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1.- CONTEXTUALITZACIÓ 
 
Després de catorze anys encara ens trobem en situació provisional pel que fa a l’edifici. Seguim 

en mòduls i ens trobem situats fora el nucli urbà al carrer Miquel Martí i Pol, entre l’Espai Gironès 

i les instal·lacions esportives de Salt (pavelló i piscines). La nostra situació  precària pel que fa a 

la infraestructura, afegit al fet que el nostre centre va ser creat per acollir l’alumnat nouvingut  

que no tenia cabuda als altres dos centres de secundària del municipi, ha originat una 

estigmatització forta del centre, durant anys. 

Des del curs actual, en el municipi hi ha adscripció única, això vol dir que totes les escoles de 

primària poden optar a qualsevol centre de secundària. Els darrers quatre anys, el centre ha fet  

un sèrie d’actuacions per donar a conèixer el treball metodològic de l’institut i  poder, així revertir 

l’estigmatització abans esmentada.  Actualment, el nostre alumnat,  reflecteix més la situació real 

de la població de Salt, un municipi, que de totes maneres, segueix castigat per l’atur (més del 

10%) i que arriba a acollir més d’un 40 % de població immigrant.  

 

1.1. Característiques del centre 
 
Podem afirmar que l’institut Salvador Sunyer i Aimeric a partir del 2015/2016, segons el 

Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament,  obre el període de licitació i contractació d’obres pel 

nou edifici.  

El nostre centre, públic de tipologia C, va arribar a tenir una alta concentració d’alumnat NESE, 

fins un 85,96%, el curs 2015/16.  Però, a partir del curs 2016-17,  la situació del centre canvia. 

Creix el nombre d’alumnat procedent de diferents escoles de Salt i comencem a tenir dues línees 

d’ESO. Ampliem també l’oferta formativa, que, a part del PFI de vendes i PTT d’instal·lacions, 

podem oferir el CFGM de Activitats comercials. Aquest canvis progressius han comportat que 

actualment el percentatge del nostre alumnat NESE s’hagi reduït, actualment al voltant del 63,27 

%.  De totes maneres, encara rebem un nombre elevat d’alumnat nouvingut (Aula d’Acollida i 

Alfabetització) i amb Necessitats Educatives Específiques (curriculars i socioeconòmiqes), que 

ens esperonen a seguir  treballant per ser un centre inclusiu on tot el nostre alumnat pugui tenir 

les mateixes oportunitats d’èxit educatiu i social.  

 
Tots aquests índexs encara estan molt per sobre d’altres centres de Tipologia C de la mitjana de 

tot Catalunya. 



 

3 

 

Us presentem tot seguit un buidatge perquè amb un cop d’ull en tingueu una visió general. 

Aquestes xifres corresponen al curs 2017-2018, ja que les actuals les tindrem a l’inici del curs 

següent provinents del Departament d’Ensenyament, a través del buidatge que fa dels indicadors 

de centre. 

 
 
 
 

Context Curs 
2018 
2019 

Centre: diversitat significativa  
Índex d’alumnes amb necessitats educatives 

especials (motrius, físiques, psíquiques i 
sensorials ) 

16,67% 

Índex d’alumnes amb necessitats educatives 
específiques (amb situació socioeconòmica 

desfavorida) 

22,78% 

Índex d’alumnes de nova incorporació al 
sistema educatiu (menys de 2 anys) 

27,78% 

Total 67,23% 
 

Curs  2018- 19 alumnat professorat 
Nacionalitat alumnat 74,44%  

Mobilitat 10,56% 34% 
Absentisme 0,56% 0,59% 

Demanda de centre a la preinscripció 18%  
Abandonament dels estudis 4,4%  

 
 

L’Equip directiu cada any revisem aquesta DAFO per tal de fer-nos una composició de lloc més 

real. 

 

AMENACES 
 
1. Visió encara estigmatitzada del centre. 
2. Alumnes procedents de famílies 

desestructurades amb valors culturals 
diferents i risc d’exclusió social.  

