
PROJECTE DE DIRECCIÓ 2018-2022  

INSTITUT DEL TER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRINIDAD MONTERO BLANCO 

GENER 2018 



INSTITUT DEL TER                                               PROJECTE DE DIRECCIÓ 2018-2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’Àfrica , a l’Àsia, a l’Amèrica Llatina, al sud, a la muntanya, al camp, fins i tot a les 

grans ciutats, milions de nois i noies esperen que els facin iguals “ 

Fragment de “Carta a una mestra” (Ed. Eumo, 2017) 

 

 

 



INSTITUT DEL TER                                               PROJECTE DE DIRECCIÓ 2018-2022 
 

 

ÍNDEX 

 
1. INTRODUCCIÓ: JUSTIFICACIÓ I PRESENTACIÓ DEL PROJECTE ................................................................ 1 

2. EL CENTRE ............................................................................................................................................... 3 

3. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL .......................................................................................................... 10 

4. EL PLANTEJAMENT DE L’ATENCIÓ EDUCATIVA A L’ALUMNAT EN EL MARC D’UN SISTEMA INCLUSIU12 

5. DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE ............................................................................................... 12 

6. ELS OBJECTIUS A ASSOLIR EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC, I LES ACTUACIONS PREVISTES PER AL SEU 

DESENVOLUPAMENT ................................................................................................................................ 23 

7. LES CONCRECIONS ORGANITZATIVES .................................................................................................. 33 

8. ELS INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIÓ ................................................ 35 

9. ELS MECANISMES DE RETIMENT DE COMPTES ALS ÒRGANS DE CONTROL I PARTICIPACIÓ ............... 36 

10. ELS ELEMENTS PER A L’APROFUNDIMENT EN L’EXERCICI DEL LIDERATGE DISTRIBUÏT I PER AL 

FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT ESCOLAR EN EL CENTRE ........................................... 37 

ANNEX 1 ................................................................................................................................................... 41 

 

 



INSTITUT DEL TER                                               PROJECTE DE DIRECCIÓ 2018-2022 
 

- Pàg 1 - 

1. INTRODUCCIÓ: JUSTIFICACIÓ I PRESENTACIÓ DEL 

PROJECTE 

 

Aquest projecte de direcció pretén ser la continuïtat d’un treball que ja es va iniciar amb el  

nomenament extraordinari com a directora de l’Institut del Ter el juliol del 2017 arran de la 

renuncia presentada pel director anterior, en Ferran Crespo i Anglada, el meu mentor i mestre 

amb qui he compartit treball en diferents equips directius , primer a  l’Institut del Voltreganès 

com a coordinadora pedagògica durant més de 10 anys  i recentment  a  l’institut del Ter com a 

cap d’estudis durant 2 cursos.  

Aquest document presenta la idea del centre que volem aconseguir i els principis que el 

sustenten. Contempla un lideratge distribuït i recolzat en una coordinació de les tres 

comunitats educatives que conformen el centre: Alumnat, famílies i professorat, i tenint en 

compte l’opinió i les necessitats de tots els sectors que convivim a l’institut i amb l’entorn del 

poble i de les seves entitats.  

Durant el curs 2017-2018 la Programació General Anual de centre (PGA) s’ha fet a partir del 

PEC aprovat el 2014, però hem introduït diferents aspectes que modificaran aquest PEC. 

D’aquest nou PEC en deriva el nostre Projecte de direcció.  

Aquest document, per tant, recull el desplegament per als propers quatre cursos dels canvis i 

les línies de treball iniciades amb anterioritat, alhora que incorpora aspectes nous que s’aniran 

desenvolupant en els propers cursos.  

La motivació que em porta a la direcció de l’Institut del Ter ve donada per:  

- La implicació en el projecte de centre que hem estat desenvolupament en els darrers 

anys i en el que crec firmament, continuant  la feina iniciada per l’antic director en Ferran 

Crespo i culminant els diferents projectes iniciats per ell.  

- També em motiva l’estima que tinc per tot el que envolta a l’Institut del Ter des de que hi 

treballo.  

- La possibilitat de contribuir a fer de l’Institut del Ter un centre que treballi per facilitar als 

alumnes totes les eines per al seu desenvolupament, treballant l’excel·lència i l’equitat. 

- Liderar l’Institut del Ter perquè sigui un centre que fomenti la participació dels alumnes, 

les famílies, el professorat, les institucions i entitats de l’entorn en la vida del centre.  

- I també hi ha ajudat  el fet que en la meva experiència professional he ocupat diversos 

càrrecs dins de l’equip directiu.  I aquest darrer curs en la direcció ha estat un repte molt 

satisfactori que vull continuar .  
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Entenc la figura del director o directora no només com a líder pedagògic sinó també com a 

dinamitzador de tots el sectors que formen la comunitat educativa i  no sols com una 

oportunitat de creixement personal i professional sinó  també com a una oportunitat de fer una 

feina per a una millora comú.  

Sóc educadora  per vocació, gaudeixo de la meva feina  i crec fermament  en una educació 

pública per a tothom, inclusiva, competencial i de qualitat. Vull contribuir a fer de l’Institut del 

Ter un centre obert a les famílies i a l’entorn , un centre que treballi per l’excel·lència i 

l’equitat.  

El Projecte de direcció 2018-2022 s’emmarca dins del Programa Magnet , un projecte 

d’innovació pedagògica que gira entorn a dos grans pilars: l’equitat i la qualitat educativa. 

És a partir d’aquests dos principis que es vehicula el nostre projecte de direcció amb el qual 

s’intenta donar garanties de continuïtat de la feina realitzada en els darrers cursos. Som un 

centre Magnet que comparteix un projecte d’innovació educativa amb una institució de 

referència, el Museu del Ter de Manlleu i comptem amb el suport de la Fundació Jaume Bofill 

i el Departament d’Ensenyament.  

Durant els quatre propers cursos se’ns oferirà un acompanyament molt directe en el projecte 

pedagògic del centre de manera que el coneixement específic de la institució de referència, 

en el nostre cas el Museu del Ter, impregni el dia a dia educatiu i incideixi en els processos 

d’aprenentatge. A banda d’introduir una innovació metodològica es pretén augmentar la 

demanda de matrícula al nostre centre i treballar coneixements específics d’una manera més 

pràctica.  

