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1. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

L’institut és un centre educatiu en el qual interactuen diferents agents. La seva finalitat és 

l’ensenyament i l’educació. Per aconseguir una bona tasca educativa calen recursos humans, 

socials i econòmics, per tant, és necessària l’estreta col·laboració de la comunitat educativa i les 

Institucions.  

Aquest projecte Educatiu vol ser obert i consensuat per tots els membres de la comunitat 

educativa, amb la confiança de fer-lo nostre, a partir de les aportacions personals i suggeriments 

de tots i totes. Les actuacions, si són consensuades, donen millor resultat i contribueixen a donar 

sentit i seguretat i èxit als objectius proposats. El projecte vol planificar les línies d’actuació i, 

alhora, establir el  compromís de l’Institut amb els alumnes, les famílies i la societat, a través d’una 

gestió transparent i democràtica.  

El projecte educatiu persegueix el gran objectiu de l’educació i l’ensenyament:  aconseguir una 

formació integral de l’alumnat desenvolupant al màxim les seves capacitats intel·lectuals, 

potenciant la igualtat d’oportunitats,  transmetent  uns valors que els acompanyin al llarg de la 

seva vida. Dins les nostres aules, tenim els ciutadans del demà.  

La necessitat de seguiment i avaluació de les actuacions relacionades amb el projecte, ens ha de 

portar a la reflexió sobre tot el que fem, com ho fem i a plantejar-nos  propostes de millora.  

 

2. PRESENTACIÓ DEL CENTRE 

L’Institut Les Margues de Calldetenes és un centre públic del qual n’és titular la Generalitat de 

Catalunya. El municipi de Calldetenes forma part de la  Comarca d’Osona, i el centre està ubicat a 

l’Avinguda Francesc Macià n.14 (08506). Acull alumnes dels pobles de Calldetenes, Sant Julià de 

Vilatorta, Folgueroles, Tavèrnoles i Vilanova de Sau. La major part dels alumnes provenen de les 

escoles d’aquests pobles, adscrites a l’Institut: Escola Sant Marc (Calldetenes), Escola Mossèn 

Cinto (Folgueroles), Escola Bellpuig (Sant Julià de Vilatorta) i Escola Les Roques  (Vilanova de Sau).   

L’institut Les Margues va començar la seva tasca educativa el curs 2006-07, amb la denominació 

de SES de Calldetenes, ocupant de manera provisional una nau industrial adequada per a la tasca 

educativa, al Passeig Canigó n. 27, amb dos grups de primer d’ESO. Al curs 2009-2010 va assolir 

l’oferta de tota l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria. Al mes d’abril de 2014, es va fer el 

trasllat a l’actual edifici. Al juny del 2015, la comunitat educativa va escollir per votació el nom de 

“Les Margues”. La inauguració oficial del centre per la Consellera d’Ensenyament, l’Hble. Sra. 

Meritxell Ruíz Isern i l’Ill.lm alcalde Sr. Marc Verdaguer Montanyà, va tenir lloc el 29 d’abril de 

2016.  

Actualment (curs 2017-2018), a l’institut hi ha matriculats 315 alumnes. 

El centre compta amb 34 professors, una vetlladora, un administratiu i 2 subalterns.  
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L’Institut ofereix estudis d’ESO i té una mitjana de 3 línies pers curs.  

El nivell socioeconòmic de les famílies és variat, però es podria situar en una franja  mitjana, 

mitjana-alta. En els darrers anys, però ha augmentant el nombre d’alumnes que reben ajut dels 

Serveis Socials comarcals i/o municipals per assumir les despeses d’escolarització (llibres, material 

didàctic, sortides).   

La majoria dels alumnes són de parla catalana i l’índex d’alumnat nouvingut és molt baix, no arriba 

a un 4%.  

L’institut disposa de laboratori de física i química i ciències naturals, 2 aules d’informàtica, 

aula/taller de tecnologia, aula de música, aula de ViP, aula d’idiomes, gimnàs, espais per als 

diferents departaments, sala de professors, consergeria, secretaria, despatxos de gestió,  sales de 

visites i magatzems. Totes les aules disposen d’ordinador i projector fix, i per poder treballar a 

l’aula ordinària amb ordinador hi ha habilitats tres carros amb 15 ordinadors portàtils cadascun i 

un carro amb 20 tauletes electròniques.   