3. Alt percentatge encara de famílies amb 
altres prioritats no educatives i amb 
dificultat de comunicació. 

4. Matrícula constant d’alumnes i acumulació 
de NESE (67,23%). 

5. Instal·lacions provisionals i deteriorades 
pel pas dels anys (14). 

OPORTUNITATS 
 
1. Coordinació entre primària i secundària. 
2. Col·laboració amb agents externs: 

LIC,EAP,Serveis socials. 
3. Activitats extraescolars esportives. 
4. Pla Educatiu d’Entorn. 
5. Perspectiva immediata d’un centre nou. 
6. Formació externa i interna del professorat. 
7. Taller de mares 
8. AMiPA implicada 
9. Col·laboració amb les entitats locals. 
10. Canvi en la matrícula a primer: més 
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 alumnes autòctons 
11. Participació en el programa MUSE 
12. Iniciació Projecte TANDEM (Fundació la 

Pedrera i Temporada Alta) 
13. Programa intercanvi LINGEN a CFGM 

FORTALESES (PUNTS FORTS) 
 
1. Centre més petit de secundària dins el 

municipi. 
2. Tenir una integradora social: fort control de 

l’alumnat i poc absentisme. 
3. Treball curricular interdisciplinari per 

projectes. Innovacions  metodològiques: 
entrar en el treball competencial per 
projectes.  

4. Participació en projectes e-Twinnig 
5. Diversificació d’activitats. 
6. PAT. Implicació del tutors/es. 
7. Pla d’Orientació Escolar i Laboral. 
8. Pla de Lectura. 
9. Inici d’un Pla d’Expressió Escrita. 
10. Formació continuada del professorat. 
11. Projectes de centre consolidats: Projectes 

curriculars interdisciplinaris, projecte xiulet, 
projecte de mediació, projecte singular, 
Biblioprojectes. 

12. Ensenyament d’una segona llengua (Opt. 
Francès 2h.) 

13. Pla TAC 
14. CFGM dual 
15. Claustre compromès amb la convivència i 

capacitat d’adaptació al canvi. Participació 
en plans d’innovació, projectes curriculars i 
de cohesió. 

 

DEBILITATS (PUNTS FEBLES) 
 
1. Diversitat significativa. 
2. Nacionalitat de l’alumnat (74,44%) 
3. Poca autonomia de l’alumnat. 
4. Baix índex de graduació escolar. 
5. Elevat nombre d’alumnat de suport 

lingüístic.   
6. Baixa estabilitat del professorat. 
 

 
 
Amb aquesta base ens disposem a treballar els propers quatre anys. I sobre aquesta base 

s’elabora aquest projecte de direcció que vol ser una continuació en la línia de treball encetada ja 

que, amb lentitud però sense aturada, es millora en tots els seus àmbits. 

 
 

 
2.- TRETS D’IDENTITAT 

 
Els trets d’identitat del centre estan definits en el primer projecte educatiu, des de la seva 

creació, ara fa 14 anys. En aquell document es redacten els trets identificatius parlant dels valors 
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que  havia de tenir el centre i havia de compartir amb tota la comunitat educativa per al seu bon 

funcionament. 

En l’elaboració del projecte de direcció recollirem la seva identitat en tres apartats: missió, 

valors i visió. 

Es pot concretar la missió del Salvador Sunyer com un centre que ha de servir d’orientació i 

ajuda als nois i noies en el seu camí de l’aprenentatge,  i ha de vetllar per una bona convivència i 

solidaritat entre persones que provenen de cultures tan diverses. 

Aquest propòsit es perseguirà si tota la comunitat educativa ens movem i ens identifiquem amb 

els mateixos valors. Uns valors que vénen marcats primordialment per afavorir el nostre 

alumnat, específic i singular. 

El fet que una gran part del nostre alumnat parteixi de diferents cultures amb valors molt diversos 

ens planteja el repte de treballar per la interculturalitat, el diàleg cultural i el respecte vers l’altre. 