El nou equip directiu estarà format per les mateixes persones que m’han acompanyat durant 

el curs 2017-2018 amb l’única incorporació de la secretaria. Totes són coneixedores del  meu 

projecte i a la vegada grans col·laboradores. Amb elles comparteixo els valors de la motivació, 

la responsabilitat i la capacitat de treball.  

En el nou Projecte de direcció m’acompanyaran:  

- Cap d’estudis: Cristina Grifell Costa 

És psicopedagoga. Porta al centre des dels seus inicis el curs 2011-2012.  Ha ocupat 

prèviament els càrrecs de cap d’estudis( des del curs 2012-2013   fins el curs 2014-2015) 

i coordinadora pedagògica (des del curs 205-2016) en els equips directius anteriors  

- Coordinadora Pedagògica: Gemma Batlle Pujolàs 

És professora de matemàtiques i economia. Porta al centre des del curs 2013-2014.  En 

el darrer curs ha ocupat el mateix càrrec. 

- Secretaria: Falta concretar  

- Directora: Trinidad Montero Blanco  
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Sóc professora de geografia i història. Porto a l’ensenyament més de vint anys. Vaig arribar a 

l’Institut del Ter el curs 2014-2015. Durant els cursos 2015-2016 i 2016-2017 vaig ocupar el 

càrrec de cap d’estudis . I aquest darrer curs he ocupat de forma extraordinària la direcció del 

centre. Tinc plaça definitiva al centre.  

2. EL CENTRE 

 

L’Institut del Ter és un centre públic de titularitat del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya que es troba a Manlleu, un municipi de la comarca d’Osona situat en 

gran part a l’esquerra del riu Ter. El riu Ter ha estat i és un element fonamental en la història i 

l’economia de Manlleu. 

 Manlleu té una població aproximada de 20.104 habitants (IDESCAT 2016). Un 20,55% (4.132 

hab.) d’aquesta població és de procedència estrangera. La població estrangera de Manlleu 

procedeix predominantment del Magreb. 

L’Institut del Ter inicia la seva activitat docent el curs 2011-12 dins l’escola de primària Puig Agut 

de Manlleu amb el nom de Secció d’Institut de Manlleu. El centre va néixer per fer front a 

l’augment de la demanda de nou alumnat de secundària previst per als propers anys a la nostra 

ciutat, atès que a l’altre institut públic de la població, l’Institut Antoni Pous i Argila, no hi havia 

cabuda per a tota la demanda d’ensenyament públic. Després de dos anys, el setembre de 2013 

la Secció d’Institut es trasllada a unes noves dependències, en mòduls prefabricats ubicats al 

carrer Eduard Rifà, 24 , a la zona de l’arborètum, i, coincidint amb el trasllat, canvia el nom a 

Secció d’Institut la Teuleria, ja que al terreny on s’ubiquen els prefabricats hi havia antigament 

una fàbrica de teules. 

Amb l’entrada d’un nou equip directiu el curs 2015-2016 el centre canvia el seu nom i es 

converteix en Secció d’Institut del Ter. Finalment, l’ estiu del 2017 es converteix oficialment en 

Institut del Ter. Actualment el centre continua impartint les classes en aules prefabricades però 

està previst que al llarg del curs 2017-2018 es doni llum verda a la construcció del nou edifici de 

l’institut just al costat de la seva ubicació actual.  

El centre es troba situat al costat de l’espai natura de  l’arborètum i a menys de 500 metres del 

passeig del riu Ter. 

 Les actuals instal·lacions en mòduls prefabricats  donen cabuda a : 8 aules, 1 aula 

complementària-biblioteca, 1 laboratori, 1 aula de tecnologia-dibuix, 1 aula d’informàtica i d’altres 

espais com administració, sala de reunions, sala de professors, aules d’atenció individualitzada, 

etc.   
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L’Institut del Ter acull alumnat de nacionalitat i procedència molt diversa, fet que comporta un 

enriquiment en el coneixement d’altres llengües i cultures del món i una oportunitat important 

per al foment del respecte als drets humans i, sobretot, dels infants i adolescents.  

Aquesta procedència diversa de l’alumnat del nostre centre es concreta en aquestes xifres a 

l’inici del curs 2017-2018: 

 La nostra aula d’acollida acull en aquests moments 20 alumnes. 

 L’institut té matriculats 176 alumnes. D’aquests, 84 són de procedència estrangera 

(47,72%), majoritàriament del Magreb. 

 Per cursos la distribució es concreta de la manera següent:  

1r ESO: d’un total de 49 alumnes, 21 són de procedència estrangera (42,85%). 

2n ESO: d’un total de 36 alumnes, 15 són de procedència estrangera (41,66%). 

3r ESO: d’un total de 46 alumnes, 27 són de procedència estrangera (58,70%). 

4t ESO: d’un total de 45 alumnes, 21 són de procedència estrangera (46,66%) 

El curs 2016-2017, del total d’alumnat matriculat (164 alumnes), 72 eren de procedència 

estrangera (un 43,9%). 

Per tant, el nostre centre escolaritza un percentatge elevat d’alumnes de famílies immigrants 

d’extracció socioeconòmica desafavorida, majoritàriament magribins, que solen presentar un 

nivell alt de vulnerabilitat i risc d’exclusió social . Aquest percentatge d’alumnat de 

procedència estrangera oscil·la entorn del 48%al nostre centre , mentre que a Manlleu el 

percentatge de població immigrada no arriba al 21%. 

Institut del Ter  
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Aquest aspecte ha estat així des del moment mateix del naixement del centre el curs 2011-

2012, cosa que va fer que naixés amb un alt risc d’estigmatització i de segregació, fet que 

dificulta els esforços que es fan des de l’àmbit educatiu per assegurar l’equitat i la cohesió 

social.  