El marc horari del centre és de jornada intensiva de 8:00 a 14:30 h. des del curs 2013-14 i 

s’ofereixen activitats extraescolars tres tardes a la setmana, organitzades per l’AMPA.  

 

3. TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE 

El centre defensa una educació pública, laica, oberta, democràtica, inclusiva i catalana.  

Es vol una educació integral dels nostres alumnes que prioritzi l’educació en valors i l’assoliment 

de les eines fonamentals per integrar-se adequadament en la nostra societat complexa i canviant. 

Els alumnes consoliden els continguts i objectius inclosos en el currículum i les competències 

bàsiques, tenint en compte que la societat actual exigeix una atenció especial a l’ús de les noves 

tecnologies i les llengües estrangeres.  

L’Institut manté un compromís amb el coneixement de la societat catalana, la seva història, la 

llengua i la cultura,  i despertar en els alumnes el respecte i l’estima, des d’una perspectiva 

humanística universal.  

La comprensió de les ciències i tecnologia és fonamental perquè el jove estigui preparat per la vida 

en la societat del coneixement. Es valora que l’alumnat pugui desenvolupar actituds com el plaer 

de la indagació i comprensió dels fenòmens naturals de la vida quotidiana (prioritzant el mètode 

científic i treball al laboratori), la curiositat pel funcionament i construcció dels aparells i sistemes 

tecnològics, o el desig per la cerca de solucions als problemes mediambientals o de salut que 

afecten a la humanitat.   
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La consolidació i iniciació de projectes innovadors, creatius, motivadors i solidaris afavoreix el 

desenvolupament  de les capacitats dels alumnes més enllà de la formació acadèmica.  

El servei a la comunitat i la participació i col·laboració de la comunitat educativa en la vida del 

centre és imprescindible per tal d’aconseguir els objectius generals.  

La raó de ser del nostre centre és aconseguir la millor educació possible per a cada un dels nostres 

alumnes. Es vetlla perquè els nois i noies, a partir de 12 anys, creixin físicament, intel·lectualment i 

emocionalment. L’equitat i la inclusió són punts claus per afavorir la igualtat d’oportunitats. El 

foment de la cultura de l’esforç  és bàsic per assolir uns bons resultats acadèmics i un 

aprenentatge global i plural. Aportant estratègies de motivació, ensenyant aprendre a aprendre, 

gestionant  eficientment els recursos del centre es formen alumnes competents i amb les 

habilitats necessàries perquè esdevinguin ciutadans responsables, respectuosos i preparats per 

continuar estudis postobligatoris o introduir-se al món laboral. 

3.1. Els valors 

L’ètica presideix l’actuació de tots els agents de l’institut, que ha de tenir com a valors principals:  

 El respecte com a eix vertebrador de les relacions humanes.   

 La llibertat, la igualtat, la justícia i la tolerància com a principis bàsics en l’aprenentatge i 

defensa de les actituds democràtiques.   

 L’esforç, la responsabilitat, la solidaritat, el diàleg i la il·lusió, imprescindibles en el 

creixement personal, autònom, creatiu i emprenedor.   

 La cultura de la pau, la solidaritat, el respecte pel patrimoni cultural i pel medi ambient, 

bàsics per mantenir una mirada oberta al món i a un futur millor.    

 La capacitat d’anàlisi i l’esperit crític seriós,  honest i objectiu,  com a elements de reflexió i 

millora.  

3.2. La visió (què volem ser?) 

L’Institut Les Margues vol ser un centre obert on tothom s’hi trobi bé i que ajudi a formar  

ciutadans compromesos en la construcció d’un món més just, solidari i amb igualtat d’oportunitats 

per a tothom; un centre integrat per persones que entenguin l’error com a motor d’aprenentatge i 

millora, adquirint una formació eficient tant en coneixement com en habilitats d’acord amb les 

necessitats i requeriments socials actuals. Per això pretenem: 

 Ser referent en la formació acadèmica de l’alumnat, en l’àmbit de les llengües, les noves 

tecnologies, les ciències, l’art i les humanitats. 

 Potenciar l’ensenyament de les llengües estrangeres. Impartir part dels continguts de 

matèries no lingüístiques en anglès.  
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 Potenciar la recerca científica i l’ús del mètode científic amb pràctiques de laboratori, 

participació en concursos, xerrades, projectes col·laboratius. 

 Continuar en l’ús habitual de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC). 

Participar en programes d’impuls de les tecnologies i la transformació digital.  

