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1. INTRODUCCIÓ 
Partint de la regulació establerta en  la Llei 12/2009 d’educació. Títol VII De l’autonomia dels centres 

educatius. Capítol I. Principis generals i projecte educatiu. Article 93. 

Article 93 Caràcter i projecte educatiu dels centres públics 

1. Les administracions han de garantir que els centres públics dels quals són titulars siguin referent de qualitat educativa 
i d’assoliment dels objectius d’excel·lència i d’equitat que aquesta llei determina. 

2. L’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, trets definidors del seu 
caràcter propi. 

3. Els centres públics es defineixen d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de 
dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preservació 
de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o 
tutors. 

4. Els principis definits pels apartats 2 i 3 inspiren el projecte educatiu que cada centre públic ha d’adoptar en exercici 
de l’autonomia que aquesta llei li reconeix. En tot cas, el projecte educatiu de cada centre s’ha de comprometre 
expressament a complir aquests principis i ha de determinar la relació amb els alumnes i les famílies, la implicació 
activa del centre en l’entorn social i el compromís de cooperació i d’integració plena en la prestació del Servei 
d’Educació de Catalunya. 

Així i com, partint de la regulació establerta en el Decret  Autonomia de centres educatius. Títol 

Exercici de l'autonomia dels centres que conformen el Servei d'Educació de Catalunya o que 

imparteixen ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics. Capítol  Projecte educatiu 

del centre. Article 5. 

Article 5 Contingut 

1. El projecte educatiu de cada centre recull i, si escau, desenvolupa el caràcter propi del centre definit per la titularitat. 
El caràcter propi ha de respectar els principis rectors del sistema educatiu i per als centres de titularitat pública, el 
caràcter propi és el definit a l’article 93 de la Llei d’educació. A més, el projecte educatiu ha de contenir, com a mínim, 
els aspectes que s’indiquen a continuació, amb les precisions que s’estableixen en aquest Decret: 

a) L’aplicació dels criteris d’organització pedagògica, les prioritats i els plantejaments educatius, els 
procediments d’inclusió educativa, els valors i objectius que regeixen l’aprenentatge de la convivència i altres 
actuacions que caracteritzen el centre. 

b) Els indicadors de progrés pertinents, que han de referir-se a elements de context, recursos, processos i 
resultats i que han de ser revisables periòdicament en funció dels resultats de l’avaluació del centre. En qualsevol 
cas, se n’han d’incorporar de relatius a resultats o rendiments acadèmics d’acord amb el que determini l’Agència 
d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació. 

c) La concreció i el desenvolupament dels currículums, els criteris que orientin l’atenció a la diversitat i els que 
han d’orientar les mesures organitzatives, sempre d’acord amb els principis de l’educació inclusiva i de la 
coeducació. Quan els ensenyaments impartits pel centre prevegin en el seu currículum formació en centres de 
treball, les concrecions curriculars que faci el centre han de contemplar també l’especificitat d’aquesta formació. 
En tot cas, el centre ha de mantenir la concreció dels currículums a disposició de l’Administració educativa per 
tal que aquesta en pugui comprovar l’ajustament als mínims curriculars que garanteixen la validesa dels títols 
corresponents als ensenyaments reglats impartits. 

d) Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia. 
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e) El projecte lingüístic, que s’ha de concretar a partir de la realitat sociolingüística de l’entorn i d’acord amb el 
règim lingüístic del sistema educatiu establert a les lleis. El projecte lingüístic dóna criteri amb relació al 
tractament i l’ús de les llengües en el centre i recull els aspectes que determinen les lleis sobre la utilització 
normal del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, així com la continuïtat i la coherència educatives, pel 
que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares 
i pares d’alumnes. El projecte lingüístic també dóna criteri sobre l’aprenentatge de les dues llengües oficials i de 
les llengües estrangeres. Així mateix, determina quina llengua estrangera s’imparteix com a primera i quina o 
quines com a segones. Quan, d’acord amb el projecte lingüístic, el centre acordi impartir continguts curriculars 
en alguna de les llengües estrangeres, ha d’obtenir autorització del Departament d’Educació. 

2. El centre pot introduir en el projecte educatiu tots els altres aspectes que, d’acord amb la definició de projecte 
establerta a l’article 4 i amb els altres preceptes d’aquest Decret, consideri pertinents. 

3. El conjunt de normes d’organització i funcionament del centre a què fa referència el capítol 3 d’aquest títol han de 
ser coherents amb els principis, valors, objectius i criteris educatius que el centre determini en el seu projecte educatiu. 

El consell escolar de l’Institut Serra de Miramar aprova, en data 24 de febrer de 2016, aquest 

Projecte educatiu de Centre que té per objectiu plasmar de manera coherent l'acció educativa 

adoptada després d’una anàlisi de la pròpia realitat i del context socioeconòmic i cultural on el centre 

desenvolupa la seva acció educativa. 

Es presenta aquest projecte pensant en la concreció d'uns objectius, mètodes i procediments; i en 

resposta a les necessitats i interessos de la comunitat educativa del nostre centre. S’ha tingut en 

compte la funció de les persones que formen el centre, en el qual tots hem de trobar els nostres 

interessos i aspiracions dins el camp de l'educació, a fi d'unificar criteris per a tenir un ensenyament 

de qualitat. Qualitat que ve donada per les qualitats personals dels professionals que formen la 

comunitat d’aprenentatge i, sobretot, per les relacions que s'estableixen entre aquests. De la 

diversitat d'activitats que presenten i de la seva coherència amb els objectius marcats se'n deriva 

un necessari treball de coordinació, tant personal com d'equip. En aquest sentit creiem que té 

importància tota actuació viva portada a terme en el nostre centre. 

Aprovació, revisió i actualització del PEC: 

• Aquest Projecte no ha de ser inamovible, sinó destinat a ajustar-se a les necessitats que 

vagin sorgint i a mesura que es va realitzant, acomodar-lo a la realitat de cada dia.  

• El PEC podrà ser modificat pel consell escolar a proposta d’algun dels estaments que hi són 

representats. 

• Les modificacions presentades hauran de ser aprovades per la majoria absoluta dels seus 

membres. 

• Qualsevol canvi en la legislació de rang superior que afecti aquest projecte, implicarà la 

modificació immediata de la norma afectada 

• Un cop realitzada la revisió anual dels objectius de centre per mitjà dels indicadors de progrés 

i realitzat el corresponent anàlisi per part de les comissions mixtes se’n faran les 

modificacions oportunes en el PEC. 
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2. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL 

Ens definim com un centre innovador, inclusiu, amb noves expectatives, amb iniciativa i sobretot 

conscient d’allò que som i fem i d’allò que volem ser i viure. Comptem amb un equip de professors  

competent, cohesionat, motivat i amb gran experiència i dedicació en la tasca docent. 
 

La nostra línia pedagògica té com a objectiu aconseguir una educació democràtica i una major 

cohesió social, reconeixent les diferències però oferint els mateixos objectius d’ensenyament-

aprenentatge per a totes i tots. Entenem la diversitat com un valor social que representa un element 

de riquesa cultural, humana i acadèmica que beneficia a totes les persones. 
 

El projecte comunitats d’aprenentatge, defineix el PEC, dona resposta als objectius generals del 

sistema educatiu descrits a l’Estatut d’Autonomia (2006) segons el qual “totes les persones tenen 

dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat” i s’afronten a aquest repte 

amb l’aval que les investigacions científiques internacionals aporten sobre les millors condicions 

per afavorir un aprenentatge competencial per a tothom. 

Aquest projecte suposa educar l’alumnat en la inclusió, considerant la igualtat i la diferència com 

valors compatibles i mútuament enriquidors per a tots els sectors implicats en l’educació. És per 

això, que fomenta la participació de les famílies en les dinàmiques ensenyament - aprenentatge del 

centre. Per aconseguir el repte plantejat implementarem les actuacions educatives d’èxit que es 

defineixen com aquelles pràctiques educatives que la comunitat científica internacional ha 

demostrat que contribueixen a millorar l’aprenentatge de l’alumnat i la convivència al centre 

educatiu: grups interactius,  tertúlies dialògiques, participació educativa de la comunitat, formació 

de familiars, model dialògic de prevenció i resolució de conflictes, formació dialògica del professorat. 

L’eix vertebrador del projecte és l’aprenentatge dialògic. 
 

La metodologia pròpia del Serra de Miramar, basada en l’aprenentatge dialògic, en l’apropament al 

món professional i en l’atenció als estudiants, és un dels trets diferencials que explica els nostre 

Projecte Educatiu. 
 

Pretenem que els nostres projectes de centre es desenvolupin en un context  on la innovació, la 

tecnologia i la comunicació siguin l’eina per a aconseguir que els nostres alumnes multipliquin les 

seves oportunitats. 
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2.1. Identitat del centre.  
VALORS 

El nostre centre es fonamenta en els principis de qualitat, eficàcia, eficiència, d’equitat: inclusió, 

igualtat(coeducació) i cohesió social; i de coherència.  

Entenem l’aprenentatge des de la concepció dialògica d’aquest basada en aquest principis bàsics: 

diàleg igualitari, intel·ligència cultural, transformació, dimensió instrumental, creació de sentit 

personal, solidaritat i igualtat de diferències. 

Vol transmetre els següents valors: 

Valors personals: responsabilitat, esforç, constància, autosuperació, honestedat, autocontrol 

emocional, respecte i esperit crític. 

Valors socials: compromís i iniciativa social, respecte i assertivitat,  cooperació, cultura de la pau 

i sostenibilitat. 

 
Els nostres principis són: 

• APRENDRE A CONÈIXER 

• APRENDRE A FER 

• APRENDRE A SER 

 
MISSIÓ 

L’institut Serra de Miramar som un centre de secundària  públic. La nostra llengua vehicular és el 

català  i  ens definim com a inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat. Volem donar resposta als 

reptes que es plantegen a la societat actual: superar les desigualtats, aconseguir l’èxit educatiu i 

millorar la convivència. Garantim l’avenç cap a una societat que afavoreix el desenvolupament 

personal, professional i social de tothom al llarg de la vida; plantejant uns currículum i unes 

propostes que proporcionin a tothom expectatives d’èxit. Assumim el compromís de formar alumnes 

competents, amb habilitat per argumentar i capaços de donar respostes adequades per a una 

societat canviant i en evolució constant com la nostra. Afavorim l’aprenentatge dialògic: el diàleg 

com a procés bàsic de l’aprenentatge. Som un centre que potenciem el desenvolupament integral 

del nostre alumnat, transformant les debilitats en possibilitats mitjançant el diàleg i la interacció. 
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VISIÓ 
 

1.- Fer possible que l’alumnat: 

 

• Reconegui les pròpies emocions i les canalitzi en positiu. 

• Resolgui els conflictes des del diàleg i la interacció entre iguals. 

• Sigui capaç d’aprendre a treballar en grups interactius i reconegui la intel·ligència cultural en 

totes les persones partint de la base que tots i totes tenim coneixements per aportar. 

• Desenvolupi la capacitat de raonament i l’esperit crític. 

• Prengui consciència que les desigualtats són valors compatibles i mútuament enriquidors. 

• Es responsabilitzi dels seus propis aprenentatges. 

• Millori les competències comunicatives lingüístiques: orals i escrites. 

• Millori les competències en l’àmbit matemàtic. 

• Millori les competències en l’àmbit digital. 

• Millori les competències en l’àmbit científic – tecnològic. 

• Integri dins el treball quotidià les tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement. 

• Participi en la sostenibilitat per a un millora del medi ambient. 

• Experimenti, manipuli i recerqui per tal d’arribar a construir nous coneixements i a plantejar 

noves perspectives. 
 

 

2.- Assumir el compromís de vetllar per : 

• La formació constant dels membres de la comunitat educativa. 

• La participació, corresponsabilitat i implicació de tots els sectors de la comunitat educativa, 

afavorint l’intercanvi d’idees  i opinions. 

• L’impuls de l’excel·lència i l’equitat amb un model de centre inclusiu basat en la igualtat de 

possibilitats. 

• Incloure processos de diàleg  en la resolució de conflictes, dins el marc del model dialògic de 
resolució i prevenció de conflictes. 

• Ser centre referent de la inclusió educativa afavorint un currículum competencial i potenciant 
l’esforç dels estudiants; generant actuacions en què l’alumnat trobi sentit en allò que aprèn i el 
motivi per l’aprenentatge. 

• Garantir que el centre estigui obert al territori. 

• Actualitzar i completar la documentació pròpia del centre. 

• Potenciar els equipaments necessaris per a assegurar un bon funcionament del centre. 
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2.2. Caràcter propi 

Som comunitat d’aprenentatge des del curs 2009-2010.  Aquest projecte d’innovació es duu a terme 

a partir de:  

•   Actuacions educatives d’èxit: grups interactius,  tertúlies dialògiques, participació educativa 

  de la comunitat, formació de familiars, model dialògic de prevenció i resolució de conflictes, 

  formació dialògica del professorat. 

•   L’organització del centre en comissions de treball: comissió pedagògica – comissió gestora-  

  comissió econòmica - comissió de convivència - comissió mediambiental - comissió  

  activitats extraescolars - comissió de festes –comissió d’ambientació- comissió voluntariat  

  i comissió d’aprenentatge. 

La implementació d’un conjunt d’actuacions educatives d’èxit que la Comunitat Científica 

Internacional ha demostrat que contribueixen a millorar l’aprenentatge de totes i tots i milloren la 

convivència en el centre educatiu; faran possible aquesta transformació. El projecte integra tot 

l’entorn escolar, el barri, el món associatiu, el voluntariat... 

Les Comunitats d’Aprenentatge es defineixen com un projecte de transformació social i cultural d’un 

centre educatiu, basada en l’aprenentatge dialògic, mitjançant una educació participativa de la 

comunitat.  

Una comunitat s’organitza per produir coneixements i facilitar l’aprenentatge. 

L’aprenentatge és l’objectiu i la participació de la comunitat i la dinàmica que es genera són el mitjà 

per aconseguir-ho.  Es tracta de construir un ambient inclusiu. 

L’objectiu d’aquest model educatiu és superar el fracàs escolar i millorar la convivència.  

El projecte es fonamenta en l’aprenentatge dialògic.  

L’aprenentatge dialògic es basa en les interaccions i el diàleg com a eines clau per a l’aprenentatge 

i destaca que per a  promoure l’aprenentatge no només són importants  i necessàries les 

interaccions dels estudiants amb el professorat sinó amb la diversitat de persones amb les quals 

es relacionen.  
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PRINCIPIS DE L’APRENENTATGE DIALÒGIC 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÀLEG 
IGUALITARI

• Les famílies, la comunitat i l'Institut treballen conjuntament amb
l’objectiu de millorar l’educació dels nois i noies

LA 
INTEL·LIGÈNCIA 

CULTURAL

• Basada en les capacitats de cadascun dels estudiants. Inclou totes les
habilitats: acadèmiques, pràctiques i comunicatives.

TRANSFORMACI
Ó

• Trenca amb la perspectiva adaptadora de l’aprenentatge  i potencia la 
inclusió de l’alumnat de nee en l’aula ordinària a partir de dinàmiques 
interactives

DIMENSIÓ 
INSTRUMENTAL

• Es tracta d’implicar a tots els estudiants en activitats d’alt nivell , amb
alts objectius d’aprenentatge. Ensenyar les matèries instrumentals
per fomentar la inclusió social a través de l’educació.

CREACIÓ DE 
SENTIT

• Es tracta de fomentar la presa de decisions i l’esperit crític en els
nostres estudiants.

SOLIDARITAT

• Els estudiants s’ajuden entre ells en el procés d’aprendre i el rol del 
professor  es transforma.

IGUALTAT DE 
DIFERÈNCIES

• Família i  comunitat treballen conjuntament en benefici dels nois i 
noies amb la finalitat de fomentar la seva incorporació a la societat 
en un futur proper.
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La nostra prioritat és aconseguir la màxima qualitat educativa i un bon ambient de treball des d’un 

model de direcció que permeti unir eficàcia i gestió amb democràcia i treball en equip. 

Pretenem ser un equip directiu: 

 

Ø Obert: mantenint i potenciant unes bones relacions amb l’entorn, municipi, barri, entitats, 

famílies, professors, alumnes, PAS... 