Som un centre educatiu considerat de complexitat màxima . Això respon a diferents indicadors 

de context com: alt percentatge d’alumnes nouvinguts, un nombre significatiu de famílies que 

perceben la renda mínima d’inserció perquè es troben en situació d’atur, alt percentatge 

d’alumnes amb NEE, etc. 

Encara ara, l’Institut del Ter no és un centre elegit en primera opció per un gran nombre de 

famílies a 1r d’ESO. La majoria de famílies es decanta per l’altre centre d’ensenyament públic 

de secundària del poble (amb edifici i oferta de batxillerat i cicles formatius) o per  altres 

centres concertats del municipi. Cal, doncs, fer esforços per revertir la dinàmica de desprestigi 

que s’associa al centre pel sol fet de tenir un percentatge elevat d’alumnes fills d'immigrants. 

L’institut des de sempre ha rebut una demanda de preinscripcions inferiors al nombre de 

places ofertades. Les dades de preinscripció en primera opció en els darrers cursos han estat 

les següents:  

Curs 15-16 36  De 60 places només es van preinscriure 29 

Curs 16-17 30  De 60 places es van preinscriure 30 i es va optar per renunciar al 

2n grup de 1r d’ESO per evitar una matrícula viva al llarg de tot el 

curs.  

Curs 17-18 21  De 54 places es van preinscriure 33.  Es van poder omplir 2 grups 

a 1r d’ESO  gràcies a la disminució de ràtio que es va acordar amb 

l’institut Antoni Pous i Argila . 

 

El centre compta amb un equip docent amb un grau elevat d’implicació i compromís amb el 

projecte educatiu, que ha treballat curs rere curs  per dissenyar propostes educatives 

innovadores, singulars i atractives que permetin neutralitzar els factors que han conduit el 

centre a la situació de risc d’estigmatització i segregació, sempre reivindicant la diversitat com 

una oportunitat.  

Per altra banda, hem buscat suports i assessoraments externs tant per preparar les portes 

obertes (Fundació Jaume Bofill) com la reunió de pares (com redissenyar la reunió amb les 

famílies, també amb el suport i orientació de la Fundació Jaume Bofill).  

I  des del curs 2015-2016 el centre treballa conjuntament amb el Museu del Ter, un model de 

partenariat inspirat en el de les escoles MAGNET. 

D’altres elements que conformen la realitat del nostre centre són:  

 Estudis impartits: El nostre centre imparteix ESO. No descartem en el futur impartir 

batxillerat i algun cicle formatiu.  
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 Grups: A començament del curs 2017-2018 teníem reconeguts  7 grups d’ESO . A 2n 

d’ESO 1 sol grup oficial , tot i tenir distribuïts els 35 alumnes en dos grups. 

Recentment se’ns ha comunicat des de Serveis Territorials la recuperació del segon 

grup . 

 Alumnat: Durant el curs 2017-2018 el nombre d’alumnes matriculats és de 176 

distribuïts així per cursos: 

1r ESO: 49 / 2n ESO: 35 / 3r ESO: 46 / 4t ESO:45

 A 4t ESO hi ha un grup de diversificació curricular (Aula oberta que agrupa 12 alumnes). 

L’altre grup de 4t escolaritza 33 alumnes amb currículum ordinari. 

 Els alumnes acabats d’arribar a Catalunya s’incorporen a l’aula d’acollida que actualment 

està formada per 20 alumnes d’origen divers: Romania, Bulgària, Marroc, Senegal, Xina, etc.  

 Cal indicar que en general la integració d’aquests nouvinguts no ha presentat problemes 

greus de convivència ; pel què fa a l’àmbit acadèmic les principals dificultats deriven del 

desconeixement lingüístic que presenten. Cal remarcar en aquest aspecte la important tasca 

d’integració i aprenentatge que es realitza des de l’Aula d’acollida amb una dedicació de 28 

hores de professorat. 

 Fa uns anys la major presència d’alumne de procedència estrangera va propiciar la fugida de 

molts alumnes d’origen autòcton del centre cap a altres centres del municipi. Actualment 

aquesta tendència s’ha frenat però continuen produint-se canvis de centre en el cas 

d’alumnes d’origen estranger degut a la mobilitat econòmica de la família que marxa cap a 

altres països europeus a treballar.  

Bona part dels esforços de l’institut en aquests darrers anys ha estat trencar amb aquest fet 

creant condicions que facin  atractiu el centre a la població autòctona per tal de cercar 

l’equilibri. En aquest sentit treballaria el nostre Projecte Magnet.  

També s’ha de remarcar el nombre important d’alumnes amb NEE que escolaritza el centre: 

alguns tenen dictamen o informe de l’EAP però la gran majoria són alumnes amb NEE de 

tipus social.  

Pràcticament la totalitat dels alumnes de l’institut resideixen a Manlleu i procedeixen de tots 

els barris. Un petit percentatge d’alumnat viu en municipis veïns com Roda de Ter.  

Procedeixen principalment de les tres escoles de primària públiques del municipi: 

Escola Pompeu Fabra 

Escola Puig Agut 

Escola Quatre Vents 
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La llengua vehicular a l’escola és el català, tant a les aules, com durant l’esbarjo o a les 

activitats extraescolars. La majoria dels alumnes del centre tenen com a llengua familiar el 

català o català/castellà indistintament. De la resta, un grup majoritari utilitzen com a llengua 

familiar l’àrab i/o amazig, tot i que comprenen i parlen català i/o castellà. També hi ha 

alumnes que utilitzen com a llengua habitual a casa altres idiomes: anglès, twí, xinès, 

romanès, polonès... 

La realitat del centre ha anat canviant a poc a poc . Si al principi la majoria dels alumnes 

procedien de famílies d’un nivell sòcio-econòmic desfavorit, en els darrers dos cursos hi ha 

una incorporació més nombrosa de famílies amb un nivell més normalitzat.  

 Professorat: El claustre està format per 22 professors. La majoria, 16, són interins. Dos 

som definitius al centre. Tres són propietaris provisionals i hi ha una comissió de 

serveis. Tot i la majoria de professorat interí al centre s’ha intentat mantenir la mateix 

plantilla en els darrers cursos, per afavorir la continuïtat pedagògica i garantir la 

realització dels projectes.  