 Potenciar les activitats artístiques (musicals, plàstiques...), com a forma d’expressió i 

instrument eficaç en la formació integral de l’alumnat.  

 Promoure el respecte pel medi ambient, el bon ús dels espais comuns del centre i fer 

avançar el projecte “d’Escola Verda”. 

 Seguir treballant en la prevenció en relació a la salut i conductes de risc.  

 Impulsar l’educació en valors, com a base de la formació integral.  

 Afavorir la formació continuada del professorat, per tal de promoure l’adquisició i 

coneixement de noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge i la millora d’aspectes 

pedagògics de la pràctica docent.  

 

4. PRINCIPIS PEDAGÒGICS I METODOLÒGICS 

4.1. Els principis pedagògics del centre van encaminats a afavorir: 

Les capacitats de l’alumnat, donant una sortida adequada a les necessitats i característiques 

personals de cadascun dels alumnes al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 La formació tant de coneixements acadèmics com en valors i hàbits de conducta social. 

 Educar en el deure de l’estudi, de manera que esdevingui un hàbit. 

 L’estímul i reconeixement de l’esforç, la constància i l’esperit de superació.  

 La disciplina i el respecte com a base essencial en el treball i la convivència.  

 La competència de saber treballar en equip, reforçar la intervenció de tots els membres de 

l’equip i la interacció entre tots ells (aprenentatge cooperatiu). 

 Educar l’alumnat en la responsabilitat d’exercir la ciutadania activa mitjançant la 

participació en els afers del centre i de la comunitat. Projecte de Servei Comunitari.  

 El coneixement de les llengües estrangeres. El centre vol anar incorporant matèries 

impartides en llengua anglesa en cadascun dels cursos d’ESO (metodologia AICLE). Afavorir 

l’ensenyament de la llengua alemanya. 

 El gust per la lectura. La lectura en veu alta, expressiva i la millora en l’aprenentatge dels 

recursos de la bona argumentació i de l’oratòria.  
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 Consolidar la utilització de les noves tecnologies. Desenvolupar transversalment la 

competència: tractament de la informació i competència digital.  

 Estimular la curiositat en tots els àmbits: científic, artístic, tecnològic, humanístic ... 

 Estimular la recerca i l’experimentació.  

 La sostenibilitat i el respecte pel medi ambient . 

 L’educació per la salut: prevenció de conductes de risc, hàbits saludables, alimentació, 

higiene... 

 Mantenir els bons resultats en les proves externes.  

 

Aquests principis es concreten en els objectius pedagògics de centre: 

       1.   Millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat. 

       2.   Millorar l’atenció a la diversitat. 

       3.   Millorar la cohesió social. 

Aquests objectius es despleguen en la Programació General Anual de centre (PGA), que concreta 

les línies d’actuació i detalla els indicadors de procés i progrés que serviran per avaluar-ne 

l’assoliment. La Memòria anual de centre (MAC) recull l’avaluació de la PGA del curs acadèmic i 

analitza el grau de consecució dels diferents objectius proposats a l’inici de curs, per tal de poder 

elaborar propostes de millora per al curs següent. Els document PGA i MAC, es presenten cada 

inici de curs al Consell Escolar. 

El repte diari del centre és l’assoliment dels objectius pedagògics i el desenvolupament de les 

competències per part de tot l’alumnat. L’acompliment d’aquesta missió depèn del treball conjunt 

i coordinat de tota la comunitat educativa.  

4.2. Formació de grups: 

Els agrupaments de l’alumnat es fan sempre de forma heterogènia. Per afavorir l’assoliment de les 

matèries instrumentals es poden fer grups flexibles i atencions individualitzades quan calgui i els 

recursos del centre ho permetin. En cap cas aquests grups pretenen ser tancats, sinó una eina per 

poder atendre amb millor eficàcia les necessitats dels alumnes.  
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4.3. Organització Curricular: 

Distribució de matèries al llarg de l’ESO: 

MATÈRIES 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

Llengua catalana i literatura 3h 3h 3h 3h 

Llengua castellana i literatura 3h 3h 3h 3h 

Llengua estrangera 3h 4h 3h 3h 

Matemàtiques 3h 4h 4h 4h 

Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3h ------ 2h ------ 

Ciències de la naturalesa: física i química ------ 3h 2h ------ 

Ciències socials: geografia i història 3h 3h 3h 3h 

Educació física 2h 2h 2h 2h 

Música 2h 2h ------ ------ 

Educació visual i plàstica 2h ------ 2h ------ 

Tecnologia 2h 2h 2h ------ 

Religió o cultura i valors ètics 1h 1h 1h 1h 

Optativa 2h 2h 2h 10h 

Tutoria 1h 1h 1h 1h 

Treball de síntesi / projecte de recerca (1) (1) (1) (1) 

Servei comunitari ------ ------ (1) 

Total hores setmanal 30h 30h 30h 30h 

 

Currículum Comú: 

 Matèries obligatòries 

 Grups flexibles en àrees instrumentals. 

