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1. INTRODUCCIÓ 
 
El PEC actua sobre dos àmbits: l'intern i l'extern. El primer consisteix en el 

mecanisme de l'institut, les seves característiques intrínseques, la seva 

idiosincràsia, etc. I el segon àmbit actua en la seva acció sobre el seu mitjà 

social, les famílies i l'entorn. Per això, aquest projecte fita tant un àmbit com 

l'altre. Si és important l'ambient de treball, també ho és la percepció social de 

la nostra institució. Aquest projecte incideix en l'assoliment de les condicions 

de treball òptimes i en la connexió amb la vida del municipi de Miami Platja.  

 

Al centre educatiu se sosté sobre tres pilars fonamentals: Els resultats 

acadèmics del centre, que actualment són bons en línia general en comparativa 

amb els centres d’una tipologia similar, el clima de convivència interna que a 

través dels diferents indicadors es pot confirmar que la millora en els últims 

anys ha estat notable i d'altra banda, la percepció social que es té del mateix, el 

prestigi. En aquests aspectes sempre existeix possibilitats de millora i 

innovació. Per això, el PEC, ha de considerar prioritari l'acció continuista però 

sempre de millora en aquests tres pilars; la millora dels resultats acadèmics, un 

major grau d'inclusió i mediació entre els agents de la comunitat educativa i 

una externalización de les diferents activitats i projectes per a la promoció del 

centre a la societat, sempre atenent a la diversitat i heterogeneïtat dels agents 

que el composen.  

 

L'institut ha de treballar de manera coordinada i democràtica. Ha de tenir una 

base organitzativa àmplia. No podem confondre l'arquitectura de govern amb 

l'organització de l'aprenentatge. La coordinació es fonamentarà en les 

comissions pels varis aspectes de funcionament del centre.  

 

Aquest projecte pretén fer de l'educació d'aquest centre no una cosa única, que 

ja ho és, sinó una cosa excel·lent donant responsabilitat individual, i 

concretada en els set principis de la docència de qualitat: 
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1. Estimular el contacte entre professor i alumne. 

2. Estimular la cooperació entre els estudiants. 

3. Estimular l'aprenentatge actiu. 

4. Proporcionar feedback ràpidament. 

5. Posar èmfasi en el temps dedicat per l'alumnat a aprendre. 

6. Comunicar expectatives elevades als estudiants. 

7. Respectar els diferents talents i estils d'aprenentatge dels estudiants. 

 

En definitiva, com un centre d'educació pública on la coeducació és fonamental 

i que atribueix a l'educació una funció social compartida i dirigida cap al 

desenvolupament personal de tots els membres de la comunitat educativa.  



5 

 

  Generalitat de Catalunya 

  Departament d'Ensenyament 

  Institut de Miami 

 
 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL CONTEXT1 

2.1 Denominació, situació del centre y titularitat  

L'Institut  de Miami és un centre  de titularitat pública que pertany al 

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i imparteix ESO 

creat  el  curs 2017-2018. En realitat  és una segregació  de l'INS  Antoni 

Ballester de  Mont-roig del Camp situat a tretze quilòmetres i anteriorment 

entre l'any 2011-2015 va acollir els cursos d’ESO de l'Institut-Escola Joan 

Miró de Miami Platja,  que era el  centre al  qual,  fins llavors,  estava adscrit el 

nostre alumnat. 

Actualment l'Institut presenta una distribució quant a línies: 2 línies de 1r 

d'ESO, 2 línies de 2n d'ESO, 2 línies de 3r d'ESO, 2 línies de 4t d'ESO i una 

USEE. Aquestes línies venen nutrides pels alumnes de les escoles Mare de 

Déu de la Roca, Joan Miró i Marcelí Esquius. 

Pel que  fa a  les  instal·lacions,  el  centre està ubicat  en mòduls  prefabricats 

a la perifèria del poble, en un sector recentment urbanitzat. Equipaments 

com el Pavelló de  Miami és utitzat  amb regularitat  per nosaltres,  ja  que la 

dotació d'espais ha estat clarament insuficient des del principi. 

