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1. INTRODUCCIÓ: JUSTIFICACIÓ I PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ 

A l’institut Les Margues l’actual equip directiu, del qual jo en formo part com a cap 

d’estudis, va començar a desenvolupar les seves funcions el dia 1 de setembre del 2014 

després de la inesperada jubilació de l’anterior director comunicada per part seva el dia 2 de 

juny. La secretària de la passada junta directiva va assumir el càrrec de directora i em va 

proposar ser cap d’estudis. Tot i ser molt conscient que no és una tasca fàcil, he intentat i 

intento posar a la meva feina la màxima dedicació i compromís personal conscient de la 

responsabilitat que implica el meu càrrec. 

    Enguany és el meu desè any a l’institut Les Margues, un centre el qual es va crear fa 12 anys. 

En aquest moment soc de les professores més antigues de l’institut ja que el claustre ha anat 

variant cada any.  

Aquest projecte que presento neix de la meva vocació professional al món de 

l’ensenyament, de la inquietud i motivació personal a assumir el càrrec de directora i poder 

donar continuïtat en molts aspectes al treball desenvolupat aquests darrers anys amb la il·lusió 

de consolidar i millorar la feina feta fins ara i encarar nous reptes. 

Aquest projecte de direcció ha estat una oportunitat per fer una diagnosi actualitzada 

del centre, per analitzar on som ara, què és allò que funciona, què cal canviar… Els objectius 

presentats es duran a terme de manera progressiva, al llarg dels quatre anys, amb la 

participació de tota la comunitat educativa. La meva voluntat és liderar un projecte de 

consens, engrescador, amb el qual tothom s’hi pugui sentir identificat, il·lusionat i compromès. 

Emmarco aquest projecte de direcció dins la següent normativa: 

 Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, (DOGC 5422, 16-7-2009) 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia de Centres Educatius (DOGC 5686, 5-8-2010) 

 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la Direcció de Centres (DOGC 5753, 11-11-2010) 

 DECRET 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010 (DOGC 6824, 11-11-2010) 

 Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria 
(DOGC 6945, 28-08-2015) 



  

2 
 

 Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema 
educatiu inclusiu (DOGC  7477, 19-10-2017) 

 Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els 
requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria. 

2. TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE: MISSIÓ, VALORS I VISIÓ 

 La missió, valors i visió es troben dins l’actual Projecte Educatiu del Centre, el qual s’ha 

actualitzat el curs 2018-19. Aquest projecte de direcció s’emmarca dins de l’actual projecte 

educatiu tot i que algunes de les propostes portaran implícites unes necessàries revisions. 

3. DIAGNOSI ACTUALITZADA DE L’INSTITUT LES MARGUES 

3.1 HISTÒRIA DE L’INSTITUT LES MARGUES 

L’institut Les Margues és un centre públic que es troba al municipi de Calldetenes, a la 

comarca d’Osona, i ofereix 1r, 2n, 3r i  4t ESO. Inicià la seva tasca educativa el curs 2006-2007 

amb dos grups de 1r ESO en una nau industrial, que va anar adaptant-se a les noves 

necessitats. El centre va anar creixent fins a completar, el curs 2009-2010, l’oferta de tota 

l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria. L’abril del 2014 es va fer el trasllat al nou edifici. El 

dia 29 d’abril de l’any 2016 la Consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, va fer la inauguració 

oficial del centre. Aquest curs, 2018-2019, hi ha 12 grups oficials de 1r a 4t ESO, amb 302 

alumnes matriculats.  

3.2 HORARI DEL CENTRE  

 L’horari dels alumnes a l’institut Les Margues és de 8:00 a 14:30. Es fan dos patis d’un 

quart d’hora cada un (10:00-10:15 i 12:15-12.30). Les tardes de dilluns, dimarts i dimecres el 

centre també està obert pels alumnes que fan extraescolars. 

3.3 COMUNITAT EDUCATIVA DE L’INSTITUT LES MARGUES 

 El curs 2018-19 la comunitat educativa de l’institut Les Margues està formada per 302 

alumnes, les seves famílies, 31 professors, el personal d’Administració i Serveis (dos conserges 

i un administratiu), els Ajuntaments dels pobles d’on provenen la majoria de l’alumnat, agents 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7659/1685428.pdf
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externs (una assessora psicopedagògica externa, una representant del centre de recursos, una 

treballadora social, un assessor ELIC i una fisioterapeuta) i l’Administració. 

3.3.1 Alumnat 

 

 

 Com es pot observar en el gràfic 1, l’alumnat de l’institut Les Margues prové 

majoritàriament dels pobles de Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta i Calldetenes.  

 Més del 90% de l’alumnat té famílies catalano-parlants i la llengua del pati és el català. 

L’índex d’alumnes del centre que tenen nacionalitat estrangera està molt per sota de la 

mitjana de Catalunya. 

 

3.3.2 Famílies 

 Des del centre som conscients que la implicació de les famílies en l’educació dels seus 

fills és primordial. Per tant, s’intenta facilitar aquesta intervenció. A través de la plataforma i-
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educa es comunica  diàriament a les famílies les absències, els retards, les faltes de deures, les 

incidències, les expulsions, les observacions que posa el professorat, etc. En cas d’absència a 

primera hora del matí, si no s’ha justificat la falta d’assistència prèviament, es comunica a les 

famílies a través d’un correu electrònic. Malauradament, però, l’ús d’aquesta plataforma té 

alguns inconvenients: té un elevat cost econòmic, no sempre funciona, el servei tècnic no és 

prou eficaç i no tot el professorat ni totes les famílies en treuen prou profit. 

 A cada curs, tal com contempla la Llei d’Educació, cada família s’entrevista com a 

mínim una vegada amb el tutor o cotutor del grup del seu fill. A part d’aquest contacte, a la 

reunió de principis de curs els tutors donen els seus correus electrònics perquè les famílies s’hi 

puguin posar en contacte sempre que ho desitgin. 

 A 1r ESO  es dona a les famílies una carta de compromís educatiu. 

En general, el nivell sòcio-econòmic de les famílies del centre és mitjà, mitjà alt. Tot i 

així les famílies que tenen dificultats econòmiques en el centre han anat augmentant en els 

darrers anys i el curs 2017-18 han estat lleugerament superiors en comparació amb els altres 

centres de la mateixa tipologia de Catalunya.  

 

3.3.2.1 AMPA 

 El curs 2015-16 es va aconseguir tenir la totalitat de famílies del centre associades a 

l’AMPA i aquest fet s’ha mantingut els cursos 2017-18 i 2018-19. L’AMPA es mostra molt 

col·laboradora i facilita ajuda humana, material i econòmica sempre que és possible. 
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Malauradament, però, són poques les famílies que participen en les activitats proposades per 

l’AMPA. 

 L’AMPA és l’encarregada de gestionar, a través de l’empresa Iddink, la reutilització dels 

llibres de text. De totes maneres, no totes les famílies ni tot el professorat està d’acord amb 

aquest sistema ja que els llibres no sempre estan en bones condicions i el cost que tenen és, 

malgrat els llibres ser de segona mà, força elevat. L’AMPA també gestiona les extraescolars i el 

servei dels armariets dels alumnes. 

3.3.3 Professorat 

 

 Com es pot observar en el gràfic 4, el centre no compta amb una plantilla gaire estable 

ja que hi ha una bona part de professorat que no és definitiu. 

 Els càrrecs del professorat estan distribuïts de la següent manera: 4 membres a l’equip 

directiu, 2 coordinadors de cicle, 2 coordinadors d’informàtica, 1 coordinadora d’activitats i 

serveis escolars, 1 coordinador de prevenció de riscos laborals, 1 coordinadora lingüística, 14 

tutors i 19 cotutors. 

 Tots aquests càrrecs tenen complement econòmic i reducció lectiva, excepte els 

cotutors. Tot el professorat del centre és tutor o cotutor. 

 Durant els cursos 2016-17 i 2017-18 no es va fer cap curs de formació pel professorat 

en el centre. El curs 2018-19 s’han fet 3 sessions de formació sobre l’avaluació competencial. 
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3.3.4 Agents externs  

 La relació amb els Ajuntaments de tots els pobles d’on provenen els alumnes és molt 

fluïda. Gràcies a una dotació econòmica important que els Ajuntaments van fer en un termini 

de tres anys, es va poder anar digitalitzant l’institut. De totes maneres, cal tenir previst que 

aquest equipament requereix un manteniment constant i una renovació freqüent. 

 El centre compta amb el recurs d’una assessora psicopedagògica (EAP) generalment un 

cop cada quinze dies i, sota demanda amb dates acordades, un assessor ELIC, una treballadora 

social, una representant del centre de recursos d’Osona i una fisioterapeuta. Durant els cursos 

2017-18 i 2018-19 el centre també ha comptat amb l’assessorament del CRETDIC. 