 Desdoblament durant una de les hores setmanals en les matèries d’anglès, 

tecnologia i ciències experimentals. 

 Plans individuals (PI) dels alumnes amb dictamen o amb dificultats d’aprenentatge, 

alumnes   nouvinguts i amb necessitats socioeconòmiques.  

 Adaptacions curriculars a l’aula (alumnat amb més dificultats / alumnat amb altes 

capacitats). 

 Crèdit de síntesi de 1r a 3r d’ESO (Treball interdisciplinari) i Projecte de Recerca a 

4t. 

 La metodologia emprada és variada i els recursos que s’utilitzen també: classes 

teòriques, treball cooperatiu, suport visual i TIC, llibres de text, unitats didàctiques 

digitals en alguns àmbits i en paper (dossiers o activitats concretes), presentacions 

de diapositives, vídeos, pàgines web interactives, plataforma Moodle... 
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 Propostes de treball interdisciplinari en què es treballa un determinat bloc temàtic 

o centre d’interès, incorporant i/o aplicant continguts provinents de diferents 

àrees. 

Currículum optatiu:   

L’oferta d’optatives es farà pública coincidint amb el període de matriculació. A més de les que cal 

oferir de manera prescriptiva, es procurarà adaptar-les a les necessitats i a la demanda de 

l’alumnat.  

L’oferta d’optatives de 4t té un caràcter orientador i s’ajustarà al que marca la normativa. 

L’alumnat haurà de cursar-ne tres durant el curs, procurant que la tria estigui relacionada amb 

l’itinerari que vulgui cursar l’alumne. Els tres itineraris possibles són: cicles formatius i món laboral 

/ ciències socials i humanitats / ciències i tecnologia. 

4.4. Acció tutorial: 

L’acció tutorial ha de ser una tasca bàsica de tot el professorat ja que és inherent a la funció 

educativa i s’ha d’integrar a l’activitat docent. La seva finalitat és que l’alumne pugui assolir l’èxit 

personal, social, acadèmic i professional.  

Tots els membres del claustre assumeixen l’acció tutorial. Així, cada grup classe té un tutor/a 

d’aula i un cotutor/a que assumeix la tutoria individual d’un grup reduït d’alumnes.  

El tutor/a de grup dedica una hora lectiva a informar i orientar  l’alumnat en el seu 

desenvolupament personal, social  i  d’aprenentatge a fi de potenciar la seva autonomia i la 

capacitat de prendre decisions coherents i responsables. Les estratègies i accions tutorials han de 

contribuir també a assolir una dinàmica positiva en el grup classe i la implicació de l’alumnat en la 

dinàmica del centre.   

La tutoria ha de garantir l’orientació acadèmica i professional. Aquesta tasca es porta a terme al 

llarg de tota l’etapa a partir del coneixement personal, l’orientació escolar i professional. A 4t 

d’ESO, es concreta amb activitats, xerrades, fires d’ensenyament (CÀPSULA) i un document 

d’orientació consensuat per l’equip docent, abans de decidir quins estudis postobligatoris es 

realitzaran.  

Els diferents tutors i tutores es coordinen a partir de les reunions amb els coordinadors de nivell, 

les quals són planificades pel coordinador o coordinadora pedagògica. 

En el pla d’acció tutorial es recullen les estratègies organitzatives i les actuacions previstes al 

centre per desenvolupar l’acció tutorial amb coherència al llarg de tota l’etapa educativa. 

4.5. Pla d’atenció a la diversitat: 

La diversitat de l’alumnat és el reflex de la nostra societat i atendre aquesta diversitat és 

competència de tot el claustre. 
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Amb la finalitat de garantir una adequada transició dels alumnes entre l’etapa d’educació primària 

i secundària, a principis de juny, es planifiquen unes sessions de coordinació i traspàs d’informació 

amb els tutors de sisè de primària. A aquestes reunions, hi assisteixen la psicopedagoga, la cap 

d’estudis i la coordinadora pedagògica de l’institut, el professorat de sisè de Primària i una  

representant de l’EAP (Equip d’Assessorament Pedagògic). La informació i orientació dóna les 

pautes per configurar els grups de primer d’ESO: equilibri nois/noies, centre de procedència, 

alumnes amb necessitats específiques, lideratges, etc.  