2.2 Característiques de l'entorn social, econòmic i cultural  

Mont-roig del Camp és un municipi de la Comarca del Baix Camp a Tarragona. 

Està molt comunicat per carretera amb els nuclis comercials i industrials més 

propers: Reus i Cambrils. Té una superfície de 64 quilòmetres quadrats i una 

població total d'aproximadament 12.150 habitants*1 . Es tracta d'un municipi 

amb uns 13 quilòmetres de litoral que fins ara estava experimentant un 

creixement poblacional, econòmic i immobiliari importantíssim fins a l'any 

2007-2008, però que en el context econòmic actual s'està frenant aquesta 

línia d'ascens. 

La classe social predominant és la classe mitjana/baixa, amb la presència 

notable d'alumnes\as de nacionalitat estrangera, actualment un 30% 

                                                           
*1

 Font: Vikipèdia 
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(12,256% mitjana Catalunya)*2 amb alumnes de fins a 12 nacionalitats. 

Mont-roig del Camp no es pot considerar com una societat acte-referencial 

atès que la immigració que ha arribat, tan diversa, ha provocat una societat 

multicultural creant aquesta confluència de tantes llengües l'acceptació fàcil 

de l'altre. 

Respecte al centre. El percentatge d'alumnes amb situació econòmica 

desfavorida és del 12,41%, molt per sobre de la mitjana de Catalunya 

(6,347%)2. Aquestes dades coincideixen amb la quantitat de famílies que 

estan desocupades en el municipi ja que de les 6. 655 persones com a 

població activa 2.718 estan desocupades. 

La nostra classificació actual és C i la jornada de treball és compactada. El 

claustre està format per 22 professors amb un grau de mobilitat fins ara del 

6,52% (9,718% mitjana Catalunya)*2 i el nombre d'alumnes del centre és de 

194. Això ens dóna un valor de mitjana de 9 alumnes per professor. El grau 

de conflictes és baix, el nombre de nouvinguts se situa en un 18.02% i no es 

pot parlar de problemes d'inclusió o de xenofòbia. Ens situem dins de la 

mitjana de Catalunya en resultats d’ESO.  

 

La mobilitat de l'alumnat és remarcable. El curs passat se situava al voltant 

del 11% (5,145% de mitjana a Catalunya)*2. Els valors de diversitat se situen 

dins de la mitjana, d'igual manera com l'índex dels programes de 

diversificació curricular, i, en el conjunt de tota l'Educació Secundària 

Obligatòria, els alumnes amb pla individualitzant-se mantenen en els valors 

mitjans. 

L'absentisme no és un problema significatiu ja que els nostres valors es 

troben per sota del 1%. 

  

                                                           

*
2
 Font: Idescat 
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3. PRINCIPIS RECTORS, CARÀCTER PROPI I IDENTITAT 

3.1 Principis 

La vida al Centre es regularà sota els principis de democràcia i transparència 

i la participació dels varis estaments (professorat, pares/mares, alumnes, 

personal d'administració, serveis i Ajuntament). 

Encara que el centre disposa d'autonomia per definir el model de gestió 

organitzativa, pedagògica i econòmica, es treballarà sota els principis i 

objectius establerts per: 

 

• La Constitució Espanyola. 

• La Llei orgànica 8/1985 de regulació del dret a l'educació. 

• El Decret 199/1996, del 12 de juny per la qual s'aprova el R. Orgànic dels 

centres docents públics que imparteixen ESO. 

• El Decret 143/2007 de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació de la 

els ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. 

• Llei 12/2009 de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya (LEC). 

• Decret 102/2010 de 5 d'agost d'autonomia de centres educatius. 

