiques és del 16,67%, supera el triple el 
de la mitjana referencial (5,7). Aquest curs, 2019-20 encara és superior ja que tenim una SIEI. 
El percentatge per situació socioeconòmica desfavorida és del 22,78%. I encara és més 
rellevant el percentatge de l’alumnat de nova incorporació del 27,78%, que quasi quatriplica la 
mitjana catalana (7,8).  
 

c)- Nacionalitat de l’alumnat:  
 

La nacionalitat estrangera fa dos cursos era del 74%, però va disminuint considerablement i 
aquest curs oscil·la entre el 46% i el 60% en segons quins cursos.  

 
Els índexs se situen al doble de la mitjana degut a l’elevat índex d’alumnat NESE, tot i que 
consta un descens significatiu en els alumnes de 4t d’ESO. Els plans d’estudis individualitzats 
poden augmentar si cal motivar als alumnes amb programes que ajudin al seu aprenentatge i 
puguin promocionar i, fins i tot, arribar a graduar. 

 
e) Mobilitat % INS MITJANA CATALUNYA 

Mobilitat alumnat 10,56% 5,43% 

Mobilitat professorat 34% 21,24% 

 

La mobilitat de l’alumnat ha disminuït en els últims tres cursos, encara que es troba a cinc punts 
per sobre de la mitjana. L’índex de mobilitat per baixes és del 4,4%, un punt i mig per sota de la 
mitjana.  
La mobilitat del professorat sí que està molt per sobre de la mitjana, ja que de 35 professors/es 
que imparteixen la docència només 12 estan en plaça definitiva o comissió de servei. La resta 
de la plantilla són interins/es que ocupen la majoria places estructurals perfilades que s’ajusten 
a les necessitats de l’institut.  
 

  

f)- Índex d’absències de l’alumnat (superior 

al 10%) i del professorat 

% INS MITJANA CATALUNYA 

Absències alumnat d’ESO 0,56% 10,51% 

Absències alumnat de CFGM 18,18% 17,9% 

Absències professorat 0,59% 2,1% 

 

Tant en el cas de l’alumnat d’ESO com en el professorat l’índex d’absències és molt inferior a la 
mitjana. Es considera un èxit l’assistència regular i puntual de tots els professors/es al centre. 
Caldrà monitoritzar de més a prop l’assistència de CFGM.  

d)- Programes amb diversificació 

curricular i Plans Individualitzats 

% INS MITJANA CATALUNYA 

Alumnat de 3r amb diversificació curricular 12,12% 6,99% 

Alumnat de 4t amb diversificació curricular 0% 9,24% 

Alumnat amb Pla Individualitzat 1r ESO 47,36% 22,27% 

Alumnat amb Pla Individualitzat 2n ESO 36,2% 24,81% 

Alumnat amb Pla Individualitzat 3r ESO 45,45% 24,89% 

Alumnat amb Pla Individualitzat 4t ESO 64% 22,28% 
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2. INDICADORS DE RESULTATS  

 
a)- Resultats a l’ESO  % INS MITJANA CATALUNYA 

Alumnes que promocionen 1r ESO 96,66% 94,35% 

Alumnes que promocionen 2n ESO 96,66% 92,76% 

Alumnes que promocionen 3r ESO 100% 88,87% 

Alumnes que graduen a l’ESO 41,37% 78,30% 

CCBB 4t ESO (externes+internes) 69,79% 80,11% 

 

S’observa com els índexs de promoció als tres primers cursos de l’ESO durant els darrers anys 
es mantenen al mateix nivell i per sota de la mitjana. Però, aquest comportament s’inverteix en 
el cas de 4t d’ESO, on l’índex de graduació és força més baix en relació als centres de la 
mateixa tipologia. En els resultats de les proves competencials de 4t els alumnes del centre 
queden 10 punts per sota del valor mitjà i cal remarcar el baix índex en l’assoliment de 
l’expressió escrita a totes les llengües i la competència matemàtica en el bloc numèric i càlcul. 
(De totes maneres segons els resultats de CCBB d’enguany (2019-20) l’alumnat hauria 
demostrat estar en un nivell mig-alt en tot, excepte en matemàtiques, que encara es trobarien 
per sota la mitjana de Catalunya.)  
 

b)- Resultats a CFGM Comerç i Màrqueting % INS MITJANA CATALUNYA 

Alumnes que graduen a CFGM  26,67% 55,32% 

Rendiment acadèmic 78,07% 73,9% 

Inserció laboral 25% 46,6% 

 

Tot i que el rendiment acadèmic està per sobre la mitjana, els índex de graduació i d’inserció 
laboral estan a la meitat dels centres de la mateixa tipologia. 
 
  

 

c)-Abandonament d’estudis % INS MITJANA CATALUNYA 

A l’ESO (0% a 1r,2n i 3r) a 4t 0,55% 3,46% 

A CFGM a 1r 19,04% 13,88% 

 

Un indicador molt positiu del centre és que l’abandonament dels estudis d’ESO està per sota de 
la mitjana.  
  
 

d)- Recursos humans  INS MITJANA CATALUNYA 

Ràtio alumnes/professor 8,56 10,22 

Ràtio alumnes/grup 30 26,55 

Personal de suport socioeducatiu 23,2 36,94 

 
 

Tot i l’elevat índex de diversitat, els recursos humans i les condicions de treball estan 
lleugerament per sota de la mitjana. Aquest curs, 2019-20 ha augmentat el suport 
socioeducatiu pel fet de tenir el recurs SIEI. 
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4.11. DETECCIÓ DE NECESSITATS I PRIORITZACIÓ DE LES ACTUACIONS 
 

La contextualització i dades recollides al SIC ens permeten reflectir al següent quadre la 
informació bàsica a partir de la qual dissenyar estratègies per tal afrontar els principals riscos, 
així com per aprofitar les oportunitats que es presenten.  
 

 
 

FORTALESES 

 

DEBILITATS 

 

A 

N 

À 

L 

I 

S 

I 

 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

 

F1 Claustre jove i compromès amb la línia 

educativa d’aplicació de metodologies 

actives a l’aula i de la realització de 

projectes de centre interdisciplinaris. 

F2 Predisposició del Claustre per rebre FIC 

d’eines i competències TIC i formació 

Tàndem de programació competencial i 

treball per projectes. 

F3 Comunitat educativa implicada en 

l’atenció de la diversitat i l’orientació 

individualitzada a nivell acadèmic i 

personal. 

F4 Distribució grupal ben definida: grups 

flexibles amb nombre reduït d’alumnes per 

atendre les seves necessitats educatives 

acadèmiques i emocionals. 

F5 TIS per controlar, registrar i comunicar 

l’assistència i puntualitat. També per liderar 

dos projectes que afavoreixen la inclusió i 

convivència del centre: Projecte Xiulet i 

Taller de Mares. 

F6 Bon desplegament del PLEC: AA, B.A.- 

B.E.i Francès com a 2a llengua estrangera.  