 L’administració està representada per una inspectora educativa, la qual supervisa i 

garanteix la legalitat i la legitimitat de les activitats del centre i és la responsable de transmetre 

a les autoritats educatives les necessitats i peticions que des del centre se li plantegen.  

3.4 OFERTA EDUCATIVA 

 L’institut Les Margues ofereix els quatre cursos de l’Ensenyament Secundari Obligatori. 

La distribució de les matèries i el còmput d’hores de cada una és el que marca la LOMCE.  Les 

optatives que s’ofereixen en el curs 2018-19 són les següents: 

1r ESO alemany, lectura i informàtica 

2n ESO cultura clàssica, emprenedoria (programació i robòtica), anglès avançat i anglès 
de reforç 

3r ESO alemany, anglès avançat, avancem amb les steam, ritme pur i dur i projectes 

4t ESO cultura clàssica, física i química, economia i emprenedoria; biologia i geologia, 
filosofia, tecnologia i arts escèniques i dansa; alemany, informàtica, educació 
visual i plàstica i cultura científica 

 

 Els crèdits de síntesi es realitzen durant l’última setmana de curs i els projectes de 

recerca de 4t ESO es fan durant l’any.  

3.5 ORGANITZACIÓ CURRICULAR 

Aquesta és l’organització curricular del curs 2018-19: 
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1r ESO 

Els alumnes estan dividits en 3 grups: A, B i C. El repartiment dels alumnes per grups a 

1r ESO es fa d’acord amb les indicacions que les mestres de 6è de primària traspassen a 

l’institut. Hi ha 23 alumnes als grups A i B i 24 al grup C. A les matèries de llengua catalana, 

llengua castellana, matemàtiques i llengua anglesa els alumnes estan dividits en 4 grups (A, B, 

C i reforç). El grup de reforç és pels alumnes que presenten més dificultats d’aprenentatge en 

aquestes matèries. La majoria d’aquests alumnes tenen un greu retard d’aprenentatge. 

2n ESO 

Els alumnes estan dividits en 4 grups: A, B, C i D. En el grup A hi ha 19 alumnes, en el 

grup B n’hi ha 21, en el C són 20 i el grup D consta de 22 alumnes. A les matèries de llengua 

catalana, llengua castellana, matemàtiques i llengua anglesa els alumnes estan dividits en 5 

grups (A, B, C, D i Reforç). Com a 1r ESO, en el grup de reforç hi van aquells alumnes que 

presenten més dificultats d’aprenentatge. 

3r ESO 

Els alumnes estan dividits en 4 grups: A, B, C i D. A cada grup hi ha 22 alumnes excepte 

a 3r B que n’hi ha 21. A 3r ESO a les matèries de llengua catalana, llengua castellana, 

matemàtiques i llengua anglesa també comptem amb un grup de reforç pels alumnes de 

necessitats educatives especials. 

4t ESO 

Els alumnes estan dividits en 3 grups: A, B i C. En el grup A hi ha 22 alumnes, en el B 

n’hi ha 21  i en el grup C n’hi ha 20.  En el grup B a les matèries de llengua catalana, llengua 

castellana, matemàtiques i llengua anglesa es divideixen en dos nivells. És a dir, hi ha un grup 

de reforç pels alumnes amb necessitats educatives especials i un altre que segueixen el 

currículum ordinari sense adaptacions curriculars. 

3.6 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Cada quinze dies es reuneix la comissió d’atenció a la diversitat per parlar, discutir i 

prendre decisions sobre diverses qüestions que afecten els alumnes amb necessitats 

educatives i/o socials del centre. 

El gràfic següent mostra l’índex d’alumnat del centre amb Plans Individuals. 
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Tal com es pot observar en el gràfic 5, el curs 2017-18 el número de plans individuals 

en el centre és significativament més elevat que els anys anteriors. Per tant, es detecta que hi 

ha hagut un treball més intens per aconseguir fer plans individuals a tots els alumnes que ho 

requereixen. De totes maneres, des del departament d’orientació es considera que s’ha de 

valorar més profundament si abans de fer els plans individuals s’han aplicat totes les mesures 

universals possibles. Es considera necessari també marcar una data de signatura dels plans 

individuals tal com especifica el Decret 150/2017. 

Per atendre la diversitat, a part dels grups de reforç a cada nivell , en el centre també 

tenim organitzades hores d’atenció individual per part de les psicopedagogues a alumnes de 

necessitats educatives especials. A més a més, a 3r i a 4t ESO tenim matèries optatives per 

alumnes amb NEE per ajudar-los a reforçar les matèries instrumentals i les tècniques d’estudi. 

Durant el curs 2018-2019 el centre compta també amb 31h setmanals d’una auxiliar 

d’educació especial que fa de suport a les classes en les quals hi ha alumnes amb necessitats 

educatives especials que requereixen l’assistència d’una vetlladora. 

Alguns anys a 4t ESO s’ha portat a terme el projecte “Treballa i Estudia”. Aquest 

projecte és per a alumnes que presenten desmotivació per estudiar i, per tant, que els perilla 

l’obtenció del graduat. Consisteix en anar unes hores a la setmana a ajudar a la gent de la 

brigada del poble amb el seu treball diari, a la llar d’infants a ajudar les mestres o a l’arxiu 
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municipal a col·laborar amb les tasques que hi fa la persona que hi treballa. Depèn del perfil de 

l’alumne se li assigna un lloc o un altre.  

El següent gràfic mostra el % d’alumnes que hi ha participat en els darrers anys. Durant 

els cursos 2016-17 i 2017-18 cap alumne hi va participar. 

 

3.7 RESULTATS ACADÈMICS 

 Tal com s’indica a l’informe AVAC, els resultats de centre són bons ja que l’índex de 

promoció d’alumnes de cada curs està per sobre de la mitjana de centres de la mateixa 

tipologia i els resultats de les proves externes de 4t ESO també són molt bons. 

Com es pot veure en el gràfic següent, la gran majoria d’alumnes superen el curs cada 

any ja que el percentatge d’alumnes que promocionen de curs sempre és superior al 90%. 

 

 En el gràfic 8 podem observar com la gran majoria d’alumnes superen les proves 

externes de 4t ESO. En general, els resultats en les diferents matèries tenen una tendència 

ascendent des del curs 2014-15.  
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A l’annex 2 es pot trobar una descripció detallada dels resultats de les proves externes 

del curs 2017-18. 

El següent gràfic ens mostra l’evolució dels resultats de les proves internes. En general,  

són lleugerament inferiors als resultats de les proves externes. Per tant, el nivell d’exigència de 

les proves internes és elevat. 

 

En el gràfic 10 podem observar l’índex d’alumnes que es troben a la franja alta de 

resultats en les proves externes: 
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 Tal com es pot veure en el gràfic, el número d’alumnes que es troba a la franja alta va 

anar augmentant lleugerament o significativament en cada matèria els cursos 2015-16 i 2016-

17 respecte el curs 2014-15. Malgrat això, observem com el curs 2018-19 el percentatge 

d’alumnes que es troben a la franja alta ha disminuït en cada matèria. En les matèries de 

llengua castellana i matemàtiques, tal com es pot veure en els gràfics de l’annex 2, ens trobem 

per sota de la mitjana de Catalunya. 

En definitiva, podem concloure que, malgrat tenir uns resultats de centre globalment 

satisfactoris, es veu la necessitat d’introduir un treball de centre de caire competencial més 

profund a les aules per tal d’augmentar el número d’alumnes que es troba a la franja alta i 

disminuir els que es troben a la franja baixa. 

3.8 ABANDONAMENT D’ESTUDIS 

 

 En el gràfic 11 podem observar com l’abandonament dels estudis no és un problema 

molt significatiu en el centre però s’ha de treballar per reduir-lo al màxim que es pugui i evitar 

que en algun curs, com el del 2014-2015 o 2016-17, el problema s’accentuï. 

3.9 EXTRAESCOLARS 

L’AMPA organitza extraescolars per preparar els exàmens oficials de la Universitat de 

Cambridge (KET, PET i FCE), de robòtica i de reforç de matemàtiques, anglès i català. De totes 

maneres, un percentatge molt baix d’alumnes participen en aquestes activitats. El curs 2018-

19 només 27 alumnes dels 302 matriculats en el centre fan extraescolars. 
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3.10 PROJECTES DE CENTRE , CONCURSOS EN ELS QUALS PARTICIPA I INTERCANVIS 

 Durant el curs 2017-18 el centre va participar en els següents projectes i concursos:  

PROJECTES CONCURSOS 

Seguim Premis literaris Àngels Viladomat i Antoni Pous 

Mobilitzem la informàtica Premis literaris Ajuntament de Gurb 

Tecnologies creatives a l’aula Premis literaris de Calldetenes 

Escola verda Concurs Ràdio Taradell 

 

Durant sis cursos el departament de llengües estrangeres va organitzar intercanvis 

amb instituts d’Holanda, Irlanda i Alemanya. Durant els cursos 2016-17 i 2017-18 no hi va 

haver cap professor del departament que volgués agafar la responsabilitat d’organitzar-ne un. 