Ø Participatiu: que faci possible el compartir responsabilitats, que afavoreixi la integració de 

tots els sectors de la comunitat educativa en la vida escolar i en la presa de decisions. 

Ø Transparent: amb una gestió de tots els àmbits rigorosa, transparent, eficaç i que faci 

possible l’optimització dels recursos materials, econòmics i humans. 

Ø Amb projecció de futur: donant sortida als problemes del dia a dia, però sobretot, amb una 

visió global i un projecte de futur per al centre. 

Ø Amb una estructura organitzativa àgil i operativa: adaptant l’organització de l’equip 

directiu a les necessitats del centre. 

Ø Dinàmic: capaç d’adaptar el Projecte Curricular de Centre a la realitat educativa, és a dir, 

coherent en la formulació d’objectius i en l’aplicació dels criteris d’avaluació coherents a la 

individualitat de cada alumne. 

Ø Autocrític: amb capacitat de realitzar una avaluació del seu funcionament, de l’eficàcia dels 

processos d’aprenentatge i en general de la gestió de tos els àmbits. 

Ø Innovador: obert a la innovació pedagògica i tecnològica, facilitant la incorporació de les 

TIC, l’intercanvi amb alumnes d’altres països, fent la música en llengua anglesa... 

Ø Rigoròs: acomplint les directius donades pel Departament d’Ensenyament. 

 

 

“LA CLAU DE L’ÈXIT ESCOLAR NO ÉS LA METODOLOGIA SINÓ LA INTERACCIÓ DIALÒGICA” 

                                          Dra. Rocío García Carrión 

                                         Investigadora de la Universitat de Deusto 
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ÚS DE LA LLENGUA CATALANA. Llei 12/2009 d'educació 

TÍTOL II Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya 

Article 11 El català, llengua vehicular i d’aprenentatge 

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu. 

2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres de text, i 
també les activitats d’avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum, han d’ésser 
normalment en català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de 
llengua estrangera, i sens perjudici del que estableixen els articles 12 i 14. 

3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur 
llengua habitual. 

4. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les mares, els pares o els 
tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden instar, en el moment de la 
matrícula, i d’acord amb el procediment que estableixi el Departament, que llurs fills hi rebin atenció 
lingüística individualitzada en aquesta llengua. 
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     2.3. Context 
Actualment, comptem amb tres unitats de 1r nivell d’ESO i dos unitats de 2n, 3r i 4t nivell d’ESO, i 

a més compte amb dues de cada nivell de BATX. Un total de 42 professionals conformen l’equip 

docent i acollim un total de 450 alumnes. Pel que fa al personal no docent, el formen dos membres 

del cos de subalterns i una auxiliar administrativa. L’equip directiu està format per la directora, el 

cap d’estudis, la coordinadora pedagògica i el secretari. 

 

L’Institut Serra de Miramar, situat a la capital de l’Alt Camp (Valls té una població al voltant de 

25.000 habitants) està ubicat a la plaça del Quarter, al centre de la ciutat. És el nostre emplaçament 

des del curs 2015-2016 en què canviem els mòduls prefabricats al c. Oller i Rabassa i encetem una 

nova etapa en un edifici que des de meitats del segle XX ha estat lligat a la vida educativa de la 

nostra ciutat. Per a la nostra comunitat d'aprenentatge, el somni de disposar d'un edifici es fa 

realitat.  

Parlem d'un espai emblemàtic que al llarg de la història ha acollit diverses entitats relacionades amb 

l'àmbit educatiu.  Els espais han estat remodelats. Les aules són molt grans i disposem d’aules 

específiques, gimnàs i pista esportiva reglamentària.  
 
El curs 2017-2018 el Departament d’Educació realitza un projecte d’activitats a les nostres 

instal·lacions que suposa una millora important, pel que fa a les barreres arquitectòniques, amb la 

instal·lació d’un ascensor. També es  remodelen dues aules de l’ala dreta de l’edifici, on s’ubiquen 

el laboratori i el taller. 

Aquest curs 2018-2019 tenim previst sol·licitar al Departament d’Educació la reparació del sòl del pati i 

l’obertura de  tres aules a l’ala dreta del primer pis. 

Ocupem un edifici que cal continuar rehabilitant per a poder oferir a la nostra comunitat 

d’aprenentatge una infraestructura de qualitat.  
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2.4. Criteris d’organització pedagógica 

• Control de les absències 

- El control d’assistència és diari es realitza a través de la Plataforma de Gestió Escolar. 

Setmanalment en la reunió de PAT el tutor/a informa a la coordinadora pedagògica de l’alumnat 

que té absències sense justificar. En cas de ser necessari es segueix el protocol d’absentisme 

establert en el document de Normes d’Organització i Funcionament del centre: 

- 5.22.9- Els tutors portaran el control de les absències que no s’han justificat i demanaran els 

justificants als alumnes. Si s’observa que un alumne/a falta sovint sense motiu per escrit, cal 

que el tutor ho comuniqui a la reunió de PAT, l’equip directiu iniciarà el protocol d’actuació en 

cas d’absentisme de l’alumnat. 8.6- Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat. 
(NOFC) 

- 5.22.10- Es portarà el control de les absències a la comissió social trimestral. 

• Atenció a la diversitat 
- Les famílies i l’institut treballem conjuntament amb l’objectiu de millorar l’educació dels nois i 

noies i amb la finalitat de fomentar la seva incorporació a la societat en un futur proper. 

- Tenim molt en compte la intel·ligència cultural de tots els alumnes. Aquesta es basa en les 

capacitats de cadascun dels estudiants. Inclou totes les habilitats: acadèmiques, pràctiques i 

comunicatives. 

- Potenciem la inclusió de l’alumnat en l’aula ordinària a partir de dinàmiques interactives. 

- El nostre objectiu és implicar a tots els estudiants en activitats d’alt nivell, amb alts objectius 

d’aprenentatge.  

- Fomentem la presa de decisions i l’esperit crític en els nostres estudiants. 

- El rol del professor es transforma, els estudiants s’ajuden entre ells en el procés d’aprendre. 

- Reunions de coordinació trimestrals 

- Reunions d’equip docent 

Per respondre a les necessitats de tot l’alumnat, el centre té organitzada l’atenció a la diversitat 

amb dues actuacions d’èxit avalades per la comunitat científica internacional: 

- Grups interactius: els alumnes resolen les activitats proposades pel professorat en grups 

heterogenis. Tots els alumnes participen cercant la solució ‘l’exposen oralment i consensuen 

una resposta. Un voluntari dinamitza el grup per tal que es donin aquestes interaccions fan que 

l’aprenentatge sigui significatiu per a tots els estudiants. 
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- Tertúlies dialògiques: els alumnes llegeixen el tema de la matèria que sigui, tot i assenyalant 

aquells conceptes nous i argumentant per escrit el motiu de la tria. Tot seguit a classe el 

professor fomenta un diàleg en què els estudiants poden fer les seves aportacions aprenent els 

uns dels altres. Finalment el professor intervindrà per concloure els continguts clau del tema 

treballat. 
- Tertúlies literàries: la classe de lectura és setmanal en tots els nivells. Els alumnes llegeixen 

els clàssics universals seguint el procediment definit en les tertúlies dialògiques. A partir 

d’aquesta activitat professor i alumnes s’endinsen en èpoques, societats... Cal tenir en compte 

que es treballen moltíssim els valors i la presa de decisions. 
Les actuacions d’èxit pròpies de les comunitats d’aprenentatge treballen totes les 
competències bàsiques i afavoreixen l’avaluació competencial i integral de tot l’alumnat. 
• Ús de les TIC 

Optativa de tecnologies digitals, optativa de robòtica a 1r d’ESO. Culturemàtics a 2n i 3r d’ESO. 

Optativa de 4t d’ESO (ACTIC). Comunicació audiovisual 4t d’ESO.   Projecte impulsem la 

robòtica (4t ESO). Ús del mòbil com a eina d’aprenentatge en diferents matèries. 

Cada aula ordinària esta dotada amb pantalla,  projector i ordinador portàtil per tal d’utilitzar les 

TIC en totes les àrees del currículum. La biblioteca escolar  compta amb 3 ordinadors i una 

impressora a la disposició de l’alumnat. 

Utilització del moodle en les diferents àrees curriculars; essent un espai de comunicació entre 

el professorat i entre alumnes – professors/es. El centre també compta amb una web que conté 

informació referent a l’institut i va dirigida a tota la comunitat educativa. També disposa de 

Facebook i twiter, com un recurs informatiu de totes les activitats que realitzem a l’Institut. 

• Alternatives a la religió. 

Els pares i mares no demanen la religió com a opció en la matrícula i el centre des dels seus 

orígens es veu en la necessitat d’oferir alternatives. Pensant en els nostres objectius oferim: 

LECTURA (tertúlia literària dialògica): Des de l’inici del centre s’ha introduït una alternativa 

de lectura a tots els cursos d’ESO, per tal d’aprofundir en la competència comunicativa 

lingüística, i aconseguir que el nostre alumnat millori la lectura, la comprensió lectora i l’expressió 

oral i escrita. Es cursa durant 1 hora setmanal. Cada nivell llegeix 3 títols en llengua catalana i 

3 títols en llengua castellana.  

     Per tal de potenciar la lectura els coordinadors de la biblioteca escolar duen a terme el  

 

• Borsa de voluntaris per a la dinàmica dels grups interactius: l’Institut cada curs escolar 

signa un conveni d’aprenentatge servei amb la URV, que consisteix en la participació de 

l’alumnat del màster de professorat com a dinamitzadors dels grups interactius juntament amb 
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els familiars del centre i els usuaris del centre cívic. La dinàmica es fonamenta en els set principis 

de l’aprenentatge dialògic i es realitzen en les diferents matèries del currículum. Tot el 

professorat que s’incorpora al centre rep una formació específica per a poder dur a terme 

aquesta dinàmica. 

• Introducció d’una altra matèria en anglès. Projecte de Llengües Estrangeres “Culturemàtics” 

(metodologia AICLE). Els/les alumnes , a més de les 3 hores setmanals de llengua anglesa que 

marca el currículum, en els nivell de 2n i 3r fan l’optativa culturemàtics: matemàtiques en llengua 

anglesa. Projecte Plurilingüisme en tots els nivells d’ESO (oferim anglès i/o francès com a 1a 

llengua estrangera) i Projecte de Baxibac per als estudis postobligatoris. Des de la matèria de 

ciències socials els estudiants treballen per projectes en llengua anglesa en tots els nivells 

d’ESO. Des de les optatives Discovery continents (1r ESO) i l’optativa del PET (3r ESO) es 

realitzen projectes eTwinning amb d’altres països. 

• Els alumnes que ho desitgin poden realitzar el treball de recerca a Anglaterra. 

• Els alumnes que fan francès com a 1a llengua o bé com a optativa poden fer un intercanvi amb 

un institut francès. 

• Seguiment del treball de l’alumne/a: l’agenda, els deures, la carpeta, el material, el treball a 

l’aula i l’elaboració dels dossiers. 

L’agenda 
El tutor/a anirà controlant les agendes dels alumnes. Ara bé, cada professor, en particular, 

controlarà que els alumnes anotin cada dia la feina a fer i en concret vigilarà que els comunicats als 

pares i mares que ell hagi establert estiguin signats. El tutor/a afavorirà i controlarà que l’alumne/a 

vetlla pels següents aspectes: 

1. L’agenda és una eina de treball. No es pot utilitzar per escriure coses personals, ni enganxar 

fotos, ni ratllar. De vegades, les qüestions personals ocupen tant d’espai que no hi ha lloc per 

apuntar els deures o notes per la família. 

2. A cada pàgina hi ha un retallable per facilitar la recerca del dia. Aquest retallable ha d’estar 

retallat amb tisores,  i seguint els punts. Els fulls de l’agenda no es poden doblegar. 

3. Apuntar a l’agenda els dies de vacances, dies de lliure elecció, properes excursions i visites...  

4. Apuntar a l’agenda les notes que treuen els exàmens o treballs avaluats, en la taula dissenyada 

per aquest ús. Comprovar que ho posen al requadre del trimestre corresponent. Això els ajuda 

a saber de què necessiten estudiar més. Molts d’ells no són conscients de quines matèries van 

més fluixos, ni quines matèries van suspendre al 1r trimestre.  

5. Cal decidir si en cada aula de grup-classe hi haurà una planificació mensual de proves i treballs 

a fi de que no s’acumulin en excés les proves i els lliuraments de treballs en les mateixes dates. 
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El delegat/responsable del grup de classe anotarà la tasca en el requadre corresponent a la 

data prevista. 

 

Els deures 
1. És imprescindible que hi tinguin l’horari apuntat a l’agenda. Alguns encara no ho tenen. Si no 

el tenen apuntat els costa molt saber per a quin dia han de portar els deures fets del pròxim 

dia. 

2. A nivell de deures, una tècnica que funciona és preparar-se el nom de les matèries a cada dia 

per poder apuntar directament els deures que el professor/a dicta. Alguns ja ho fan i els 

funciona. Podria ser una proposta general. Si posen cada matèria en un línia començant per la 

primera de totes, encara sobren línies per si els professors/es volen posar una nota. 

3. Cal acostumar-los a tatxar els deures quan estan fets. Una proposta clara i mecànica que 

funciona és: 

Posar un punt. Nom de la matèria amb majúscules. Dos punts. Número d’exercici i pàgines de 

les activitats. Un cop els deures estan fets, es tatxa el punt.  

4. No es pot utilitzar fluorescent per tatxar els deures a no ser que sigui un examen o alguna cosa 

important. 

5. Recordar-los que els enunciats dels deures es copien sempre, a no ser que els professor/a ho 

indiquin expressament. 

 

La carpeta classificadora 
1. Controlar que no portin fulls solts entre les llibretes, ni a la motxilla. 

2. Demanar-los que tinguin un plàstic classificador per a cada matèria, on han de posar els fulls 

que dóna el professor/a. 

3. A cada plàstic, hi ha d’haver una etiqueta amb el nom de la matèria i el nom de l’alumne/a. 

4. L’etiqueta s’ha d’enganxar al marge inferior dret. Comprovar que posen els fulls ordenats i tenint 

en compte que l’últim es posa al final de tot. A alguns alumnes els costa la direccionalitat del 

paper i del plàstic i els posen per la part inferior del plàstic, girats... 

5. A la carpeta classificador hi ha de porta sempre fulls en blanc. 

6. En aquesta carpeta classificadora hi han de portar una PAUTA per poder escriure recte en els 

fulls en blanc. La pauta es pot fer a ordinador o manualment. Els marges de la pauta són: 2.5cm 

marge superior, 2cm marge esquerra, 1cm marge dret i 2cm marge inferior. Les línies han 

d’estar a una distància d’1 cm. 
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Material i treball a l’aula 
1. El material imprescindible per a l’estoig és: bolígraf blau, negre, vermell, llapis, goma i regle. 

2. Per a fer una ratlla, cal utilitzar sempre el regle. 

3. El bolígraf vermell només és per a corregir exercicis. Quan un exercici està bé, cal marcar amb 

un  ̌  o amb un Bé. Si no, després no saben quins exercicis estan corregits i aptes per estudiar 

o no. 

4. Cal que sempre utilitzin el bolígraf negre pels enunciats i el blau per les respostes. Poden fer-

ho al revés, però sempre de la mateixa manera. 

5. Per començar tema nou, cal començar plana nova. 

6. El títols i subtítols de les llibretes cal posar-los en majúscules amb un retolador o bolígraf de 

color. No utilitzar fluorescent ni floritures innecessàries i infantils. 

7. Les llibretes no poden tenir grans espais buits o en blanc. 

8. No es poden arrancar fulls de les llibretes per utilitzar fulls en brut. 

9. Les llibretes no poden tenir dibuixos ni caricatures entre mig de les pàgines. 

10. Cal respectar els marges de les llibretes: el superior, l’inferior, el de la dreta i el de l’esquerra. 

11.  Es recomana no utilitzar el típex en favor del medi ambient. 

Normes per a la correcta presentació de treballs i dossiers 
1.- Cal confeccionar el dossier amb fulls blancs de format DIN A4 

2.- Els treballs han d’estar escrits a mà o amb l’ordinador, a criteri del professorat. 