F7 FP dual en Comerç 

F8 Utilització d’eines digitals WEB, BLOCS, 

Plataformes educatives com MOODLE, 

Google Classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1 Baixos rendiments acadèmics, tant en 

graduacions a l’ESO com a CFGM. També en 

CCBB, especialment de llengua escrita i càlcul 

matemàtic. 

D2 Coordinacions sobrecarregades  

D3 Poca actualització dels documents de 

centre. 

D4 Alumnat poc motivat que dificulta el procés 

d’aprenentatge. 

D5 Pla d’Acció Tutorial estancat 

D6 Manca de Projecte d’avaluació interna 

D7 Poca participació de l’alumnat en la 

planificació i millora del centre. 

D8 Poca projecció externa del centre i de  

treball en xarxa amb altres centres de 

característiques semblants. 
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OPORTUNITATS 

 

AMENACES 

 

A 

N 

À 

L 

I 

S 

I 

 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

 

O1 Ser centre petit, en nombre d’alumnat i 

professorat,  fa més fàcil la coneixença i 

l’atenció individualitzada. 

O2 Participar en Programes MUSE i 

TANDEM que fomenten la inclusió, la 

cohesió social a través del teatre i els 

projectes. 

O3 Participar en projectes o serveis de 

l’entorn que ajuden al desenvolupament 

integral de l’alumnat: Juguem, Fàbrica 

Jove, Servei de reforç escolar de Càrites i 

Fundació Catalunya La Pedrera, Gran 

Recapte d’aliments, Empreses CFGM. 

O4 Utilització d’un nou aplicatiu informàtic 

(IEDUCA) per a la gestió d’assistència, 

incidències i altres gestions internes del 

centre. 

O5 Participar en el programa de 

col·laboració amb l’EOI de Girona per a les 

llengües estrangeres. 

O6 Programa d’intercanvi amb l’institut de 

LINGEN (Alemanya) en CFGM. 

O7 AMPA col·laboradora i implicada en les 

decisions organitzatives de centre. 

 

A1 Infraestructura provisional precària que 

contribueix a l’estigmatització del centre: 

mòduls des de fa 15 anys, en mal estat amb 

problemes d’humitat, goteres i aïllament.  

A2 Manca d’espai físic per atendre les 

properes línies d’ESO i les seves necessitats 

correctament. 

A3  Alt índex d’alumnat procedent de famílies 

nouvingudes i amb problemes socioeconòmics 

del municipi de Salt (40% d’immigració i més 

del 10% d’atur). 

A4 Crisi econòmica general al municipi, 
superior a la mitjana de Catalunya. 

 

 

5. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

5.1. PLA D’ACTUACIÓ: OBJECTIUS, ESTRATÈGIES I ACTUACIONS 

Per concretar el Pla d’actuació pels propers quatre anys hem tingut en compte l’anàlisi dels 

indicadors SIC disponibles (curs 2017-18), els aspectes més destacables de la DAFO, la 

Memòria anual de centre del curs anterior i les aportacions de millora de la comunitat 

educativa del curs actual, que per primera vegada han estat recollides en enquestes obertes 

tipus graelles de reflexió. 
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OBJECTIUS ESTRATÈGIES 
ÀMBIT 

D’ACTUACIÓ 

 
 

1. Millorar l’índex de 
graduats i el nivell 
competencial de 
l’alumnat. 

 

1.1. Millora de la coordinació 
didàctica competencial entre el 
professorat 

1.2. Desenvolupament de l’aplicació de 
metodologies actives i d’enfocament 
globalitzat a les aules i al centre. 

1.3. Mesures especials per a l’augment de 
l’índex de graduació a l’ESO i CFG i dels 
resultats de CCBB. 

1.4. Desenvolupament de l’aplicació de les 
TIC en la pràctica educativa. 

 

 
 
 

Pedagògic 

 
 

2. Millorar la cohesió 
social i la participació 
de la comunitat 
educativa. 

2.1. Sistematització de la participació de 
la comunitat educativa. 

2.2. Sistematització de la Gestió de 
convivència en el centre. 

2.3. Optimització de les mesures 
internes i externes d’atenció a l’alumnat. 

 

Relacional 

 

3. Prevenir 
l’abandonament i 
l’absentisme, 
especialment a CFGM 

3.1. Millora de l’atenció personalitzada i 
l’orientació a l’ESO i especialment a 
CFGM. 

3.2. Desenvolupament de les mesures per 
la gestió de les absències de l’alumnat i 
especialment a CFGM. 

 

 

Pedagògic 

 

4 Millorar les 
condicions del 
centre i la seva 
projecció externa 

4.1. Actualització dels documents de centre. 

4.2. Gestió de l’adequació de nous espais. 

4.3. Millora de la imatge i difusió externa de 
centre. 

 

 

Organitzatiu i 
de Gestió i 
Recursos 

 
A continuació es detalla més la concreció dels objectius i les estratègies, incorporant les 

activitats proposades per dur-les a terme amb els seus responsables, la temporització i els 

reursos necessaris per la seva implementació. 
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OBJECTIU 1. MILLORAR L’ÍNDEX DE GRADUATS I EL NIVELL 
COMPETENCIAL DE L’ALUMNAT 

 

ÀMBIT 
PEDAGÒGIC 

 

EST 1.1. Millora de la coordinació didàctica competencial entre el professorat 

 

Actuació Responsable 
Temporització 

Curs 20-21 
 

Recursos 
1rT 2nT 3rT 

1.1.1. Establir acords entre 
àmbits per dissenyar i 
coordinar estratègies 
didàctiques conjuntes. 

● Directora 

● Coordinadora 

pedagògica 
● Caps de 
departament 

 
 

● 

 

 

● 

 
 

● Reunions inici de 

curs 
● Reunions seguiment 

departament mensual 

● Actes  

 

1.1.2. Dinamitzar les 
reunions d’equip docent 
per tal d’afavorir la coordinació 
pedagògica del professorat 
implicat en un mateix nivell 
educatiu. 

● Coordinadora 

Pedagògica 

● Coordinadores 

de cicle 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● Reunió quinzenal 

● Actes  

 

1.1.3. Consolidar reunions 
dels equips impulsors de 
metodologies actives a 1r i 2n. 

● Grup gestor 

● Grups 

Impulsors 1r i 2n 

 

● 
 

● 

 

● ● Reunió 

setmanal 

● Actes 

1.1.4. Iniciar reunions dels 
equips impulsors de 
metodologies actives a 3r i 4t. 

● Grup gestor 

● Tàndem 

● Grups 
impulsors 3r i 4t 

 

● 
 

● 

 

● ● Reunió 

setmanal 

● Actes 

1.1.5. Establir reunions 
periòdiques per coordinar i 
sistematitzar la línia 
pedagògica en metodologies 
i avaluació competencial  

 

● Direcció 
   

● Reunió mensual 
● Actes 

● PEC, PAC 
● Coordinacions    

●  1 Membre 

Grup Impulsor 
1,2,3,4  

● ● ● 

EST 1.2. Desenvolupament de l’aplicació de metodologies actives i d’enfocament 
globalitzat a les aules i al centre. 