El motiu és el malestar que es genera en el centre per la modificació horària que es fa de 

l’horari lectiu dels alumnes que hi participen i també la poca predisposició de la resta de 

professorat del centre pel que fa a l’acompanyament de sortides i altres activitats. Malgrat tot, 

enguany s’ha intentat tornar-ne a planificar un i, en principi, està previst que es faci el mes de 

maig. 

3.11 RELACIÓ AMB LES ESCOLES DE PRIMÀRIA 

 El centre manté contactes regulars amb les escoles de primària: reunions entre les 

caps d’estudis, trobades amb els/les especialistes de cada matèria de cada centre, la visita dels 

alumnes de 6è de primària a l’institut Les Margues abans de les preinscripcions... A més a més, 

alguns alumnes de 3r ESO van a fer pràctiques del servei comunitari a les escoles. Per exemple,  

els alumnes de l’optativa d’anglès avançat de 3r ESO hi van a fer de mestres d’anglès: 

ensenyen anglès als alumnes de primària a través de diversos jocs que ells els preparen. 

3.12 RELACIÓ AMB ELS INSTITUTS DE VIC 

 Quan els alumnes acaben 4t ESO a l’institut Les Margues, normalment segueixen els 

seus estudis post obligatoris als centres educatius de Vic. És per això que a finals del 2n o a 

principis del 3r trimestre, un/a representant de cada institut públic normalment ve al centre a 
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fer una xerrada als alumnes de 4t ESO per explicar-los l’oferta acadèmica que s’ofereix des del 

seu centre. 

3.13 LLISTAT D’AMENACES, OPORTUNITATS, FORTALESES I DEBILITATS DEL CENTRE 

 L’annex 1 consta del buidatge de factors interns i externs favorables i desfavorables 

que he utilitzat per planificar els objectius i les línies d’actuació d’aquest projecte de direcció.  

4. OBJECTIUS A ASSOLIR I ACTUACIONS PREVISTES 

Durant els quatre anys que contempla aquest Projecte de Direcció em proposo quatre 

objectius. Els dos primers objectius són els que estan marcats pel Departament d’Educació. 

En primer lloc, Millorar els resultats educatius. És a dir, un objectiu enfocat a assolir 

l’excel·lència i la qualitat en l’educació. 

En segon lloc, Millorar la cohesió social. És a dir, treballar per aconseguir la 

comunicació activa i responsable entre tots els membres de la comunitat educativa i  la 

transmissió i consolidació dels valors propis d’una societat democràtica des del centre. 

El tercer i el quart objectiu me’ls plantejo jo personalment després d’haver analitzat i 

reflexionat sobre les necessitats que considero més urgents de satisfer pel centre. 

Així doncs el tercer objectiu és Revisar i actualitzar els documents de centre. 

Com ja he dit a l’inici, l’institut Les Margues és un centre jove, té 12 anys d’història, i 

encara li falta consolidar els documents de centre per tenir ben concretat per escrit tot allò 

que es fa en el centre (les activitats planificades, els acords que es prenen, els criteris que es 

fan servir, etc.) i, així, evitar la improvisació i les rutines, actuar amb més coherència funcional, 

coordinar tots els membres de la comunitat educativa i gestionar el centre d’una manera 

eficaç i eficient. 
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    Finalment, el quart objectiu que em plantejo és ampliar l’oferta educativa del 

centre amb cicles formatius i/o amb el Batxillerat Internacional. 

Pel que fa als cicles, s’haurà de valorar quines especialitats són més adients pel centre. Quant 

al batxillerat, he optat per aquesta modalitat per diversos motius:  

- Es tracta d’un programa que suposa una alta qualitat educativa. Té com a objectiu formar 

alumnes que siguin capaços de participar de manera eficaç en una societat cada cop més 

exigent, complexa, diversa, globalitzada i que evoluciona ràpidament. 

- Hi ha pocs centres de titularitat pública que ofereixin aquesta opció. A la Catalunya central no 

hi ha cap centre públic on es pugui cursar (enguany només es pot obtenir aquesta titulació a 

Barcelona, Girona, Reus i Lleida). Per tant, seria una possibilitat per disposar d’un programa 

preuniversitari d’alta qualitat, d’oferta pública única a la Catalunya central i s’ompliria així un 

buit educatiu. 

- Crec que seria una bona manera perquè el centre aconseguís un caràcter propi. És un centre 

jove (12 anys) i, per tant , en comparació amb els que té al voltant encara li manca singularitat 

i també prestigi. 

- Considero que pot representar un repte per la comunitat educativa Les Margues i així polir 

algunes de les debilitats actuals que indico a l’annex 1, concretament la 1, 2, 3, 6 i 7.  

A continuació, es desglossen els quatre objectius plantejats: 

OBJECTIU 1: MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

Descripció: Elaboració d’estratègies que permetin millorar l’aprenentatge de l’alumnat i 
l’assoliment de competències bàsiques 

Responsable de l’objectiu: Directora TEMPORITZACIÓ 
(any) 

Estratègia 1: Millora de la competència lingüística 

1r 2n 3r 4t 

Responsable de 
l’estratègia:  

Cap d’estudis  

Recursos Humans: Cap de departament de llengües , coordinadora LIC i 
AMPA 

Actuació 1 Establir un pla d’actuació a partir dels resultats de les 
proves externes de 4t ESO 
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Actuació 2 Fomentar el treball competencial     

Actuació 3 Treballar i avaluar l’expressió i la comprensió oral i 
escrita en totes les activitats internes i externes de tots 
els àmbits (debats, exposicions, tests de comprensió...) 

    

Actuació 4 Disposar d’una biblioteca. Dotar-la de llibres i revistes 
d’interès pels alumnes com també de portàtils, tablets , 
e-books... 

    

Actuació 5 Elaborar un pla lector que impliqui llegir cada dia 20 
minuts i/o fer una activitat alternativa relacionada amb 
la lectura 

    

Actuació 6 Seguir amb la coordinació amb les escoles de primària i 
promoure la coordinació amb els instituts de batxillerat 

    

Actuació 7 Oferir classes extraescolars del nivell C2 de català     

Estratègia 2: Impuls per l’aprenentatge de les llengües estrangeres 

1r 2n 3r 4t 

Responsable de 
l’estratègia:  

Cap d’estudis  

Recursos Humans: Cap de departament de llengües estrangeres, 
coordinadora pedagògica, coordinador informàtic, 
coordinadora d’activitats, comissió projectes 
internacionals, secretari, Ajuntaments  i AMPA 

Actuació 1 Establir un pla d’actuació a partir dels resultats de les 
proves externes de 4t ESO 

    

Actuació 2 Fomentar el treball competencial     

Actuació 3 Seguir oferint optatives d’anglès avançat a 2n i 3r ESO     

Actuació 4 Oferir el francès com a segona llengua estrangera en 
tots els cursos  

    

Actuació 5 Formar part del GEP (Grup d’Experimentació del 
Plurilingüisme) 

    

Actuació 6 Continuar organitzant l’estada a Tossa de Mar amb 
monitors irlandesos a 1r ESO 

    

Actuació 7 Seguir el projecte de lectura en anglès a 2n ESO     

Actuació 8 Promoure experiències formatives a l’estranger      

Actuació 9 Oferir la proposta de vincular el viatge de 4t ESO a les 
llengües estrangeres. 

    

Actuació 10 Incentivar els alumnes perquè és presentin a les proves 
d’obtenció del certificat B1 en llengua anglesa a la EOI 

    

Actuació 11 Seguir oferint extraescolars per preparar els alumnes 
pels exàmens de Cambridge (KET, PET i FCE) i classes de 
reforç d’anglès  

    

Actuació 12 Oferir classes extraescolars d’alemany     

Actuació 13 Organitzar activitats (teatre, actuacions musicals, 
monòlegs, recital de textos...) en els festivals de centre 
en llengua anglesa 

    

Actuació 14 Millorar el domini de la llengua anglesa del professorat 
d’altres matèries 

    

Actuació 15 Crear un concurs literari en llengua anglesa obert a la 
participació d’altres instituts 

    

Actuació 16 Seguir amb la coordinació amb les escoles de primària i 
promoure la coordinació amb els instituts de batxillerat 

    

Actuació 17 Equipar l’aula d’idiomes amb ordinadors fixos     

Estratègia 3: Millora de la competència cientificotecnològica i 1r 2n 3r 4t 



  

16 
 

matemàtica 

Responsable de 
l’estratègia:  

Cap d’estudis 

Recursos Humans: Cap de departament científic-tecnològic, cap de 
departament de matemàtiques i secretari 

Actuació 1 Establir un pla d’actuació a partir dels resultats de les 
proves externes de 4t ESO 

    

Actuació 2 Fomentar el treball competencial     

Actuació 3 Treballar textos científics i periodístics que ajudin els 
alumnes a millorar l’apartat “Explicacions de fenòmens 
naturals i tecnològics utilitzant el coneixement científic 
i tecnològic”. 