3.- Els fulls del treball han d’estar escrits només per una cara i cal deixar marges: per l’esquerra 3 

cm, per la dreta 2,5 cm, per la part superior 2,5 cm i per la part inferior 2,5 cm. 

4.- Tots els fulls han d’estar numerats. Posa el número a la part inferior. 

5.- El dossier ha de tenir una portada on figuri el títol i, a la part inferior dreta, el nom i els cognoms 

de l’alumne, l’àrea/matèria, el curs i el grup, la data i el nom del professor. 

6.- A la primera pàgina cal fer l’índex, on s’han d’indicar els apartats que conté el dossier i el número 

de full on es troben. 

7.- Cal presentar els dossiers degudament enquadernats o grapats, i si és possible, mitjançant un 

sistema que permeti modificar el seu ordre.  

8.- Cal citar sempre les fonts d’informació. Al final del dossier hi ha de constar l’apartat de 

Bibliografia on s’han de citar els llibres consultats, ordenats pel cognom de l’autor i seguint les 

pautes següents: COGNOMS, NOM (de l’autor): Títol de l’obra. Editorial (Col.lecció, número). 

 Lloc, any. Capítols i pàgines utilitzades. 
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9.- Abans de lliurar el treball, és convenient fer-ne una lectura per comprovar que no hi hagi faltes 

de cap mena. Si cal fer alguna correcció, s’ha de procurar que afecti el mínim possible la netedat 

de la presentació. Per això cal evitar al màxim l’ús del Tipex. 

10.- Com a norma, no s’acceptarà cap treball fora de termini.  

11.- S’acceptarà la presentació telemàtica dels treballs, sempre amb el vist i plau del professor/a. 

 
• Projecte de socialització de llibres de text per a les famílies de l’AMPA a través de 

l’empresa Iddink (Ecobooks). Les famílies gestionen el lloguer dels llibres a la web de 

l’empresa. 

• Pla ambiental de Centre: compromís del centre a afavorir la sostenibilitat i vetllar per la gestió 

dels residus del centre a partir de les actuacions gestionades cada curs escolar pels membres 

del comitè ambiental. 

• Documents de gestió del centre: 

- Projecte de Direcció. 

- Projecte Educatiu de Centre:  

• Programa Comunitat d’Aprenentatge  

• Projecte Lingüístic; elaborat i aprovat el curs 2018-2019. Revisat cada curs escolar.  

• NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre); elaborat i aprovat el curs 

2013-2014. Es revisa anualment.  

• Pla d’Acció Tutorial.  

• Projecte Plurilingüisme 

• Projecte Batxibac. 

• Projecte Servei Comunitari  

• Programa de reutilització de llibres.  

• Pla de cohesió ambiental de centre, elaborat i aprovat el curs 2009-2010 i renovat el 

distintiu d’escoles verdes el curs 2013-2014.  

• Pla d’Acollida; en fase prèvia d’elaboració.  

• Pla de Convivència de Centre; en fase prèvia d’elaboració.  

• Programa Aprenentatge Servei amb la URV. 

• Projecte “Impulsem la robòtica” 

- Programació General Anual, elaborada i aprovada a principi de curs. 

- Memòria Anual del curs anterior, elaborada i aprovada a principi de curs 

- Pla d’Emergència del centre; elaborat  i aprovat el curs 2007-2008 i revisat a l’inici de cada curs 

escolar. Elaborat de nou i aprovat el curs 2015-2016 en motiu del canvi d’ubicació. 
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Relacions 

Un matí a la setmana el centre rep l’assessorament psicopedagògic d’una professional de l’EAP i 

un cop al mes, el servei de l’assistent social de l’EAP. Amb una periodicitat bimensual es reuneix la 

comissió social del centre en la qual hi participen, els/les educadors/es socials de Valls i de la 

Comarca, l’assistent social de l’EAP i la direcció del centre. 

Des del curs 2009-2010 i dins el programa “Salut i Escola”, l’institut rep els dijous, dues hores 

setmanals una agent de salut, que és infermera de pediatria del CAP Sarró de Valls. Actualment 

per reduccions, la infermera només assisteix si es demana al CAP. La seva tasca és assessorar 

l’alumnat i les famílies  sobre aspectes de prevenció i hàbits de salut. 

El centre rep l’assessorament  de l’assessor LIC. També intervenen en el centre professionals del 

CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius),  del CSMIJ (Centre de Salut 

Mental Infantil i Juvenil) i l’EAIA ( Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) per atendre les 

necessitats educatives especials de l’alumnat del centre. 

El  Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat de Valls, ofereix a tots els alumnes d’Educació Secundària de 

Valls l’activitat gratuïta de estudi assistit 2h setmanals, l’espai de la biblioteca del centre està obert 

a les hores d’esbarjo i a la tarda de 15.30 a 17.00h,  de dilluns a dijous. L’Associació Esportiva 

Escolar ofereix a les famílies les activitats extraescolars de futbol, hip-hop i teatre que es realitzen 

els dilluns i dimecres. 

L’institut Serra de Miramar manté una relació de col·laboració  molt activa i positiva, amb les 
educadores socials de l’Ajuntament de Valls, per tal de facilitar l’accés als espais oberts per a joves 

de què la ciutat disposa. (Centre cívic “La Fusta”, centre obert de Mas Miquel “El Refugi”).  

Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC “Fundació Valls Genera” i UEC “Creu Roja”). El CREI 

“El Guaret” (Centre de Recursos Educatius Integrats) i el CRP (Centre de Recursos Pedagògics) 

de l’Alt Camp. 

També cal destacar la bona relació entre l’equip directiu actual, el claustre de professors/es i la 

Junta directiva de l’AMPA que és molt dinàmica i implicada amb les necessitats del centre. 

Les relacions amb l’entorn immediat s’han portat a terme de manera constant des d’un bon 

començament  a través de les reunions del Consell Escolar Municipal. Així , és des del curs 2008-

2009 amb la iniciativa de l’Ajuntament  d’incloure el centre en el Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat, 

les famílies del centre han pogut gaudir de les actuacions organitzades per aquest, conjuntament 

amb l’assessor/a LIC i la tècnica del PEE de la ciutat de Valls. Fruit del Pla Educatiu d’Entorn, els 

alumnes de l’institut disposen de tallers: estudi assistit, audicions; xerrades, exposicions... Són 

totalment gratuïts i inclús s’ofereixen tallers per a pares i mares per al foment de la cohesió social.  
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La coordinació primària-secundària s’ha fet sempre de manera periòdica i eficaç amb tots els 

centres adscrits;  per tal de conèixer els trets acadèmics i de personalitat de cadascun dels nostres 

alumnes i per posar en comú estratègies metodològiques i pedagògiques que facilitin la transició 

d’aquests. 

 
 
3. OBJECTIUS 

Conegut el marc contextual definit pels trets d'identitat del centre, se'n deriven els següents 

OBJECTIUS GENERALS, que es tindran presents, de manera permanent, en totes les activitats 

del centre, entre altres, des de la redacció de les Normes d’Organització  i Funcionament i la 

Programació Curricular de Centre, fins a la pròpia programació d'aula, així com en la forma diària 

d’actuar i de portar les relacions entre els diversos estaments i persones de l'institut. 

 
ÀMBIT PEDAGÒGIC 

1.- Col·laborar en el desenvolupament integral de la personalitat dels alumnes. Potenciar les seves 

capacitats físiques, intel·lectuals i emotives i l’acceptació de les pròpies limitacions. 

2.- Formar en els respecte dels drets i les llibertats fonamentals, i en l’exercici de la tolerància i la 

llibertat, dins dels principis democràtics de convivència. 

3.- Potenciar l’adquisició d’hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, així com coneixements 

científics, tècnics, humanístics, històrics i estètics.  

4.- Preparar els alumnes per a l’exercici de l’activitat professional, i per a la seva inserció en el món 

laboral.  

5.- Potenciar la participació activa en la vida social i cultural. 

6.- La comunitat educativa impulsarà la renovació pedagògica, potenciant experiències i estudis 

innovadors tant entre els alumnes com per la formació dels professors. 

7.- Vetllar per la continuació del projecte d’innovació: Comunitat d’Aprenentatge com a eix  

vertebrador per garantir l’èxit acadèmic i personal de l’alumnat. Implementar les actuacions 

educatives d’èxit: grups interactius, tertúlies dialògiques, model dialògic de prevenció i resolució 

de conflictes, participació de la comunitat, formació de familiars, formació dialògica del 

professorat. 

8.- Implementar el Projecte de Plurilingüisme com a metodologia per millorar la competència 

lingüística de totes les llengües del centre. 

9.- Implementar el Projecte Batxibac per garantir la qualitat de l’ensenyament i dotar l’alumnat   

d’una eina que els oferirà més sortides professionals i ampliarà les opcions d’estudis      

superiors. 

10.- Dur a terme una acció tutorial coherent, compartida i organitzada. 
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11.- Desenvolupar en els alumnes capacitats no tan sols de tipus intel·lectual, sinó també de  

tipus afectiu, d’interacció amb els companys, d’inserció i actuació social i de tipus motriu. 

12.- Assumir com a centre els canvis que comporta la interacció cultural amb alumnes  

procedents d'altres països. 

13.-Planificar i desplegar mesures per la tractament educatiu dels alumnes d'incorporació tardana. 

14.-Establir un pla d'acolliment per als alumnes que s'incorporen al centre provinents de fora del 

sistema educatiu català. 

 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC 
1.- Utilitzar el català en tots els actes o comunicacions orals i escrits del centre. 

2.- Impulsar la llengua i la cultura catalanes  en l’àmbit acadèmic i  extraacadèmic. 

3.- Dissenyar i aplicar el tractament pedagògic d’aprenentatge de la llengua catalana que sigui més 

convenient per a alumnes d’incorporació tardana. 

4.- Fomentar el respecte per qualsevol llengua perquè no sigui mai un motiu de confrontació. 

5.- Implicar tots els professors, de qualsevol àrea, en l’ensenyament del bon ús de la llengua escrita. 

6.- Donar importància curricular a l’ensenyament-aprenentatge de les llengües com a destresa molt 

necessària per a la competència personal i professional d’avui. 

7.- Facilitar i donar eines, a l'alumnat nouvingut, perquè pugui utilitzar la llengua catalana com a 

llengua instrumental. 

8.- Consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador d'un projecte plurilingüe. 

 9.- Introduir la llengua anglesa en les diferents àrees curriculars. 

10.- Introduir la llengua francesa com a primera llengua estrangera per les famílies i llurs fills/es que 

hagi ho vulguin. 

11.- Fomentar l’ús oral de les llengües en contextos reals. 

 

ÀMBIT HUMÀ 

1.- Formar en la solidaritat, la cooperació, el coneixement, el respecte i la tolerància vers totes les 

manifestacions ètniques, culturals, ideològiques i religioses, sempre que no atemptin contra la 

integritat de la persona. 

2.-Reconèixer les diverses realitats ètniques que hi ha al poble i respectar els seus trets 

característics. Col·laborar en la seva integració, afavorint els coneixement de les altres realitats 

culturals, ètniques, socials, ideològiques i religioses. 

3. Fomentar el respecte i la tolerància a les pluralitats culturals, ètniques, socials, ideològiques i 

religioses.  
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4. Fomentar els valors i les exigències de la vida col·lectiva tot afavorint els debats, treballant en 

grup, gestionant els problemes de la classe i desenvolupant les possibilitats de relació entre ells.  

5. Implicar el centre en campanyes de solidaritat o cooperació com a resposta als problemes que 

afecten la dignitat de la persona. 

6.- Educar per la conservació del medi ambient i medi urbà, afavorint el coneixement de l'entorn a 

fi que l'alumne/a s'hi integri en tots els aspectes. 

  6.1.- Afavorir el coneixement del nostre entorn (medi rural, medi urbà) en tots els 

aspectes i sensibilitzant-nos a no malmetre'l. 

  6.2.- Programar activitats destinades al coneixement de l'estudi de l'entorn (natura, 

història, cultura). 

  6.3.-Conscienciar els/les alumnes per tal que facin us de papereres,  contenidors de 

recollida selectiva, etc.  

  6.4.- Fomentar la participació dels/de les alumnes en activitats relacionades amb el 

nostre entorn que es realitzin a la població, a la comarca o a nivell general. 

7.- Formar en la igualtat entre els homes i les dones com a principi educatiu en totes les àrees. 

  7.1.- Afavorir la reflexió i el debat sobre les desigualtats existents entre dona i home 

amb la finalitat que s'assoleixi una igualtat real. 

   7.2-. Incidir en una orientació acadèmica i professional no sexista.  

   7.3.- Intentar evitar l'existència de continguts sexistes, que potencien estereotips, en 

el material educatiu que s'utilitzi. 

8.- Fomentar el respecte i l’acceptació de la diversitat dels  alumnes. 

9.- Adaptar les estratègies d’ensenyament a les necessitats dels alumnes posant especial interès 

en aquells que tinguin necessitats educatives especials, en funció del que raonablement permetin 

els nostres recursos. 

10.- Mostrar als alumnes que la diversitat de professors, metodologies i matèries és enriquidora per 

a ells. 

11.- Establir ponts que vinculin l’acció integradora del centre, dins de les actuacions per a l’atenció 

a la diversitat, a altres accions integradores que es realitzin fora de l’institut (Ajuntament, 

institucions..). 

12.- Elaborar un seguit d'actuacions orientades a facilitar la incorporació de l'alumnat nouvingut i de 

l'alumnat amb risc d'exclusió social a la comunitat escolar, amb els mateixos drets i deures que la 

resta dels alumnes. 
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ÀMBIT DE FUNCIONAMENT DE CENTRE  

1.- Fomentar la responsabilitat individual de tota la comunitat educativa com a base del treball i 

funcionament del centre. 

2.- Potenciar el treball dels departaments com a àmbit de debat pedagògic i d'elaboració de 

propostes de treball. 

3.- Garantir que el Claustre de Professors canalitzi totes les propostes pedagògiques i de treball.  

4.- Fomentar i valorar la tasca del tutor com a feina molt important i seriosa.  

5.- Estimular la responsabilitat dels delegats i altres representants dels alumnes per tal que siguin 

veritables portaveus de les propostes i inquietuds dels seus companys. 

6.- Fomentar l'actuació autònoma del Consell de Delegats com a òrgan que reculli iniciatives de 

l'alumnat i les faci arribar a la Directiva i al Consell Escolar. 

7.- Fomentar la participació dels pares en els òrgans de govern del centre i en les associacions de 

pares. 

8.- Involucrar els pares en l'educació dels seus fills tot col·laborant amb els tutores i professors 

corresponents i participant en les comissions de centre, en la borsa de voluntaris dels grups 

interactius i en les tertúlies literàries dialògiques. 

9.- Implicar el Personal d'Administració i Serveis en la col·laboració i participació, des del seu lloc 

de treball, en el correcte funcionament del centre. 

10.- Estimular la responsabilitat dels professors i personal no docent per tal que siguin veritables 

portaveus del Consell Escolar i expliquin puntualment els acords presos i les informacions donades. 

11.- Establir la puntualitat com a norma d'obligatori compliment i observació. 

12.- Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l'assesor LIC, actuacions per a la 

sensibilització, foment i consolidació de l'educació intercultural i participar en el pla Educatiu 

d'Entorn de la ciutat 

 
ÀMBIT INSTITUCIONAL 

1.- Establir i mantenir relacions sistemàtiques de coordinació i col.laboració amb els centres de 

primaria i secundària adscrits. 

2.- Propiciar o afavorir les relacions culturals i/o humanes entre el centre i l'entorn, perquè sigui un 

dinamitzador cultural de la zona . 

3.- Introduir a les programacions activitats encaminades al coneixement de la natura, la història i la 

cultura de l'entorn. 

4.- Involucrar la comunitat educativa en la participació a les activitats (culturals, esportives, socials) 

que es realitzen a la ciutat. 
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5.- Organitzar xerrades, exposicions, obres de teatre, activitats esportives, ... des del centre, tot 

fomentant la participació del barri i de l'entorn. 

6.- Programar activitats que serveixin a l'alumne/a per descobrir altres realitats geogràfiques i 

culturals, perquè tingui un coneixement més plural de la societat i del món. 