Actuació Responsable 
Temporització      

Curs 20-21 

 

Recursos 
1r T 2nT 3rT 

1.2.1. Foment entre el 
professorat de metodologies 
actives a l’aula i de la seva 
programació i avaluació 
competencial. 

● Directora 

●Coordinadora 

pedagògica 
● Programa 

Tàndem 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● 

 

● Formació 

Tàndem Claustre  
● Formació FIC 
avaluació 
competencial 
 

   

1.2.2. Disseny i implementació 
de dos projectes de centre 
interdisciplinaris en franja 
horària per curs. 

● Grup gestor 

● Equips 
impulsors  

● Secretària 

 

 
● 

 

 
● 

 

 
● 

● Programació i 

avaluació per 
competències 
projectes 

● Professorat 

● Material d’ús 

● Pressupost centre 
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1.2.3. Disseny i implementació 
de dos biblioprojectes 
transversals anuals. 

●Coordinació 

biblioteca 
● Secretària 

 
● 

 
● 

 
● 

 
 

● Material fungible 

● Petit pressupost 

1.2.4. Potenciació de les arts 
escèniques entre tot l’alumnat 
del centre per potenciar el 
treball globalitzat i l’educació 
integral de l’alumnat. 

● Equip directiu 

● Progr. MUS-E 

● Progr.Tàndem 

● Tutors 1r 
● Prof. Optatives 
(1r, 2n, 3r i 4t) 

 
● 

 
● 

 
● 

 
 

● Prof. centre i  actors 

● Material decorats i 

attrezzo 
● Pressupost 
(+Tàndem) 

EST 1.3. Mesures especials per a l’augment de l’índex de graduació a l’ESO i 
CFGM i dels resultats de CCBB. 

Actuació 

 

Responsable 
Temporització 
    Curs 20-21 

Recursos 

1rT 2nT 3rT 

1.3.1. Revisió de 
programacions i criteris 
d’avaluació competencial de 
les matèries i àmbits. 

●Coordinadora 

pedagògica 

 

● ●  
● Programacions 

 

1.3.2. Seguir potenciant la 
lectura (B.A. i B.E.) i foment de 
+ oportunitats de producció de 
la llengua intergrupal: padrins 
lectors, intercanvi lingüístic, 
club de lectura, ràdio, revista, 
enigmes i recerca. 

●Coordinadora 
pedagògica 
●Coordinadora 
biblioteca 
●Coord. Inform. 
●Secretària 

 

● 

 

● 

 

● 

●Formació Biblioteca 
●Llibres B.A, B.E i B.M. 
●Franja horària 
●Eines de 
comunicació digital 

●Pressupost 

(aportació AFA) 

1.3.3. Dissenyar un pla de 
millora de l’expressió escrita 
per desenvolupar en els 
diferents àmbits del currículum 
i reforçar CCBB. 

●Coordinadora 
pedagògica  
●Caps de 
departament 

 

 

 

● 

 

●
  

●Form.Lleng. 

●Document Pla 

●Reunions 

departament i equip 

docent    

1.3.4. Compromís 
d’introducció d’algunes 
competències matemàtiques 
als projectes de centre per 
reforçar CCBB en aquest 
àmbit. 

●Coordinadora 
pedagògica 

●Dep. ciències 

●Equips impulsors     

  

● 

 

● 

 

● 

●Acords de 
competències 
matemàtiques. per 
projecte 
●Prof.d’aquest àmbit en 
grup impulsor    

EST 1.4. Desenvolupament de l’aplicació de les TIC en la pràctica educativa. 

Actuació 

 

Responsable 
Temporització 

Curs 20-21 
Recursos 

1rT 2nT 3rT 

1.4.1. Foment del Pla 
Estratègic Digital o Pla TAC a 
tots els nivells, àrees i 
projectes de centre. 

 

● Directora 
● Equip inform. 
● Coordinacions 

  

●
  

 

● 

 

● 

 

● Formació FIC 
● Formació externa 

Equip Inform. 

1.4.2. Impuls d’eines Google i 
EVA (Moodle, Classroom i 
altres) per a la pràctica docent 
i potenciació dels canals de 
comunicació interna i externa 
del centre. 

 

● Directora 
● Coord. Pedag. 
● Coord. Inform. 
● Coord. Pla de 
comunicació 

  

●
  

 

● 

 

● 

● Reunions 

● Pla TAC 

● Pla comunicació 
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1.4.3. Elaboració d’instruments 
digitals d’avaluació i 
satisfacció de les principals 
actuacions de millora per a 
tota la comunitat educativa. 

 

● Directora 
● Equip inform.  
 

 

● 

 

● 

 ● Formació directora 

● Documents 

● Instruments 

● Reunions 

1.4.4 Adquisició, actualització i 
manteniment adequat del 
material informàtic. 

● Directora  
● Secretària 
● Equip inform. 

● ● ● 
● Pla Estratègic 

Digital 
● Pressupost 

anual centre 

     
 

OBJECTIU 2. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL I LA PARTICIPACIÓ DE 
LA COMUNITAT EDUCATIVA  

 

 
ÀMBIT 

RELACIONAL 

 

EST 2.1. Sistematització de la participació de la comunitat educativa. 

Actuació Responsable 
    Temporització 

20-21 
 

Recursos 
1rT 2nT 3rT 

2.1.1. Iniciació d’un Pla 
d’avaluació intern de millora de 
centre amb la participació de 
tots els agents. 

● Directora 
● Equip directiu 

 

 
 

 

 

● 

 

● 

 

 

● Entrevistes 
● Propostes 
● Revisió i prioritització 
● Informe final 
● Memòria PAC 

2.1.2. Programació de reunions 
periòdiques entre els 
representants de l’AFA i 
l’equip directiu i 
enregistrament de propostes, 
opinions i/o valoracions 
manifestades. 

 

● Equip directiu 
● Representants  

AFA 

 

 
● 

 

 
● 

 

 
● 

 

 
 

● Reunions 
● Actes 
● Graella reflexiva 
 

2.1.3. Programació de 
reunions de Consell de 
Delegats i l’equip directiu amb 
enregistrament de propostes, 
opinions i/o valoracions 
manifestades. 

● Directora 

● Coordinadora 
Pedagògica 
● Delegats 

 

 
● 

 

 
● 

 
 

● 

 
 

 

● Reunions 
● Actes 
● Graella reflexiva 

EST 2.2. Sistematització de la Gestió de convivència en el centre. 

Actuació Responsable 
   Temporització 
        Curs 20-21 

 

Recursos 
1rT 2nT 3rT 

2.2.1. Incorporació d’alumnat AA, 
AS  i PS al treball interdisciplinari i 
transversal de projectes i arts 
escèniques del centre. 

 

● Equip directiu 
● Coordinació 
● Prog. MUS-E 
● Prog.Tàndem 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

 

 
 

● + Professors a l’aula 

  ● Material d´ús 

 

2.2.2. Sistematitzar la planificació i 
la valoració de les activitats que 
fomenten la cohesió social, tant  
els de fons externs: programa 

 
 

● Consell de 
direcció 

 

 

 
● 

 

 
● 

 

 
● 

 

● Reunions 
● Calendari 
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MUS-E,Tàndem i ApS, com els de 
fons intern: projecte Xiulet, 
Biblioprojectes, Aules Netes, 
Projectes de centre o del Dia de la 
Pau. 