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. 

 

Uns valors que ens fan sentir formar part, no només d’un centre educatiu, sinó d’un lloc de bon 

clima de treball i d’acceptació de les nostres possibilitats tant per als docents i per a la resta del 

personal vinculant,  com per als alumnes, que arriben cada dia amb ganes de trobar en el seu 

centre un refugi de la crua realitat del seu entorn. Ara cal afegir-hi una altra part d’alumnes que 

no tenen aquesta realitat. 

 

Els trets de la nostra visió estan definits prenent com a punt de partida els objectius que hem 

determinat en el Pla Estratègic del projecte. Una visió que ens fa ser un centre públic integrador 

en l’àmbit social i lingüístic, innovador en metodologia de treball, responsable en qualsevol gestió 

i amb un professorat compromès en els plans i projectes del centre. 

 

Tot seguit exposaré els principis més significatius que ens ajuden i ens ajudaran a consolidar la 

nostra visió abans esmentada: 
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A. Àmbit lingüístic 

Al centre segueix tenint un nombre elevat d’alumnes que té com a llengua materna una llengua 

diferent de la catalana o la castellana: l’àrab, el berber, l’urdú, el panjabi...  per la qual cosa el 

Centre adequarà l’ensenyament de les llengües catalana i castellana a la realitat de la  riquesa 

plurilingüe que presenta l’alumnat. Es tindrà cura especial per a l’alumnat que no conegui cap 

llengua romànica.  

La llengua vehicular del centre és la llengua catalana. Totes les matèries excepte la llengua 

estrangera i la llengua castellana s’imparteixen en català, això ha de facilitar l’adquisició de  la 

competència lingüística en aquesta llengua. 

Cal crear les estratègies i els instruments necessaris que impliquin tot el professorat en l’objectiu 

d’aconseguir les competències lingüístiques bàsiques. 

L’aprenentatge de l’anglès serà també un objectiu fonamental a aconseguir, pel seu caràcter de 

llengua internacional de comunicació. També la introducció esglaonada del francès com a 

segona llengua. Fa dos cursos van iniciar l’optativa de francès (dues hores setmanals) com a 

tercera llengua de l’institut. 

 

 

B. Línia metodològica 

El centre donarà prioritat a les següents mesures: 

• Pla d’acollida per a tot l’alumnat, especialment per als de 1r d’ESO, als que arribin de fora de 

Catalunya durant el curs. 

• Projectes interdisciplinaris de treball per tal d’assolir les competències bàsiques. Iniciar 

també el treball competencial a totes les matèries segons estableixen els llibres editats pel 

Departament. 

• Grup específic d’alfabetització. Per als alumnes que  arriben sense haver estat escolaritzats. 

• Aules d’Acollida. 

• Atenció individualitzada a partir de l’acció tutorial i l’orientació psicopedagògica. El tutor/a ha 

d’esdevenir una peça clau pel seguiment curricular personal de l’alumnat. Cada tutor vetllarà 

perquè el recorregut curricular i el creixement personal dels alumnes respongui a les pròpies 

expectatives i possibilitats personals. Serà fonamental la coordinació entre els diferents 

tutors al llarg de l’etapa. 

• Actuacions de la TIS: Treball individual i sistemàtic amb els alumnes assignats i treball d’ajut 

al professor dins l’aula previ acord amb el professor i el tipus d’ajut. 
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• Treball de cohesió social amb la tècnica integradora social en coordinació amb els serveis 

socials del poble. 

• Projecte de convivència per millorar la relació personal i social entre tots el membres de la 

comunitat educativa. Pla de Mediació. 

• Treball interdisciplinari entre totes les accions educatives que reforcin l’aprenentatge 

significatiu. 