7.- Obrir les instal·lacions del centre a iniciatives o activitats de caire cultural, que des de fora es 

puguin organitzar.  

 

4. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT 
    4.1. Estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre 
L’estructura d’organització i gestió de l’Institut Serra de Miramar ha de permetre i facilitar: 

• L’autonomia de gestió organitzativa i pedagògica de l’institut i la definició dels seus objectius. 

• L’assoliment dels objectius didàctics i pedagògics que s’imparteixen i la seva adequació a les 

necessitats de l’entorn i context sociocultural. 

• La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i l’exercici dels drets i 

deures dels membres que la componen. 

• La millora dels processos d’ensenyament  i aprenentatge dels/les alumnes i la seva avaluació. 

• La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent. 

 
ÒRGANS DE GESTIÓ UNIPERSONALS I COL·LEGIATS. Títol IX. Capítol 1. Art. 139 Llei 12/2009, 

del 10 de juliol, d’Educació. 
L’estructura de gestió de l’Institut Serra de Miramar, està formada per: òrgans de govern i òrgans 

de coordinació didàctica i tutoria. 

 

• Òrgans de govern 
Col·legiats 
 

CONSELL ESCOLAR . Art. 148 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació. 

És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’institut i lòrgan de programació, 

seguiment i avaluació general de les seves activitats. Està format pels següents membres: 

directora, cap d’estudis, 4 professors/es, 2 alumnes, 1 representant de l’AMPA, 1 pare/mare, 1 

representant de PAS i un representant de l’ajuntament i el secretari. 

Són comissions específiques del consell escolar de l’institut: 

     Comissió permanent: formada per la directora,  el cap d’estudis, 1 professor/a, 1 pare/mare, 1    

alumne/a i el secretari. 
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     Comissió econòmica: formada per la directora, 1 professor/a, 1 pare/mare, 1 alumne/a i el 

secretari. 

    Comissió de convivència: per la directora  el cap d’estudis, 1 professor/a, 2 pares/mares, 2 

alumnes i el secretari. 

 
CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES. Art. 146 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació. 

És l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats 

educatives i del conjunt d’aspectes educatius del centre. És integrat per tot el professorat i el 

presideix el director/a del centre. 

 

               Unipersonals 
 

Són òrgans unipersonals de l’Institut el director/a, el secretari/a, el cap d’estudis i el/la        

coordinador/a pedagògic/a. Constitueixen l’equip directiu (Art. 147 Llei 12/2009, del 10 de juliol, 

d’Educació), que és l’òrgan executiu de govern dels centres públics i que ha de treballar de manera 

coordinada en el compliment de les seves funcions. Assessora el director/a en matèries de la seva 

competència i elabora la Programació Anual, el Projecte Educatiu de Centre, les Normes 

d’organització i funcionament del centre i la Memòria Anual de l’institut. Així mateix, afavoreix la 

participació de la comunitat  educativa i estableix els criteris per a l’avaluació interna del centre i 

coordina l’actuació dels òrgans unipersonals de coordinació. Elabora la carta de compromís (Títol 

1. Capítol 1. Art. 7 del Decret  102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius); 

expressa els       compromisos  que cada família i el centre s’avenen a adquirir en relació als valors 

que inspiren els principis del centre i les ideologies de les famílies , així com els aspectes que  

afecten a l’evolució de l’alumnat. 

El director/a (Art. 142 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació), és el responsable de l’organització, 

funcionament i l’administració del centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el 

personal. 

 
• Òrgans de coordinació didáctica i tutoria 

Són òrgans de coordinació didàctica i tutoria de l’institut (Art. 141 Llei 12/2009, del 10 de juliol, 

d’Educació), els següents: 
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 Col·legiats 
 

Els Departaments didàctics: coordinen les activitats docents de les àrees i matèries 

corresponents, es concreten al currículum i es vetlla per la metodologia i la didàctica de la pràctica 

docent. Al front de cada departament es nomena un cap de departament. Els departaments  

didàctics de l’nstitut són: Dep. de matemàtiques, Dep. de Llengua catalana i castellana,  Dep. de 

Llengües estrangeres, Dep. de Ciències socials, Dep. d’expressió artística i corporal.  

 

           Unipersonals 

 

Cap de departament: li correspon la coordinació general de les activitats del departament i laseva 

programació i avaluació. El cap de departament és el responsable de fer ordre del dia i l’acta 

(segons model) de totes les reunions que es facin i penjar-les al moodle del seu departament. 

Coordinador/a d’activitats i serveis escolars: li correspon la coordinació general de les activitats 

escolars complementàries i de les activitats extraescolars del centre. 

Coordinador/a d’informàtica: vetlla pel manteniment de les instal·lacions i equipaments 

informàtics i telemàtics, a més d’assessorar al claustre. 

Coordinador/a de prevenció i riscos laborals: elabora el Pla d’emergència del centre i vetlla pel 

seu compliment. 

Coordinador/a lingüístic/a, d’interculturalitat i cohesió social: assessora en l’elaboració del 

PLC (Projecte Lingüístic de Centre), en el tractament de les llengües i col·labora en la planificació 

de les activitats que fomentin la cohesió social. 

Coordinador/a mediambiental: assessora a l’equip directiu en tot allò que fa referència a la 

sostenibilitat i al medi ambient i coordina les activitats mediambientals realitzades al centre, així i 

com coordina l’elaboració del Pla de Cohesió Ambiental del Centre. 

El professor/a tutor/a: tutoritza, orienta i contribueix en col·laboració amb les famílies, al 

desenvolupament personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral i 

comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat.. Tots els 

professors que formen part del claustre poden exercir les funcions de professor/a tutor/a. 

Coordinador/a qBid: coordina l’estada a l’empresa regulada a les NOFC  
Coordinadors projectes de centre: assessoren els membres del claustre, organitzen i coordinen 

actuacions en relació al projecte elaborant una planificació anual i una memòria. 
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    4.2. Organització pedagógica del centre 

• Organització del professorat 
Equip docent: format per tots els professors/es del centre. La seva funció és comentar i analitzar 

tot el relacionat amb l’alumnat del centre, prendre decisions, i si s’escau, elaborar propostes per a 

la comissió pedagògica de tot allò que fa referència al pla d’acollida, relació amb els pares, tutories, 

control d’assistència dels alumnes, optatives, treball de síntesi, activitats extraescolars, tractament 

de la diversitat, disciplina. 

Tot el professorat, haurà de romandre al centre els dimecres a la tarda en horari fix de 
permanència de 16.00 a 18.00. Les activitats que es realitzaran en aquest horari seran de 
reunió de departament, equip docent, claustre, juntes d’avaluació, formació interna i 
comissions mixtes. Les reunions de claustre i les juntes d’avaluació són obligatòries per a tot el 

professorat i es realitzaran en les dates previstes en el calendari escolar del centre. Les actes del 

claustre s’enviaran per correu electrònic a tots els seus membres. Com a document de centre no 

se’n pot fer difusió. Les esmenes, propostes de canvi que el professorat consideri necessàries, es 

faran al correu del centre abans de la propera sessió de claustre. D’aquesta manera en la sessió 

ordinària de claustre, no es llegirà l’acta, tan sols s’aprovarà, si s’escau. 

 

Departaments: coordinen les activitats docents de les àrees i matèries corresponents, es concreten 

al currículum i es vetlla per la metodologia i la didàctica de la pràctica docent. Al front de cada 

departament es nomena un cap de departament. Els departaments  didàctics de l’nstitut són: Dep. 

de matemàtiques, Dep. de Llengua catalana i castellana,  Dep. de Llengües estrangeres, Dep. de 

Ciències socials, Dep. d’expressió artística i corporal. Correspon als Departaments, Seminaris i 

altres equips específics de professors/es l’elaboració i actualització, a l’inici de curs, de la 

programació dels ensenyaments que tenen assignats i de les seves adaptacions curriculars. La 

programació haurà de formalitzar-se per escrit. El/la Director/aa en tindrà una còpia a disposició de 

la inspecció d’Ensenyament des del començament de curs. 

 
Comissions: 
 

- Comissió pedagògica: formada per la directora, el cap d’estudis i la coordinadora 

pedagògica, els caps dels departaments didàctics i  seminaris i altres membres que 

puntualment siguin necessaris. La seva funció és vetllar per l’organització i funcionament del 

centre col·laborant amb l’equip directiu en la presa de decisions.  



INSTITUT SERRA DE MIRAMAR                                                                                  PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

 
 

29 

• La Comissió Pedagògica actuarà com una comissió delegada del claustre de 

professors/es. Es constituirà a l’inici del curs escolar. Són competències de la Comissió 

Pedagògica: 

• Rebre i estudiar la informació rebuda de l’Equip Directiu. 

• Coordinar i avaluar en primera instància la realització de la Programació General i fer 

propostes de canvis o reformes. 

• Assessorar l’equip directiu en la presa de decisions. 

• Fomentar treballs que facilitin un tractament interdisciplinari dels continguts curriculars. 

• Aprovar el disseny curricular dels cursos i nivells del centre. 

• Coordinar la redacció de la memòria de final de curs. 

• El/la cap de departament serà l’encarregat/da de transmetre les informacions, propostes 

i acords de la comissió pedagògica als membres del seu departament didàctic. 

 
- Comissions mixtes: cada comissió està formada per membres dels diferents departaments 

didàctics. La seva funció és analitzar els resultats obtinguts pel centre  en les proves 

d’avaluació diagnòstica, les proves de 4t d’ESO i els indicadors de centre. Un cop realitzat 

l’anàlisi cada comissió redacta les propostes de millora que considera oportunes; aquestes 

són analitzades per la comissió pedagògica i a partir d’aquí l’equip directiu proposa els 

objectius de centre per a cada curs escolar així i com els indicadors de progrés que els 

avaluaran. Els objectius de centre es troben inclosos en el desenvolupament del projecte de 

direcció i en el PEC.  
 

- Comissió d’atenció a la diversitat: la constitueixen una psicopedagoga de l’EAP, la 

psicopedagoga del centre, la mestra de pedagogia terapèutica, els tutors/es o altres 

membres del claustre, quan sigui necessari. Elabora i coordina el conjunt d’estratègies 

envers la planificació de la diversitat del centre. Estudia i vehicula la derivació dels diferents 

casos als serveis i/o programes de la competència corresponent. 

 
- Comissió social: formada per l’assistent social de l’EAP, un membre de l’equip directiu, les 

educadores socials del municipi i de la comarca i els tutors/es, quan sigui necessari. 

 
- Comissió lingüística, d’intercuturalitat i cohesió social: constituïda per l’assessor LIC, la 

coordinadora LIC del centre, un membre de l’equip directiu i la tutora de l’aula d’acollida. 

Vetlla per la interculturalitat i la cohesió social de l’alumnat del centre. Coordina les activitats 

del Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat. 
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- Comissió d’activitats extraescolars: formada per la coordinadora d’activitats i serveis 

extraescolars, un membre de l’equip directiu, professorat implicat, representants dels pares 

i dels alumnes quan sigui necessari. Coordina les sortides que es realitzen al centre, així 

com les activitats extraescolars i jornades culturals, presentant-les al consell escolar per a la 

seva aprovació. Es coordina amb la junta directiva de l’AMPA per l’organització i finançament 

d’aquestes activitats. 

 

- Comissió impulsora del Plurilingüisme: formada per un membre de l’equip directiu, la cap 

de departament de llengües, la cap de departament de llengües estrangeres, la coordinadora 

LIC i dos professors amb nivell B1 i/o B2 de llengua anglesa. 
 

- Comissió gestora: formada per un membre de cada comissió i per l’equip directiu. Té la 

missió de vetllar per la programació d’activitats dirigides a tota la comunitat educativa. 

Participa en la presa de decisions de tot allò que afecta al centre educatiu. 
 

Consell de delegats: Hi formen part, els delegats i sots delegats dels diferents grups i els 

representants de l’alumnat al consell escolar. Coordina la valoració i les necessitats del centre per 

part de l’alumnat i en fa la seva exposició en les juntes d’avaluació de cada trimestre i en les 

reunions de consell escolar. 

 

AMPA: formada per tots els pares i mares dels alumnes i representats per la junta directiva de 

l’AMPA. És l’associació a partir de la qual els pares i mares participen a l’institut, És un òrgan 

consultiu i de participació per a qualsevol tema que afecti a la vida del centre. Les seves propostes 

es poden canalitzar a través de les comissions de centre.  

 

Tutories: en formen part l’alumnat de cada grup-classe i el seu tutor/a. És l’espai ideal de 

participació en la vida diària del centre tant per als pares com per als alumnes. 
 

• Organització de l’alumnat 

- Agrupaments heterogenis:  
Per tal de vetllar per una educació inclusiva  els agrupaments d’alumnes són heterogenis. 

Els escenaris pedagògics des dels quals es treballen són diversos: grups interactius, treball 

per projectes i tertúlies dialògiques. 
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En el nivell 4t ESO els agrupaments dels alumnes es realitzen, tenint en compte els seus 

interessos, per itineraris professionals (CFGM o BATX). 
- Desdoblament del grup ordinari per realitzar les pràctiques de laboratori i les pràctiques de 

tecnologia. 

- Actuacions d’èxit: Grups interactius es divideix la classe en grups heterogenis de cinc 

alumnes dinamitzats per un voluntari per tal de realitzar les activitats proposades pel professor/a 

de la matèria. 
 

Acció i coordinació tutorial 
És el conjunt d’activitats que es porten a terme en el centre i que tenen com a objectius: l’acollida 

de l’alumne/a, l’orientació personalitzada dels/les alumnes, fonamentalment en els àmbits curricular 

i professional, i la integració de l’alumnat en la visa educativa i socialitzadora del centre. 

L'acció tutorial l'exerceix de forma compartida tot el professorat, atès que l'activitat docent implica, 

a més d’impartir els ensenyaments propis de la matèria, el seguiment i l'orientació del procés 

d'aprenentatge dels alumnes i l'adaptació dels ensenyaments a la diversitat de necessitats 

educatives que es presenten. Ara bé, hi ha uns professors/es directament implicats en l'acció tutorial 

que seran els següents: un/a tutor/a per a cada grup ordinari d'alumnes 

• la coordinadora pedagògica que coordinarà les reunions de PAT  

• la Comissió d’Atenció a la Diversitat. 

• la psicòloga de l’EAP 

NOMENANEMT I HORARI DELS TUTORS/ES.  

Les actuacions bàsiques del tutor/a van dirigides a tres àmbits: alumnes, pares/mares i professorat. 

Àmbit d'actuació: l'alumne. 

• Desenvolupament personal: autoconeixement, organització del temps d’estudi i de lleure, valors 

i cura de la imatge, emocions i afectivitat, autoregulació i hàbits de vida. 

• Orientació escolar: procés d’aprenentatge, opcionalitats, 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, 

resolució de conflictes, habilitats comunicatives, valors per viure en democràcia... 

Àmbit d'actuació: pares/mares o tutors/es. 
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1. Coordinació del professorat amb les famílies de l'alumnat. 

2. Informació als pares/mares i/o tutors/es de l'evolució acadèmica dels alumnes. 

3. Informació als pares/mares i/o tutors/es de les necessitat acadèmiques dels alumnes. 

4. Coordinació amb els pares/mares i/o tutors/es en relació a l'orientació professionals dels 

alumnes. 

5. Informació als pares/mares i/o tutors/es de l'adaptació i comportament dels alumnes en el centre. 

6. Rebre suggeriment dels pares/mares i/o tutors/es sobre l'evolució acadèmica i personal dels 

alumnes. 

Àmbit d'actuació: professorat. 

1. Coordinació activitats educatives entre els membres de l'equip docent. 

2. Dirigir les sessions d'avaluació. 

3. Establir lligams de comunicació entre el professorat i l'alumnat. 

Els/les tutors/es per realitzar la seva tasca disposaran del següent horari: 

1.- Una hora lectiva setmanal amb els/les alumnes del grup per a dur a terme les activitats 

aprovades. 

2.- Una hora lectiva setmanal  dedicada a atendre els/les alumnes individualment.  

3.- Una hora no lectiva setmanal de reunió de PAT amb els tutors/es. 

4 - Una hora no lectiva setmanal per entrevistes amb els pares/mares. 