L'autonomia del Centre es concretarà mitjançant l'elaboració d'una sèrie 

de documents (PAC, PCC, PAT, NOFC, Pla d'Acolliment, Pla d'Emergència, 

Projecte Lingüístic i Organigrama i les Instruccions d'inici de curs) 

emesos pels diferents òrgans de govern i coordinació. 

• La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 

educativa (LOMCE). 

 

3.2 Caràcter propi i identitat 

L'aplicació de valors dins del procés d'ensenyament aprenentatge ja de per si 

no és un apòsit ni un afegit atès que aquests són inherents a la pròpia 

aplicació de l'educació actual. 

El nostre Centre practica i promociona l'educació a través de valors com: 
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Formació integral: El primer principi específic del sistema educatiu que 

determina la Llei d’Educació de Catalunya indica que cal buscar “la formació 

integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials 

dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament  de la  personalitat...”  

(LEC  Art.  2. 2.a). Treballem  per tal  d'afavorir  al  màxim  el 

desenvolupament de totes les capacitats  i ho fem de manera integral a través 

d'un currículum    compensat i    una   acció    tutorial personalitzada. 

 

La formació per i per al centre: Formar a l'alumne i al docent de manera 

competencial, sabent treballar en equip, resoldre conflictes i promocionar la 

mediació amb exigència, esforç i autonomia. El centre vigila perquè la relació 

entre tots els que ho conformen adoptin els valors de tolerància, la no 

discriminació per raó de sexe, raça, ideologia o condició social. Tot mitjançant 

programes d'intercanvi d'alumnes i professors amb altres països de la 

Comunitat Europea. 

 

Innovació a través de les TIC i les TAC: Implementant millores educatives i 

incorporant l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació amb noves 

pedagògiques que desenvolupin i fomentin un aprenentatge exponencial. No  

podem esperar resultats  diferents  si sempre fem  el  mateix.  Cal doncs  ser  

creatius,  innovadors  i  experimentadors  de noves estratègies  didàctiques  i 

pedagògiques.  I això  és el  que pretenem  fer tant en els àmbits  curriculars  

com en els  organitzatius  i  avaluadors.  El  desplegament  de les actituds  i 

mecanismes  d'autocrítica  pretén garantir  que la  innovació  sigui sempre 

oberta i revisable. 

 

Respecte al medi ambient: Ser conscients de la importància de la cura del 

nostre entorn és de vital importància. Aquests valors es treballen actualment 

de manera general a través dels principis de “Escola Verda”. Compromís que 

adopta el centre amb un pla d'actuació en educació ambiental amb la creació 

de l'hort ecològic escolar, reutilització de recursos…  
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Un progrés continu avaluant processos: L'institut està implicat a establir 

de manera sistemàtica: la reflexió, la revisió i l'avaluació a tots els nivells per 

a introduir millores des de l'activitat dins de l'aula fins a la gestió general per 

generar transformacions productives per al procés educatiu. La  mateixa  llei  

obliga  a  “compensar les  possibles  desigualtats  d'origen  social” (Preàmbul) 

i la instauració d'un sistema just d'avaluació és l'única garantia que el 

sistema  educatiu  no es  converteixi  en un simple  instrument  de 

reproducció  de desigualtats  socials. Si s'avalua  en funció de les capacitats  

intel·lectuals, cognitives o  adaptatives  no serem justos  ja  que aquestes són 

qualitats  de les  quals  l'alumnat no és responsable. De l'única  cosa de la  qual  

els podem fer responsables  és de l'esforç  que esmercen en l'aprenentatge. 

 

Obert a les  famílies i a la comunitat educativa:  pretenem ser un centre 

accessible.  Les  famílies  han de poder accedir a les aules, al projecte 

educatiu, al projecte curricular, a la web del centre...  

La  col·laboració  de les  famílies,  per fer funcionar  el sistema, és una de les 

nostres grans necessitats i aspiracions. 

Hem de col·laborar amb la  vida  de la  comunitat,  col·laborant amb 

institucions locals, fomentant la participació en activitats municipals i oferint 

serveis  al  poble.   