2.2.3. Actualitzar el PAT amb la 
concreció d’activitats que tractin 
temes de coeducació, igualtat de 
gènere i valors de convivència. 

●Coordinadora  
pedagògica 

 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● 
 

 

● Document  anterior 
● Legislació    
actualitzada 

2.2.4. Dinamitzar la Comissió de 
Convivència i sistematitzar amb 
ordre del dia i actes les reunions 

● Cap d’estudis 
● TIS 
● Orientadores 

 

● 
 

● 
 

● 
 

 

● Reunions 
● Actes 
● Valoracions 

2.2.5. Inici i seguiment de nous 
mecanismes de resolució de 
conflictes: mediació , la gestió 
d’emocions i conflictes Tàndem i 
mesures del Programa 
“Pràctiques Restauratives”. 

● Cap d’estudis 
● Comissió de 
convivència 

  ● Grup gestor 
 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● 

 

● Formació 
● Reunions 
● Resultats  
● Valoracions 

EST 2.3. Optimització de les mesures internes i externes d’atenció a l’alumnat. 

Actuació Responsable 
   Temporització 
     Curs 20-21 

 
Recursos 

1rT 2n T  3rT 

2.3.1. Planificació i coordinació amb 
els agents externs que participen 
en el seguiment d’alumnes NESE 
(Serveis socials, EAP, LIC, EC). 
Elaboració de l’ordre del dia i acta 
de les reunions. 

 

● Cap d’estudis 
● Coordinadora  
pedagògica 
● CAD 
● Prof i/o tutors 
implicats 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● 

 

 

● Org. Grups PGA 
● Reun. CAD, EAP, 
LIC,EC 
● Comunicació bilateral 

 ● Doc. Seguiment i 
valoració 

2.3.2. Coordinació amb les entitats 
externes que ofereixen suport 
educatiu a l’alumnat: Juguem, 
Fàbrica Jove, Suport Càritas, 
Suport Tàndem i Beques La 
Pedrera. 

● Coordinadora  
pedagògica 
● Coordinació 
d’ESO i CF 
● Agents 

externs 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● 

 

 

● Comunicació 
bilateral 
● Doc.de seguiment i 
valoració 
 

2.3.3. Planificar xerrades i tallers 
amb diferents entitats de l’entorn: 
CAP, mossos, EMO, Ajuntament, 
Temporada Alta, TEMPO, Escola 
Empresa, dirigits a l’ESO i CFGM. 

● Coordinadora  
pedagògica 
● Coordinació 
d’ESO i CF 
● Tutors/es 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

 

 

● Comunicació 
bilateral 
● Calendari 
● Doc.de seguiment i 

valoració 

2.3.4. Consolidar els mecanismes 
de seguiment i control de l’alumnat 
del Projecte Singular, UEC de 
l’ESO i FP Dual a CFGM. 

● Cap d’estudis 
● CAD 
● Orientadores 

 
 

● 

 
 

● 

 

 

● 

 ● Comunicació 
bilateral 

 ● Reunions 
   ● Doc. Seguiment i 

valoració 

2.3.5. Potenciar les estades a 
l’empresa (P.S.) a l’ESO i la 
formació en pràctiques Dual a 
CFGM.  

● Cap d’estudis 
● Orientadores 
● Coordinadora 
FPdual 

 

● 
 

● 

 

● 

 ● Comunicació 
bilateral 

 ● Reunions 
● Doc. Seguiment i 

valoració 
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OBJECTIU 3. PREVENIR L’ABANDONAMENT I L’ABSENTISME, 
especialment a CFGM 

ÀMBIT 
PEDAGÒGIC 

EST 3.1. Millorar l’atenció personalitzada i l’orientació a ESO i CFGM. 

Actuació Responsable 
  Temporització 
    Curs 20-21 

 
Recursos 

1rT 2nT 3rT 

3.1.1. Organització d’horari de 
grups de suport segons les 
necessitats d’aprenentatge real 
de l’alumnat: Grups Flexibles, 
Grups Suport, Aula Acollida i 
Plans d’escolarització 
compartida. 

● Cap d’estudis 
● Coordinació 
Pedagògica 
● Comissió 
atenció a la 
diversitat 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

 

 

● Org. grups PGA 
● Reunions 
● Doc. de seguiment i 

valoració 
 

 

3.1.2. Revisió i seguiment del ● Coordinació 
  

 

● 

● Reunions 
● Doc. de seguiment i 
  valoració 

progrés acadèmic dels alumnes 
amb recursos d’atenció 

pedagògica 
● CAD 

● ● 

diversitat: P.I., S.I.E.I, A.A.  ● Orientadores   

  i UEC.     

3.1.3. Foment de relació tutor- 
família per fer orientació més 
personalitzada i a CFGM també 
per anar actualitzant l’IPOP. 

● Tutores d’ESO 
i CFGM 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

 

● Reunions 
● Doc.acords 
● Doc. IPOP 

3.1.4. Incorporació al projecte 
Aula-Empresa per als alumnes 
que no cursen Dual a CFGM. 

● Coord.CFGM 
 

● 
 

● 
 

● 
 

 

● Form.Externa 
● Plataforma i 
  ajuda  externa 
● Eines digitals 

EST 3.2. Desenvolupament de les mesures per la gestió de les absències de l’alumnat. 

Actuació Responsable 
 Temporització 
     Curs 20-21 

 
Recursos 

1rT 2nT 3rT 

3.2.1. Enregistrament diari 
d’absències, amb una prèvia 
comunicació a les famílies, per 
part de la TIS, que pot activar el 
protocol d’absentisme a l’ESO. 

● Cap d’estudis 
● TIS 
● Tutors 
● Famílies 

 

● 

 

● 

 

● 

 

 

● Enregistrament     
● Comunicació 
   bilateral 

 

3.2.2. Enregistrament diari 
d’absències per la tutora i 
millora del protocol d’avís a les 
famílies a CFGM 

● Cap d’estudis 
● Tutora 
● Famílies 

 

● 
 

● 
 

● 
 

 

   

● Enregistrament 
● Comunicació 
  bilateral 
● Eines digitals 
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EST 4.1. Actualització dels documents de centre. 

Actuació Responsable 
  Temporització 
    Curs 20-21 

 
Recursos 

1rT 2nT 3rT 

4.1.1. Revisar i actualitzar tota 
la documentació del centre per 
posar-la al dia i adequar-la a 
aquest PdD: PEC, NOFC, PAT  

● Equip directiu 
● Coordinadors 

 

 

● 
 

● 

 
 

● Documents 
anteriors 
● Legislació   
actualitzada 

 

4.1.2. Elaboració del Pla 
d’avaluació intern i el PAC 
anual. 

 

● Equip directiu 
 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● 
 

 

● Models documents 
● Consens comunitat 
educativa 

EST 4.2. Gestió de l’adequació de nous espais. 