 

 

C. Tipus de gestió 

 

La gestió del centre  segueix un model participatiu i de lideratge distribuït.  Aquesta gestió està 

orientada a facilitar la funció pedagògica del professorat i el treball en equip, amb l’objectiu de 

dirigir coherentment el procés d’intervenció educativa en el nostre centre. 

Són responsables de la gestió tots els professors amb responsabilitats de coordinació en 

qualsevol nivell de treball. Cada professor tindrà funcions específiques assignades, de les quals 

haurà d’informar el Claustre o bé els òrgans corresponents.  

La gestió ha de ser transparent i han de quedar reflectides totes les decisions en actes de 

reunions on constin els acords i propostes.  

Des de l’Equip Directiu es vetllarà perquè hi hagi un bon clima de treball i una bona harmonia 

entre tots els membres del Claustre. 

 

       D. Perfil del professorat 

 

En funció dels objectius i trets d’identitat del centre, el professorat cal que sigui capaç 

d’organitzar els aprenentatges per a la diversitat de l’alumnat així com conèixer els mecanismes 

d’ensenyament i aprenentatge de la seva àrea i ésser capaç de treballar en equip. Es demanarà 

que la manera de fer sigui competencial. Així el perfil desitjable del professorat es concreta en: 

➢ Que sigui obert al diàleg, a l’intercanvi i a l’acceptació de les decisions col·lectives. 

➢ Que assumeixi la necessitat d’actualització pedagògica i la formació permanent. 

➢ Que es mostri obert al treball interdisciplinari, cooperatiu i de projectes. 

➢ Que mostri predisposició a incorporar-se als òrgans de gestió i de coordinació dels grups 

de treball que el centre es doti, per exemple comissions. 
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➢ Que tingui interès en el coneixement i respecte per les diverses cultures d’origen de 

l’alumnat. 

➢ Que mostri voluntat per resoldre els conflictes, utilitzant com a forma habitual la mediació 

i el diàleg. 

 
3.- OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE 
 
 
El centre estableix tres grans objectius d’acord amb els objectius que marca el Departament, que 

són la millora dels resultats educatius, la millora de la cohesió social i la reducció de 

l’absentisme que continuen vigents pel curs actual, revisats i actualitzats segons l’anàlisi que ha 

fet l’equip directiu de la memòria anual. 

 
1.- MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 
 
 

Estratègies, activitats, actuacions 
1.1. Millora del Pla TAC 
1.1.1 Seqüenciació dels continguts que es treballaran a cada curs. 
1.1.2 Llistar activitats interdisciplinàries de recursos TIC 
 
1.2. Millora de la competència comunicativa en llengua catalana i castellana  
1.2.1. Pla d’expressió escrita 
1.2.2. Aplicació del Pla de lectura 
1.2.3. Aplicació de models de dictats (treball ortogràfic) 
1.2.4. Desplegament biblioteca d’aula 
 
1.3. Millora de la competència matemàtica i científica  
1.3.1    Treball de mates per millorar la competència. 
   1.3.1.1.  Millora de tots els blocs.  
   1.3.1.2.  Sistematització del treball de resolució de problemes competencials. 
1.3.2    Treball d’observació científicotecnològica. 
    
1.4. Millora de l’atenció a la diversitat  
1.4.1. Treball competencial a partir de  projectes interdisciplinaris. 
1.4.2. Treball competencial a l’Aula de Diversitat 
1.4.3. Treball a l’Aula d’Acollida. 
 
1.5. Millora de la cultura avaluativa 
1.5.1 Exercicis de competències bàsiques a tota l’ESO en les diferents activitats  avaluatives. 
 
1.6. Millora CFGM Activitats comercials 
1.6.1 Millora de l’aula taller amb l’actualització de l’expositor. 
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1.6.2 Consolidar el treball que l’Equip Docent als alumnes que fan les pràctiques FCT com les 
pràctiques duals. 