El centre presenta una política d’atenció a la diversitat, sempre que els recursos del centre ho 

permetin, la qual està definida a partir de les següents propostes: grups reduïts  (21-22 alumnes), 

grups flexibles en les matèries instrumentals, adaptacions metodològiques a l’aula ordinària, 

atenció individualitzada, diferents itineraris a 4t d’ESO i, també, el disseny d’un programa de 

diversificació curricular a 4t (projecte Treballa i Estudia). L’objectiu de l’atenció a la diversitat és 

superar les desigualtats dels alumnes i afavorir la cohesió social.  

De 1r a 3r d’ESO, hi ha una optativa programada, impartida pel departament d’orientació i dirigida 

a l’alumnat de NEE, amb una metodologia interdisciplinar per projectes,  que posa la mirada en 

l’assoliment de les competències bàsiques i en el desenvolupament personal i escolar de 

l’alumnat.    

Per a aquells alumnes amb greus dificultats per adquirir i desenvolupar les habilitats bàsiques, es 

procurarà comptar amb personal de suport (vetllador/a), al màxim d’hores setmanals. Aquest 

recurs depèn de la dotació aportada pel Departament d’Ensenyament.  

Els alumnes amb dictamen tenen el seu Pla Individualitzat (PI), revisable durant cada curs. També 

disposen d’adaptacions metodològiques els alumnes que així ho requereixin.  

El departament d’orientació portarà la planificació i seguiment de cada una de les actuacions que 

s’hagin de dur a terme. Aquest comptarà amb la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD), formada 

per el departament d’orientació, un o dos representants de l’equip directiu i el referent de l’EAP. 

L’alumnat que durant el 2n cicle d’ESO es trobi en situació de risc de fracàs escolar i/o 

d’abandonament dels estudis i mostri una bona actitud, es podrà incorporar al programa de 

diversificació curricular Treballa i Estudia (TE) per poder donar una dimensió pràctica/laboral als 

aprenentatges. També s’ha impulsat el projecte Seguim!, adreçat a alumnes de 3r i 4t d’ESO amb 

risc d’abandonament escolar. 

4.6. Avaluació i promoció: 

L’avaluació és contínua, formativa i competencial. Parteix de les capacitats i necessitats 

específiques de l’alumnat i avalua el procés d’aprenentatge de cada alumne i els resultats del seu 

esforç i treball. 

És un estímul al desplegament de les capacitats de l’alumnat, des de la confiança en si mateix i des 

de la valoració dels propis errors com a font valuosa d’aprenentatge i superació.  
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Les activitats d’avaluació i de recuperació i els criteris d’assoliment de les competències bàsiques 

es concreten a les programacions de cada matèria.  

Per a la promoció de curs, s’adopta una visió global tenint en compte l’evolució de l’alumne. La 

repetició de curs es planteja com una oportunitat que només té sentit si es valora que l’alumne 

sabrà aprofitar-la i podrà assolir les competències corresponents, que no ha aconseguit per falta 

de maduració o per poc esforç.  

4.7. La Convivència: 

La convivència és un element fonamental del procés educatiu. Tots els membres de la comunitat 

educativa tenen dret a conviure en un bon clima escolar, i el deure de facilitar-lo amb les seves 

actituds i conducta. 

La convivència parteix del respecte mutu,  la llibertat responsable,  la cooperació i el diàleg. Les 

accions educatives per promoure la convivència es donen en tots els àmbits curriculars. El 

respecte, les actituds i els  hàbits bàsics de convivència intervenen i afavoreixen els aprenentatges.   

Per afavorir la convivència i resoldre els conflictes que es produeixen a l’aula, s’apliquen les 

mesures correctores que consten en les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC).  

La direcció del centre, els alumnes i les famílies signen també una carta de compromís educatiu. 

Les intervencions que el centre porta a terme per resoldre situacions contràries a la convivència 

parteixen d’una anàlisi preventiva i de la gestió positiva dels conflictes, amb la finalitat d’arribar a 

una millora de la conducta i no haver d’adoptar les mesures correctores i sancionadores 

corresponents.  