    

Actuació 4 Millorar la metodologia de treball al laboratori i 
afavorir l’aprenentatge a través de l’experimentació i 
l’autonomia de l’alumne 

    

Actuació 5 Participar en el programa ciències i societat de la 
Universitat de Vic 

    

Actuació 6 Disposar d’un laboratori de Biologia i Geologia i un de 
Física i Química 

    

Actuació 7 Establir un pla de renovació de material imprescindible 
per l’àrea científico-tecnològica  

    

Actuació 8 Potenciar les activitats complementàries i extraescolars 
relacionades amb les matemàtiques (proves cangur, 
foto matemàtica...) 

    

Actuació 9 Seguir amb la coordinació amb les escoles de primària i 
promoure la coordinació amb els instituts de batxillerat 

    

Estratègia 4: Millora de la competència digital 1r 2n 3r 4t 

Responsable de 
l’estratègia:  

Secretari 
    

Recursos Humans: Comissió TAC, caps de departaments, coordinadora 
pedagògica, AMPA, Ajuntaments 

    

Actuació 1 Millorar la xarxa wifi del centre     

Actuació 2 Disposar de més ordinadors fixos, portàtils i tauletes 
digitals 

    

Actuació 3 Aplicar i avaluar les TIC en activitats de tots els àmbits     

Actuació 4 Implantar la plataforma Google Apps for Education     

Actuació 5 Fomentar l’ús de l’entorn virtual d’aprenentatge 
(moodle, Google classroom...) 

    

Actuació 6 Oferir cursos de formació digital pel professorat en el 
centre 

    

Estratègia 5:  Millora de l’atenció educativa inclusiva i de qualitat per 
a tot l’alumnat 

1r 2n 3r 4t 

Responsable de 
l’estratègia:  

Coordinadora pedagògica 

Recursos Humans: Cap d’estudis, caps de departament, tutors, 
coordinadors de cicle, psicopedagogues, CAD, comissió 
pedagògica, Ajuntaments i  AMPA 

Actuació 1 Atendre la diversitat en funció de les característiques 
de cada situació i promoció. 

    

Actuació 2 Identificar les capacitats i habilitats de tots els alumnes 
per donar valor els seus èxits de dins i de fora de 
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l’institut. 

Actuació 3 Intervenir des de començament de curs mitjançant 
l’acció de les orientadores amb els alumnes amb NEE i 
les seves famílies.  

    

 Actuació 4 Assignar la tutoria individual dels alumnes amb més 
NEE del centre a les psicopedagogues. 

    

Actuació 5 Prioritzar criteris heterogenis per a l’agrupació de 
l’alumnat.  

    

Actuació 6 Dissenyar activitats d’aula que fomentin les diferents 
intel·ligències 

    

Actuació 7 Coordinar les adaptacions curriculars i d’avaluació dels 
alumnes amb NEE en totes les matèries entre les 
psicopedagogues i el professorat 

    

Actuació 8 Prioritzar mesures facilitadores de l’atenció a la 
diversitat dins de l’aula ordinària amb una orientació 
inclusiva (dos docents a l’aula, desdoblaments, treball 
competencial i cooperatiu, suports tecnològics dins de 
l’aula,  projectes...) 

    

Actuació 9 Organitzar i revisar amb flexibilitat al llarg de tot el curs 
els recursos de suport de què disposa el centre perquè 
siguin el més eficaços possibles i ajudin l’alumnat a 
esdevenir aprenents autònoms 

    

Actuació 10 Avaluar l’alumnat d’una manera global, contínua i 
diferenciada 

    

Actuació 11 Facilitar l’assistència de les psicopedagogues a les 
reunions de tutors 

    

Actuació 12 Elaborar plans individuals per a tots aquells alumnes 
que es troben en un dels casos que contempla l’article 
12 del Decret 150/2017 

    

Actuació 13 Signar els plans individuals com a molt tard dos mesos 
després d’haver-se’n detectat la necessitat 

    

Actuació 14 Organitzar una reunió trimestral per repassar i 
actualitzar els plans individuals 

    

Actuació 15 Organitzar reunions d’equips docents per elaborar el 
consell orientador de cada alumne/a  

    

Actuació 16 Seguir preveient mesures de flexibilització d’horari per 
a casos greus de desmotivació i risc d’abandonament, 
d’acord amb l’Administració (Projectes “Treballa i 
Estudia” i “Seguim”) 

    

Actuació 17 Organitzar un pla de diversificació curricular per 
alumnes de 3r i 4t ESO 

    

Actuació 18 Seguir treballant el Pla d’Entorn amb els Ajuntaments 
perquè donin suport legal a les possibles estades a 
empreses i entitats als alumnes de 3r i 4t ESO. 

    

Actuació 19 Continuar oferint classes extraescolars de reforç de 
llengües i matemàtiques però establint una coordinació 
entre el professorat del centre i el professorat 
d’extraescolars 

    

Actuació 20 Demanar l’assistència dels tutors de 1r ESO al traspàs 
de primària a secundària 

    

Actuació 21 Oferir una optativa anual pels alumnes amb  NEE     
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OBJECTIU 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

Descripció: Millorar la qualitat de les relacions interpersonals entre els diferents membres de 
la comunitat educativa en un ambient acollidor, participatiu i solidari. 

Responsable de l’objectiu: Directora TEMPORITZACIÓ 
(any) 

Estratègia 1: Millora de la implicació de l’alumnat en el centre i en 
l’entorn 

1r 2n 3r 4t 

Responsable de 
l’estratègia:  

Coordinadora pedagògica 

Recursos Humans: alumnat, coordinadors de cicle, professor de música, 
comissió pedagògica, comissió projecció externa i 
AMPA 

Actuació 1 Organitzar reunions periòdiques amb els representants 
del consell de delegats amb la coordinadora pedagògica 
i cap d’estudis 

    

Actuació 2 Realitzar enquestes on els alumnes puguin avaluar les 
activitats fetes durant el curs i transmetre el seu grau 
de satisfacció i benestar del centre. 

    

Actuació 3 Promoure la participació d’alumnes a concursos, 
projectes d’àmbit nacional i/o internacional per 
potenciar el sentiment de pertinença al centre 

    

Actuació 4 Organitzar una tutorització d’alumnes de 2n cicle a 
alumnes de 1r cicle. 

    

Actuació 5 Recollir i executar, sempre que sigui possible, propostes 
per millorar les aules, passadissos... 

    

Actuació 6 Oferir una activitat extraescolar esportiva en el centre 
“Les Margues Running Club”. 

    

Actuació 7 Proporcionar a l’alumnat material propi del centre 
(samarreta, carpeta, penja claus...) 

    

Actuació 8 Formar una coral amb alumnes de l’institut     

Actuació 9 Incentivar la col·laboració de l’alumnat en el 
manteniment i supervisió de l’ordre i la neteja del 
centre 

    

Actuació 10 Impulsar l’elaboració de projectes de recerca 
relacionats amb l’entorn del centre 

    

Actuació 11 Col·laborar en les revistes dels pobles     

Actuació 12 Celebrar el 15è aniversari de l’institut     

Estratègia 2: Millora de la participació de les famílies en el procés 
educatiu dels seus fills i filles 

1r 2n 3r 4t 

Responsable de 
l’estratègia:  

Directora 

Recursos Humans: cap d’estudis, coordinadora pedagògica, comissió 
pedagògica, comissió projecció externa, coordinadora 
d’activitats,  famílies i AMPA 

Actuació 1 Refer la  carta de compromís educatiu i donar-li més 
valor  

    

Actuació 2 Dinamitzar, actualitzar la pàgina web del centre perquè 
sigui un mirall del que passa en el centre. 

    

Actuació 3 Al mes de juliol penjar a la pàgina web tota la 
informació significativa per l’inici del curs (material 
necessari, llibres, instruccions del primer dia...) 
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Actuació 4 Fer les reunions de famílies el mes de setembre     

Actuació 5 Posar a disposició de les famílies un apartat de la 
pàgina web 

    

Actuació 6 Realitzar preavaluacions al 1r trimestre a tots els cursos 
i enviar un informe a les famílies 

    

Actuació 7 Organitzar un calendari de xerrades orientades a 
família i professorat 

    

Actuació 8 Organitzar reunions periòdiques AMPA i Equip Directiu     

Actuació 9 Convidar les famílies a visitar exposicions de treballs en 
el centre fetes pels alumnes  

    

Actuació 10 Convidar les famílies a un festival d’alumnes per Nadal 
en benefici de la Marató de TV3  

    

Actuació 11 Potenciar la difusió de l’AMPA per augmentar el 
nombre de famílies que en formen part 

    

Actuació 12 Planificar un protocol d’acollida per a l’alumnat i les 
seves famílies que s’incorporen durant el curs i un 
protocol de comiat 

    

Actuació 13 Realitzar enquestes d’opinió a les famílies per tenir 
constància del grau de satisfacció de l’institut 

    

Estratègia 3:  Educació de l’alumnat en la coeducació i la igualtat de 
gènere per tal que tothom se senti respectat en igualtat 
d’oportunitats. 