 

Indicadors de progrés per a les estratègies de l’objectiu 1 

 
1.1 Situació inicial: 50%        Millora proposada: 1r any 10% , 2n 10% , 3r 10% i 4t any 20% 
1.2 Situació inicial: 75,25%   Millora proposada: 1r any   3%,  2n    5%, 3r    7% i 4t any 8,25% 
1.3 Situació inicial: 70%        Millora proposada: 1r any   4% , 2n    6%, 3r    9% i 4t any 10% 
1.4 Situació inicial:  49%       Millora proposada: 1r any   4% , 2n    6%, 3r    8% i 4t any 10% 
1.5 Situació inicial:  60%       Millora proposada: 1r any   2% , 2n    4%, 3r    7% i 4t any 10% 
1.6 Situació inicial   50%       Millora proposada: 1r any   4% , 2n    6%, 3r    9% i 4t any 10% 

 
 
2.- MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 
 

Estratègies, activitats, actuacions 
2.1. Treball d’autoconeixement. 
2.1. Potenciació de les activitats del PAT d’ autoconeixement i autoestima.  
2.2. Millora de la convivència  
2.2.1. Treball  dels valors al pati amb el projecte xiulet 
2.2.2. Pla de l’esport. 
2.2.4. Sortida de tutories 
2.3 Servei a la comunitat  de Salt 
2.3.1. Aplicació de Serveis a la Comunitat a segon cicle de l’ESO. 
2.4. Participació de la comunitat educativa.  
2.4.1. Taller de mares 
2.4.2. Reunions i trobades de famílies   
2.4.3  Xerrades d’exalumnes a les tutories 

   

Indicadors de progrés per a les estratègies de l’objectiu 2 

2.1 Situació inicial 36%.    Millora proposada: 1r any   4% , 2n    6%, 3r    9% i 4t any 10% 
2.2 Situació inicial 87%.    Millora proposada: 1r any   1% , 2n    3%, 3r    4% i 4t any   5% 
2.3 Situació inicial  40%.   Millora 5 punts per any 
2.4 Situació inicial  62%.   Millora proposada: 1r any   4% , 2n    6%, 3r    9% i 4t any 15% 

 
3.- REDUIR L’ABANDONAMENT PREMATUR 
 

Estratègies, activitats, actuacions                                                                                                                                                                               
3.1 Prevenció de l’abandonament                                                                                                                                                                  
3.1.1.Actuacions de la TIS per reduir l’absentisme                                                                                                                                                    
3.2 Prevenció abandonament a CFGM Activitat Comercials    

3.2.1.Actuacions de la Tutora 

 

Indicadors de progrés per a les estratègies de l’objectiu 3 

3.1. Situació Inicial: 91%. Millora proposada un  punt per any 
3.2. Situació Inicial: 85%  Millora proposada: 1r any   1% , 2n    2%, 3r    3% i 4t any



 

4. - PROJECTES I PLANS DEL CENTRE 
 
4.1.- PLA CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA 
 
Un dels punts clau del Pla , està en la creació de la figura dels alumnes dinamitzadors/es. 
Aquests alumnes participaran de manera activa en el Pla: col·laborant directament amb el 
coordinador, participant de manera activa a l’Associació d’Esport a l’Escola  (AEE) i  a les 
activitats del centre. 
Les activitats previstes per aquest Pla han quedat exposades anteriorment en el punt 6: Activitats 
Extraescolars del centre. 
 El Coordinador d’aquest pla serà el professor d’Educació Física. 
 
4.2.- PROJECTE PATI: “EL XIULET” 
 
Aquest projecte sorgeix amb la intenció d’oferir un conjunt d’activitats als alumnes que siguin 
motivadors i a l’hora millorar la convivència i el respecte al pati i de retruc a la convivència del 
centre, així com fomentar la participació de les noies en aquest tipus d’activitats. No pretén ser 
un projecte teòric sinó tot al contrari. 
 
OBJECTIUS  

• Dissenyar unes activitats pel pati centrades en el respecte. 

• Oferir als alumnes unes activitats motivadores. 

• Aconseguir que sigui un espai d’interacció entre alumnes de diferents classes i nivells. 