Actuació Responsable 
  Temporització 

Curs 20-21 
 
Recursos 

1rT 2nT 3rT 

4.2.1. Optimització d’espais al 
centre per assumir el 
creixement de línies d’ESO. 

● Directora 
● Secretària 
● Administració 

 

 

 

 

 

 

● 

 

● Sol·licitud canvis 
i/o adicions al Dep. 
 

4.2.2. Diàleg i compromís a tres 
bandes per aconseguir la 
construcció del centre el més 
aviat possible. 

● Directora 
● Inspector 
● Regidor 
d’educació local 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● Reunions 
● Doc.acords 

 
 

EST 4.3. Millora de la imatge i la difusió externa de centre. 

Actuació Responsable 
Temporització 

Curs 20-21 
 
Recursos 

1rT 2nT 3rT 

4.3.1. Millora de la imatge i 
difusió dels projectes i activitats 
de centre per les escoles de 
primària i portes obertes. 

● Directora 
● Grup gestor 
● Prog. Tàndem 

 
 

 

 
 

● 

 
 

● 
 

● Xarxa Tàndem 
● Pressupost 
Eines digitals  

4.3.2. Participació en concursos 
externs reconeguts amb 
projectes d’aula o centre 
assolits amb èxit. 

● Coordinadores 
● Coord. Inform. 

 
 

 
 

 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● Informació 
● Eines digitals 

4.3.3. Publicació periòdica de 
les activitats més rellevants per 
optimitzar els canals externs de 
comunicació i projecció de 
centre: Web, blocs i revista. 

● Directora 
● Prog. Tàndem 
● Coord. Inform. 
● Coord. Pla de 
comunicació 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

 

● Xarxa Tàndem 
● Eines i canals 
digitals 

 

 

 

OBJECTIU 4. MILLORAR LES CONDICIONS DEL CENTRE I 
LA SEVA PROJECCIÓ EXTERNA 

ÀMBIT 
ORGANITZATIU 

GESTIÓ I 
RECURSOS 
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(1) Valor inicial: Dades de Font SIC o CB Curs 2017-18. Resta de dades Curs 2019-20 
(2) Índex de millora: Valor Final/Valor Inicial 

5.2 INDICADORS DE PROGRÉS 
 

 

OBJECTIU 1: MILLORAR L’ÍNDEX DE GRADUATS I EL NIVELL COMPETENCIAL 
DE L’ALUMNAT 

INDICADORS 
Valor 
inicial 

(1) 

Valor 
final 

Índex 
millora 

(2) 

Fonts   Progrésd’indicadors 

1rT 2nT 3rT 

% graduats d’ESO 41,37 50 1,20  Esfer@SIC   50 

% graduats de CFGM 26,67 35 1,31 SAGA SIC   35 

% alumnes que superen CB 
4t en llengua catalana 

62,5 65 1,04 SIC CB   65 
 

% alumnes que superen CB 
4t en llengua castellana 

65 68 1,04 SIC CB     68 

% alumnes que superen CB 
4t en llengua anglesa 

75 77 1,02 SIC CB   77 
 

% alumnes que superen CB  
4t en matemàtiques 

50 52 1,04 SIC CB   52 
 

% alumnes que superen CB 
4t cientificotecnològiques 

62,5 65 1,04 SIC CB   65 

% Professorat que ha seguit 
formació de programació i 
avaluació competencial 

 

50 
 

70 
 

1,4 
Dades 

Programa 
Tàndem 

 

55 
 

60 
 

70 

% Alumnat que participa en 
projectes competencials de 
centre. 

 

40 
 

70 
 

1,75 
Dades 

Programa 
Tàndem 

 

50 
 

60 
 

 70 
 

% Alumnat que participa en 
projectes competencials 
d’aula (d’assig.+ de coord.) 

 

50 
 

60 
 

1,2 
Dades 

Programa 
Tàndem 

 

55 
 

60 
 

  70 

% Professors que utilitzen 
regularment EVA (Moodle i 
Classroom, Classdojo) en la 
seva pràctica educativa 

 

30 
  

50 
 

1,6 
Dades  

Pla TAC 
 

40 
 

45 
 

  50 
 

% Professors que fan usar 
eines Google a l’alumnat en 
les tasques educatives 

 

40 
 

70 
 

1,75 
Dades 

 Pla TAC 
 

60 
 

65 
 

 70 
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OBJECTIU 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL i LA PARTICIPACIÓ DE 
LA COMUNITAT EDUCATIVA 

INDICADORS 
Valor 
inicial 

Valor 
final 

Índex 
millora 

Fonts Progrés d’indicadors 
1rT 2nT 3rT 

 

% Famílies associades a 
l’AFA 

100 100  Dades 
AFA 

   

% Famílies participen en 
el Taller de Mares 

7,06 7,5 1,06 Dades 
TdM 

 7,5  

% Alumnat a Arts 
Escèniques MUS-E i 
TÀNDEM 

30 50 1,6 1rESO 
Opt 2n 
Opt 4t 

40 45 50 

% Alumnes que participen 
al Projecte de cohesió 
social El Xiulet 

65 70 1,07 Dades 
Proj.X. 

66 68 70 

% Alumnes que participen 
en les activitats 
extraescolars (Pla Català 
d’esports i Juguem) 

25 30 1,2 Dades 
Pla i 
Juguem 

26 28 30 

 % Alumnat que participa 
activament a B.E. 

35 38 1,08 Dades 
Biblio 

36 37 38 

% Alumnat que participa 
a FP Dual a CFGM 

25 27 1,08 Dades 
Coord. 
CFGM 

 27  

Grau de satisfacció del 
professorat i l’alumnat 
dels Projectes de centre 

Bona, 
esp. 
Proj. 
Tandem 
i APS 

Més en  
general 

 
> 7 

 Valoració 
E.D. i 
Consell de 
Delegats i 
enquesta 

   
 

>7 

Grau satisfacció de 
l’alumnat de l’acció 
tutorial a ESO 

Bona 
 

Més 
Bona 
> 7 

 Graella 
reflexiva i 
enquesta 

   

>7 

Grau de satisfacció de 
l’alumnat de l’acció 
tutorial a CFGM 

Correcte. 
millorar 
conflictes 
i relació 
famílies 

 

Millorat 
aspectes 
més 
polèmics 
> 6 

 Graella 
reflexiva i 
enquesta 

   
 

>6 

Grau de satisfacció de 
l’alumnat de les 
activitats extraescolars 
d’entorn 

Molt 
bona 

Molt 
bona 
 

  >9 

 Valoració 
Comissió 
Esports i 
extra-
escolars 

   

>9 

Grau de satisfacció de 
les famílies respecte els 
recursos disponibles per 
atendre alumnat 

 

Bona 
Més 

favorable 
 

>7 

 Graella 
AFA 
+valoració 
famílies 
tutoria  
 

   
 