Mesures de promoció de la convivència: 

 Millorar els hàbits d’ordre de l’alumnat: entrades i sortides del centre i els canvis de classe.  

 Afavorir el respecte entre les persones de la comunitat educativa.  

 Fer un bon ús i respectar el material personal i comunitari.  

 Fomentar la correcta utilització dels espais comuns: pati, passadissos i totes les 

instal·lacions del centre. 

 Portar a terme actuacions per tal d’evitar qualsevol acte perjudicial per a la salut, ja sigui el 

consum de tabac, d’alcohol o de drogues; i fomentar l’alimentació responsable. 
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5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE  

Consell Escolar: òrgan de màxima participació de la comunitat educativa en el govern i la gestió 

del centre. Està format per representants de cada un dels estaments de la comunitat educativa: 

direcció, professorat, alumnat, PAS,  AMPA, famílies i Ajuntament.  

Claustre de professors: òrgan col·legiat format per tot el professorat del centre en igualtat de 

drets i deures segons la responsabilitat del càrrec de cadascú. Debat i consensua la línia 

pedagògica a seguir i aporta propostes per introduir o modificar el Projecte Educatiu.  

Equip Directiu: està format pel director/a, cap d’estudis, secretari/a i coordinador/a pedagògica. 

Es reunirà tres cops setmanalment per fer un seguiment acurat del funcionament del centre i 

mantenir la coordinació amb l’Administració Educativa.  

Consell de direcció: vol assegurar la distribució del lideratge, la coordinació i la cohesió. Està 

format pels membres de l’equip directiu i els coordinadors.  

Equips de coordinació: coordinen i vetllen pel bon desenvolupament de les tasques del 

professorat. Càrrecs de coordinació: caps de departament, coordinadors/es de cicle, 

coordinador/a d’activitats, coordinador/a lingüístic i coordinador/a informàtic. 

Equips docents: són els responsables de portar a terme la tasca educativa. El professorat agrupat 

en departaments didàctics, grups de tutors, equips docents de nivell o de cicle, elabora les línies 

de treball de l’equip, concreta el Projecte Curricular, la programació educativa de les diferents 

àrees i adequa els continguts a les característiques de l’alumnat. 

Tutors/res: Presideixen l’equip docent i en coordinen l’acció tutorial. Són les persones més 

indicades per mantenir una relació continuada amb les famílies.  

Consell de delegats: compta amb els representants dels alumnes elegits de cada curs i els 

representants del sector alumnat al Consell Escolar, és el marc de debat i d’implicació activa en la 

vida del centre.  Trimestralment es reuneixen amb el tècnic/a de joventut de Calldetenes.  

Administració i Serveis: El personal d’administració i serveis està encarregat de la secretaria i la 

consergeria de l’Institut. 

 

6. PROJECTES / PROGRAMES DE CENTRE 

AE art i escola: és un projecte educatiu iniciat per ACVIC, Centre d’Arts Contemporànies i el Centre 

de Recursos Pedagògics d’Osona amb l’objectiu d’impulsar un programa que promou i posa en 

valor la presència de l’art a les escoles. Anualment es presenta una temàtica sobre la qual cada 

centre elabora el seu projecte,  la metodologia a seguir,  els recursos de treball i transmissió 

(vídeo, fotografia ,pintura ...) . Per donar visibilitat al projecte s’organitza una  presentació i 

exposició conjunta amb tots els centres participants. 
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Mobilitzem la Informàtica: és un projecte que forma part del programa mSchools impulsat pel 

Mobile Worl Capital Barcelona amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament. L’objectiu 

principal del projecte és la resolució d’un problema proper a l’alumnat mitjançant el disseny d’una 

aplicació (app) per a dispositius mòbils i el desenvolupament del corresponent prototip. Els 

alumnes treballen de forma col·laborativa, integrant els diferents continguts propis de la matèria 

(programació, edició d’imatge, so i vídeo, disseny web, ...). 

Per la creació de les apps els alumnes poden rebre l’assessorament i suport de professionals en 

actiu d’empreses líders en el sector. Els projectes realitzats es poden presentar al concurs 

mSchools Student Award. 

Impulsem la Robòtica – Tecnologies Creatives a l’aula (CTC): el projecte té per objectiu que 

l’alumnat obtingui coneixements d’electrònica, programació, robòtica i sistemes de control i els 

apliqui per dissenyar, crear i muntar un dispositiu programable o un robot que funcioni amb les 

plaques electròniques Arduino. Vol estimular les vocacions tècniques, l’aprenentatge col.laboratiu 

basat en projectes, experimentació i en l’aplicació de la metodologia STEAM (integra 

coneixements de Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques). 