• Implementar un sistema interactiu de gestió i autocontrol que es pot trobar en les 
tècniques esportives. 

TIPUS D’ACTIVITATS 

• Futbol 

• Bàsquet 
 
RESPONSABLES 
 
Aquest projecte és podrà portar a terme gràcies a: 

• Els professors d’ Educació Física 

• La integradora social. 

• Estarà coordinat des de Cap d’estudis. 
 
 
 
4.3.- PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 
 
La principal raó que justifica aquest Projecte és la voluntat del centre de millorar la competència 
lectora de l’alumnat, donada la reconeguda importància de la lectura per a la formació i 
conformació de tota la persona. La lectura és l’eina que permet aprendre dades, formar el 
pensament i l’opinió, recollir informacions, aclarir dubtes, desenvolupar actituds crítiques, seguir 
instruccions, aconseguir aprenentatges autònoms, gaudir de móns i situacions insòlites, 
compartir opinions i sentiments, crear, imaginar,...  

El Pla de Lectura constitueix un instrument dinàmic que incorpora els objectius, les estratègies, 
les activitats, els acords presos i les avaluacions per aconseguir que el nostre alumnat progressi 
en l’aprenentatge de la lectura. Planificar conjuntament dels objectius a assolir. 



 

- Aplicar estratègies comunes orientades a facilitar la competència lectora dels alumnes. 
- Utilitzar estratègies d’aprenentatge amb actuacions valoratives que ajudin a reconduir les 

activitats. 
Desenvolupament concret en el Projecte Lingüístic del centre. 
 
 
4.4.-  PROJECTE TALLERS MARES 
 
Aquesta proposta neix amb la intenció de donar una continuïtat i complementar altres accions 
desenvolupades en el centre en relació a l’acollida i la gestió de la diversitat (en primer lloc des 
de l’estructura-marc que representa el Pla d’Autonomia i Millora de Centre  i, en segon lloc, 
des de totes aquelles accions i intervencions incloses en el propi pla com, per exemple, els 
objectius i funcions CLIC, el Pla d’Acollida de Centre, la Comissió de Convivència, la Comissió 
d’Atenció a la Diversitat etc...). 

El marc teleològic i metodològic d’aquesta iniciativa es vertebra sobre quatre eixos. Aquests 
quatre eixos són:  

▪ L’ACOLLIDA 
▪ L’ÚS DE LA LLENGUA 
▪ LA  “NORMALITZACIÓ”  DE LA  DIVERSITAT 

▪ LA PARTICIPACIÓ 
 

 
4.6.-  PROJECTE SINGULAR DEPARTAMENT EDUCACIÓ- AJUNTAMENT  
 
OBJECTIUS : 

1. Millorar l’èxit dels alumnes d’alt risc de fracàs escolar i facilitar l’autonomia personal i la 
motivació. 
2. Contribuir a la cohesió social. 
3. Donar una possibilitat real i possible d’obtenir el graduat en ESO als alumnes usuaris d’aquest 
recurs . 
3. Realitzar una orientació laboral , un acompanyament i aprenentatge sobre el món laboral als 
alumnes amb dificultats d’aprenentatge. 
 
 
4.7.- PROJECTE DE BIBLIOTECA 
 
El projecte “Biblioteca escolar del nostre centre neix al curs 2007 – 08, tres anys després de la 
creació de l’institut. La diversitat lingüística i cultural del nostre alumnat i les dificultats que ens 
trobarem en matèria lingüística ens van fer crear eines, entre elles la biblioteca del centre amb 
l’objectiu de que els nostres alumnes milloressin les competències lingüístiques bàsiques.  
 
Els punts que ens vam plantejar a tenir en compte a l’hora de realitzar aquest projecte són: 
 

 Marcar clarament uns objectius, realitzables i acceptats per a tots el professionals que hi 
intervenim. 

 
 Conèixer bé la realitat en la que ens moguem. 