>7 

Nombre d’expedients 
d’expulsió 

203 200 1,01 Registre 
tutors i 
Cap 
d’estudis 

  200 

Pla d’avaluació interna per 
a la millora del centre amb 
participació de tota la 
comunitat educativa 

NO 
FET 

INICIAT    INICIAT  



                                                                                            PROJECTE DE DIRECCIÓ 2020-2021 

 

25 

 

 

OBJECTIU 4: MILLORAR LES CONDICIONS DEL CENTRE I LA SEVA PROJECCIÓ 
EXTERNA 

INDICADORS 
Valor 
inicial 

Valor 
final 

Índex 
millora 

Fonts Progrés d’indicadors 
1rT 2nT 3rT 

 

Increment d’aules 
disponibles i adequades 

15 17 1,06  16  17 

 % Demanda escolarització 35,18 36 1,02 Inscripció   36 

Índex mobilitat 
del professorat 

34 32 1,06 SIC   32 

Grau de satisfacció de les 
famílies sobre la informació 
rebuda del centre 

Força 
Bona 

 

>7 

 Valoracions 
PortesObertes 
Reunions pares 
Enquesta 

   

>7 

 Grau de satisfacció  
d’entitats i empreses en 
relació amb els programes 
de col·laboració  

 
 

Bona 

 
 

>6 

 Retorn 
valoracions 
entitats  
Enquesta 

   
 

>6 

Nombre de projectes 
d’aula o de centre 
presentats a concursos 

 

1 
 

2 
 

1 

  

 
 

1 
 

     2 

OBJECTIU 3: PREVENIR L’ABANDONAMENT I L’ABSENTISME 

INDICADORS 
Valor 
inicial 

Valor 
final 

Índex 
millora 

Fonts   Progrés d’indicadors 
1rT 2nT 3rT 

% Alumnat amb P.I. amb 
possibilitats de graduar 

48,25 50 1,03 Esfer@ CAD  50 
 

50 

% Alumnes amb programa 
de diver. curricular UEC 

4,8 5 1,04 Esfer@ CAD 5   

% Alumnes programa de 
diversificació curricular 
Projecte Singular 

 

1,6 
 

1,8 
 

1,12 
Esfer@ CAD  

1,8 
 

 
 

 

% Alumnes han finalitzat 
les pràctiques modalitat 
Dual CFGM 

 

25 
 

27 
 

1,08 
Coord. FP 

Dual 
 

 
 

 
 

27 

% Abandonament global 
dels estudis a l’ESO 

1,38 1,30 1,06 Esfera@ SIC   1,30 

% Abandonament dels 
estudis a CFGM 

19,04 18 1,05 SAGA SIC   18 

% Absències de l’alumnat 
d’ESO superior 10% 

0,56 0,52 1,07 Progr. 
IEDUCA SIC 

0,54 0,53   0,52 

% Absències de l’alumnat a 
CFGM superior a 10% 

18,18 17,50 1,03 Progr. 
IEDUCA SIC 

18 

 

17,75 

 

17,50 
 

% Absències de l’alumnat 
d’ESO superior 25% 

3,33 3 1,11 Progr. 
IEDUCA SIC 

3,2 3,1 3 

% Absències de l’alumnat 
de CFGM superior 25% 

9,1 8,8 1,03 Progr. 
IEDUCA SIC 

9 8,9 8,8 

Satisfacció de l’alumnat en 
l’orientació educativa ESO i 
CFGM 

 

Mitjana 
Alta 

 

>7 

 Graella 
reflexiva i 
Enquesta 

 

   

>7 

Reactivar la Comissió de 
convivència 

NO 
FET 

 
FET 

   
FET 
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6. L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE 

 
l’INS Salvador Sunyer ha estat des dels seus inicis un centre que ha tirat endavant 
gràcies a la creativitat i la implicació del treball en equip del seu professorat. La cultura 
del treball col·laboratiu dels docents és inherent al centre. Les idees i decisions es 
prenen sobretot en els equips docents o en comissions i equips de treball i, es 
traslladen al Claustre, quan aquestes decisions afecten a tot el centre en general. 
Direcció sempre ha recollit i acompanyat les propostes de millora del professorat, 
impulsades pels càrrecs entremitjos.  
 

Des de fa uns quatre anys el centre també compta amb uns representants d’AFA que, 
mica en mica, van ocupant quota de protagonisme i aporten el punt de vista de les 
famílies. A més a més,  fa un parell d’anys que s’ha dinamitzat el Consell de Delegats 
que vehicula la  veu de l’alumnat expressada a les tutories. Tots tres agents educatius, 
actualment, tenen veu i participen, més o menys activament dels plans de millora de 
centre. Però el centre no ha desenvolupat encara un Pla d’avaluació interna, amb 
disseny d’instruments per recollir evidències específiques dels tres col·lectius per a 
que proposin millores correctament registrades, puguin fer el seguiment 
d’implementació i valorin el grau de satisfacció final de tot el procés, especialment pel 
que fa a les famílies i l’alumnat. El present PdD vol començar el disseny i la 
implementació d’aquest pla per garantir una plena participació de tota la comunitat 
Sunyer, que ens permeti implicar-nos més a tots en el procés de la millora educativa. 
 

Com s’ha anat comentant al llarg del projecte, el centre es troba actualment al final del 
segon curs de participació en el  Programa Tàndem d’innovació pedagògica del 
Departament d’Ensenyament. Aquesta participació fa que el centre estigui en procés 
de transformació pedagògica i organitzativa alhora i encara  en fase de desplegament 
i, no de consolidació, de les estructures organitzatives i de gestió incorporades a partir 
del Programa. L’equip directiu nou, que implementarà aquest PdD, vol continuar amb 
el lideratge pedagògic al centre i se sent completament compromès amb el Programa 
d’innovació Tàndem. Així que continuarà el desplegament de les estructures 
acordades, aportant i facilitant amb recursos de tot tipus els grups de treball i les 
metodologies avançades que s’estan introduint a les aules i en els projectes de centre 
per tal de seguir transformant de manera pedagògica i organitzativa el Sunyer. 
 

L’equip directiu nou, en la línia de codirecció, seguirà sent el responsable últim de les 
tasques administratives, d’elaboració de documents de centre, de planificació anual, 
de confecció d’horaris i també el garant del vincle comunicatiu amb els diferents 
agents i de la gestió que fomenta el bon ambient de treball del dia a dia al centre. Però 
no es trobarà sol pel que fa a prendre decisions de canvis d’organització i de gestió per 
a la millora de centre perquè rebrà l’ajuda d’un grup més ampli, el Consell de 
direcció, direcció amb coordinadores de cicle i del Grup Gestor. Aquest últim grup 
està composat per 6 o 7 membres, tots ells corresponsables com a gestors i impulsors 
de canvis al centre: un responsable de la Fundació La Pedrera, un responsable de la 
Fundació Ciutat Invisible, l’ex director, la nova directora, la coordinadora pedagògica i 
dues coordinadores de cicle. Un Grup Gestor ampli seguirà valorant de manera 
mensual el proper curs  l’organització de l’espai i el temps del centre, la seva 
estructura i les seves necessitats principals. En conseqüència, es reconduirà la 
formació pedagògica del claustre (simultània a la durada del Programa), es proposaran 
canvis i millores educatives que l’equip directiu i els coordinadors traslladaran a la 
resta de  la comunitat educativa, professorat, alumnat i famílies, per tal que tothom 
pugui aportar noves idees i/o complementar les propostes existents buscant que així, 
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es tanqui el cercle d’intercanvis entre els agents educatius perquè, s’impliquin també 
en el procés de millora contínua en el que el centre està immers. 
 