També comptem amb 1 TIS a jornada completa i 1 vetlladora a jornada parcial. I amb 

el suport de les psicopedagogues de l’EAP i de la treballadora social dels Serveis 

socials del municipi. 

 Com a personal del PAS  tenim un conserge a jornada completa i una conserge i una 

administrativa a jornada parcial.  

 Marc horari:  

El nostre marc horari lectiu és de 8 a 14:40 h. distribuït en franges de dues sessions 

seguides de classe (de 55 minuts cadascuna) entre les 8 i 9:50, 10:40 i 12:30 i 12:50 a 

14:40. Amb dos períodes d’esbarjo de 20 minuts, entre les 10:30 i 10:40 i les 12:30 i 

12:50. Aquesta distribució permet disposar cada dia de 30 minuts que es dediquen a 

diferents activitats: Dos dies els dediquem a la lectura, dos dies als teulateams i un dia 

el dediquen a ampliar l’hora de tutoria dedicant aquesta mitja hora al treball en valors. 

En horari extraescolar el nostre centre roman obert de dilluns a dijous de 4 a 6 de la 

tarda per a poder portar a terme diferents activitats de reforç escolar, coral, idiomes , 

esports, etc. 

 Estructura organitzativa. 

De la nostra estructura organitzativa actual i dels canvis a incorporar en parlo més 

endavant. 

 Organització pedagògica. 

 Composició dels grups classe:  
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Els grups de 1r d’ESO es fan tenint en compte la informació rebuda dels centres de 

procedència i els resultats de les proves de competències bàsiques de 6è de primària. 

La resta de grups es configuren a partir de les valoracions de l’equip docent de cada curs 

respectant el principis d’equilibri i heterogeneïtat respecte al nombre de nois i noies i amb 

una distribució equilibrada d’alumnes amb dificultats i de resultats excel·lents. Aquesta 

heterogeneïtat és indispensable per a desenvolupar el treball cooperatiu . 

 Pel què fa als desdoblaments :  

 2 hores desdoblades (hores B) matemàtiques/tecnologia de primer a tercer  

 2 hores desdoblades (hores B) ciències naturals/anglès de primer a tercer  

 2 hores desdoblades (hores B) matemàtiques/anglès a quart  

 Es realitzen 2 hores d’estructures lingüístiques (català i castellà) comunes per curs 

de primer a quart . 

 Pel què fa a les optatives 

o A 1r i 2n d’ESO els alumnes tenen 3 opcions: 

Cursar només francès, 2 h durant tot el curs 

Cursar Suport lingüístic, 2 h. durant tot el curs. Optativa cursada pels alumnes d’aula 

d’acollida 

Cursar les optatives de ciències aplicades i anglès aplicat. 2 hores per quadrimestre 

de cadascuna de les optatives anteriors 

o A 3r d’ESO s’ha d’afegir una 4a opció: 1r quadrimestre cultura clàssica i 

2n quadrimestre emprenedoria 2 h. a la setmana. 

o Optatives de quart d’ESO per franges:  

Franja 1  (3 hores) : Biologia i geologia / Francès  / Tecnologia-TIC   

Franja 2 (3 hores): Física i química / Ciències aplicades /Llatí 

Franja 3 (4 hores) : Biologia – Geologia i ciències aplicades / Economia i emprenedoria / Ed. 

Visual i plàstica (2 h) + Música (2 h) 

 L’atenció a la diversitat :  

L’atenció a la diversitat és molt important al nostre centre. Entre d’altres mesures 

d’atenció a la diversitat apliquem les següents: 

o Programacions multinivell 

o Aprenentatge cooperatiu 

o Atenció individualitzada de les psicopedagogues i de la TIS als alumnes que 

presenten més dificultats. 

o Plans individualitzats  

o Grups flexibles per atendre la diversitat a l’alça a llengua catalana i castellana 

a 1r i 2n d’ESO 
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o Participació de 2 professors a l’aula de manera simultània en algunes 

matèries: estructures lingüístiques, Science, ... 

o Desdoblaments 

o Aula d’acollida 

o Programa de diversificació curricular: Aula oberta a 4t d’ESO 

 Com a opcions   pedagògiques el centre prioritza :  

o L’aprenentatge cooperatiu 

o L’avaluació competencial 

o Les programacions multinivell 

o El treball per projectes  

 Les relacions amb l’entorn 

Com a institut intentem establir i reforçar relacions amb la resta d’entitats i institucions del 

nostre entorn. 

En les relacions institucionals és bàsica la coordinació amb les escoles de primària públiques 

del municipi: Escola Pompeu Fabra, Escola Puig Agut i Escola Quatre Vents. Aquesta relació 

es concreta en les visites a l’institut amb motiu de la Jornada de Portes Obertes i en el traspàs 

d’informació d’aquells alumnes que acaben matriculant-se al nostre centre. L’institut també 

participa en el seminari de coordinació primària – secundària amb les escoles de primària 

públiques i amb l’altre institut públic del municipi, l’Institut Antoni Pous i Argila. 

Amb la resta de centres educatius del municipi la relació és correcte en tant que compartim 

molts espais de treball comuns: Pla educatiu d’entorn, protocol absentisme, etc. 

Amb el Museu del Ter treballem conjuntament dins  el projecte MagneTer i per nosaltres el 

museu és una aula més del nostre institut.  

La relació amb l’ajuntament és fluida . Alguns dels projectes de l’institut com el BiciTer han 

sorgit de la gran implicació de l’ajuntament envers el nostre centre.  

La relació del centre amb les entitats del poble ha anat creixent durant els darrers cursos. 

Aquesta col·laboració és un aspecte de l’institut que volem mantenir.  

El centre també manté relacions amb diferents empreses del municipi a través de les 

pràctiques que realitzen els nostres alumnes de l’aula oberta de 4t . 

El proper curs el Projecte de Servei comunitari ens obrirà la possibilitat de col·laborar amb 

moltes altres empreses i entitats en les que els nostres alumnes realitzaran les seves tasques 

de voluntariat.  