1r 2n 3r 4t Responsable de 
l’estratègia:  

Cap d’estudis 

Recursos Humans: Coordinadora pedagògica, coordinadors de cicle, caps 
de departament i comissió convivència 

Actuació 1 Crear una comissió de convivència     

Actuació 2 Elaborar un projecte de convivència     

Actuació 3 Transmetre unes normes molt clares de convivència, 
d’hàbits de treball i actitud des de 1r ESO 

    

Actuació 4 Treballar la prevenció del bullying i el cyberbullying des 
de diferents àmbits. 

    

Actuació 5 Fomentar la comprensió i el respecte pel drets humans     

Actuació 6 Utilitzar materials que estimulin una visió no sexista de 
la realitat que ens envolta 

    

Actuació 7 Transmetre la diversitat com una font d’enriquiment 
personal i d’aprenentatge 

    

Actuació 8 Programar xerrades, tallers i activitats per treballar la 
coeducació i la igualtat de gènere 

    

Estratègia 4:  Coordinació i cohesió eficaç del professorat 

1r 2n 3r 4t 

Responsable de 
l’estratègia:  

Directora 

Recursos Humans: Cap d’estudis, coordinadora pedagògica, secretari, 
coordinadors de cicle, caps de departament, 
coordinadora activitats, comissió pedagògica i comissió 
TAC 

Actuació 1 Proporcionar al professorat un entorn de treball 
participatiu i motivador que faciliti la seva implicació en 
el centre 

    

Actuació 2 Elaborar un pla d’acollida pels nous membres de la 
comunitat educativa a inici de curs i pel personal que 
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s’incorpora al llarg del curs. 

Actuació 3 Proporcionar el primer dia  de curs a tot el professorat 
els contactes de tot el personal del centre i les 
instruccions del curs. 

    

Actuació 4 Establir línies d’actuació conjuntes i consensuades que 
facin més efectiva la tasca educadora a través de 
comissions... 

    

Actuació 5 Coordinar les programacions dels diferents àmbits     

Actuació 6 Consensuar rúbriques d’avaluació     

Actuació 7 Impulsar projectes interdisciplinaris     

Actuació 8 Millorar l’eficàcia de les reunions, tenint ordres del dia, 
comunicant-los amb antelació als assistents i elaborant 
actes de totes les reunions 

    

Actuació 9 Organitzar reunions de professorat per compartir 
experiències educatives 

    

Actuació 10 Organitzar reunions a finals de curs per revisar el grau 
d’assoliment dels objectius de la PGA i poder expressar 
inquietuds i fer propostes pel proper curs 

    

Actuació 11 Elaborar una enquesta perquè el professorat pugui 
expressar el seu grau de satisfacció i benestar en el 
centre 

    

Actuació 12 Tenir al drive un full de seguiment intern per a cada 
alumne del centre des de 1r fins a 4t ESO perquè tot el 
professorat hi pugui fer constar tota la informació que 
es cregui convenient de cada alumne/a al llarg de la 
seva estada a l’institut 

    

Actuació 13 Elaborar un Pla de Comunicació de Centre     

Actuació 14 Promoure el treball en xarxa dins el centre i amb altres 
centres i serveis del territori 

    

Actuació 15 Impulsar la formació d’equips de treball en el claustre 
per treballar diferents aspectes de l’institut 

    

Actuació 16 Utilitzar la plataforma Google Apps for Education     

Actuació 17 Fomentar la formació permanent del professorat 
(anglès, ACTIC, atenció a la diversitat, treball 
competencial…) 

    

Actuació 18 Organitzar una sortida anual extra lectiva fora del 
centre pel professorat (teatre, museu...) 

    

Estratègia 5:  Millora de l’eficàcia i eficiència de les tasques del 
personal no docent 

1r 2n 3r 4t Responsable de 
l’estratègia:  

Secretari 

Recursos Humans: Personal PAS 

Actuació 1 Millorar la gestió acadèmico-administrativa     

Actuació 2 Establir un calendari de reunions mensuals per fer un 
seguiment de les tasques dels conserges, administració 
i personal de neteja  

    

Actuació 3 Elaborar un registre d’incidències tècniques del centre     

Actuació 4 Revisar periòdicament els plans d’actuacions del PAS     

Actuació 5 Organitzar l’arxiu físic per a un eventual dipòsit de la 
documentació a l’arxiu comarcal d’Osona 

    

Actuació 6 Implantar l’arxiu digital     
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OBJECTIU 3: REVISAR I ACTUALITZAR ELS DOCUMENTS DE CENTRE 

Descripció: Disposar de tots els documents necessaris pel funcionament del centre amb els 
continguts actualitzats d’acord amb la legislació vigent. 

Responsable de l’objectiu: Directora TEMPORITZACIÓ 
(any) 

Estratègia 1: Revisió i actualització del PEC 

1r 2n 3r 4t 
Responsable de 
l’estratègia: 

Directora 

Recursos Humans: Equip Directiu, Comissió pedagògica, coordinadora LIC 

Actuació 1 Revisió del PEC per adaptar-lo al nou projecte de 
direcció 

    

Actuació 2 Debat del PEC en una comissió i claustre     

Actuació 3 Actualització del projecte lingüístic de centre     

Actuació 4 Aprovació del PEC per Consell escolar i difusió     

Estratègia 2: Revisió i actualització de les NOFC 

1r 2n 3r 4t 
Responsable de 
l’estratègia: 

Cap d’estudis 

Recursos Humans: Equip Directiu, comissió convivència 

Actuació 1 Debat de les NOFC en una comissió i claustre     

Actuació 2 Aprovació de les NOFC per Consell escolar i difusió     

Estratègia 3: Revisió i actualització del PAT 

1r 2n 3r 4t 
Responsable de 
l’estratègia: 

Coordinadora pedagògica 

Recursos Humans: coordinadors de cicle i tutors 

Actuació 1 Adequació del PAT a les noves necessitats de centre     

 

OBJECTIU 4: AMPLIAR L’OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRE AMB CICLES FORMATIUS  I/O EL 
BATXILLERAT INTERNACIONAL   

Descripció: Oferir la continuïtat de formació postobligatòria dels alumnes de l’institut Les 
Margues i de centres de l’entorn del nostre institut amb una modalitat del Batxillerat i/o cicles 
formatius que permeti  el centre assolir un caràcter propi i que el faci singular  

Responsable de l’objectiu: Directora TEMPORITZACIÓ 
(any) 

Estratègia 1: Planificació de la gestió i l’organització de cicles 
formatius i/o del Batxillerat Internacional  1r 2n 3r 4t 

Recursos Humans: Equip Directiu i Comissió estudis postobligatoris 

Actuació 1 Estudi de la viabilitat per oferir un cicle formatiu i/o el 
Batxillerat Internacional a l’institut Les Margues   

    

Actuació 2 Anàlisi exhaustiva de la filosofia i el currículum del 
Batxillerat Internacional i/o cicles formatius 

    

Actuació 3 Identificació dels recursos necessaris per impartir la 
modalitat del Batxillerat Internacional i/o cicles 
formatius 

    

Actuació 4 Recerca d’assessorament d’altres centres amb 
experiència 

    

Actuació 5 Reestructuració i adequació dels espais del centre     

Estratègia 2: Difusió de la proposta d’oferir un cicle formatiu i/o el 
Batxillerat Internacional 1r 2n 3r 4t 

Recursos Humans: Equip Directiu 

Actuació 1 Presentació de la proposta d’oferir un cicle formatiu i/o 
el Batxillerat Internacional als Ajuntaments, al Consell 
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Escolar i al Claustre i aprovació de la proposta. 