Som un institut  públic de  servei  públic, compromès  en  el  servei  als  i  les  

nostres alumnes  i  les  seves  famílies,  per  un  costat  i  al  Departament   

d'Educació   de Catalunya,  per  una  altra.  I  així  és  com  fem  explícit  el  

nostre  compromís  de cooperació i d’integració plena en la prestació del 

Servei d’Educació de Catalunya.  
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4. PLANTEJAMENTS INSTITUCIONALS 

La manera que determina el funcionament del centre així com la seva manera 

organitzativa està determinada per les especificitats del nostre plantejament 

pedagògic.  

En els annexes d’aquest PEC trobarem els diferents documents que marquen de 

manera específica el funcionament de tots els agents de la comunitat educativa 

amb la finalitat que els alumnes aconsegueixin les competències bàsiques, el 

màxim aprofitament educatiu i una inclusió real de tots. 

Els diferents documents són; 

El Pla d'Autoprotecció: que s'avalua cada any amb els pertinents simulacres 

d'incendi i exercicis d'evacuació i s'integren les possibles millores per agilitar-ho. 

El Projecte Lingüístic: pretén reforçar el coneixement del català entre els 

nostres alumnes.  

Normativa i organització de Centre (NOFC): que recull les normes de 

convivència i elements relacionats amb l'estructura organitzativa del centre. 

La programació general anual (PGA): que recull la concreció de les prioritats i 

de tots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament del centre. 

La memòria anual: que recull l'avaluació de l'assoliment dels objectius que 

s'han previst a la PGA, d'acord amb els criteris, els indicadors i els procediments 

d'avaluació definits en el PEC 

Acords de coresponsabilitat: que ordena el desplegament i l'aplicació, un pla 

d'actuació on es defineixen els objectius, les estratègies i les activitats per 

aconseguir-los. 

El pla d'acció tutorial (PAT): és el document on es recullen totes les 

intervencions que els tutors i el professorat del centre hauran de realitzar 

respecte a la tutoria.  

El pla de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC): és un 

instrument que té per objectiu establir l'ús de les tecnologies al centre educatiu. 

Recollirà les característiques actuals del centre, definirà els objectius i les 

actuacions futures en funció del resultat de la diagnosi de l'ús de les tecnologies 

dins del centre. 
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5. CURRÍCULUM 

El nostre currículum i la nostra organització pretenen ser la plasmació 

dels plantejaments  pedagògics  i  aspiren  a proposar a l’alumnat  un 

seguit  de reptes educatius,  que  els  farà  més  capaços,  més autònoms, 

més sociables i, en definitiva, realitzats com a persones competencials. 

L’alumnat haurà de ser capaç, a més, de desenvolupar  totes les 

competències bàsiques per incorporar-se amb garanties al món, ja sigui 

a través de la  inserció  laboral,   la  continuïtat  acadèmica  o  qualsevol  

altre  projecte  personal que plantegi. Així en acabar l’escolarització, 

esdevindrà un ciutadà compromès i útil a la comunitat, al país i al món 

sencer. 

 

El nostre currículum  és per competències. En el  marc de les directrius  

oficials, hem fet   un  treball   de  selecció,   desplegament   i  programació   

de  les   competències   i subcompetències,  de forma que l’alumnat  

treballi  i  sigui avaluat  al  llarg de  tota l’ESO  de totes i  cadascuna de 

les  competències.  Això   és el  que anomenem el desplegament vertical 

del currículum. 

 

Tenint   en  compte  que  les   competències   s'assoleixen   tot  aplicant-

les   en  els contextos de treball intel·lectual, emocional, artístic, social i 

físic, hem seleccionat igualment   uns  continguts   que  són  els   que  

permeten  a  l’alumnat   treballar   i progressar en aquestes 

competències.  Aquests  estan reflectits  a les  programacions de les 

diferents àrees. 
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6. CONVIVÈNCIA 

La convivència és un dels punts claus en el funcionament del centre i per 

tant un dels objectius que s’enmarca dins del projecte de direcció a 

millorar. 