L’equip directiu i les coordinadores són i seran les principals responsables de fer 
d’enllaç bidireccional entre el Grup Gestor i els principals grups de treball docent, els 
equips docents, l’equip de tutors, els equips impulsors i les diferents comissions 
específiques, per tal de potenciar al màxim el lideratge distribuït del centre.  
 

Els equips docents de curs d’ESO i CFGM mantindran una reunió quinzenal 
conduïda per  la coordinadora de cicle i el professorat principal del curs. Els 
coordinadors informaran i comunicaran les idees consensuades al Grup Gestor,  les 
activitats del curs que s’han d’implementar, en faran el seguiment i la valoració, que 
quedarà evidenciada a les actes de l’equip. Però també s’escoltaran i es potenciaran 
les comunicacions entre tots els docents membres per poder detectar problemes, 
assenyalar noves propostes, vehicular l’aprenentatge entre iguals i l’intercanvi de les 
bones pràctiques. Finalment, seran també els coordinadors qui recolliran les propostes 
consensuades d’interès per ser traslladades al Grup Gestor i, al claustre, quan es tracti 
de temes més generals,  per així completar el cercle comunicatiu a nivell del 
professorat.  
 

L’equip de tutors es reunirà setmanalment amb la coordinadora pedagògica. Cada 
tutor/a comunicarà al seu grup de tutoria les principals informacions i canvis al centre, 
ajudarà al grup a assumir responsabilitats, vehicularà el diàleg, potenciarà un bon 
ambient de treball entre l’alumnat i, també, ajudarà al delegat i subdelegat a recollir els 
principals problemes detectats entre tots, idees de propostes de millora i valoracions 
de les diferents activitats realitzades. Delegats i subdelegats a les reunions trimestrals 
d’avaluació i als Consell de delegats, en reunió mensual conduïda per la 
coordinadora pedagògica, traslladaran les propostes consensuades i les valoracions, 
per poder completar el cercle comunicatiu a nivell d’alumnat.  Els tutors, amb el 
recolzament de direcció i coordinació, també jugaran un paper important de nexe 
comunicatiu amb les famílies. Dinamitzaran el diàleg de suport individual a l’alumne/a, 
la seva participació en activitats col·lectives al centre i els comunicaran que poden 
expressar el seu punt de vista i propostes de millora a través de les reunions de 
famílies i d’una enquesta que rebran per contestar online. La directora i la cap 
d’estudis també seran les responsables de tancar el cercle comunicatiu a nivell de 
famílies, entrevistant-se regularment amb els representants de l’AFA.   
 

Els equips impulsors d’ESO són equips de treball de docents amb assessors 
Tàndem, que mantenen una reunió quinzenal per tal de fer recerca i dissenyar 
dinàmiques, reptes i projectes interdisciplinaris o transversals de centre, a partir de 
l’interès de l’alumnat de cada curs. Actualment, només s’han implantat els equips 
impulsors de 1r i 2n d’ESO. El present projecte de direcció creu amb el lideratge 
pedagògic dinamitzat per aquests equips impulsors i vol seguir desplegant el procés 
d’innovació pedagògica iniciat amb Tàndem, per tant, mantindrà l’estructura de treball 
dels dos equips existents i preveu també incorporar els equips impulsors a 3r i 4t 
d’ESO per aquest proper curs, amb la idea que es puguin anar consolidant com equips 
que impulsen una avantguarda metodològica més creativa i activa al centre, que ajuda 
a la seva singularització i que permet a l’alumnat involucrar-se, de manera molt més 
directa, en el procés d’aprenentatge, millorant els resultats acadèmics. 
 

Per ajudar als equips estructurals a executar les seves actuacions, el centre també 
compta amb la col·laboració de comissions i grups de treball, que periòdicament 
cursen formació externa específica, per estar al dia, i que comparteixen a través de 
formació FIC, o en moments puntuals dels equips docents, amb la resta de companys 
perquè pugui acabar revertint també en l’alumnat del centre. Aquestes comissions o 
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grups de treball porten endavant la resta de plans, programes o projectes del centre: 
La comissió informàtica que desplega el Pla Estratègic Digital i el Pla de 
Comunicació del centre. La comissió lingüística i biblioteca que dinamitza el PLEC, 
possibilita l’educació plurilingüe, la B.E. i B.A. la dinamització de múltiple activitats de 
pràctica i millora lingüística i gestiona els biblioprojectes.  La comissió d’atenció a la 
diversitat, que atén a l’alumnat amb més dificultat i li busca suport intern i extern com 
el programa singular, d’escolarització compartida, les beques La Pedrera o els 
programes de reforç escolar de l’entorn. La comissió d’esports que dinamitza el Pla 
d’Esport Català, el projecte Xiulet i el programa d’extraescolars Juguem del Pla 
d’entorn. La comissió de tutors que dinamitza el projecte Aules Netes i educades als 
grups d’ESO i l’IPOP a CFGM. El nou equip directiu vol seguir comptant i 
promocionant la valuosa col·laboració i energia de totes aquestes comissions i equips 
de treball al centre i, a la vegada, vol reactivar la comissió de convivència, per 
contribuir a la sistematització del Pla de convivència al centre.   
 

Aquest PdD també vol recollir que l’equip directiu serà el responsable de tancar el 
cercle comunicatiu amb tots els agents dels centre i serà en reunions del Consell 
escolar, on hi són representats tots aquests col·lectius, on es prioritzaran i validaran 
les actuacions de millora recollides al llarg del curs. Direcció les traslladarà al Claustre 
de professors de final de curs amb l’exposició de la Memòria anual i es comprometrà a 
seqüenciar-les en la propera PGA i fer-ne el seguiment el proper curs escolar.  
 

Les dimensions petites-mitjanes del Sunyer no han de ser un impediment per poder 
seguir mantenint i potenciant aquest dinamisme de grups de treball, equips i 
comissions que ens permetin seguir sent un centre que aprèn entre tots. Aquest PdD i 
el seu equip de direcció vol contribuir a mantenir viu el Projecte Educatiu de Centre, 
per seguir motivant a  tota la comunitat en el procés de millora educativa contínua en 
que estem immersos i poder fer-lo sostenible al llarg del temps.   
 
 
 

7. L’ATENCIÓ EDUCATIVA DE L’ALUMNAT EN EL MARC DEL SISTEMA INCLUSIU 

 

L’INS Salvador Sunyer és un centre públic de secundària i, com a tal, no fa cap tipus 

de discriminació pel que fa a la inscripció d’alumnat, ni per origen, gènere, religió, 

ideologia o cultura.  