Estratègia 3: Legalització d’aquesta nova oferta acadèmica 
1r 2n 3r 4t 

Recursos Humans: Equip Directiu i comissió estudis postobligatoris 

Actuació 1 Sol·licitar l’autorització al Departament d’Ensenyament 
i a “Col·legis del Món del Batxillerat Internacional” del 
Batxillerat Internacional  i/o sol·licitar l’autorització al 
Departament d’Ensenyament per impartir un cicle 
formatiu 

    

Actuació 2 Oferir un cicle formatiu i/o el Batxillerat Internacional a 
l’institut Les Margues 

    

5. INDICADORS DE PROGRÉS 

OBJECTIU 1: MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

Estratègies Indicadors de progrés 
Valor 
Inicial 

Valor 
desitjat 

1 Índex d’alumnes que superen la llengua catalana a les 
proves internes a 4t ESO 

75.9% 84% 

Índex d’alumnes que superen la llengua catalana a les 
proves externes 

98.7% 99% 

Índex d’alumnes que es troben a la franja alta en els 
resultats de les proves externes de català 

45.5% 57% 

Índex d’alumnes que superen la llengua castellana a les 
proves internes a 4t ESO 

96.3% 98% 

Índex d’alumnes que superen la llengua castellana a les 
proves externes 

98.7% 99% 

Índex d’alumnes que es troben a la franja alta en els 
resultats de les proves externes de castellà 

21.5% 37% 

Biblioteca en el centre 0 1 

Pla lector de centre 0 1 

Reunions de coordinació anuals amb els especialistes de 
llengua catalana i llengua castellana de batxillerat  

0 2 

Activitat extraescolar en el centre per preparar els 
alumnes pel nivell C2 de català 

0 1 

2 Índex d’alumnes que superen  l’anglès a les proves 
internes a 4t ESO 

87.9% 91% 

Índex d’alumnes que superen  l’anglès a les proves 
externes 

94.8% 96% 

Índex d’alumnes que es troben a la franja alta en els 
resultats de les proves externes d’anglès 

51.9% 64% 

Segona llengua estrangera de l’institut: francès 0 1 

Projecte GEP 0 1 

Experiències formatives a l’estranger 1 2 

Índex d’alumnes que durant la ESO aproven un examen 
oficial de Cambridge o de la EOI 

sense 
dades 

30% 

Activitats extraescolars en el centre d’alemany 0 1 

Índex de professorat amb el nivell B1/B2 d’anglès sense 
dades 

60% 

Concursos literaris del centre en llengua anglesa 0 1 

Reunions de coordinació anuals amb els especialistes 
d’anglès de batxillerat 

0 1 



  

23 
 

Número d’ordinadors pels alumnes a l’aula d’idiomes 
fixos 

0 15 

3 Índex d’alumnes que superen  biologia i geologia a les 
proves internes a 4t ESO 

96.8% 98% 

Índex d’alumnes que superen  física i química a les 
proves internes a 4t ESO 

97.9% 99% 

Índex d’alumnes que superen  tecnologia a les proves 
internes a 4t ESO 

100% 100% 

Índex d’alumnes que es troben a la franja alta en els 
resultats de les proves externes de la competència 
científico-tecnològica   

24.7% 41% 

Activitats científiques a la Universitat de Vic 1 4 

Disponibilitat d’un laboratori de Biologia i Geologia i un 
de Física i Química 

1 2 

Pla de renovació de material imprescindible per l’àmbit 
científico-tecnològic 

0 1 

Índex d’alumnes que superen  les matemàtiques a les 
proves internes a 4t ESO 

97.5% 99% 

Índex d’alumnes que superen  les matemàtiques a les 
proves externes 

93.7% 95% 

Índex d’alumnes que es troben a la franja alta en els 
resultats de les proves externes de matemàtiques 

27.8% 44% 

Reunions de coordinació anuals amb els especialistes de 
ciències de batxillerat  

0 1 

Reunions de coordinació anuals amb els especialistes de 
tecnologia de batxillerat  

0 1 

Reunions  de coordinació anuals amb els especialistes de 
matemàtiques de batxillerat  

0 1 

4 Índex d’alumnes que superen  la competència digital a 
les proves internes a 1r ESO 

sense 
dades 

95% 

Índex d’alumnes que superen  la competència digital a 
les proves internes a 2n ESO 

sense 
dades 

95% 

Índex d’alumnes que superen  la competència digital a 
les proves internes a 3r ESO 

sense 
dades 

95% 

Índex d’alumnes que superen  la competència digital a 
les proves internes a 4t ESO 

sense 
dades 

95% 

Índex de professorat amb el perfil digital reconegut sense 
dades 

40% 

5 Índex d’alumnes que obtenen el graduat escolar 96.3% 99% 

Índex d’alumnes que abandonen l’ESO 1.2% 0% 

Número de plans individuals signats com a màxim dos 
mesos més tard de la detecció 

0 100% 

Reunions anuals per revisar plans individuals 0 3 

Reunions anuals per elaborar el consell orientador dels 
alumnes 

0 4 

Pla de diversificació curricular 0 1 

Reunions anuals del professorat d’extraescolars i el 
professorat del centre 

0 2 

Reunions anuals entre els tutors de 1r ESO i les mestres 
de 6è de primària 

0 1 

Optatives anuals per alumnes amb NEE 1 4 
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OBJECTIU 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

Estratègies Indicadors de progrés 
Valor 
Inicial 

Valor 
desitjat 

1 Reunions anuals dels delegats amb la coordinadora 
pedagògica i la cap d’estudis 

1 3 

Índex de satisfacció global dels alumnes amb el 
centre 

Sense dades 90% 

Número de concursos en els quals el centre 
participa 

4 10 

Índex d’alumnes de 2n cicle que tutoritzen alumnes 
de 1r cicle 

0% 90% 

Activitat extraescolar “Les Margues Running Club” 0 1 

Material propi del centre (samarreta, carpeta, penja 
claus...) 

0 3 

Coral d’alumnes de l’institut 0 1 

Número de projectes de recerca anuals relacionats 
amb l’entorn del centre 

0 1 

Número de col·laboracions anuals a les revistes dels 
pobles 

0 3 

Acte de celebració del 15è aniversari de l’institut 0 1 

2 Índex de cartes de compromís educatiu signades per 
cada part implicada 

0% 100% 

Apartat amb tota la informació del curs següent a la 
pàgina web de l’institut al mes de juliol  

0 1 

Índex de reunions de famílies al mes de setembre 0% 100% 

Un apartat a la web per a les famílies 0 1 

Xerrades anuals orientades a famílies i professorat 1 3  

Reunions entre l’AMPA i l’Equip Directiu 1 3 

Exposicions en el centre de treballs d’alumnes 
obertes a les famílies 

1 3 

Festival de Nadal obert a les famílies 0 1 

Índex de famílies que participen amb l’AMPA 
activament 

2% 10% 

Protocol d’acollida pels alumnes i famílies 
nouvinguts 

0 1 

Protocol de comiat pels alumnes que marxen del 
centre durant el curs 

0 1 

Índex de satisfacció global de les famílies amb el 
centre  

Sense dades 95% 

3 Comissió de convivència 0 1 

Projecte de convivència 0 1 

Índex de satisfacció de l’eficàcia del projecte de 
convivència 

Sense dades 95% 

4 Pla d’acollida pel professorat que s’incorpora al 
centre 

0 1 

Índex de satisfacció del protocol d’acollida pel nou 
professorat 

Sense dades 95% 

Projectes interdisciplinaris per curs 1 3 

Reunions per revisar el grau d’assoliment 
d’objectius de la PGA a finals de curs 

0 1 
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Índex de satisfacció global del professorat amb el 
centre 

Sense dades 95% 

Pla de comunicació de centre 0 1 

Índex d’efectivitat del pla de comunicació de centre Sense dades 90% 

Cursos de formació en el centre  2 4 

Comissions de professorat 3 11 

Plataforma Google Apps for Education 0 1 

Sortides anuals pel professorat fora del centre 0 1  

5 Índex de satisfacció global del personal no docent 
amb el centre 

Sense dades 95% 

Registre d’incidències de manteniment del centre 0 1 

Arxiu físic de la documentació més antiga 0 1 

Arxiu digital  0 1 

 

OBJECTIU 3: REVISAR I ACTUALITZAR ELS DOCUMENTS DE CENTRE 

Estratègies Indicadors de progrés Valor Inicial Valor desitjat 

1 Actualització i aprovació del PEC any 2018 any 2022 

2 Actualització i aprovació de les NOFC any 2012 any 2023 

3 Actualització i aprovació del PAT any 2009 any 2023 

 

OBJECTIU 4: AMPLIAR L’OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRE AMB L’OFERTA DE CICLES 
FORMATIUS I/O EL BATXILLERAT INTERNACIONAL 

Estratègies Indicadors de progrés 
Valor 
Inicial 

Valor 
desitjat 

1 Comissió d’estudis post obligatoris 0 1 

2 Informe de viabilitat de la formació post obligatòria en el 
centre 

0 1 

3 Sol·licitud per impartir formació post obligatòria  0 1 

4 Cursos de formació post obligatòria en el centre 0 1 

  



  

26 
 

6. CONCRECIONS ORGANITZATIVES  

L’estructura organitzativa del centre serà la següent: 

 

L’Equip Directiu serà el màxim responsable de fer el seguiment global i la coordinació 

de totes les unitats de treball del centre i d’analitzar totes les activitats per garantir-ne la 

coherència amb el PEC i per fer-ne una sistemàtica revisió crítica del seu desenvolupament. 

Propiciarà i afavorirà la implicació de tota la comunitat educativa en el centre. Per tant, 

considero imprescindible que els membres que en formin part tinguin una gran capacitat de 

lideratge i estiguin molt coordinats i cohesionats entre ells.  

L’organització del professorat es basarà en una coordinació horitzontal i en una 

coordinació vertical que confluiran en un òrgan de coordinació institucional: la comissió 

pedagògica. Per tant, es tracta d’una estructura organitzativa interrelacionada de caire 

transversal. D’aquesta manera pretenc aconseguir fer un seguiment més acurat i proper del 

procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat. És un model descentralitzat basat en el 

repartiment de responsabilitats. 