El document que regula tots els aspectes referents a la convivència en el 

centre educatiu els podem trobar dins del NOFC i el PLA DE 

CONVIVÈNCIA que està en procés de realització.  

 

El centre implementa per millorar l’aspecte de convivència, els objectius 

següents: 

 Millorar l'adaptació del nou professorat al centre a través d'un bon 

Pla d’acollida del professorat. 

 Fomentar la relació de cordialitat entre tots els membres del 

claustre i recolzo per part de tot l'equip directiu. 

 Vetllar pel compliment de la normativa de salut i riscos laborals i 

vetllar perquè es compleix. 

 Inculcar valors com el reciclatge i estalvi energètic dins i fora del 

centre. 

 Fomentar la formació dels docents en matèria de resolució de 

conflictes, i orientació educativa de l'alumne. 

 Establir equips de treball entre alumnes de diferents edats perquè 

realitzin tasques d'ajuda i reforç dels alumnes de cursos inferiors 

dins de l'horari escolar. 

 Mantenir una relació propera i afectiva amb les famílies. 

 Establir reunions de coordinació amb la direcció del centre per 

conèixer els acords i problemes existents. 

 Mantenir la comissió de convivència per facilitar la mediació, la 

resolució de conflictes així com la millora de protocols. 

 Reduir l'absentisme escolar en segon cicle d’ESO.  
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7. TUTORIA 

En l’institut de Miami considerem que una bona acció tutorial és primordial a 

l’hora d’ajudar l’alumnat en la seva etapa madurativa, i és a través de l’acció 

tutorial la que vetllarà perque és realitzin les tasques adients perquè així 

sigui. 

En aquest sentit, treballem des de la tutoria un conjunt d’activitats 

educatives interrelacionades destinades a l’entrenament i l’hàbit de les 

competencies. 

 

L’avaluació de l’acció tutorial. 

El tutor/a disposa, des de l'inici de curs, de  tota  la informació  que es té de  

l'alumne/a a través del full de seguiment acadèmic. Aquesta eina permetrà al 

tutor/a  realitzar  un  seguiment  del rendiment de l'alumnat al llarg dels 

diferents períodes escolars, fet que li permetrà reconèixer el tipus 

d'aprenentatge que necessita cadascun, els seus interessos i les seves 

actituds.   

Aquesta  recopilació  sistemàtica de  dades  permetrà  proporcionar  a 

l'alumnat l'atenció i l'orientació que se'n deriving. 
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8. PARTICIPACIÓ 

En tot moment es donarà transparència i claredat a la gestió, i es buscarà la 

participació real de tots els membres de la comunitat educativa. L'Institut 

atorga una gran importància als mecanismes i canals de comunicació interna 

i externa que garanteixin un ús democràtic i efectiu de la informació, un bon 

sistema de coordinació i un coneixement general de totes les activitats del 

Centre. I correspondrà a l'equip de direcció vetllarà perquè les relacions es 

desenvolupin seguint els paràmetres expressats anteriorment. 

 

El Centre disposa dels canals adients per tal de poder transmetre amb 

efectivitat tota la informació que sigui d'interès per a qualsevol membre de 

la comunitat educativa amb la participació: 

 Dels pares/mares amb la participació i control en la gestió del Centre 

per part dels pares/mares, cal dir que es farà a través del Consell 

Escolar, amb les diferents activitats escolars i extraescolars i en les 

reunions d'acord amb la normativa vigent i els seus propis estatuts. 

 Del professorat amb els pares/mares, i no únicament qui és tutor/a. 

En aquest sentit,  el tutor/a té un paper molt important com a nexe 

entre alumnat, famílies i la resta del professorat. 