Orientació acadèmica i professional. 
• L’orientació acadèmica i professional la durà a terme l’orientador escolar, juntament amb el 

tutor/a del grup classe. S’iniciarà a 3r d’ESO i es continuarà a 4t d’ESO. El centre disposa  del 

Servei d’informació i orientació a l’estudiant: servei on adreçar-se per sol·licitar i rebre informació 

i orientació relacionada amb els estudis postobligatoris i universitaris. 

• A 4t d’ESO es realitzarà una reunió informativa dirigida a les famílies i a l’alumnat sobre els 

estudis postobligatoris. 

• Es realitzarà xerrades dels diferents graus universitaris dins el marc de la setmana cultural del 

centre per tal d’orientar l’alumnat de Batxillerat. 

• Es realitzaran activitats d’orientació en la tutoria. 

• Visita a l’espai de l’estudiant 4t i 1r BATX 

• Visita al saló de l’ensenyament 2n BATX 
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• Organització del professorat 
Amb la finalitat de vetllar per la implementació del PEC i els projectes pedagògics que en deriven 

s’han creat els següents llocs de treball docent específic: 

Ø lloc de treball docent específic amb perfil professional de la competència digital 
docent (TIC) : Incrementar l’ús didàctic de les tecnologies en el procés d’ensenyament i 

aprenentatge, d’acord amb el que estableixen el pla TAC del centre, com a part del seu 

projecte educatiu, el projecte de direcció i els estàndards tecnològics del Departament 

d’Ensenyament, amb l’objectiu que els alumnes assoleixin la competència digital, d’acord 

amb el marc curricular. 

Ø lloc de treball docent específic amb perfil professional lingüístic en llengua estrangera 
( IFR ) : Augmentar la competència lingüística dels alumnes en una llengua estrangera 

mitjançant l’aplicació d’una metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de contingut 

i llengua, d’acord amb el projecte lingüístic del centre.  

Ø lloc de treball docent específic amb perfil professional d’atenció a la diversitat de 
l’alumnat (DIV) : Afavorir la participació dels alumnes amb necessitats específiques de 

suport educatiu en activitats habituals d’aula i de centre, d’acord amb el projecte educatiu 

del centre i el projecte de direcció, sota el principi d’educació inclusiva i coeducació. 

 

Ø lloc de treball docent específic amb perfil professional de metodologies amb enfoc 
gobalitzat (EGI) : afavorir la implementació de les actuacions educatives d’èxit (grups 

interactius i tertúlies, gestió de la borsa de voluntaris. 
 

Ø lloc de treball docent específic amb perfil professional d’immersió i suport lingüístic 
(ISL) : Capacitat per expressar informació de manera clara i convincent en els diferents 

registres, entorns i canals de comunicació, assegurant-ne la comprensió i identificant les 

reaccions per part dels alumnes o dels professionals que col·laboren en el centre. 

 

4.3. Criteris que orienten la concreció del currículum. (intranet del centre)  

- PROGRAMACIONS CURRICULARS 
- NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE  
- PROJECTE LINGÜÍSTIC 
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MATÈRIES QUE S’IMPARTIRAN, NOMBRE D’HORES A LA SETMANA i TIPUS D’AGRUPAMENT 
APLICAT: CURRÍCULUM COMÚ I OPTATIU ESO. 
 

CURRÍCULUM COMÚ ESO 

MATÈRIA 
h/set 

1r. ESO 
h/set 

2n. ESO 
h/set 

3r. ESO 
h/set 

4r. ESO 
TIPUS D’AGRUPAMENT 

Llengua Catalana i Literatura 3 3 3 3  

Gran grup, incorporació d’un altra 

docent a l’aula i de voluntaris 

(grups interactius: Actuació 
educativa d’èxit certificada per la 

Comunitat Científica Internacional) 

Llengua Castellana i Literatura 3 3 3 3 

Anglès /Francès 3 4 3 3 

Matemàtiques 3 4 4 4 

Ciències de la Naturalesa: 
biologia i geologia 

3  2 - 1 hora desdoblada i la resta d’hores 

gran grup 

Ciències de la Naturalesa: física 
i química 

 3 2  1 hora desdoblada i la resta d’hores 

gran grup 

Ciències Socials, Geografia i Ha. 3 3 3 3 Gran Grup a totes les h excepte 4t 

ESO desdoblament d’una hora 

Educació Física 2 2 2 2 Gran grup 

Tecnologia 2 2 2 - 1 hora desdoblada i la resta d’hores 

gran grup 

Música 2 2  - Gran Grup 

Ed. Visual i Plàstica 2  2 - Gran Grup 

Servei comunitari - - - 1 Gran Grup 

Religió/lectura 1 1 1 1 Gran Grup 

Matèries Optatives 2 2 2 - ≤20 alumnes x grup 

Matèries Optatives Específiques - - - 9* Segons interessos alumne/a 

Tutoria 1 1 1 1 Gran Grup 

Treball de Síntesi** (1) (1) (1) - Petit Grup 

Projecte de recerca - - - * quinzenalment hora lectura 

TOTAL 30 30 30 30 - 

* L’alumnat a quart d'ESO ha de cursar tres matèries optatives específiques a raó de tres hores setmanals 

que el centre agrupa en quatre itineraris: Itinerari 1: biologia i geologia, física i química / Itinerari 2: llatí , 

economia/ Itinerari 3: música i Educació visual i plàstica/Itinerari 4: Tecnologia, Informática (ACTIC). I d’altra 

banda han d’escollir una materia de les següents: E.V.P, francès, anglès, tecnologia electrónica i comentari 

de textos literaris i economia 

** El treball de síntesi,  s’organitza concentrant les hores lectives dels darrers dies de cada trimestre 
implementat treball per projectes. 

Aquest curs escolar incorporem a l’horari lectiu la lectura individual de 30’ tant alumnes com 
professorat, de manera rotativa en la franja horària lectiva amb l’objectiu de fomentar el gust per la 
lectura. 
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CURRÍCULUM OPTATIU 

MATÈRIA 
h/set 

 
TIPUS D’AGRUPAMENT 

Alternativa religió:  
1r: Lectura  
2n: Lectura 
3r: Lectura 
4t: Lectura / Projecte recerca 

 

1h  

1h  

1h  

1h  

 

 

Gran Grup.(tertúlies literàries 
dialògiques. Actuació educativa 
d’èxit certificada per la Comunitat 

Científica Internacional) 

 

 

Matèries Optatives 1r (anuals): 
Tecnologies digitals 

Discovery continents 

Educació ambiental 

Tècniques d’estudi 

Fem matemàtiques 

Robòtica 

Taller de dramatització 

Francès 

Taller d’ortografia 

Aprenem a conviure 

Anglès 
 
Matèries Optatives 2n (anuals): 
Francès 

Culturemàtics 

Educació per la salut 

Taller de lectura i escriptura 

Cultura clàssica 

Taller d’ortografia 

Robòtica 

Fem matemàtiques 

Anglès 
 
Matèries Optatives 3r (anuals): 
 
Francès 

Salvament aquàtic 

Meteorologia 

Emprenedoria 

Anglès     

Robòtica 

Fem matemàtiques 

Taller de ràdio 

GeoGebra 

Història del cinema 

 

 

 

2h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2h  

 

 

 

Els grups es realitzaran tenint en 

compte els interessos dels 

alumnes i les seves necessitats 

educatives. 
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CURRÍCULUM OPTATIU DE 4t D’ESO: MATÈRIES OPTATIVES ESPECÍFIQUES. 
Aquest darrer curs està organitzat en matèries comunes ( que cursen tots els alumnes) i matèries optatives 

(a escollir per cada alumne/a). 

L’alumne/a ha de cursar tres matèries optatives específiques a raó de tres hores setmanals. Amb 

l’objectiu d’orientar l’alumnat, les matèries optatives venen agrupades en diferents opcions, d’acord amb els 

estudis posteriors que vulguin fer o d’acord amb les seves preferències. 
 

  
ITINERARI 1 

 

BATXILLERAT 

CIENTÍFICO-

TECNOLÒGIC 

 

 
ITINERARI  2  

 
BATXILLERAT 

HUMANITATS-

CIÈNCIES SOCIALS 

 
ITINERARI 3 

 
BATXILLERAT 

ARTÍSTIC 

 
ITINERARI 4  

 
FORMACIÓ 

PROFESSIONAL  

 
OPTATIVES FIXES 

Física i Química  Llatí Música 

 

Tecnologia 

Biologia i Geologia  Economia EVP 

 

Tecnologia i  

Informàtica (ACTIC)  

 
1 OPTATIVA A 

ESCOLLIR 

Comunicació audiovisual 

Francès /Anglès 

Formes del text a l’era digital 

Ciències aplicades (laboratori) 

 Electrònica: Robòtica 

Filosofia 
 

Itinerari 1: Adreçat a l’alumnat interessats en cursar estudis de caràcter científic o tecnològic en general, a 

través del Batxillerat  de ciències i tecnologia. 

 
Itinerari 2: Adreçat a l’alumnat alumnes interessats per les humanitats (literatura, llengües, filosofia, art...) i 

ciències  socials i econòmiques (geografia, història, economia...) i que vulguin cursar estudis d’aquests 

àmbits, bé sigui a través del batxillerat d’humanitats i ciències socials, o bé cicles formatius de branques com 

el  turisme, els serveis socioculturals... 

 

Itinerari 3: Adreçat a l’alumnat interessat en les arts i el disseny i que vulgui cursar estudis de batxillerat 

artístic o bé cicles formatius d’arts plàstiques i disseny. 

 

Itinerari 4: Adreçat a l‘alumnat alumnes interessats en cursar cicles formatius de branques com la 

informàtica, la química, l’electrònica, la sanitària... o cicles formatius que no necessiten matèries específiques 

com, per exemple, els de les branques com el comerç i l’administració, l’estètica i la  imatge, la soldadura, 

la construcció, la mecànica, l’electricitat... i per aquells alumnes que vulguin accedir al món labor 
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BATXILLERAT 
 
El batxillerat s’organitza en matèries comunes, en matèries de modalitat i en matèries optatives.  

 

BATXIBAC 
 
Programa de qualitat i excel·lència educativa que ofereix als estudiants la possibilitat d’acabar els estudis 

postobligatoris de batxillerat amb la doble titulació (títol de Batxiller+ títol de baccarauléat) i amb una 

acreditació de B2 en llengua francesa.  

 
 
Estructura dels estudis de batxillerat i batxibac 
 
Impartim dues modalitats: 

 
CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

 
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 
 

CURRÍCULUM 1r BATXILLERAT 
 
Llengua catalana i literatura 
Llengua castellana i literatura 
Llengua estrangera / Llengua i literatura francesa 
Educació Física  
Filosofia / Història d’Espanya i França 
Ciències per al món contemporani / Llengua i literatura francesa 
Tutoria / Història d’Espanya i França 
Treball de recerca (francès) 
 

 
 

CURRÍCULUM 2n  BATXILLERAT 
 
Llengua catalana i literatura 
Llengua castellana i literatura 
Llengua estrangera / Llengua i literatura francesa 
Història d’Espanya / Història d’Espanya i França 
Història de la filosofia / Llengua i literatura francesa 
Tutoria / Història d’Espanya i França 
Treball de recerca (francès) 
 

 
 
 
Tria  de les matèries de modalitat i de les matèries optatives: 
 

- Les matèries de la franja 1 són matèries comunes d’opció. 

- Les matèries de les franges 2,3  i 4 són matèries de modalitat. 

- Les matèries de la franja 4 que es troben assenyalades en color gris són matèries específiques. 

 

 

 

 

*En negreta 
l’estructura del 

Programa 
Batxibac 
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1r BATXILLERAT 

 
 

2n BATXILLERAT 
 

 
CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

 

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 
 

Enginyeria i Arquitectura 
 

Ciències i C. de la salut 
 

 
C. Socials i Jurídiques 

 
Humanitats 

FRANJA 1: 
 

Matemàtiques I 

 

 

Matemàtiques 

          aplicades a les C.S I     

 

Llatí I 

FRANJA 2: 
 

                                

                    Física I 

 

              

          Ciències de la Terra 

          i del medi ambient  I 

 

            Economia empresa I       

     

 

         Literatura castellana   

 

FRANJA 3: 
 

      Tecnologia Industrial I 

 

 

Biologia I 

 

      

          Història contemporània        

FRANJA 4: 
 

 

 

Dibuix tècnic I 

 

 

 

 

 

 

Química I 

 

 

 

 

   

        Psicologia 

 

 

        

        Estada a  

       l’empresa 

 

 

 

 

        

    Biologia   

humana 

 

       Sociologia 

 

 

       Skills up 
  

        Comunicació  

         Audiovisual 

 
CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

 

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 
 

Enginyeria i Arquitectura 
 

Ciències i C. de la salut 
 

 
C. Socials i Jurídiques 

 
Humanitats 

FRANJA 1: 
 

Matemàtiques II 

 

 

Matemàtiques 

          aplicades a les C.S II    

 

Llatí II 

FRANJA 2: 
 

                      Física II       

                     

 

              

             Ciències de la Terra i  

             el medi ambient II 

 

             Economia de l’empresa II 

 

      

 

     Literatura catalana 

FRANJA 3: 
 

      Tecnologia Industrial II 

 

 

Biologia II 

 

                            Geografia 

FRANJA 4: 
 

 

 

Dibuix tècnic II 

 

 

 

 

 

 

Química II 

 

 

 

 

   Estada a  

         l’empresa (només 

alumnes batxibac) 

 

 

 

 

Història de l’art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

     Biologia  

     humana    

 

 

       Skills 

  

     Comunicació  

     audiovisual   
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 4.4. Projectes de centre 

 

 

 
PLA DE COHESIÓ AMBIENTAL 

DE CENTRE 
 

 

 

El Pla de Cohesió Ambiental de l’Institut Serra de Miramar recull un seguit de línies d’actuació 

encaminades a concretar el procés d’ambientalització del centre. Aquestes línies d’actuació giren 
entorn dels següents eixos:  
 

a) La cultura de centre i la sensibilització de la comunitat educativa. 
b) L’organització i la gestió del centre amb relació als temes ambientals. 
c) La millora de l’entorn escolar: edifici, aules, patis, zones d’enjardinament, etc. 
d) La incorporació de temes ambientals en el currículum de les diferents matèries. 
e) La relació amb l’exterior: municipi, ajuntament, associacions de veïns, altres 

entitats, etc. 
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ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR. PLA CATALÀ DE L’ESPORT A L’ESCOLA 

DEFINICIÓ I OBJECTIUS GENERALS DEL PCEE 
 
El Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE) és un pla impulsat pel Departament d’Ensenyament i el 

Departament de la Vicepresidència (Secretaria General de l’Esport) que pretén posar a l’abast de 

tot l’alumnat de primària i secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran 

potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels infants i joves. 

 

Durant el curs escolar 07-08 el Departament d’Educació ens va aprovar el PCEE i es posà en marxa 

a partir del setembre del curs 08-09, amb la col·laboració de la professora d’Educació Física que 

està nomenada a tals efectes. 

El Pla pretén posar a l'abast de tots els alumnes la pràctica d'activitats físiques i esportives, i 

aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels 

nostres infants i joves.  

 

Aquest curs escolar La Secretaria General de l’Esport no té previst destinar cap partida de diners a 

la subvenció del PCEE, però els coordinadors de l’Alt Camp, han demanat al Patronat Municipal 

d’Esports la seva col·laboració en les activitats organitzades pels centres. 

 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PCEE A L’INSTITUT SERRA DE MIRAMAR. 
 

Tenint en compte les característiques del centre i de l’alumnat, els objectius específics del PCEE a 

l’Institut Serra de Miramar són: 

 

1. Promoure la participació en activitats físic – esportives del màxim nombre d’alumnat a l’hora 

del pati. 

2. Organitzar activitats complementàries físic – esportives en horari lectiu. 

3. Participar en jornades esportives organitzades pels diferents instituts de l’Alt Camp i pels 

Consells Comarcals fora d’horari lectiu. 

4. Difondre activitats físic – esportives organitzades per entitats locals realitzades fora d’horari 

lectiu. 

5. Constituir l’AEE. 
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6. Incentivar la participació dels/les alumnes dinamitzadors/es en l’organització i difusió de les 

activitats proposades per l’AEE Serra de Miramar. 