I pel què fa a la relació amb les famílies, al nostre institut hi ha una AMPA amb la què es 

mantenen des de direcció reunions periòdiques (el primer divendres de cada mes) que 

permeten una acció coordinada en benefici de l’institut. L’AMPA subvenciona material per al 

centre i algunes activitats.  
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 El centre participa en els següents programes d’innovació del Departament 

d’Ensenyament: 

  GEP 

 Xarxa de competències bàsiques 

 Avaluació competencial 

 Aprenentatge cooperatiu 

 Magnet 

 I com a programes singulars del centre: 

MagneTer 

BiciTer 

RestauraTer 

Teulateams 

Mediació entre iguals 

Tutoria entre iguals 

La teva empremta 

Esports al pati 

Sinergia  

Coral 

Grup de teatre 

 

3. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 

El plantejament institucional del nostre institut explicita la nostra raó de ser, la visió d’institut que 

ens agradaria ser i els valors que regeixen el nostre centre. 

El nostre centre vol ser d’acord amb la LEC (Art. 93) un bon referent de qualitat educativa i 

d’assoliment dels objectius d’excel·lència i equitat.  

Missió:  

La missió és la raó de ser i existir del centre. La raó de ser del nostre centre educatiu és fer 

possible:  

La formació integral de nois i noies perquè esdevinguin persones lliures i autònomes, 

responsables, solidàries, respectuoses amb els altres, amb l’entorn i el medi ambient, i 

competents en les habilitats socials i personals que els permetin viure en comunitat i incorporar-

se profitosament a la societat i al món laboral. 

La tasca educativa també es fa extensiva a les famílies, a les quals es demana implicació en el 

procés educatiu dels seus fills i filles. 

 

Visió:  

La visió és el futur del centre. Volem ser .............. 

 Ser un centre inclusiu, un centre acollidor que atén la diversitat per tal de garantir l’èxit de 

tot l’alumnat.  
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 Ser un centre innovador amb visió de futur i en fase permanent de canvi 

 Ser un centre referent de qualitat educativa amb metodologies que propiciïn 

l’aprenentatge competencial de l’alumnat.    

 Volem fomentar l’excel·lència de l’alumnat fruit del seu desenvolupament personal i la 

seva responsabilitat en la seva feina diària.  

 Ser un centre obert i respectuós amb totes les cultures, i que sigui fidel al seu poble, a la 

seva llengua i a les seves tradicions. 

 Ser un centre vinculat  a l'entorn, que prepari el seu alumnat perquè participi activament 

en les diverses manifestacions culturals, esportives, artístiques i cíviques del nostre poble 

, ja que pensem que és la millor manera d’integrar tots els membres de la comunitat 

escolar en l’entorn proper. 

 Ser un centre respectuós amb l’entorn i compromès amb el medi ambient.  

Valors:  

Conseqüentment amb la missió i visió que tenim com a centre, els valors que considerem 

adequat desenvolupar i potenciar en el nostre centre són entre d’altres :  

 El respecte a la diversitat humana i cultural, a l’entorn i al medi ambient. 

 El foment de la convivència basada en el diàleg, la llibertat, la pluralitat i la participació 

democràtica. 

 La voluntat d’integració i d’inclusió com a valors que faciliten el respecte a totes les 

persones i la seva educació, independentment del seu origen social, cultural, llengua, 

sexe o capacitat. 

 El foment de l’esforç, la responsabilitat, el treball ben fet, la curiositat i el sentit crític. 

 La innovació, adoptant mètodes didàctics pràctics i motivadors, i sempre que  es pugui, 

potenciant l’ús de les noves tecnologies. 

 L’ús de la llengua catalana com a principal llengua d’aprenentatge i de comunicació. 
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4. EL PLANTEJAMENT DE L’ATENCIÓ EDUCATIVA A 

L’ALUMNAT EN EL MARC D’UN SISTEMA INCLUSIU 

 

Una escola inclusiva és la que integra , la que promou l’atenció educativa per a tot l’alumnat, que 

busca l’equitat i valora la diversitat, oferint l’escolarització en condicions d’igualtat per a tots els 

alumnes.  

Algunes metodologies que poden afavorir l’educació inclusiva són:  l’aprenentatge cooperatiu, 

l’ensenyament multinivell, la tutoria entre iguals, l’aprenentatge-servei, el treball per projectes, 

l’educació en valors i el treball per competències. 

L’Institut del Ter des de fa dos anys està desenvolupant un projecte educatiu que es basa en 

aquestes metodologies més inclusives com:  

 Una metodologia d’aprenentatge cooperativa. 

 Un pla d’educació en valors. 

 El disseny d’un model d’avaluació competencial. 

 El treball per projectes, per donar projecció i significativitat als aprenentatges. 

 

5. DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE 

Una vegada realitzat l’anàlisi de la situació actual del centre , cal fer  una diagnosi del centre per 

després exposar els aspectes i situacions de l’institut que cal intentar millorar. 

La diagnosi s’ha fet tenint en compte: 

1) Anàlisi de la situació actual de l’institut  

2) Valors dels indicadors de centre (cursos 2014-2015, 2015-2016 i  2016-2017)  i de les dades 

anuals (curs 2017-2018) 

3) Informes de la inspecció educativa: AVAC (Avaluació anual de centre) emesos el 11-2- 2016 i 

el 19-5-2016. 

4) Resultats de la DAFO  i de la dinàmica  de reflexió realitzada pel professorat el juny de 2017 

5) Resultats de les enquestes de satisfacció realitzades a l’alumnat, professorat i famílies el juny 

de 2017 
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1) Anàlisi de la situació actual de l’institut  

Al capítol 2 d’aquest projecte s’explica la situació actual de l’institut del Ter i s’esmenten dades 

rellevants a tenir en compte en la diagnosi del centre.  