 De l'alumnat i relació amb el Centre amb la participació de 

l'alumnat en el centre en diverses tasques com el Consell de Delegats i 

el Consell Escolar i en la participació i l'organització d'activitats 

esportives, lúdiques, culturals i socials. 

 Del Centre amb l'entorn a través del Consell Escolar, del Claustre de 

professors, així com les diverses institucions a través de 

comunicacions,  informes,  reunions,  circulars,  taulers d'anuncis, 

revista del centre, pàgina web, díptics informatius de tots els agents 

que conformen la comunitat educativa.  

 

Considerem d'interès per a la comunitat educativa mantenir oberts els 

canals de comunicació amb diferents entitats del nostre entorn.   
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9. RÈGIM LINGÜÍSTIC 

Mont-roig del Camp, municipi on s’ubica el Centre, és un municipi del Baix 

Camp molt ben comunicat per carretera amb els nuclis comercials i 

industrials més propers: Reus i Cambrils, cosa que facilita un flux migratori 

que té com a conseqüència un degoteig constant de matrícula viva que 

s’incorpora sovint amb un desconeixement de la llengua catalana. Cal deixar 

constància que l’Institut malgrat tota aquesta diversitat d’origen del seu 

alumnat no presenta problemes seriosos d’integració social.  

 

El  català, com  a  llengua  pròpia  de  Catalunya,  ho  és  també  de 

l'ensenyament  del  nostre Centre.  El Centre vetlla per l'ús habitual de la 

llengua catalana, com a llengua vehicular i d'aprenentatge, en els recursos 

materials i didàctics del centre (llibres, jocs, audiovisuals, programari...). Les 

matèries s'imparteixen en llengua catalana, excepte la de llengua castellana i 

la de llengües estrangeres (anglès i francès). Les activitats orals i escrites, 

l'exposició del professorat, el material didàctic, els llibres de text i les 

activitats d'avaluació són en llengua catalana. 

 

El Centre té cura de la llengua vehicular (lèxic, registres de la llengua segons 

el context...); i el professorat és el transmissor del model d'ús per a l'alumnat, 

perquè aquest en tingui un referent clar i sòlid. 

A més l’Institut compta amb l’Aula d’acollida que acull l’alumnat procedent 

de l’estranger per tal de poder iniciar-lo en l’ús de la llengua catalana. 
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10. AVALUACIÓ INTERNA 

Avaluar és l'única manera d'establir mesures de regulació i així s'estableix 

des del títol VI de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 d'abril, d'Educació. On es 

reconeix la importància de l'avaluació del sistema educatiu. 

Són molts els autors que han definit i contextualitzat que és i para què 

serveix l'avaluació. Tyler (1950): “Procés que determina fins a quin punt 

s'han aconseguit els objectius previstos”. Lafourcade (1972), Stufflebeam i 

Shinkfield (1987), Ferrández (1993), Francesc Pedró (2000). I així una gran 

quantitat d'autors que enquadren que és i para què serveix avaluar un 

procés. 

 

En el nostre cas, la manera idònia de conèixer els resultats a partir de les 

mesures proposades i la correcta consecució dels objectius plantejats és 

demanar resposta per part de tots els integrants de la comunitat educativa, 

que, al final, són els autèntics protagonistes d'aquest projecte i són els que 

rebran les mesures com a resposta final.  

Atendre a la retroacción que ofereix el professorat, alumnat i famílies 

propicia l'excel·lència educativa i establir els mecanismes de regulació, la 

millora contínua per aconseguir-la.  

 

El Consell Escolar i el Claustre seran els fòrums idonis per avaluar 

l'assoliment dels objectius, donant veu a tots els agents que conformen la 

comunitat educativa des de tots els seus components i és, a través del 

processament d'aquesta informació la que aconsegueixi que l'equip directiu 

reguli mesurades de millora i introdueixi les modificacions oportunes en el 

menor temps possible perquè s'aconsegueixi la màxima eficàcia i eficiència 

en el procés. 