Consta de diverses fases: Experimentació (pràctiques guiades pel professorat). Creació (projecte 

de l’alumne). Trobada final (Fira de Tecnologia “Cosmocaixa”). 

El projecte proporciona al centre formació i assessorament al professorat, kits i material didàctic 

per realitzar les pràctiques i projectes.  

Cristal·lització a l'Escola: el concurs és una iniciativa de les universitats de Barcelona (UB), 

Autònoma de Barcelona (UAB) i Rovira i Virgili (URV). En aquest projecte de divulgació científica, 

els professors de secundària reben una formació en cristal·lografia a les universitats per poder 

traslladar després la seva experiència a l’aula perquè, els alumnes aprenguin a obtenir cristalls. 

Finalment, s’organitza una jornada que segueix el format d’un congrés científic en què els 

estudiants, per grups, exposen la feina feta i un jurat escull els treballs guanyadors. 

Servei Comunitari: El projecte vol promoure el compromís cívic, l’aprenentatge en l’exercici actiu 

de la ciutadania i la posada en pràctica dels coneixements, habilitats i capacitats de l’alumnat al 

servei de la comunitat. El principal objectiu és desenvolupar la competència social i ciutadana, 

afavorint una actitud crítica i participativa davant la societat. La metodologia aprenentatge-servei, 

converteix als alumnes en protagonistes d’experiències positives que els permetin donar-rebre, 

aprendre-compartir. 

Per portar-lo a terme comptem amb el suport dels Ajuntaments i les escoles de l’entorn. Els 

àmbits de participació són l’intercanvi intergeneracional amb persones grans i nens i nenes de les 

escoles.  
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Proves Cangur: Les proves Cangur (altrament dites International Mathematical Kangaroo o bé 

Kangourou sans frontières) és un concurs preuniversitari de matemàtiques que s'organitza en més 

de 30 països, amb l'objectiu d'acostar les matemàtiques als més joves i intentar despertar el seu 

interès. Les competències que es posen a prova en el Cangur són una combinació entre la lògica i 

les matemàtiques, no únicament el coneixement de fórmules. 

La competició es porta a terme anualment el mes de març. Els alumnes de 1r cicle hi participen 

tots. La participació pels alumnes de 2n cicle és opcional.  

Projecte Treballa i Estudia (TE): Projecte de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i 

L’Ajuntament de Calldetenes, d’atenció a la diversitat de l’alumnat de 2n cicle d’ESO.  

L’objectiu del projecte és donar una resposta satisfactòria a les necessitats d’alguns alumnes que 

presenten una sèrie de dificultats per seguir el ritme normal de les classes i apropar el món 

acadèmic al laboral. Afavorint d’aquesta manera, l’assoliment dels objectius i les competències 

bàsiques de l’etapa i l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.  

Projecte Seguim: El propòsit del projecte és contribuir a disminuir l’abandonament prematur tant 

dels estudi d’ESO com dels estudis post obligatoris. Es treballa la motivació dels participants, 

dotant-los d’eines per orientar-los en la presa de decisions i fomentant l’autoconeixement 

personal. Fent-los també coneixedors del mercat educatiu i laboral de l’entorn.  

Àmbits de treball: Reforç contingut curricular. Mentoria – coach. Orientació formativa. 

Acompanyament familiar.  

Escola Verda: Hem iniciat el procés per rebre el reconeixement per formar part de la xarxa 

d’Escoles Verdes. El projecte sorgeix del compromís de donar suport a tots els centres educatius 

de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives 

que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat. 

Salut i Escola: el programa (PSiE) impulsat pel Departament d'Ensenyament i pel Departament de 
Salut, té la finalitat de millorar la salut dels adolescents mitjançant accions que promocionen 
hàbits saludables,  prevenen  situacions de risc, i ajuden a detectar precoçment  problemes 
relacionats amb la salut. 

El centre compta amb una Consulta Oberta d’un/a professional d’infermeria un dia a la setmana, 
que atén les demanades sobre problemes de salut amb garanties de privacitat, confidencialitat i 
proximitat. 
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7. ÀMBIT DE RELACIONS AMB L’ENTORN 

7.1. Les famílies: 

La comunicació entre el centre i les famílies es vehicula sobretot per correu electrònic, mitjançant 

la plataforma digital iEduca i la pàgina web del centre.   