 

CONSTITUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR i FORMACIÓ DEL 
DINAMITZADORS ESPORTIUS  
 

El PCEE, promocionat per la Secretaria General de l’Esport, preveu la creació d'Associacions 

Esportives Escolars (AEE). Aquesta associació ha d’estar formada per alumnes, pares, mares i 

professorat del centre, els quals amb la col·laboració dels Consells Esportius seran els encarregats 

de realitzar una oferta d'activitat físic-esportiva de lleure i recreació, amb l’objectiu de promocionar 

la pràctica d’activitat física en el temps lliure entre l’alumnat del centre. 

Durant el curs 2009-2010, pel fet que l’alumnat  de l’Institut Serra de Miramar va començar a fer 3r 

d’ESO va ser prescriptiva la constitució d’una Associació Esportiva Escolar en el marc del PCEE. 

Des d'aleshores durant el mes de juny de cada curs escolar alguns alumnes del centre realitzen el 

curs a la Laboral, que els forma com a dinamitzadors.  La seva funció es col·laborar en les activitats 

esportives que organitza el centre.  

 
ACTIVITATS ESPORTIVES DEL PCEE REALITZADES. 
 

Es poden diferenciar tres tipus d’activitats físic – esportives segons l’horari en que s’han 

desenvolupat i la seva continuïtat: 

• Activitats amb continuïtat realitzades dintre d’horari lectiu, que són les lligues de futbol i 

bàsquet que s’han organitzat a l’hora del pati durant tot el curs. 

• Activitats puntuals realitzades dintre d’horari lectiu en dates concretes: Caminada a la Torre 

de la Mixarda, Trobada de Secundària del PCEE del Camp de Tarragona. 

• Activitats puntuals realitzades fora d’horari lectiu en dates concretes: Cursa Popular “Ciutat 

de Valls”, Trobades dels Instituts de l’Alt Camp (tennis-taula, aeròbic, bàsquet, futbol, 3x3 i 

Cursa d’Orientació). Bolei platja (alumnat 4t ESO) 

• Projecte Joves Solidaris (alumnes de 1r de BATX) 
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PLA D’ACOLLIDA. 
 
Correspon a tot el professorat que atén l’alumnat nouvingut, amb la col·laboració de l’assessor o 

assessora dels equips LIC territorials, en el marc de la comissió d’atenció a la diversitat, 

l’elaboració i actualització del pla individualitzat de l’alumne/a nouvingut que s’incorpora al 

centre; així com l’adaptació curricular corresponent en les diferents matèries a l’alumnat que ja 

forma part del centre. Quan les dificultats d’un alumne/a comporten que manifesti necessitats 

educatives especials, caldrà també la col·laboració amb el professorat de psicologia i pedagogia i 

de l’EAP. 

 
GEP (Grup Experimental de Llengües Estrangeres): “ CULTUREMATICS I / II”  
 
El projecte “culturematics” treballa aspectes de l’àmbit matemàtic mitjançant l’anglès com a 

llengua vehicular. Les activitats i les dades utilitzades estant contextualitzades en un espai 

(Australia) i un temps real (actual). 

El projecte s’ha dut a terme amb els alumnes que cursen 2n i 3r d’ESO. 

La matèria es presenta com a una assignatura optativa, 1 hora a la setmana durant el curs 

de 2n (culturematics I) i que continua a 3r d’ESO amb una altra hora setmanal (culturematics 

II). És important que l’alumne cursi culturematics I, per tal de seguir millor els conceptes que 

es treballen a culturematics II. Tot i així, no és una condició imprescindible. 

Tots els textos, videos o material utilitzat a l’aula són en anglès així com la llengua vehicular 

entre professors i alumnes. 

 
OBJECTIVES/ OBJECTIUS 
1.- Combine cultural issuesfromAustraliawithmathematical contents. 
Combinar aspects culturals d’Australia amb continguts matemàtics 

2.- Learndifferentways of living in anEnglishspeaking country (Australia). 
Aprendre diferentes formes de viure en un país de parla anglesa (Australia) 

3.- Learnfundamentalinformation of Australia ( geography, climate, social structure, 
educationalsystem...) 
Aprendre sobre coses fonamentals d’Australia (geografia, clima, structura social, sistema 

educatiu…) 

4.- Applymathematical contents as rule of three, proportionality or statistical 
concepts. 
Aplicar continguts matemàtics com la regla de tres, proporcionalitat o conceptes 
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d’estadística 

5.- Learn basic vocabularyrelated to themathstheyareusing. 
Aprendre vocabulari bàsic de les matemàtiques que estan utilitzant 

6.- Knowhow to usedifferentstatisticaltoolsandways of representation. 
Saber com utilitzar diferentes eines estadístiques i formes de representar-les 

7.- Promotecooperativework in pairs or groups of three. 
Promoure el treball cooperatiu en parelles o grups de tres 

8.- Promotecreativeapproaches to differentkind of problems. ! 
Promoure strategies creatives per diferents tipus de problemes 

9.- Create a kindenvironment in whichstudentsfeelcomfortable to speak in English. 
Crear un ambient on els estudiants es sentin còmodes per parlar en anglès 

10.- Promote self confidence to work in English. 
Promoure la confiança per treballar en anglès 

11.- Be able to speakEnglish in class as much as possible. 
Ser capaç de parlar en anglès a classe tan com sigui possible 

12.- Promote personal initiative to solveproblems in anautonomousway. 
Promoure l’iniciativa personal per solventar problemes de forma 

autònoma 

13.- Promote self avaluationandpeer-to-peeravaluation 
Promoure l’autoavaluació i l’avaluació per parelles 

14.- Be able to findrelevantinformationandstructureit 
Ser capaç de trobar informació relevant i saber-la estructurar 

15.- Learnhow to exposeandexplainlearntconcepts. 
Aprendre a exposar I explicar els concepts apresos 

16.- Be able to understand general ideasinto a text, audio or video. 
Ser capaç d’entendre les idees generals d’un text, audio o video 

17.- Be able to understandconcepts in Englishwithouthaving to translatethem. 
Ser capaç d’entendre concepts en anglès sense haver-los de traduir 

18.- Be able to usedifferent software programs (as ppt or prezi) to show theprojects 
doneabouttheconceptslearnt . 
Ser capaç d’utilitzar programs informàtics diferents (com ppt, prezi…) per mostrar els 

treballs fets sobre els concepts apresos. 

MAIN AIM / OBECTIU PRINCIPAL 
Makestudentsfeelfreeand confortable whenspeaking in English 
Fer que els alumnues es sentin còmodes i lliures al parlar en anglès 
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Makestudentslearnbythemselvesthroughresearch on the net 
Fer que els alumnus aprenguin per ells mateixos a partir de la recerca a internet 

Teachersareguides in thislearningprocess 
Els professors són guies en aquest procés d’aprenentatge 

PROGRAMA PLURILINGÜISME: GEP i BATXIBAC 

 Un bon tractament de les llengües a partir d’un mateix eix vertebrador que les relacioni tenint la 

llengua catalana com a la llengua vehicular dels centres de Catalunya contribueix directament a la 

formació integral dels nostres nois i noies. Veiem en aquest projecte una oportunitat per garantir 

que els nostres alumnes acreditin el Graduat en Educació Secundària Obligatòria amb una bona 

competència lingüística en les quatre llengües que defineixen el nostre Projecte Lingüístic: català, 

castellà, anglès i francès. D’altra banda, aquest projecte és un element clau que afavorirà el seu 

desenvolupament personal i la seva incorporació, en un futur,a la societat actual.  

 

També formem part del GEP de llengua francesa, aquest curs escolar oferim el BATXIBAC i la 

possibilitat de cursar francès com a 1ª llengua des de 1r d’ESO. La comunitat educativa de l’Institut 

Serra de Miramar pensa que la incorporació al centre del Programa Batxibac serà un element clau 

que afavorirà el desenvolupament personal del nostre alumnat i la seva incorporació, en un futur, a 

la societat actual amb una competencia lingüística de qualitat que els permetrà comptar amb un 

ampli ventall de possibilitats.  

 

Auxiliar de conversa  

 

El centre sol·licitarà una auxiliar de conversa en llengua anglesa i una auxiliar de conversa en 

llengua francesa per tal de dinamitzar els Projectes de Plurilingüisme que desenvolupa l’institut en 

ambdues llengües estrangeres.  

 

L’ auxiliar de conversa anglesa conjuntament amb la professora d’anglès, treballaran la part oral de 

la matèria en qüestió. El motiu principal és reforçar i potenciar la llengua estrangera mitjançant l’ajut 

d’algú extern. L’auxiliar s’implicaria principalment en els projectes de centre: GEP ; donant suport 

al professor de l’aula i a tot l’alumnat. L’objectiu és estimular al màxim la competència comunicativa 

en llengua anglesa i/o francesa. Per una altra banda, les professores d’anglès es comprometen a 

donar suport als professors dels departament de socials, ciències i matemàtiques que realitzen el 

treball per projectes en llengua anglesa dins el marc del Programa Plurilingüe. Tot el professorat 

del centre realitzarà una formació interna per poder introduir la llengua anglesa i el treball per 

projectes dins la seva programació d’aula.  

 

OBJECTIUS Relacionats amb els continguts i la llengua anglesa  

• Adquirir els continguts curriculars de les diferents àrees especificades anteriorment utilitzant 

l’anglès com a llengua vehicular.  

• Incrementar el contacte de l’alumne amb la llengua estrangera  

• Millorar la competència lingüística comunicativa de l’alumnat en llengua estrangera que li permeti 

interactuar eficaçment de manera autònoma  

• Millorar la comprensió i expressió lectora i escrita  

• Acostumar l’oïda dels alumnes a la seqüència rítmica de la llengua anglesa  

• Ampliar el coneixement de lèxic i vocabulari en llengua anglesa  

• Millorar la qualitat de l’ensenyament aprenentatge en general i en particular de la competència 

lingüística en llengua anglesa com a llengua vehicular  

• Afavorir actuacions i experiències innovadores que augmentin la presència de la llengua 

estrangera en l’entorn educatiu de l’alumne  
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METODOLOGIA:  
 

• Treball  interactiu  

• Ús per part del professor de diferents estratègies de comunicació – repetició, analogies, llenguatge 

corporal, fotos, dibuixos, vídeos, presentacions power point...-per tal de motivar l’alumne a que 

utilitzi la llengua estrangera centrant-se en els continguts i no tant en la correcció de la llengua. • 

Importància al treball en grup fomentant la cooperació entre alumnes, sobre tot en classes on el 

bagatge lingüístic i cultural és divers.  

• Ús de les TIC i d’internet com una eina multimèdia d’aprenentatge que permet prou autonomia per 

tal que l’alumne pugui avançar al seu propi ritme.  

• Ús del classroom language utilitzat també a les classes d’anglès. 108 Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament Institut Serra de Miramar  

• Importància de l’autoavaluació com a forma de reflexionar sobre els propis processos 

d’aprenentatge.  

• Necessitat de treballar de forma cooperativa entre els especialistes de la matèria i els especialistes 

d’anglès.  

• Ús de la llengua materna de l’alumne/a en el cas que s’haguessin d’aclarir continguts que no 

s’haguessin arribat a assolir en L2.  

 

COORDINACIÓ BATXIBAC  

•Pel que fa al Batxibac, comencem el curs 2019-2020 amb 12 alumnes a primer i 10 alumnes a 

segon. •Per una banda, amb els alumnes de primer es durà a terme una estada lingüística a París.  

 

•Així mateix, pel que fa a primer de Batxibac, els alumnes realitzaran una estada de 70 hores en 

una empresa francesa durant l’estiu 2020. Ja s’ha informat els alumnes i les seves famílies, i s’està 

preparant el llistat d’empreses per tal de donar a conèixer-lo i que es pugui fer la tria.  

 

•Quant als alumnes de segon any, se’n farà un seguiment acurat no només pel que fa al seu 

rendiment acadèmic, sinó també a les seves opcions unversitàries per a l’any vinent. Es preveu, 

doncs, mantenir el contacte amb l’agència Campus France i assistir a les reunions que puguin ser 

d’interès. Així mateix, els alumnes (també els de primer) assistiran a les jornades Batxibac que 

tindran lloc a Tarragona. Als alumnes interessats a matricular-se en universitats franceses, se’ls 

oferirà el suport necessari per dur-ho a terme mitjançant el portal Parcoursub. •Per altra banda, en 

relació amb el treball de recerca, s’encoratjarà aquell alumne o alumnes amb un projecte apte en 

francès per tal que el presentin al Concurs al millor treball de recerca en llengua francesa 2019-20. 

•Un altre punt destacable de la coordinació d’aquest curs implica la dotació d’una auxiliar de 

conversa francesa. Durant el curs es vetllarà pel seu benestar i aprenentatge acadèmic, així com 

de la millor distribució del seu horari per tal d’aconseguir el màxim rendiment d’aquest recurs. 

•Finalment, esmentar també que s’ha projectat la creació d’un blog Batxibac del centre en el qual 

començarem a treballar en breu, de manera que es pugui donar una àmplia difusió al programa.  

 

COORDINACIÓ GEP DE FRANCÈS Es preveu fer extensiva la metodologia plurilingüe treballada 

en el GEP de francès a tot el claustre, seguint així en el projecte de comunitat d’aprenentatge 

plurilingüe que és el centre, i sumant-se també a d’altres programes del mateix caire com ara el 

GEP d’anglès i l’AVANCEM. Es realitzen en francés les ciències socials de 4t d’ESO (1h.setmanal) 

i les matemàtiques a plicades a les ciències socials a 1r de BAT.  

 

COORDINACIÓ GEP D’ANGLÈS El GEP del Serra de Miramar inclourà les següents actuacions 

en aquest curs escolar: - Preparació d’un projecte per a sol·licitar el programa ERASMUS per al 

proper curs escolar. - Continuarem amb les matèries optatives “Culturematics” , “Discovering the 

Continents” I preparació per als exàmens de Cambridge. - Continuarem amb les estades 

lingüístiques amb França i Anglaterra. - Promoció de l’ús del’anglès com a llengua transversal.  
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BATXILLERAT DUAL AMERICÀ.  Els alumnes inicien el programa a 3r d’ESO i el finalitzen a 1r 

de BAT. Es crèdits están distribuïts en els diferents cursos i són tutoritzats setmanalment per la 

professora Imma Mañé qui n’és el referent físic, doncs també disposen d’un tutor/a virtual. El 

programa es realitza on line amb una dedicació d’una hora diària. Han de lliurar les tasques 

proposades pel professorat virtual regularment. Els estudiants finalitzaran els estudis de batxillerat 

amb dues titulacions: Batxillerat dual americà i batxillerat ordinari. 
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PROGRAMA DE CONVIVÈNCIA. MODEL DIALÒGIC DE PREVENCIÓ I RESOLUCIÓ DE 
CONFLICTES. 
OBJECTIUS GENERALS 

 

1 .Sensibilitzar a la comunitat escolar de la necessitat d’eradicar l’assetjament i la violència de 

gènere entre iguals.  

2. Formar a la comunitat escolar per tal de prevenir, detectar i intervenir davant d’aquestes 

situacions en el model dialògic de prevenció i resolució de conflictes. 

3. Apoderar i implicar tota la comunitat educativa per detectar i aturar els casos d’assetjament 

escolar i/o violència de gènere des de l’inici del conflicte. 

4. Prevenir i solucionar situacions d’assetjament en el centre educatiu.  

5. Detectar, intervenir i aturar situacions de violència de gènere.  

6. Vetllar pel compliment de la NORMA del centre: “CREA RESPECTE” “DIR LA VERITAT ÉS 

TENIR VALENTIA” 

7. Constituir la comissió de convivència i nomenar coordinador/a de convivència i coordinador/a de 

coeducació 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  

 

1. Formar tots els membres de la comunitat educativa en el model dialògic de prevenció i resolució 

de conflictes.  

2. Tots els membres de la comunitat vetllaran pel diàleg igualitari com a eina de prevenció i resolució 

de conflictes. 