 Descripció dels òrgans de coordinació: 
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 Coordinació horitzontal:  Aquesta coordinació es refereix als equips docents, els quals 

seran els encarregats de compartir i coordinar l’activitat docent, concretar la metodologia i 

l’avaluació i prendre decisions per anar regulant els processos d’ensenyament i aprenentatge 

dels alumnes de cada nivell educatiu. Per tant, els equips docents podran prendre decisions 

sobre la concreció curricular, el PAT, les NOFC, el pla d’acollida dels alumnes nouvinguts, 

l’adjudicació de matèries optatives als alumnes, l’organització de sortides i activitats, etc. 

 Els equips docents estaran coordinats pel coordinador de cicle corresponent. 

Considero que és molt important que sigui una persona amb capacitat de lideratge, 

dinamitzadora i que afavoreixi un clima de confiança i suport mutu entre els docents. 

 Coordinació vertical: la coordinació vertical estarà representada pels departaments, 

coordinats cada un d’ells pel seu cap de departament. Aquests seran els encarregats de 

concretar els objectius, continguts i criteris d’avaluació de les matèries, discutir, elaborar, fer 

un seguiment i avaluació de les programacions i fer l’acolliment del professorat nou en el 

centre. Els caps de departament estaran coordinats i dirigits per la cap d’estudis del centre. 

Comissió Pedagògica:  aquest serà el punt de trobada entre la coordinació vertical i la 

coordinació horitzontal. Estarà integrada per un  grup de professionals molt implicats, 

compromesos amb el centre, amb capacitat de comunicació i empatia.  Els seus principals 

camps de treball seran: projectes interdisciplinars, programacions i adaptacions curriculars (en 

aquest últim camp estarà inclòs el projecte de diversificació curricular). Cada camp de treball 

estarà liderat per un membre de la comissió pedagògica i la cap d’estudis i la coordinadora 

pedagògica seran les encarregades de coordinar aquesta comissió. Coordinaran els seus 

posicionaments, interessos, iniciatives i els dinamitzaran i supervisaran la feina.  

Per tal de poder implicar tot l’equip humà en la presa de decisions i, així, aconseguir que 

tothom se senti partícip dels assoliments de l’institut, tot el professorat formarà part d’una 

comissió. A part de la comissió pedagògica, es contemplen altres unitats de treball. La cap 
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d’estudis liderarà la comissió de convivència, la comissió de programes internacionals i la 

comissió LIC. A càrrec de la coordinadora pedagògica hi haurà la comissió d’atenció a la 

diversitat, la comissió d’activitats, la comissió d’escola verda i la comissió de servei comunitari. 

El secretari portarà el lideratge de la comissió de manteniment tècnic del centre, la comissió 

TAC, la comissió d’estudis post obligatoris i la comissió de projecció externa. Aquest últim 

equip de treball també intervindrà en la comissió pedagògica. L’objectiu és que així 

s’aconsegueixi anar projectant a l’exterior el treball que es vagi fent en el centre. 

A l’Annex 3 els objectius d’aquest projecte de direcció estan enllaçats amb les comissions 

esmentades en el paràgraf anterior. 

Es preveu també la creació d’un consell de direcció, liderat per la directora, el qual farà un 

seguiment globalitzat de l’activitat del centre i també serà on es proposaran, s’analitzaran i es 

discutiran temes per debatre en el claustre.   

En el claustre es tractaran temes que comporten la presa de decisions que afecten de 

manera significativa l’activitat del centre i que, per tant, cal la participació de tot el 

professorat. Per exemple, l’aprovació de projectes de centre, l’elecció dels representants del 

professorat en el Consell Escolar, l’aprovació dels criteris per la confecció d’horaris, etc. La 

directora de centre coordinarà i dirigirà el claustre. 

7. MECANISMES D’AUTOAVALUACIÓ, DE PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA I DE 

RETIMENT DE COMPTES 

 L’Equip Directiu i el consell de direcció analitzaran trimestralment el desenvolupament 

de les actuacions previstes en el projecte de direcció i avaluaran el grau de consecució dels 

objectius proposats. També valoraran els possibles canvis que s’hagin de fer a causa de 

situacions que no s’hagin pogut preveure. Per això es tindrà en compte: 

 Enquestes d’opinió al professorat, a les famílies i  a l’alumnat 
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 Els missatges per comunicació directa a la Direcció del centre i/o al Consell de Direcció 

per part de l’alumnat, famílies, professorat, ens locals i de l’Administració educativa 

 L’anàlisi constant dels resultats acadèmics de l’alumnat 

 Les actes de les reunions d’equips docents, claustres, caps de departament, 

comissions, junta de delegats, AMPA, etc. 

A inici de curs s’informarà a l’Administració Educativa, al Consell Escolar i al Claustre de 

tots els resultats del curs anterior, concretats a la Memòria Anual, i es presentaran els 

objectius i actuacions per al curs que comença, concretats a la programació General Anual. 

Totes les propostes de millora seran ben rebudes. 

Procés de retiment de comptes: 

A QUI COM QUAN 

Consell escolar  Presentació de les dades recollides durant el 
curs, revisió dels indicadors i de l’assoliment 
dels objectius a través de la Memòria Anual 

Juny 

Claustre Presentació de les dades recollides durant el 
curs, revisió dels indicadors i de l’assoliment 
dels objectius a través de la Memòria Anual 

Juny 

Administració Educativa Presentació de la Memòria Anual a Inspecció i 
de les altres informacions requerides si s’escau. 

Juliol 

Famílies Publicació i comunicació de l’assoliment dels 
objectius a través d’un comunicat per correu 
electrònic. 

Juny 

 

Els objectius de tots aquests mecanismes de rendició de comptes són els següents: 

 Actuar amb transparència  

 Avaluar els resultats obtinguts i tenir-los presents en la presa de decisions 

 Tenir en compte les opinions de tots els membres de la comunitat educativa 

L’educació dels nostres adolescents, els futurs ciutadans del segle XXI, és un objectiu 

col·lectiu de totes les persones que formen part de la comunitat educativa. Els dos pilars 
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fonamentals, però, són les famílies i els centres educatius. Per tant, considero del tot necessari 

que aquests dos agents educatius treballin de manera coordinada i coherent. 

Per tal que les famílies es puguin implicar en la vida escolar dels seus fills, seguirem amb 

una plataforma que faciliti la comunicació diària amb les famílies de retards, absències, faltes 

de deures, incidències..., es farà una entrevista anual com a mínim amb cada família i, 

evidentment, les famílies participaran en la vida del centre a través de l’AMPA i el Consell 

Escolar. 

8. LIDERATGE DISTRIBUÏT: TREBALL EN EQUIP, MILLORA I SATISFACCIÓ  

 Aquest projecte de direcció només podrà ser possible amb el suport, l’ajuda, la 

complicitat, la confiança, la participació i el treball en equip de la comunitat educativa de 

l’institut Les Margues. 

 Considero que el progrés i la millora d’un centre educatiu és mèrit de tots. És el 

resultat de la feina diària i constant de tot el col·lectiu de persones que en formen part en 

totes les seves posicions i funcions. 

 És per això que els objectius d’aquest projecte de direcció contemplen la cohesió del 

claustre, el bon clima de convivència, la participació de l’alumnat, les famílies i la coordinació 

amb els agents educatius externs al centre. 

En l’apartat de les concrecions organitzatives s’especifica el lideratge distribuït que es 

contempla en aquest projecte de direcció a partir dels espais de debat i presa de decisions 

proposats als diferents nivells. 

 Considero que aquest context és del tot imprescindible per aconseguir el principal 

repte d’aquest projecte de direcció: l’excel·lència educativa de l’alumnat de l’Institut Les 

Margues.  
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9. ANNEXOS 

9.1 ANNEX 1 

LLISTAT D’AMENACES, OPORTUNITATS, FORTALESES I DEBILITATS DEL CENTRE 

 

 

  

AMENACES OPORTUNITATS 

1. Poca estabilitat en el claustre. Poc 
professorat definitiu en el centre. 
2. Canvis legislatius constants 
3. Retallades pressupostàries 
4. Àmplia oferta d’activitats extraescolars 
fora del centre 
5. EAP amb manca d’hores de dedicació per 
detectar alumnes amb NEE i fer-ne el 
seguiment 
6. Manca de cultura de l’esforç 
7. Problemàtica social: manca d’hàbits, 
manca d’autoritat, mal ús de les xarxes 
socials, increment de famílies 
desestructurades... 
 

1. Edifici nou en un entorn rural 
2. La majoria d’alumnat prové de pobles i 
famílies amb una situació sòcio-cultural 
mitjana alta 
3. Relació fluïda i col·laboració amb els 
Ajuntaments dels municipis dels quals rebem 
alumnes 
4. Pocs alumnes conflictius 
5. Edifici amb possibilitats d’ampliació 
6. Bona coordinació amb els serveis socials 
dels municipis 
7. La majoria d’alumnes de l’institut reben 
formació extraescolar: reforç, idiomes, 
esports, música... 