 

Però l'avaluació externa s'extreu a través del AVAC  i dels propis indicadors 

que fixa el Departament d’Ensenyament i que mostra més de 100 indicadors 

reals que mostren la realitat del centre educatiu i els resultats aconseguits a 
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través del context( característiques de la població, del centre, de les famílies i 

de l'alumnat), els resultats(referits als aprenentatges de l'alumnat i a la 

satisfacció de la comunitat educativa, els processos(que incideixen 

directament en la gestió d'aula, l'atenció a la diversitat, la coordinació, l'acció 

tutorial, la participació) i els recursos(humans, materials i de formació).  

 

Per alta banda l'avaluació  de l'alumnat  es fa atenent  el  seu procés 

d'aprenentatge i els  resultats del  seu treball.  Sabem i  informem  els  

alumnes  i  les  famílies  que les  notes que figuren al seu expedient són les del 

procés, donat que l'objectiu dels nois i noies és que treballin  i  aprenguin  

tant com puguin.  I això  és precisament  el  que s'avalua quan parlem 

d'avaluació de procés. 

 

Així doncs, proposem dues dimensions de ’avaluació: 

1. L’avaluació   del   procés,   que  és  la   valoració   dels   objectius   de  

l’educació obligatòria.  Per a nosaltres  implica el màxim aprenentatge a 

partir de la situació en què es troba l’alumne/a. 

2. L’avaluació  dels  resultats,  que és  la  valoració  dels  aprenentatges  

que  va demostrant   l’alumnat.    Aquesta    nota,   que   indica    el    

nivell   d’adquisició   de competències,  es comunica  a les  famílies  a 

través d'un informe  trimestral.  
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11. INDICADORS DE PROGRÉS 

La proposta de funcionament del centre parteix de la elaboració d’uns 

objectius que fixaran quin és el punt de partida del centre i cap a on va dirigit. 

Per altra banda els indicadors de progrés ens ajuden a identificar el grau 

d’èxit de la nostra proposta.  

En el següent apartat se presenta la relació entre objectius i indicadors de 

progrés. 

Objectiu 1:  

Optimització del temps d'estada en l'institut tant per l'alumnat com pels 

professors (foment de la millora contínua, l'equitat, la participació i la 

coresponsabilitat que s'ha de concretar en una millora dels resultats 

acadèmics). 

Indicadors de progrés: 

 Promocions i graduacions 

 Nivell d’assoliment en llengües estrangeres 

 Resultats Competències Bàsiques 

 Grups amb desdoblats, flexius i d'atenció individualitzada 

 Promoció de valors (ecològics, salut…) 

 Creació d'una xarxa social d'aprenentatge  

 

Objectiu 2: 

Millorar la convivència escolar, la integració social i cohesió de la comunitat 

educativa. (Reduint el nombre de conflictes al centre i potenciant la mediació) 

Indicadors de progrés: 

 Nombre de faltes lleus 

 Nombre de faltes greus 

 Nombre d'expedients 

 Absentisme escolar 

 Nombre d'alumnes que accedeixen a l'aula d'inclusió 

 Comunicació amb les famílies (faltes, retards…) de manera online 
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Objectiu 3: 

Implicació de tota la comunitat educativa amb participació de persones 

externes al centre en activitats curriculars. 

Indicadors de progrés: 

 Accés al centre en horari no lectiu (repasos i tallers gratuïts) 

 Connexions del centre amb altres entitats 

 Participació dels alumnes en empreses i associacions. 