4. Impartir a les tutories d’ESO activitats de reflexió sobre la importànica de respectar-nos els uns 

als altres, acceptant les diferències com un fet natural 

5. Aplicar els protocols corresponents en els casos d’assetjament.  

6. Garantir que tota la comunitat educativa coneix la NORMA del centre. 
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SERVEI COMUNITARI 

El Projecte té la finalitat d’acostar els nois i noies a la realitat social de la ciutat de Valls. 

Els docents observem que en els nois i noies del centre no empatitzen prou amb les necessitats de 

l’entorn i tampoc amb la resta de companys de l’aula. Pensem que aquest projecte és una 

oportunitat perquè a partir del contacte amb la gent gran i amb nens de primària i del treball en 

equip amb els companys de l’aula, puguin desenvolupar les habilitats socials que tots tenen, 

introduint-los en el món del voluntariat. 

El projecte s’ implementa a 4t d’ESO des de diferents línies d’actuació: 

1. Programació i organització d’activitats pels usuaris del centre cívic de la ciutat: ús de 

dipositius mòbils, dansa, jocs… 

2. Caminada solidària: recapte d’aliments per al banc d’aliments i el menjador social de la 

Taulada 

IMPULSEM LA ROBÒTICA 

Des de fa anys hi ha una necessitat d'integrar les noves tecnologies a l'aula, ja que són un 

denominador comú present en la nostra societat. Cada cop més, internet es converteix en una eina 

indispensable per les nostres vides i, de la mateixa manera, els dispositius electrònics es fan més 

presents en el dia a dia. És per tot això que la robòtica ens permet treballar aquests conceptes 

d'una manera creativa a classe, afrontant reptes als quals només la imaginació dels alumnes hi 

posa el límit. 

En els darrers anys, l'Institut Serra de Miramar ha realitzat projectes basats en robots que s'han 

presentat en fires de Tecnologia. Actualment participem en el programa "Impulsem la robòtica. 
Tecnologies creatives a l'aula", ideat per l'empresa sueca Arduino-Verkstad amb la col·laboració 

del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el suport de l'Obra Social "la 

Caixa". El programa consisteix en un kid facilitat pel Departament d'Ensenyament als centres 

participants i uns materials penjats en la web del CTC (Classe de tecnologies creatives) basat en 

el desenvolupament d'idees amb activitats organitzades que permeten a l'estudiant adquirir 

coneixements de programació i electrònica bàsica per poder dissenyar i crear robots. 
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Els alumnes aprendran tècniques que van des del dibuix tècnic (fase de disseny), passant per la 

programació en llenguatge java i matemàtica aplicada, l'electrònica i la física. El projecte final serà 

de tipus col·laboratiu en el qual hi participaran 3 alumnes per cada projecte, d'un total de 12 

alumnes. Aquests projectes es presentaran a la 3a Fira de la Robòtica i de les Tecnologies 

Creatives a l'aula, al Cosmocaixa. 

 
PROJECTE: LA BIBLIOTECA ESCOLAR, EINA D’ANIMACIÓ I DINAMITZACIÓ 
 
La Biblioteca Escolar, l’entenem com a eina d'aprenentatge imprescindible pels alumnes, 

professors/es i tota la comunitat educativa. Com a tal, està en situació de reforçar el currículum i 

incorporar noves metodologies, potenciar l’hàbit lector i procurar les habilitats tècniques 

necessàries per accedir a la informació i utilitzar-la per potenciar l’ autonomia en el nostre alumnat. 

A aquests innegables beneficis, cal afegir,  l’ambient de motivació, reflexió i aprenentatge que se’n 

deriva. 

 

El Projecte compta amb el recolzament unànime de l’Equip Directiu i el Claustre de Professors de 

l'Institut i els representants de l'AMPA, conscients de la valuosa contribució que la Biblioteca pot 

aportar a la  vida escolar.  

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS I ACTIVITATS 
El propòsit fonamental de la Biblioteca escolar és fomentar la lectura i una cultura de la informació 

que promocioni lectors motivats. La Biblioteca escolar ha de comptar amb un personal apropiat i ha 

de ser  un mitjà accessible a tota la comunitat escolar durant i després de la jornada escolar.  

 

Objectius específics: 

• Crear la comissió de Biblioteca per tal que s’encarregui de la posta en marxa i funcionament 

de la Biblioteca. 

• Participació en la formació  proposada pel Departament d’Educació del responsable de la 

Biblioteca i altres professors/es interessats/des en formar part de la comissió. 

• Elaborar un pla d'actuació sobre els aspectes tècnics i organitzatius necessaris. 

• Iniciar la classificació informàtica dels documents, incloent-hi la dotació dels diversos 

departaments, segons la Classificació Decimal Universal. 

• Avaluar el fons disponible i estudiar la manera d'equilibrar-lo i actualitzar-lo mitjançant 

adquisicions selectives, mirant de prioritzar les propostes d'activitats programades pels 
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Departaments. L'adquisició de materials específics per a respondre a les necessitats de tots 

els membres de la comunitat educativa. 

• Estudiar l'adequació de l'espai a les característiques del centre, i la seva  racionalització en 

funció dels objectius proposats: delimitació de les diverses seccions (informació i lectura, 

préstec, informàtica, multimèdia...) 

• Valorar la dotació de mobiliari de que es disposa, i renovar-lo. 

• Senyalitzar adequadament la Biblioteca. 

• Difondre el projecte de Biblioteca entre tota la comunitat educativa. 

 

A aquests objectius immediats, cal afegir els objectius generals, que han de presidir les activitats 

de la Biblioteca des de bon començament, tan aviat com pugui iniciar les seves activitats. La posada 

en marxa de la Biblioteca escolar, és una excel·lent oportunitat per a la necessària revisió dels 

mètodes docents. La instrucció en l'ús de la Biblioteca, la recerca i el tractament de la informació, 

s'adiu particularment bé als mètodes d'aprenentatge cooperatiu, i permet, a més, una valoració pels 

resultats, és a dir, una valoració de les habilitats concretes que l'alumne/a ha adquirit en el procés 

d'aprenentatge i és capaç d'aplicar en qualsevol context. D'altra banda, el fons de la Biblioteca 

escolar ha  de comptar amb els materials necessaris per a la realització al centre de treballs de 

síntesi i treballs de recerca.  

Els objectius generals són els següents: 
• Crear i desenvolupar un clima acollidor i integrador, que promogui la lectura com a plaer, en 

el convenciment de que el gust per la lectura i l'hàbit de practicar-la es poden aprendre. 

Enfocar la formació d'usuaris de la biblioteca com una adquisició útil i font de satisfaccions 

per a tota la vida.   

• Propiciar metodologies que potenciïn la implicació activa de l'alumnat en el seu propi procés 

d'aprenentatge, afavorint el seu desenvolupament com a lectors/es i aprenents efectius i  

• independents. 

• Recolzar i coordinar la pràctica docent amb materials rellevants, i orientar el professorat de 

totes les matèries per a que doni prioritat al desenvolupament de les habilitats lectores.  

• Proporcionar a l'alumnat competència informativa, és a dir, l'habilitat per accedir, avaluar, 

organitzar i utilitzar la informació de diverses fonts i serveis disponibles. 

• Prendre les mesures curriculars, organitzatives i de cooperació pertinents per tal de posar 

en execució un Pla de Lectura del centre, amb temps propi dintre del currículum, i programat 

de manera específica a la Programació General Anual. 

• Ajudar els usuaris de la Biblioteca a conèixer la seva organització i  funcionament. 

• Posar a disposició de tota la comunitat educativa una àmplia oferta de recursos i serveis. 
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• Preveure i atendre adequadament els diferents ritmes, interessos i capacitats dels alumnes. 

• Potenciar el comportament ètic i la construcció social de valors de solidaritat, tolerància, 

igualtat, respecte a les diferències i de no discriminació. 

 

ASPECTES A DESENVOLUPAR 
 

De caire organitzatiu són : 

• Organització i catalogació del fons, segons la Classificació Decimal Universal. 

• Disseny d'una política de noves adquisicions. 

• Organització de l'espai. 

• Confecció de l'horari d'ús. 

• Organització del servei en horari extraescolar. 

• Organització del servei de préstec. 

• Coordinació amb l’equip directiu, el claustre i l'AMPA. 

• Coordinació amb la Biblioteca pública, el Centre de Recursos, l'Ajuntament i les diverses 

associacions, per tal de donar-los a conèixer el fons i establir relacions de participació i 

cooperació. 

De caire  pedagògic són: 

• Integració de la Biblioteca en el currículum i en la vida escolar. 

• Elaboració d'un Pla de Treball anual. 

• Redacció de les Normes d'ús de la Biblioteca, que seran exposades a la Biblioteca i lliurades 

alprofessorat, per a que les divulgui entre els/les alumnes. 

• Elaboració de materials pedagògics, com ara guies de lectura, dossiers, etc. 

• Organització de visites guiades per presentar la Biblioteca als alumnes i professors/es, 

explicant el seu funcionament, les diferents seccions i les Normes d'ús. 

• Organització de les hores de Biblioteca assignades als diferents grups en l'horari escolar. 

• Organització d'activitats pedagògiques, orientades primordialment al foment de la lectura i a 

la recerca i tractament de la informació. 

• Participació en grups de treball i jornades d'actualització de la pràctica bibliotecària.  

• Visita a la Biblioteca escolar d'altres centres de Secundària. Visita a la Biblioteca Pública de 

Valls. 

De caire dinamitzador  són: 
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• Organització d'activitats de caire cultural, com xerrades, exposicions o presentacions de 

llibres, dintre i fora de l'horari lectiu, amb l'objectiu de convertir l'escola en un centre de 

recursos per a tota la comunitat educativa. 

• Promoció de valors culturals. 

• Font d'informació cultural. 

 
PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES. 
 

La reutilització de llibres és un programa que consisteix en crear un servei de préstec de llibres que 

es materialitza en el nostre centre en el préstec dels llibres de text a través de l’empresa IDDINK  

Els seus objectius bàsics són: 

1. Estimular l’ús responsable dels llibre. 

2. Garantir la igualtat de condicions d’escolarització. 

3. Educar per al consum racional i sostenible. 

4. Abaratir els costos de la compra dels llibres de text. 

 

 

NORMES DE MANTENIMENT DE LLIBRES 
 

• No es pot escriure als llibres de text. 

• Es pot subratllar aquelles parts del text que es considerin necessàries, sempre amb llapis i 

sense que dificultin la lectura. No es permet l’ús de retoladors fluorescents. 

• No es poden arrencar, estripar o rebregar els fulls 
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PROGRAMA D’INNOVACIÓ EDUCATIVA APROVAT PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT: 
COMUNITATS D’APRENENTATGE. 
 
El Projecte d’Innovació Educativa que proposem: “Comunitats d’aprenentatge” va dirigit a tots 

els membres la comunitat educativa del nostre centre; per tal de fer-los partícips del procés 

ensenyament-aprenentatge del nostre alumnat i potenciar  la seva implicació en la tasca educativa. 

 

L’eix central i l’objectiu principal del projecte és formar-nos com a docents en la pràctica de les 

comunitats d’aprenentatge per tal de promoure la superació de les desigualtats socials mitjançant 

una pràctica educativa solidària, participativa i basada en el diàleg igualitari. 

 

Som conscients que el fet que la tasca educativa tingui èxit respon a la implicació de tots els agents 

educatius de la comunitat (família, voluntariat...); pretenem , per tant, tenir un impacte positiu sobre 

l’entorn com a agent educatiu que pretén dotar el nostre alumnat de les eines necessàries per al 

desenvolupament professional i integració en la societat que els envolta. 

 

Així doncs, la finalitat del nostre projecte és aconseguir desenvolupar al màxim les capacitats del 

nostre alumnat, aplicar les actuacions educatives d’èxit de treball a l’aula: grups interactius i tertúlies 

dialògiques i potenciar l’aprenentatge enriquit de la implicació activa de diferents agents educadors. 

 

OBJECTIUS I ASPECTES A CONSOLIDAR 
 
PEL QUE FA ALS PROFESSORS 
1.- Aplicar els continguts apresos en la formació interna i externa de centre. 

2.- Integrar els objectius del projecte d’innovació educativa en totes les matèries i programacions 

d’aula, i aplicació intensiva i pràctica, en les matèries instrumentals de les actuacions educatives 

d’èxit. 

3.- Augmentar la difusió i la participació dels membres de la comunitat educativa (especialment 

pares i mares, voluntaris, PAS...). 

4.- Fomentar la interacció i el diàleg  per a promoure l’èxit en l’aprenentatge. 
5.- Integrar les intervencions  per tal d’assegurar l’assoliment de les competències bàsiques en 

cadascun dels nivells educatius. 

6.- Participar de manera voluntària en les Tertúlies organitzades pel centre. 

7.- Facilitar i motivar al professorat nova incorporació, la informació sobre la formació que ofereix el 

Departament d’Educació sobre Comunitats d’Aprenentatge. 
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PEL QUE FA A ALUMNES, FAMÍLIES I VOLUNTARIS. 
1. Promoure la participació i la implicació de tota la comunitat educativa: familiars, professorat, 

voluntaris... en l’educació dels alumnes: participació a l’aula, als tallers, a les tertúlies... 

2. Desenvolupar al màxim les capacitats i potencialitats de tots els alumnes. 

3. Fomentar l’aprenentatge dels alumnes a través de la cohesió social, el diàleg igualitari, la 
solidaritat i la cooperació entre companys i companyes 

4. Fomentar l’aprenentatge dialògic: ajudar l’alumnat a sentir-se responsable i protagonista del 

procés d’e/a propi i de la resta de companys. 

5. Implementar a l’aula els recursos necessaris per a què tots els alumnes puguin aprendre i 

millorar, independentment dels seus coneixements previs  i  potenciar el creixement 

d’expectatives en l’alumnat. 
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5. INDICADORS DE PROGRÉS.  

    5.1. Context 

Entenem l’avaluació com una pràctica que té una funció reguladora de tot el procés desenvolupat, 

ja que ha de permetre decidir i adaptar les estratègies pedagògiques a les característiques dels 

membres que hi participen i constatar el seu progrés, després de fer una avaluació inicial, amb 

funció diagnòstica, de l’entorn en el qual s’ha de desenvolupar el projecte. 

 

Els criteris i indicadors d’avaluació són els següents: 

§ Valoració del grau de satisfacció de tots els membres de la comunitat educativa a través de 

qüestionaris dirigits als alumnes. 

§ Pel que fa a professors, a més de qüestionaris, s’emprarà l’entrevista com a eina d’obtenció 

d’informació i recull de propostes de millora. 

§ Pel que fa als pares i mares, PAS, voluntaris, es passarà un qüestionari. Del recull de dades i el 

seu anàlisi, se’n faran gràfiques explicatives dels resultats obtinguts. 

Pel que fa al currículum, es preveu l’anàlisi de l’assoliment de les competències bàsiques en tots 

els nivells i  matèries una vegada posada en pràctica la metodologia de treball cooperatiu dins la 

comunitat d’aprenentatge establerta a través de l’anàlisi dels resultats acadèmics dels alumnes en 

les juntes d’avaluació. En aquest sentit, es tindrà en compte l’autoavaluació que el mateix alumne/a 

fa del seu progrés 
 

ÀMBIT OBJECTIUS INDICADORS 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÀMBIT 
PEDAGÒGIC 

1.- Col·laborar en el desenvolupament 

integral de la personalitat dels alumnes. 

Potenciar les seves capacitats físiques, 

intel·lectuals i emotives i l’acceptació de 

les pròpies limitacions. 

- Desenvolupa la personalitat de 

l’alumnat de manera integre. 

- Dissenya propostes que fomentin la 

motivació dels alumnes. 

2.- Formar en els respecte dels drets i les 

llibertats fonamentals, i en l’exercici de la 

tolerància i la llibertat, dins dels principis 

democràtics de convivència. 

- Comprèn i fa visibles els valors, els 

estils de vida, la història i les 

contribucions de les famílies i la 

comunitat. 
3.- Potenciar l’adquisició d’hàbits 

intel·lectuals i tècniques de treball, així 

com coneixements científics, tècnics, 

humanístics, històrics i estètics.  

- Aplica el coneixement dels principis 

i mètodes d’ensenyament. 

4.- Preparar els alumnes per a l’exercici de 

l’activitat professional, i per a la seva 

inserció en el món laboral.  

- Fa propostes per millorar la qualitat 

del treball educatiu del centre.  