Les famílies comparteixen amb el centre l’educació de l’alumnat, aquesta responsabilitat s’expressa 

en la carta de compromís educatiu que les famílies, els alumnes i el centre signen al formalitzar per 

primera vegada la matrícula al centre. La finalitat d’aquest compromís és assolir un entorn de 

convivència i de respecte imprescindible per al desenvolupament de les activitats educatives.  

Per treballar de manera coordinada, cal una bona comunicació. El tutor/a és el primer 

interlocutor/a i informarà a les famílies de l’evolució acadèmica i personal dels fill/es. Les 

demandes d’informació de les famílies poden ser ateses de forma presencial sempre que siguin 

prèviament concertades. També es poden utilitzar altres vies: trucada telefònica, durant l’hora 

d’atenció per part del tutor/a, per correu electrònic a través de la plataforma iEduca.  

Les actuacions de participació de les famílies en el centre són:  

 Jornada de portes obertes, per a famílies de nova incorporació. 

 Reunió de famílies de l’alumnat de tots els cursos el mes d’octubre, per explicar 

l’organització, la dinàmica del centre i el conjunt d’activitats previstes al llarg del curs.  

 Entrevistes periòdiques amb el tutor/a individual. 

 Reunions informatives que es programen al llarg del curs, sobretot per les sortides amb 

pernoctació.  

 Xerrades de formació, orientació i divulgació que es porten a terme al centre.  

 Assemblea de famílies per part de l’AMPA. 

 

AMPA: Associació de mares i pares d’alumnes, que realitzen les seves tasques de manera 

voluntària i es reuneixen periòdicament. Entre les tasques que realitza destaquem: gestió de 

llibres, taquilles, activitats extraescolars, col·laboració econòmica en la sortida de cohesió a primer 

d’ESO, en l’activitat de Nadal, millora d’equipaments i instal·lacions, participació en les comissions 

del Consell Escolar i en diverses activitats o iniciatives endegades pel centre.  

La pàgina web del centre, que té enllaçat el compte de Twitter, dóna a conèixer moltes de les 

activitats, iniciatives, convocatòries, cursos, guardons, documents de centre i altra informació que 

pot ser d’interès per a les famílies i per a l’entorn educatiu.  
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7.2. Escoles de primària de l’entorn: 

La relació amb les escoles de primària es duu a terme amb les caps d’estudis i els especialistes de 

les diferents matèries. Durant l’any es fan, com a mínim, 6 reunions i es treballen temes conjunts: 

el tractament de la diversitat, l’ús de les TIC, tècniques d’aprenentatge, coordinació de matèries, 

l’adaptació de l’alumnat a l’institut, etc. 

7.3. Ajuntaments i Consell Comarcal: 

Ajuntaments 

El centre participa en totes les iniciatives municipals que tenen una vessant educativa: Consell 

Escolar municipal, xarxa de debats educatius, col·laboracions amb el Punt Jove, Serveis Socials, 

Projecte Entorn, concurs literari, etc.  

Estreta col·laboració entre les administracions municipals dels pobles adscrits al centre: convenis 

per portar a terme el Servei Comunitari.  

Consell Comarcal 

 Responsable del transport escolar.  

 Des de serveis socials, es gestionen les beques de l’alumnat amb problemes 

socioeconòmics.  

 Programa Desendolla’t (gestió energètica).  

 Projecte Seguim!  

 Projecte de col·laboració del Consell Comarcal amb la Fundació Impulsa (Creacció). 

 Jornades d’orientació acadèmica i professional  “Càpsula”  
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SEGUIMENT DEL PROJECTE EDUCATIU 

El Projecte Educatiu és un document viu. Això n’implica la revisió i actualització sempre que calgui. 

El Consell Escolar és qui n’acaba aprovant la proposta definitiva.  

 

Llistat d’actualitzacions/revisions 

Revisió Data Descripció de la modificació 
Presentació 

Claustre 
Data aprovació 
Consell Escolar 

0 Abril 2008 Projecte Educatiu inicial  -- 17/04/2008 

- Març 2018 Presentació nou Projecte Educatiu Març 2018 -- 

- 
Març - Setembre 

2018 Revisió per departaments -- -- 

1 Setembre 2018 Versió definitiva nou Projecte Educatiu 07/09/2018 08/10/2018 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