El present PdD té previst vàries estratègies estructurals i didàctiques per fer que tot 

l’alumnat pugui passar al màxim d’hores possibles (més de la meitat del seu horari 

escolar en el cas de AA, AS i SIEI i totes en cas de l’alumnat amb P.I. curricular) en 

companyia dels seus companys d’aula de referència o tutoria, per garantir al màxim 

l’equitat i l’excel·lència al centre aquests propers anys: 

1. Tots els alumnes compartiran les matèries inclusives d’Educació Física, 

Visual i Plàstica, Música, Optatives i Tutories amb el seu grup de referència.  

2. També s’ha acordat dissenyar franges horàries, abans i després del primer 

pati, pels grups de 1r i 2n d’ESO, que es esdevindran franges inclusives, on 

tot l’alumnat treballarà diàriament de manera diferent a través de diferents 

dinàmiques grupals, reptes i projectes interdisciplinaris que es coordinaran des 

dels diferents grups impulsors.  

3. Qualsevol aula i alumne podrà seguir participant voluntàriament en els dos 

biblioprojectes de temàtica transversal que ofereix cada any la BE i també en 
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els seus enigmes mensuals amb premi, per estimular l’aprenentatge autònom i 

grupal i, mostrar-ho artísticament a tota la comunitat.  

4. El projecte també preveu seguir amb BA d’aula i amb la mitja hora de lectura 

diària, però també donant l’opció de participar un dia a la setmana en diferents 

clubs intergrupals per fomentar més la pràctica i la producció lingüística de tot 

l’alumnat. Els més inclusius seran l’apadrinament lector i l’intercanvi lingüístic, 

entre alumnes competents voluntaris i alumnes AS, AA o SIEI. Però també el 

club  de ràdio i el club ajudants de biblioteca tenen previst atreure l’interès 

d’aquest tipus d’alumnat per desenvolupar altres possibles habilitats.  

5. Els espai MUS-E de 1r, l’ UAP i el Ball de 2n i les Arts escèniques de 4t, 

permeten la inclusivitat a través de l’espectacle.  

6. Els actes i les activitats que des de tutoria i equips docents es preparen pels 

dies especials com Nadal, Dia de la Pau, Dia de l’esport, Sant Jordi, Final de 

curs o Final d’etapa.  

7. Volem seguir endavant amb els projectes que promocionen la convivència, 

la inclusió i la igualtat al centre:  Aules Netes i educades, que ajuda a 

cohesionar el grup tutoria per aconseguir un objectiu comú amb recompensa. 

Projecte Xiulet, que permet jugar a futbol o d’altres amb equips mixtes i 

reglament que compensa la discriminació de gènere. Projectes de centre 

emblemàtics com l’ApS del Banc d’aliments, que promou la solidaritat de tots 

amb els més necessitats del municipi. El taller de mares, que intenta 

compensar les mancances lingüístiques i culturals de les mares nouvingudes. 

8. Aquest PdD també veu la necessitat de valorar i coordinar millor els 

recursos interns del centre amb els recursos externs d’extraescolars (Pla 

català de l’esport, Projecte Juguem-educació 360) i de reforç escolar (Càritas, 

Fàbrica Jove, Beques La Pedrera) que ens ofereix el Pla d’entorn i la Xarxa 

Tàndem. 

En definitiva, el PdD que presentem creiem que manté un compromís clar amb la 

filosofia inclusiva i de perspectiva de gènere en la seva planificació.  Pensem que 

afronta els reptes socials del s.XXI  amb valentia i creativitat,  donant propostes 

concretes a través de plantejaments estructurals de centre, pedagògics en general 

i d’implementació més directa a les aules, perquè tot el nostre alumnat pugui 

adquirir les eines necessàries que els permetin superar les injustícies del nostre 

entorn i els ajudin a obtenir expectatives d’un futur laboral i/o acadèmic  d’èxit  

quan hagin de deixar el Sunyer.  

 

 8. PLA DE SEGUIMENT, AVALUACIÓ I RETIMENT DE COMPTES DEL PdD 

 

El present PdD es concretarà a la Programació General Anual (PGA) de centre, 

detallant els responsables, els recursos, el calendari de les principals activitats i els 

seus indicadors d’aplicació: grau d’aplicació, qualitat d’execució i grau d’impacte.  

Aquesta Planificació anual serà controlada per inspecció i es presentarà a l’inici de 

curs a tota la comunitat educativa via Claustre i en reunions d’inici de curs a famílies, 

AFA i Consell de delegats, per tal de garantir que els tres agents educatius puguin 

participar activament en el cicle anual de comunicació, avaluació i millora. 

Es proposen els següents mecanismes: 



                                                                            PROJECTE DE DIRECCIÓ 2020-2021 

 

30 

A) De resultats: millora i progrés: 
 

 

MECANISME 
 

DESTINATARI 
 

TEMPORITZACIÓ 
 

Presentació del PdD 

 

● Claustre 
● AFA / Famílies 
● Consell de delegats/Alumnat 
● Consell Escolar 
● Inspecció  
● SSTT Departament 
d’Ensenyament 

 

 

Inici de mandat 

 

PGA amb els objectius, 

estratègies, actuacions i 

indicadors del PdD per 

curs 

 

● Grup Gestor 
● Claustre 
● AFA / Famílies 
● Consell de delegats/Alumnat  
● Consell Escolar 
● Inspecció  
● SSTT Departament 
d’Ensenyament 

 

Inici de cada curs 

 

 

Informe de seguiment 

amb el grau de 

compliments dels 

objectius (parcial) 

 

● Grup Gestor 
● Claustre 
● AFA / Famílies  
● Consell de delegats/Alumnat  
● Consell Escolar 

 

1r i 2n trimestre 

 

Memòria anual  + 

Informe de gestió final 

amb propostes de millora 

 

● Grup Gestor 
● Claustre 
● AFA / Famílies 
● Consell de delegats/Alumnat  
● Consell Escolar 
● Inspecció 

 

Final de curs 

 

 

B) De resultats: millora i progrés 
 
 

 

MECANISME 
 

DESTINATARI 
 

TEMPORITZACIÓ 

 

Presentació dels resultats 
acadèmics i de la resta 
d’activitats desplegades 
segons el pla d’actuació  

 

● Claustre de professors 
● AFA / Famílies 
● Consell de delegats 
● Consell Escolar 
 

 

Final de cada trimestre 

 

Seguiment i retiment de 
comptes basat en sistema 
d’indicadors (SIC)  
 

 

● Claustre de professors 
● AFA / Famílies 
● Consell Escolar 
● SSTT Departament 
d’Ensenyament 

 

Anual-Final de curs 

 
 

L’objectiu final d’aquest cicle anual de comunicació, avaluació i millora dels objectius 

del PdD-PEC i la seva rendició de comptes és buscar la participació i implicació 

màxima de la comunitat educativa i garantir, alhora, l’eficàcia i la transparència de la 

gestió del centre.  

 