2) Valors dels indicadors de centre i de les dades anuals 

Per fer una bona diagnosi del centre es requereixen els indicadors de centre que ens permeten 

detectar els punts febles que cal millorar i els punts forts que cal mantenir. Per fer-ho analitzarem 

l’evolució d’alguns d’aquests  indicadors a llarg dels 3 darrers cursos: 2014-2015, 2015-2016 i 

2016-2017 , i comparats amb les dades corresponents a la mitjana de centres de grau de 

complexitat C com nosaltres( a l’evolutiu d’inspecció  consultat amb data de processament del 

maig 2017 encara no apareix la mitjana del curs 2016-2017) 

Els indicadors poden ser de: 

2.1. Context 

2.2. Resultats 

2.3. Recursos 

2.1. Indicadors de context: 

a) Índex de famílies associades a l’AMPA 

Curs % Institut % Mitjana centres 
complexitat C 

2014-2015 75,71 56,74 

2015-2016 77,63 58.86 

2016-2017 79.24  

L’índex de famílies associades presenta valors superiors a la mitjana de centres de les mateixes 

característiques. En els darrers cursos s’ha produït la incorporació al centre de famílies 

treballadores amb més nivell adquisitiu. 

b) Índex de famílies que fan aportacions econòmiques per activitats extraescolars 

Curs % Institut % Mitjana centres 
complexitat C 

2014-2015 7,86 17,69 

2015-2016 3,28 17,87 

2016-2017 4,4  

La majoria de les activitats extraescolars que oferta el centre són gratuïtes: idiomes, coral, estudi 

assistit. Les úniques que paguen les famílies són les activitats esportives ofertades des de 

l’AMPA: futbol i natació i hi ha molt poca demanda d’aquestes. 

c) Índex d’alumnes amb necessitats educatives especials (motrius, físiques, ...) 

Curs % Institut % Mitjana centres 
complexitat C 

2014-2015 11,18 5,08 

2015-2016 8,38 6,12 
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2016-2017 6,5  

El centre presenta un índex superior d’alumnes amb NEE respecte als centres de les mateixes 

característiques. Aquest índex, però ha anat disminuint  

d) Índex d’alumnes amb necessitats educatives específiques (situació econòmica desfavorida) 

Curs % Institut % Mitjana centres 
complexitat C 

2014-2015 45,39 16,62 

2015-2016 34,13 16,01 

2016-2017 34,91  

El centre presenta un índex molt superior d’alumnes amb NEE per situació econòmica 

desfavorida respecte als centres de les mateixes característiques. Aquest índex, però ha anat 

disminuint  

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

Curs % Institut % Mitjana centres 
complexitat C 

2014-2015 0,65 5,65 

2015-2016 0,60 5,26 

2016-2017 8,87  

El gran nombre d’alumnes nouvinguts permet al centre disposar d’una aula d’acollida. La majoria 

procedeixen del continent africà, però en els darrers mesos s’hi ha incorporat procedents de 

països de l’Europa de l’est.  

f) Índex d’alumnes de nacionalitat estrangera 

Curs % Institut % Mitjana centres 
complexitat C 

2014-2015 32,89 29,67 

2015-2016 31,73 27,37 

2016-2017 32,54  

L’institut té un percentatge d’alumnat amb nacionalitat estrangera una mica  superior a la 

mitjana de centres de semblant complexitat.  

On els valors són més alts és en el nombre d’alumnes de procedència estrangera amb un 

47,72% . Molts alumnes nostres ja nacionalitzats tenen pares que encara no tenen la nacionalitat 

espanyola.  

g) Índex d’alumnes de 4t d’ESO que cursen programes de diversificació curricular 

Curs % Institut % Mitjana centres 
complexitat C 

2014-2015 14,29 11,73 

2015-2016 36,36 9,20 

2016-2017 26,82  

L’institut té in índex d’alumnat de 4t d’ESO superior a la mitjana de centres de semblant 

complexitat que realitza programes de diversificació curricular 

h) Índex d’alumnes amb pla individualitzat 
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Curs 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

 % 
Institut 

% Mitj. 
Cent C 

% 
Institut 

% Mitj. 
Cent C 

% 
Institut 

% Mitj. 
Cent C 

% 
Institut 

% Mitj. 
Cent C 

2014-2015 24,39 16,23 25,58 17,30 32,50 15,51 7,14 14,11 

2015-2016 35,40 16,64 36,96 18,15 29,26 18,41 34,38 15,84 

2016-2017 18,75  45,83  35,41  19,51  

En general l’institut presenta un índex d’alumnat amb pla individualitzat dels diferents cursos 

d’ESO molt  superior a la mitjana dels centres de Catalunya de semblant complexitat . 

i) Índex de mobilitat de l’alumnat 

 

L’índex de mobilitat està per sota la mitjana. La mobilitat que es dona es deu sobretot a les 

incorporacions d’alumnes nouvinguts o pel context socioeconòmic que provoca la mobilitat de les 

famílies.  

j) Índex de mobilitat del professorat del centre  

Curs % Institut % Mitjana centres 
complexitat C 

2014-2015 54,76 14,00 

2015-2016 25 15,97 

2016-2017 7,50  

El claustre està format per 22 professors. La majoria, 16, són interins. Dos som definitius al 

centre. Tres són propietaris provisionals i hi ha una comissió de serveis. Tot i la majoria de 

professorat interí al centre s’ha intentat mantenir la mateix plantilla en els darrers cursos, per 

afavorir la continuïtat pedagògica i garantir la realització dels projectes . 

k) Índex d’absències de l’alumnat superior al 25% (3r trimestre) 

Curs % Institut % Mitjana centres 
complexitat C 

2014-2015 2,63 4,49 

2015-2016 0,60 4,24 

2016-2017 0  

Es dona poc absentisme. Els protocols de centre afavoreixen aquest indicador que cal mantenir  

l) Índex de demanda d’escolarització a 1r d’ESO 

Curs % Institut % Mitjana centres 
complexitat C 

2014-2015 0,41 0,98 

2015-2016 0,4 0,96 

2016-2017 0,5  

 

Les dades de preinscripció en primera opció en els darrers cursos han estat les següents:  

Curs 15-16 36  De 60 places només es van preinscriure 29 

Curs 16-17 30  De 60 places es van preinscriure 30 i es va optar per renunciar al 2n grup 

de 1r d’ESO per evitar una matrícula viva al llarg de tot el curs.  