 Presentació a concursos educatius per part dels diferents departaments 

 Formació a través d'agents externs per a la millora de la qualitat 

educativa del centre 

 Creació d'una ràdio i una revista online al centre 

 Ús de la web del centre per a la comunicació entre els diferents agents 

que conformen la comunitat educativa 

 Promoció en el desenvolupament d'activitats extraescolars 

 

L'activitat  avaluadora  es concretarà en dos vessants. L'avaluació  interna  o 

d'autoavaluació i l'avaluació externa i aquesta representarà el grau 

d’assoliment dels objectius plantejats: 

 Millorar els resultats acadèmics en tots els nivells 

 Millorar la convivència escolar 

 Obrir el centre al territori 
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12. ESTRATÈGIES DE DIFUSIÓ 

L’Institut de Miami fa difusió de totes les activitats que es realitzan per obrir 

el centre al territori i. És en aquest punt on es demostra la validesa d’un pla 

de comunicació que actualment també està pendent de redactar. 

 

Com a nucli educatiu pro-actiu establim activitats com: 

 La celebració d'actes lúdics, festius i culturals en jornades assenyalades 

dins del municipi: Sant Jordi, castañada, nadal, jornades culturals, etc. 

 Esta en punt de reflexió l’aplicació de programes i convenis de formació 

i activitats amb ajuntament i empreses del municipi per ampliar les 

possibilitats de participació de l'alumnat en la realització de pràctiques 

laborals. 

 Oferim les instal·lacions del centre per activitats culturals i esportives, 

associació d'antics alumnes/as, etc. 

 Exposem els treballs en els llocs comuns del centre educatiu. 

 Es difondrà l'ús de la pàgina web entre les famílies perquè disposin 

d'informació actualitzada del centre i crear un espai a la pàgina web on 

els pares i mares puguin participar. 

 Estem en procés de creació i implementació d'una d'una revista i una 

ràdio a través d'una matèria optativa en 4t d’ESO per a la difusió de 

totes les activitats realitzades al llarg del curs escolar. 

 Elaborar i implementar el pla de comunicació de centre i crear la figura 

del responsable per supervisar i elaborar els protocols d'informació i 

comunicació tant interna com a externa.  

 Es proposa en els pròxims quatre anys reforçar les accions destinades a 

augmentar la matrícula al nostre Centre (jornada de portes obertes, 

visites a centres escolars de primària del municipi, etc.). També, 

establir canals de comunicació eficaces entre tutors i famílies per 

afavorir el contacte entre centre i famílies. 
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13. LLOCS DE TREBALL ESPECÍFIC ESTRUCTURAL TIC 

Per tal de donar resposta a les necessitats d’innovació tecnològica i atenció a 

tots els alumnes es presenta la proposta d’un lloc estructural: 

-  Proposta perfil professional de la competència digital (TIC) 

 

Dades del lloc de treball: Secundària del cos de professors. 

Funcions docents específiques: Competència digital en l’ús i aplicació de 

TIC/TAC: H. Coordinació i orientació en relació amb relació amb les 

tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement de l’insta l’Escola 

de Maspujols. 

Missió: Impulsar i coordinar l'ús de les TIC/TAC de forma transversal 

d'acord amb el projecte educatiu i el projecte de direcció. Incrementar l'ús 

didàctic de les noves tecnologies en el procés d'ensenyament i aprenentatge 

en les especialitats respectives amb l'objectiu de millorar les competències 

digitals i assegurar-ne l'assoliment de les fites curriculars. Assessorar als 

professors en l'ús didàctic de les TIC/TAC. Assessorar que les programacions 

de les diferents especialitats incloguin un ús actiu adequat de les noves 

tecnologies segons el nivell educatiu. Vetllar pel manteniment i bon ús de les 

instal·lacions i equipaments del centre. Organitzar els recursos i les activitats 

per tal de realitzar activitats aprenentatge de les TIC/TAC.  

Condicions de context específiques: 

- Centre amb alta mobilitat del professorat 

- Baixa implicació i interès de les famílies 

Competència tècnica: 

- Experiència en l’ús de les TIC/TAC 

- Experiència docent 

Competències transversals: 

- Actualització professional i millora contínua amb rigor i mètode.  

- Capacitat i motivació. 

- Gestió de la informació  

- Capacitat per formar a altres decents en l’ús de les TIC/TAC. 