- Mostra exigència amb  les 

qüestions personals i professionals. 

5.- Potenciar la participació activa en la 

vida social i cultural. 

 

- Utilitza els recursos de la comunitat 

per activar i dur a terme els 

programes escolars 
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6.- La comunitat educativa impulsarà la 

renovació pedagògica, potenciant 

experiències i estudis innovadors tant 

entre els alumnes com per la formació dels 

professors.  

 

- Planifica seguint models 

didàctics innovadors, incorporant les 

aportacions de la investigació 

educativa. 

 7.- Vetllar per la continuació del projecte 

d’innovació: Comunitat d’Aprenentatge 

com a eix vertebrador per garantir l’èxit 

acadèmic i personal de l’alumnat. 

- Garanteix les actuacions d’èxit 

element essencials del programa 

d’innovació: comunitats 

d’aprenentatge 
8.- Implementar el Projecte de 

Plurilingüisme com a metodologia per 

millorar la competència 

lingüística de totes les llengües del centre. 

- Garanteix les actuacions d’èxit, 

elements essencials del projecte  

d’innovació del plurilingüisme 

9.- Implementar el Projecte Batxibac per 

garantir la qualitat de l’ensenyament i 

dotar l’alumnat  d’una eina que els oferirà 

més sortides professionals i ampliarà les 

opcions d’estudis superiors. 

- Garanteix les actuacions d’èxit, 

elements essencials del projecte  

d’innovació del Batxibac 

10.-Dur a terme una acció tutorial coherent, 

compartida i organitzada. 

- Acompanya, participa i analitza la 

tutorització de l’alumnat i les famílies 

atenent a les singularitats educatives 

de cadascú. 

11.- Desenvolupar en els alumnes 

capacitats no tan sols de tipus intel·lectual, 

sinó també de tipus afectiu, d’interacció 

amb els companys, d’inserció i actuació 

social i de tipus motriu. 

- Estableix vincles per afavorir la 

inclusió i els aprenentatges. 

12.- Assumir com a centre els canvis que 

comporta la interacció cultural amb 

alumnes   procedents d'altres països. 

- Manifesta actitud de respecte i 

empatia amb tota la comunitat 

educativa. 
13.-Planificar i desplegar mesures per la 

tractament educatiu dels alumnes 

d'incorporació tardana. 

- És sensible i respon a les 

necessitats de l’alumnat. 

14.-Establir un pla d'acolliment per als 

alumnes que s'incorporen al centre 

provinents de fora del sistema educatiu 

català. 

-Utilitza la documentació pertinent 

per elaborar el Pla d’Acollida del 

centre 

 
 
 
 
 
 
 
 
ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

1.- Utilitzar el català en tots els actes o 

comunicacions orals i escrits del centre. 

-Garantitza l’ús de la llengua 

catalana com a llengua vehicular del 

centre 

2.- Impulsar la llengua i la cultura catalanes  

en l’àmbit acadèmic i  extraacadèmic. 

- Promou la participació en les 

activitats vinculades la llengua i 

cultura catalanes. 
3.- Dissenyar i aplicar el tractament 

pedagògic d’aprenentatge de la llengua 

catalana que sigui més convenient per a 

alumnes d’incorporació tardana. 

- Compleix amb les pautes de 

tractament pedagògic de la llengua 

atenent les característiques dels 

alumnes i de les famílies. 
4.- Fomentar el respecte per qualsevol 

llengua perquè no sigui mai un motiu de 

confrontació. 

- Vetlla per afavorir el respecte 

lingüístic entre els membres de la 

comunitat educativa. 
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5.- Implicar tots els professors, de 

qualsevol àrea, en l’ensenyament del bon 

ús de la llengua escrita. 

- Programa objectius de centre per 

afavorir l’expressió escrita des de 

totes les àrees del currículum. 

6.- Donar importància curricular a 

l’ensenyament-aprenentatge de les 

llengües com a destresa molt necessària 

per a la competència personal i 

professional d’avui. 

- Dissenya Programes d’innovació 

per afavorir la competència 

lingüística en totes les llengües del 

centre. 

7.- Facilitar i donar eines, a l'alumnat 

nouvingut, perquè pugui utilitzar la llengua 

catalana com a llengua instrumental. 

- Duu a terme el Pla d’Acollida de 

Centre. 

8.- Consolidar la llengua catalana com a eix 

vertebrador d'un projecte plurilingüe. 

- Consolida la llengua catalana com 

a eix vertebrador d'un projecte 

plurilingüe. 
9.- Introduir la llengua anglesa en les 

diferents àrees curriculars. 

- Estableix la introducció de la 

llengua anglesa en altres matèries. 
10.- Introduir la llengua francesa com a 

primera llengua estrangera per les famílies 

i llurs fills/es que hagi ho vulguin. 

- Estableix la introducció de la 

llengua francesa com a primera 

llengua estrangera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÀMBIT HUMÀ 

1.- Formar en la solidaritat, la cooperació, 

el coneixement, el respecte i la tolerància 

vers totes les manifestacions ètniques, 

culturals, ideològiques i religioses, sempre 

que no atemptin contra la integritat de la 

persona. 

- Fonamenta i analitza les 

implicacions ètiques de les propostes 

didàctiques. 

2.-Reconèixer les diverses realitats 

ètniques que hi ha al poble i respectar els 

seus trets característics. Col·laborar en la 

seva integració, afavorint els coneixement 

de les altres realitats culturals, ètniques, 

socials, ideològiques i religioses. 

- Considera els valors, estils de vida, 

la història i les contribucions de les 

famílies i els grups socioculturals del 

centre. 

3. Fomentar el respecte i la tolerància a les 

pluralitats culturals, ètniques, socials, 

ideològiques i religioses.  

- Reconeix el sexisme, el racisme i 

els prejudicis i les discriminacions de 

qualsevol mena i actua per erradicar-

los. 
4. Fomentar els valors i les exigències de la 

vida col·lectiva tot afavorint els debats, 

treballant en grup, gestionant els 

problemes de la classe i desenvolupant les 

possibilitats de relació entre ells.  

- Crea i manté un clima de centre 

favorable. 

5. Implicar el centre en campanyes de 

solidaritat o cooperació com a resposta als 

problemes que afecten la dignitat de la 

persona. 

- Implica el centre en campanyes de 

solidaritat o cooperació com a 

resposta als problemes que afecten 

la dignitat de la persona. 
6.- Educar per la conservació del medi 

ambient i medi urbà, afavorint el 

coneixement de l'entorn a fi que l'alumne/a 

s'hi integri en tots els aspectes. 

- Vetlla per la sostenibilitat del medi 

ambient. 

7.- Formar en la igualtat entre els homes i 

les dones com a principi educatiu en totes 

les àrees. 

- Fomenta una educació no sexista i 

dissenya actuacions per un model de 

coeducació que impliqui tota la 

comunitat educativa. 
8.- Fomentar el respecte i l’acceptació de la 

diversitat dels  alumnes 

-Adequa les activitats i les 

interaccions comunicatives a les 

necessitats i diversitats individuals i 

col·lectives. 
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9.- Adaptar les estratègies d’ensenyament 

a les necessitats dels alumnes posant 

especial interès en aquells que tinguin 

necessitats educatives especials, en funció 

del que  permetin els nostres recursos. 

-Adequa les estratègies 

d’ensenyament-aprenentatge a les 

necessitats i diversitats individuals i 

col·lectives. 

10.- Mostrar als alumnes que la diversitat 

de professors, metodologies i matèries és 

enriquidora per a ells. 

 

-Té una visió de la diversitat com un 

fet natural i enriquidor per a tots els 

membres. 

11.- Establir ponts que vinculin l’acció 

integradora del centre, dins de les 

actuacions per a l’atenció a la diversitat, a 

altres accions integradores que es realitzin 

fora de l’institut (Ajuntament, institucions..). 

- Fomenta la integració social de tota 

la comunitat educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÀMBIT DE 
FUNCIONAMENT 

DEL CENTRE 

1.- Fomentar la responsabilitat individual de 

tota la comunitat educativa com a base del 

treball i funcionament del centre. 

-Fomenta la responsabilitat individual 

de tots els membres de la comunitat. 

2.- Potenciar el treball dels departaments 

com a àmbit de debat pedagògic i 

d'elaboració de propostes de treball. 

-Gestiona el funcionament de la 

comissió pedagògica. 

3.- Garantir que el Claustre de Professors 

canalitzi totes les propostes pedagògiques 

i de treball.  

-Gestiona la participació de tots els 

membres del claustre. 

4.- Fomentar i valorar la tasca del tutor com 

a feina molt important i seriosa.  

-Recolza la tasca del tutor com a un 

dels eixos principals per afavorir el 

bon funcionament del centre. 
5.- Estimular la responsabilitat dels 

delegats i altres representants dels 

alumnes per tal que siguin veritables 

portaveus de les propostes i inquietuds dels 

seus companys. 

-Recull, té en compte i aprofita les 

aportacions dels representants dels 

alumnes. 

6.- Fomentar l'actuació autònoma del 

Consell de Delegats com a òrgan que 

reculli iniciatives de l'alumnat i les faci 

arribar a la Directiva i al Consell Escolar. 

- Fomenta l'actuació autònoma del 

Consell de Delegats. 

7.- Fomentar la participació dels pares en 

els òrgans de govern del centre i en les 

associacions de pares. 

- Fomenta la participació dels pares 

en els òrgans de govern del centre i 

en les associacions de pares. 
8.- Involucrar els pares en l'educació dels 

seus fills tot col·laborant amb els tutores i 

professors corresponents i participant en 

les comissions de centre, en la borsa de 

voluntaris dels grups interactius i en les 

tertúlies literàries dialògiques. 

- Dissenya i organitza actuacions 

que afavoreixin la implicació dels 

pares en l’educació de llurs fills/es. 

9.- Implicar el Personal d'Administració i 

Serveis en la col·laboració i participació, 

des del seu lloc de treball, en el correcte 

funcionament del centre. 

- Implica el Personal d'Administració 

i Serveis en la col·laboració i 

participació, des del seu lloc de 

treball, en el correcte funcionament 

del centre. 
10.- Estimular la responsabilitat dels 

professors i personal no docent per tal que 

siguin veritables portaveus del Consell 

Escolar i expliquin puntualment els acords 

presos i les informacions donades. 

- Presenta les propostes  de forma 

que estimulin i conscienciïn  la 

responsabilitat de tots membres de la 

comunitat en la presa d’acords i el 

seu compliment. 
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11.- Establir la puntualitat com a norma 

d'obligatori compliment i observació. 

- Compleix amb les pautes sobre els 

horaris i assistència a les reunions 

acordades pel centre. 
12.- Promoure en la comunitat educativa, 

coordinadament amb l’assessor LIC, 

actuacions per a la sensibilització, foment i 

consolidació de l'educació intercultural i 

participar en el pla Educatiu d'Entorn de la 

ciutat. 

 

 

 

- Estableix vincles que afavoreixin la 

cohesió social. 

ÀMBIT 
INSTITUCIONAL 

1.- Establir i mantenir relacions 

sistemàtiques de coordinació i col·laboració 

amb els centres de primària i secundària 

adscrits. 

-Estableix pautes per dur a terme la 

coordinació primària-secundària. 

2.- Propiciar o afavorir les relacions 

culturals i/o humanes entre el centre i 

l'entorn, perquè sigui un dinamitzador 

cultural de la zona . 

-Dissenya actuacions  que 

afavoreixin les relacions  culturals i 

humanes entre el centre i l’entorn. 

3.- Introduir a les programacions activitats 

encaminades al coneixement de la natura, 

la història i la cultura de l'entorn. 

-Estableix propostes en el disseny 

de les programacions curriculars per 

tal que incloguin activitats 

relacionades amb l’entorn. 
4.- Involucrar la comunitat educativa en la 

participació a les activitats (culturals, 

esportives, socials) que es realitzen a la 

ciutat. 

-Inclou les activitats culturals, socials 

i esportives de la ciutat en la 

dinàmica del centre. 

5.- Organitzar xerrades, exposicions, obres 

de teatre, activitats esportives, ... des del 

centre, tot fomentant la participació del barri 

i de l'entorn. 

-Preveu l’organització de xerrades i 

d’altres activitats culturals per tal 

d’establir vincles entre les 

dinàmiques de centre i l’entorn social 

i professional. 

6.- Programar activitats que serveixin a 

l'alumne/a per descobrir altres realitats 

geogràfiques i culturals, perquè tingui un 

coneixement més plural de la societat i del 

món. 

-Fa propostes que serveixin als 

alumnes per descobrir altres realitats 

socioculturals. 

7.- Obrir les instal·lacions del centre a 

iniciatives o activitats de caire cultural, que 

des de fora es puguin organitzar.  

-Facilita l’ús de les instal·lacions del 

centre per iniciatives o activitats 

culturals organitzades per les 

institucions i/o entitats culturals de la 

ciutat. 
 

5.2. Recursos 

Els instruments i metodologies de recollida d’informació que utilitzarem són: 

 

• Recopilació documental: actes, registres, plantilles de documents, expedients acadèmics... 

• Observació sistemàtica a partir de les pautes establerts en les programacions de les diferents 

àrees curriculars. 

• Entrevistes a partir d’un guió establert amb les famílies, entitats de la ciutat... 
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• Enquestes i qüestionaris per recollir informació sobre la gestió i funcionament del centre per part 

de tots els sectors de la comunitat educativa. 

• Tertúlies dialògiques amb els membres de la comunitat educativa entorn un tema d’interès 

comú. 

• Documents de valoració dels indicadors de centre facilitats a cada departament i analitzats per 

a contribuir a una millora de la gestió.  

 

5.3. Processos 

La comissió pedagògica i la comissió gestora juntament amb l’equip directiu será l’encarregada 

d’analitzar les propostes de centre que vetllin per conduir els nostres alumnes cap a l’excel·lència, 

no tan sols acadèmica sinó personal, social i professional. Un cop els departaments hagin fet les 

propostes de millora a la comissió i aquesta hagi pres una decisió, es passarà a comunicar-la al 

claustre de professors per aprovar-la, si s’escau, i tot seguit al consell escolar. 

 

D’altra banda els resultats d’avaluació externa del centre, seran analitzats per comissions mixtes, 

formades per membres de diferents departaments amb l’objectiu de proposar propostes de millora. 

D’aquestes propostes es dissenyaran els objectius de centre que s’hauran de valorar des de totes 

les àrees del currículum. La funció d’aquestes actuacions conduiran a millorar. 

Les coordinacions dels diferents projectes anualment elaboraran una memòria que contindrà les 

actuació realitzades, la seva valoració i la proposta d’actuacions pel proper curs escolar. 

D’altra banda l’equip directiu durà a terme una anàlisi global del curs pel que fa a  les dinàmiques 

d’organització i funcionament, seguiment del projectes d’innovació que el centre desenvolupa, 

resultats obtinguts en les proves externes i internes de centre,  valoració dels indicadors de 

seguiment establerts en el projecte de direcció, les propostes de millora  plantejades pels diferents 

sectors de la comunitat educativa i n’elaborarà un document:  la memòria anual. 

Aquest document servirà de punt de partida per dissenyar la programació anual de centre i avaluar 

els indicadors de progrés del Projecte Educatiu per tal d’establir noves línies d’actuació en cas que 

sigui necessari. 
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    5.4. Resultats 
 
En aquest espai es recull el seguit de documents informatius sobre la planificació de l'actuació de 

la gestió del centre i el seu nivell d'acompliment.  La nostra finalitat és retre comptes de manera 

transparent, ja que esdevé un actiu d'importància cabdal, per al bon funcionament i gestió del nostre 

institut. 

Podreu trobar-hi, ordenats pels diferents anys, els documents de gestió econòmica, els projectes 

de centre, les activitats realitzades, la seva valoració, les dades anuals de centre, els indicadors 

d’avaluació de centre, les dades estadístiques (incidències i avaluació), les actes, els registres de 

correspondència i tots els documents necessaris per al seguiment i la valoració del bon 

funcionament del centre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÀMBIT DE GESTIÓ 

 

“L’EDUCACIÓ ÉS L’ARMA MÉS PODEROSA QUE POTS UTILITZAR PER CANVIAR EL MÓN” 
Nelson Mandela 

 