Curs % Institut % Mitjana centres 
complexitat C 

2014-2015 12,50 10,71 

2015-2016 8,38 9,72 

2016-2017 7,10  
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Curs 17-18 21  De 54 places es van preinscriure 33.  Es van poder omplir 2 grups a 1r 

d’ESO  gràcies a la disminució de ràtio que es va acordar amb l’institut 

Antoni Pous i Argila . 

Les dades de preinscripció en 1a opció a 1r d’ESO són inferiors a la mitjana de centres amb les 

mateixes característiques. Cal, doncs, fer esforços per revertir la dinàmica de desprestigi que 

s’associa al centre i que fa que les dades de preinscripció en 1a opció siguin tant baixes.  

La planificació que des de Serveis Territorials es farà per al proper curs 18-19 assigna de nou la 

2a línia a l’actual 2n d’ESO que el curs 16-17 va perdre un grup.  

2.2. Indicadors de resultats: 

m) Índex d’alumnes que promocionen de curs  o es graduen 

Curs 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

 % 
Institut 

% Mitj. 
Cent C 

% 
Institut 

% Mitj. 
Cent C 

% 
Institut 

% Mitj. 
Cent C 

% 
Institut 

% Mitj. 
Cent C 

2014-2015 78,04 87,08 81,39 84,69 60 81,85 89,28 78,03 

2015-2016 91,66 88,41 97,82 87,26 95,12 84,53 84,37 79,62 

2016-2017 96,77  84,78  84,78  79,49  

 

L’evolució de la promoció a 1r d’ESO es situa per sobre de la mitjana dels altres centres de la 

mateixa tipologia , a 2n d’ESO es troba per sota, a 3r  ha disminuït a nivell de centre, de manera 

que aquest és un indicador que cal reforçar i millorar.  Pel què fa a la graduació a 4t d’ESO 

presenta un valor similar a la mitjana però a nivell de centre ha empitjorat.  

n) Resultats de les proves de  competències bàsiques a 4t d’ESO. Índex d’alumnes amb 

resultats situats en les franges mitjana-baixa, mitjana alta i alta.  

Curs Ll. catalana Ll. castellana Ll. Anglesa Matemàtiques Científ.-tecno 

 % 
Institut 

% Mitj. 
Cent C 

% 
Institut 

% Mitj. 
Cent C 

% 
Institut 

% Mitj. 
Cent C 

% 
Institut 

% Mitj. 
Cent C 

% 
Institut 

% Mitj. 
Cent C 

2014-
2015 

54,2 73,24 45,8 72,20 58,4 61,76 66,7 67,70 - - 

2015-
2016 

69,2 75,78 80,8 77,45 80,8 65,10 53,9 68,83 57,69 69,93 

2016-
2017 

88 88,9* 80 90* 69,40 85,40* 68,60 85,30* 72,20 84,5* 

*Mitjana corresponent a Catalunya en general  
 

Amb l’excepció de llengua catalana els resultats al darrer curs són notablement molt inferiors als 

de la mitjana dels centres de Catalunya.  

o)  Índex d’abandonament d’estudis  

Curs 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

 % 
Institut 

% Mitj. 
Cent C 

% 
Institut 

% Mitj. 
Cent C 

% 
Institut 

% Mitj. 
Cent C 

% 
Institut 

% Mitj. 
Cent C 

2014-2015 0 0,85 0 0 0 0 1,23 5,88 

2015-2016 0 0,58 0 1,25 0 2,87 2,99 4,78 

2016-2017 0  0  0  1,77  

L’índex d’abandonament dels estudis és inexistent a 1r, 2n i 3r d’ESO. A 4t presenta un índex 

inferior a la mitjana de centres de complexitat semblant  
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p) Índex de cohesió social(a partir de l’abandonament dels estudis )  

Curs % Institut % Mitjana centres 
complexitat C 

2014-2015 98,77 83,16 

2015-2016 96,4 97,03 

2016-2017 99,98  

 

2.3. Indicadors de recursos: 

q) Ràtio alumnes/professor 

Curs % Institut % Mitjana centres 
complexitat C 

2014-2015 7,24 11,24 

2015-2016 7,59 12,8 

2016-2017 8,04  

 

r) Ràtio alumnes/grup 

Curs % Institut % Mitjana centres 
complexitat C 

2014-2015 19 26,93 

2015-2016 20,88 26,99 

2016-2017 24,12  

Les ràtios alumne/professor i alumnes/grup són inferiors a la mitjana de centres amb la mateixa 

complexitat. Aquest aspecte ens dona avantatge a l’hora d’atendre la diversitat dels nostres 

alumnes.  

 

3) Informes de la inspecció educativa: AVAC (Avaluació anual de centre) emesos el 11-2- 

2016 i el 19-5-2016. 

Rendiment acadèmic de l’alumnat del centre : resultats interns i externs 

Valoracions  Propostes de millora 

 Índex de promoció de curs lleugerament inferiors a la 
mitjana de centres de la mateixa tipologia. 

 Índex de graduació superior a la mitjana de centres de la 
mateixa tipologia 

Es recomana revisar i, si 
s’escau, adaptar els 
sistemes d’avaluació i la 
metodologia d’aula, per 
donar-los-hi un caire més 
competencial i mirar de 
reduir la diferència entre els 
resultats interns i externs 

1r ESO resultats de totes les assignatures millors que els de la 
mitjana de centres de la mateixa tipologia excepte en llengua 
estrangera i música.  
2n ESO resultats de totes les assignatures millors que els de la 
mitjana de centres de la mateixa tipologia excepte en llengua 
estrangera i educació física. 
3r ESO els resultats de centre són inferiors en llengua castellana, 
música i educació física i educació visual i plàstica.  
4t ESO en totes les matèries els resultats són millors que els de la 
mitjana de centres de la mateixa tipologia. Els índex de superació 
són: Llengua catalana 96,43%, llengua castellana 100%, llengua 
estrangera 92,85% i matemàtiques 96,4% 

Proves de quart d’ESO 
Resultats inferiors a la mitjana de centres de la mateixa tipologia, 
sobretot en les competències lingüístiques 
En llengua catalana superen la competència un 54,2%, en castellana 
un 45,8% en anglès un 58,4% i en matemàtiques un 66,7%. 