 
 El projecte ha d’estar molt a prop de la realitat en la qual volem intervenir. No ha de ser 

un programa utòpic. 



 

 
 Fer de la biblioteca una eina per a despertar la curiositat, fomentar la recerca i les ganes 

de llegir del nostre alumnat. 
 
 
 
4.8.- PROJECTE PLA ACOLLIDA PROFESSORAT NOU 

- Establir eines i procediments adequats per acollir el professorat nou que s’incorpora al 
centre. 

- Acollir el personal de nova incorporació en el centre. 

- Informar al  professorat novell de la tipologia de l’alumnat. 

- Assessorar el professorat en metodologies a emprar a l’aula i fora de l’aula. 

- Formar el professor novell en el sistema de gestió i funcionament del centre i en les seves 
responsabilitats. 

- Informar  dels objectius quals el centre està compromès i la seva implicació. 

 
 
4.9.- PROJECTE AULA OBERTA 

 
 Es una unitat d’adaptació curricular per afavorir la integració de l’alumnat que ara no s’integra al 
centre i buscar vies alternatives o complementàries per ajudar-lo en l’assoliment dels objectius 
generals d’etapa i, en conseqüència, a obtenir l’acreditació. 

 
Objectius: 
       

1.- Integrar  i  interrelacionar els alumnes de l’aula oberta amb el conjunt de la tasca educativa 
del centre. 
2.-  Aportar elements positius al desenvolupament personal dels alumnes en les seves 
diferents dimensions: afectiva, psicològica, social... 

3.-  Fomentar l’autoestima  de l’alumnat al comprovar habilitats per fer “coses ben fetes”. 

4.-  Aconseguir que l’aula oberta no tingui connotacions de lloc de: càstig, marginació,…. 
5.- Recuperar dèficits i mancances bàsics de continguts, procediments i actituds  ( Molt 
especialment de caire instrumental). 
6.-Contribuir, mitjançant formació complementària i alternativa, a oferir la màxima igualtat 
d’oportunitats als adolescents. 

7.-Ajudar als alumnes a assolir les competències bàsiques. 

8.-Donar una possibilitat real i possible d’obtenir el graduat en ESO als alumnes usuaris 
d’aquest recurs . 

 9.-Donar resposta a les necessitats educatives especials dels alumnes inclosos en el perfil 
que es descriu en aquest projecte, quan des dels centres docents ordinaris no hi ha   
possibilitats d’avançar en el treball pedagògic. 

 

 



 

 

4.10.- PROJECTE PLA ACCIÓ TUTORIAL (PAT) 

L’acció tutorial és el conjunt d’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.  

Pel que fa a l’acció tutorial, el centre ha de concretar els objectius i les activitats que es duen a 
terme en relació amb: 

• L’orientació personal, escolar, acadèmica i professional de l’alumnat. 
• La cohesió i dinamització del grup classe. 
• La coordinació de l’activitat educativa entre els membres dels equips docents. 
• La comunicació del centre amb les famílies de l’alumnat. 
• La col·laboració en aspectes organitzatius del centre. 

Per tal d’afavorir el procés de formació integral de l’alumnat, en l’acció tutorial s’ha de considerar 
el desenvolupament, conjuntament amb les famílies, dels aspectes següents: 

• Desenvolupament personal: autoconeixement, organització del temps d’estudi i de lleure, 
valors i cura de la imatge, autogestió de les emocions i afectivitat, autoregulació i hàbits 
de vida…  

• Orientació escolar: procés d’aprenentatge, avaluació i autoavaluació, perspectives de 
futur… 

• Orientació acadèmica i professional: itineraris acadèmics i professionals, situació de 
l’entorn, món laboral, presa de decisions… 

• Convivència i participació: relació amb els altres, participació al centre, habilitats socials, 
reconeixement i respecte per la diversitat, resolució de conflictes, habilitats 
comunicatives, valors per viure en democràcia… 

4.11.- PROGRAMA MUS-E 

El programa MUS-E,, confeccionat amb un conveni amb la Fundació Yehudi Menuhin Espanya, 
pretén promoure la integració social de nens i nenes que viuen en ambients desafavorits i/o 
reestructura familiar. Per aconseguir–ho utilitza diferents àmbits de treball: artístics, social, 
cultural i educativa. 
El gran objectiu del programa és millorar la capacitat dels centres per realitzar la personalització 
de valors i conductes de l’alumnat. El nostre centre compta amb unes sessions de cohesió de 
grup destinats al primer i segon curs d’ESO. 
 