FORTALESES DEBILITATS 

1. Proposta d’un Equip Directiu amb afinitats, 
creença en un lideratge distribuït i obert a 
nous reptes. 
2. Resultats acadèmics satisfactoris 
3. Bon clima de convivència en el centre.  
4. Bona tutorització. Tutories 
individualitzades. 
5. Ràtio d’alumnat per classe 
6. Bona coordinació amb les escoles de 
primària. 
7. Oferta d’extraescolars en el centre (reforç 
de les matèries instrumentals, preparació 
pels exàmens oficials de Cambridge i 
robòtica) 

1. Feble sentiment de pertinença al centre 
per part del professorat. Poc professorat 
compromès amb el centre.  
2. Poca participació en programes i projectes 
educatius i d’innovació 
3. Poca coordinació entre els departaments 
didàctics 
4. Lenta introducció a les aules de 
l’ensenyament per competències 
5. Elevat nombre de famílies molt protectores 
i crítiques amb el professorat 
6. Escassa projecció externa del centre i 
insuficients canals de participació entre la 
comunitat educativa. 
7.No oferir batxillerat i/o cicles formatius 



  

32 
 

9.2 ANNEX 2 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CATALANA 

 

 L’any 2018 els resultats de centre són millors que la mitjana de Catalunya perquè 

tenim més alumnat que es troba a la franja alta i menys a la franja baixa. Però, respecte l’any 

2017, hem empitjorat una mica perquè ha disminuït la franja alta. Tot i així, també ha 

disminuït la franja baixa. 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CASTELLANA 

 

 

 

 

 

 

En aquesta competència s’observa un empitjorament significatiu. El número d’alumnes 

que es troben a la franja alta a l’any 2018 és clarament inferior al del curs passat i també 

inferior a la mitjana de Catalunya. De totes maneres, han disminuït lleugerament els alumnes 

que es troben a la franja baixa respecte l’any anterior i ens trobem per sota de la mitjana de 

Catalunya.
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COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA ANGLESA 

 

 

 

 

 

 

 En llengua anglesa tot i que els resultats de centre són força millors que la mitjana de 

Catalunya, observem com a l’any 2018 hi ha hagut un empitjorament en comparació amb l’any 

2017. L’alumnat que es troba a la franja alta s’ha reduït significativament i el que es troba a la 

franja baixa ha augmentat. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA 

 

 

 

 

 

 

 En aquesta competència els alumnes que es troben a la franja alta també han 

disminuït respecte l’any anterior i, en aquest cas, són inferiors respecte la mitjana de 

Catalunya. Els que es troben a la franja baixa han augmentat respecte l’any anterior però, tot i 

així, són inferiors a la mitjana de Catalunya. 
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 En aquest cas el número d’alumnes que es troba a la franja baixa ha disminuït respecte 

l’any anterior i es troba per sota de la mitjana de Catalunya. Per altra banda, però, també ha 

disminuït el número d’alumnes que es troba a la franja alta, tot i que és lleugerament superior 

a la mitjana de Catalunya. 
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9.3 ANNEX 3  

OBJECTIUS DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ ENLLAÇATS AMB ELS CÀRRECS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ) 

EQUIP DIRECTIU Objectius Projecte de Direcció PERIODICITAT REUNIONS 

Directora 2.2.8/2.4.1/2.4.10/2.4.11/2.4.15/3.1.1/3.1.2/3.1.4/3.2.2 Tot l’equip: 2h setmanals 
Directora + cap d’estudis: 1h setmanal 
Directora + coordinadora pedagògica: 1h 
setmanal 
Directora + secretari: 1h setmanal 

Cap d’estudis 1.2.3/1.2.4/1.5.8/1.5.11/1.5.21/2.2.1/2.2.3/2.2.6/2.2.9/2.2.13/2.3.3/2.3.7/2.4.2/2.4.4/2.4.8/2.4.9/3.2.1 
Secretari 1.3.6/1.3.7/2.3.1/2.4.3/2.4.4/2.4.8/2.5.1/2.5.2/2.5.3/2.5.4/2.5.5/2.5.6 
Coordinadora 
pedagògica 

1.2.14/1.4.6/1.5.4/1.5.5/1.5.14/1.5.15/1.5.20/2.1.1/2.1.2/2.1.4/2.2.4/2.2.7/2.2.12/2.3.4/2.3.6/ 
2.3.7/2.3.8/2.4.4/2.4.8/2.4.17/3.3.1 

 

OBJECTIUS DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ ENLLAÇATS AMB CÀRRECS UNIPERSONALS NO DIRECTIUS I COMISSIONS 

DIRECCIÓ I SUPERVISIÓ: DIRECTORA 

PERSONA RESPONSABLE DE L’EQUIP DIRECTIU: cap d’estudis 

CÀRRECS UNIPERSONALS NO DIRECTIUS Objectius Projecte de Direcció PERIODICITAT REUNIONS 

Cap de departament de llengües 1.1.1/1.1.2/1.1.3/1.1.6/1.4.3/1.5.6/1.5.10/1.5.19 

1h setmanal matí 
Cap de departament de llengües estrangeres 1.2.1/1.2.2/1.2.5/1.2.6/1.2.7/1.2.8/1.2.10/1.2.13/1.2.15/1.2.16/1.4.3/1.5.6/1.5.10/1.5.19 

Cap de departament científico-tecnològic i 
cap de departament de matemàtiques 

1.3.1/1.3.2/1.3.3/1.3.4/1.3.5/1.3.6/1.3.7/1.3.8/1.3.9/1.4.3/1.5.6/1.5.10 
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DIRECCIÓ I SUPERVISIÓ: DIRECTORA 

PERSONA RESPONSABLE DE L’EQUIP DIRECTIU: CAP D’ESTUDIS 

COMISSIONS Objectius Projecte de Direcció PERIODICITAT REUNIONS 

Comissió Convivència 1.5.18/2.3.2/2.3.3/2.3.5/2.3.7 1h setmanal matí 2h cada mes tarda 

Comissió LIC 1.1.4/1.1.5/3.1. 1h setmanal matí 2h cada mes tarda 

Comissió Programes Internacionals 1.2.8/1.2.9 1h setmanal matí 2h cada mes tarda 

 

DIRECCIÓ I SUPERVISIÓ: DIRECTORA 

PERSONA RESPONSABLE DE L’EQUIP DIRECTIU: CAP D’ESTUDIS 

COMISSIÓ PEDAGÒGICA Objectius Projecte de Direcció PERIODICITAT REUNIONS 

Projectes interdisciplinars 2.4. 3h setmanals matí 
 

2h cada mes tarda 

Coordinació programacions 2.4.5/2.4.6 1h setmanal matí 
 

Adaptacions curriculars + programa diversificació curricular 1.5.2/1.5.3/1.5.7/1.5.13/1.5.16/1.5.17/2.4.12 1h setmanal matí 
 

2h cada mes tarda 

  

DIRECCIÓ I SUPERVISIÓ: DIRECTORA 

PERSONA RESPONSABLE DE L’EQUIP DIRECTIU: COORDINADORA PEDAGÒGICA 

COMISSIONS Objectius Projecte de Direcció PERIODICITAT REUNIONS 

Comissió Atenció Diversitat 1.5.1/1.5.3/1.5.9/1.5.12/1.5.13 1h setmanal matí 

Comissió Activitats 1.2.6/1.2.9/1.2.13/2.1.12/2.2.9/2.2.10/2.4.18 1h setmanal matí  2h cada mes tarda 

Comissió Escola verda 2.1.9 1h setmanal matí  

Comissió Servei comunitari 2.1.11/2.1.12 1h setmanal matí  
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DIRECCIÓ I SUPERVISIÓ: DIRECTORA 

PERSONA RESPONSABLE DE L’EQUIP DIRECTIU: secretari 

COMISSIONS Objectius Projecte de Direcció PERIODICITAT REUNIONS 

Comissió manteniment tècnic de centre 2.5.3 1h setmanal matí 

Comissió TAC 1.2.17/1.4.1/1.4.2/1.4.4/1.4.5/2.2.2/2.2.5/2.4.12/2.4.13/2.4.14/2.4.16 1h setmanal matí 

Comissió projecció externa 1.2.8/2.1.3/2.1.5/2.1.7/2.1.10/2.1.11/2.1.12/2.2.2/2.2.9/2.2.10 1h setmanal matí 

Comissió estudis postobligatoris Objectiu 4 1h setmanal matí 2h cada mes tarda 

 

OBJECTIUS DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ ENLLAÇATS AMB AGENTS EXTERNS 

DIRECCIÓ I SUPERVISIÓ: DIRECTORA 

AMPA 1.1.7/1.2.11/1.2.12/1.4.2/1.5.19/2.1.6/2.1.7/2.2.11 
AJUNTAMENTS 1.2.17/1.4.2/1.5.18 
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