 
4.12 – PROJECTE L’APRENENTATGE PER SERVEIS 
 
Aquest curs englobem el Projecte Aprenentatge per Serveis dins el servei comunitari, adaptat a 
la normativa d’Educació. 
Dins els treballs de projectes interdisciplinars realitzem el Projecte de Recapte d’Aliments que 
esdevindrà el Servei Comunitari. 



 

 
 
4.13- PROJECTE TÀNDEM 
 
Aquest curs el centre entra a formar part d’aquest projecte extern que en formen part la Fundació 
La Pedrera i Temporada Alta.  
Ens centrarem a les arts escèniques i durant tres cursos el professorat rebrà formació (30h 
anuals). 
L’objectiu del projecte és crear uns processos d’aprenentatge transversals a partir de les arts 
escèniques que fomenti la bona gestió a l’aula de la diversitat cultural i cohesió de l’alumnat. La 
intenció és generar una sèrie de propostes per millorar la qualitat educativa i els resultats 
acadèmics de tot el nostre alumnat. 
 
 
5.- DOCUMENTS DE CENTRE 
 
Totes les disposicions, actuacions i programacions del centre es troben recollides en els 
documents següents: 
 

 

• Programació Anual de Centre (PGA) : Document estructurat en tres apartats:     
                                                                     

a) Objectius generals del centre  
b) Aspectes organitzatius i de funcionament del centre (Pla anual): organització, 

horaris,calendari, reunions, activitats i les actuacions de Pla d’entorn. 
c) Annexos: horaris grup/classe, temporitzacions i pla d’actuació dels Serveis Socials. 

 
 

• Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) : El contingut d’aquest 
document és el següent: 

➢ L’estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre i l’organització 
pedagògica. 

➢ El procediment d’aprovació, revisió i actualització del projecte educatiu. 
➢ Els mecanismes que han d’afavorir i facilitar el treball en equip del personal del 

centre. 
➢ Les concrecions que escaiguin sobre la participació en el centre dels sectors de 

la comunitat escolar i sobre l’intercanvi d’informació entre el centre i les 
famílies,. 

➢ Disposicions generals com a centre educatiu: drets i deures de l’alumnat, drets i 
deures del professorat i la convivència (mesures per a la promoció de la 
convivència i mecanismes de mediació). 

       
       ● Memòria anual (MA) : Es farà un buidatge quantitatiu dels resultats de la PGA, al mateix 

temps es demanarà als diferent responsables de les activitats del centre una memòria 
qualitativa fent incidència especial en el que no ha funcionat i propostes de millora. 

 
 
 
 
 



 

6.- APROVACIÓ, AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL PEC 
 
El Consell Escolar és l’òrgan responsable de l’avaluació del compliment dels objectius proposats 
en el PEC. Cada any, en elaborar una memòria anual, l’Equip Directiu, escoltats els diversos 
sectors de la comunitat educativa, revisa el nivell d’assoliment dels objectius proposats al PEC 
així com les propostes de millora o el canvi en la línia de l’assoliment d’aquests objectius. 
 
Aquest projecte Educatiu de Centre ha estat consensuat pel Claustre del centre en sessió 
ordinària del dia 5 octubre de 2018 
 
Aquest projecte Educatiu de Centre ha estat aprovat pel Consell escolar del centre en 

sessió ordinària del dia 7 d’octubre de 2018. 