 Hi ha molta  diferència entre els resultats interns i els externs 

Valoració dels objectius de centre 

Valoracions  Propostes de millora 
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 Nivell d’eficàcia: Bon  nivell en ‘assoliment dels objectius 
relacionats amb l’aprenentatge.  

 Planificació d’objectius: definits amb precisió i qualitat 
tècnica. Coherència amb el context i amb la diagnosi del 
centre 

 La PGA disposa d’indicadors inicials que permeten ser 
conscients del punt de partida i quantificar-ne el grau 
d’assoliment 

 Planificació actuacions: força coherència entre els 
objectius i actuacions 

Es recomana revisar el PEC, 
descriure els indicadors i 
assegurar la vinculació de tots 
els documents de centre ( 
PGA, PD, memòria anual i 
PEC) 

Condicions d’equitat al centre: abandonament i absentisme, atenció a la diversitat i 
inclusió 

Valoracions Propostes de millora 

 Abandonament i absentisme: el centre disposa de 
mecanismes de detecció i registre i aplica estratègies de 
detecció precoç i d’intervenció immediata per garantir 
l’assistència i evitar l’abandonament. Índex 
d’abandonament escolar  a 4t ESOde l’1,23%, inferior a la 
mitja de centres de la mateixa tipologia 

 Convivència: el centre concreta les seves normes de forma 
participativa i en garanteix una aplicació adequada. El 
centre aplics mecanismes i estratègies per afavorir la 
comunicació i participació de la comunitat educativa. El 
centre aplica estratègies ( organitzatives, acció tutorial, 
coordinació professorat) per afavorir la convivència. El 
clima de treball és bo. 

 Inclusió: la distribució i gestió dels recursos es fa 
considerant les necessitats de suport de tot l’alumnat. 
L’alumnat amb NEE està ven atès per l’equip docent amb 
coordinació i col·laboració dels professionals 
especialitzats. El centre garanteix la presència, la 
participació i l’aprenentatge de tot l’alumnat fent servir les 
Programacions multinivell .  
Enguany disposa de TIS 
NEE 11,18% (5,18% centres mateixa tipologia) 
32,89% alumnes estrangers (29,67% centres mateixa 
tipologia) 
AO 14,29% ( lleugerament superior centres mateixa 
tipologia) 
 

Les NOFC haurien d’explicar 
els protocols del centre en 
quant a prevenció, control i 
seguiment de l’absentisme així 
com també els criteris per 
considerar una falta 
d’assistència justificada. 
Actualment estan recollits en 
un document de treball. 
 
Es recomana considerar la 
possibilitat que els grups del 
PIM siguin heterogenis. 
 
Es proposa que en un 
document individual per a 
cadascun dels alumnes que 
tenen PI es descriguin els 
criteris de promoció i 
acreditació. 
 
Actualment al municipi s’està 
revisant el protocol 
d’absentisme comú a tots els 
centres de la ciutat, serà el 
moment de trobar mecanismes 
per a enfocar en la prevenció, 
detecció i la reducció , si 
s’escau 

 

4) Resultats de la DAFO  i de la dinàmica  de reflexió realitzada pel professorat el juny de 

2017 

 La DAFO és, bàsicament, una eina que permet conèixer la situació real en què es troba 

una organització, una empresa o un centre educatiu (com és el nostre cas), i planejar una 

estratègia de futur. 

 L’anàlisi extern permet fixar les oportunitats i les amenaces que l’entorn pot presentar per 

al nostre centre.  

Les oportunitats són aquells factors, positius, que es generen en l’entorn i que afavoreixen el 

nostre centre.  
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Per contra, les amenaces són situacions negatives, externes al nostre centre , que poden 

atemptar contra aquest, per la qual cosa, arribat el cas, pot ser necessari dissenyar una 

estratègia adequada per poder-les sortejar. 

 Els elements interns que s’han d’analitzar durant aquesta anàlisi corresponen a les 

fortaleses i a les debilitats que presenten l’empresa o el projecte. L’anàlisi interna permet 

fixar-les. 

Les fortaleses són tots aquells elements interns i positius que diferencien el nostre centre  

d’altres de la mateixa classe. 

Per contra, les debilitats es refereixen a tots aquells elements del nostre centre que podem 

millorar. De les debilitats hem d’extreure els nostres objectius de centre  

AMENACES OPORTUNITATS 
Espais insuficients al centre ubicat en mòduls 
prefabricats 

Col·laboració i establiment d’una xarxa amb 
entitats i associacions de Manlleu: Museu del 
Ter, biblioteca, Ajuntament, Teatre centre... 
 

Manca de recursos socioeconòmics  i culturals 
de les famílies 

Construcció del nou centre 

Resposta poc efectiva i lenta dels serveis 
externs: EAP, Serveis socials, EAIA... 

Entorn del centre (ubicació) 

Alt percentatge d’alumnes amb NEE  Partenariat amb el Museu del Ter: Projecte 
MagneTer 

Centre encara estigmatitzat que fa que sigui la 
segona opció de moltes famílies i entrin amb 
poca vinculació emocional.  

Riquesa idiomàtica i cultural dels nostres 
alumnes.  

Increment alumnes nouvinguts  amb 
desconeixement de la llengua 

Interès de les famílies davant les noves 
metodologies i  tecnologies. 

Menor dedicació de les famílies als fills en 
detriment de la transmissió de valors i models 
socials de comportament 

 

FORTALESES DEBILITATS 
Claustre motivat, implicat i amb capacitat 
d’adaptació i treball. 

Baixa implicació de les famílies i participació 
AMPA.  

Centre proper i acollidor.  Costa gestionar la diversitat de cultures.  

Iniciativa del projecte sinergia (treball de valors) 
és positiva tot i que no s’ha pogut acabar de 
desenvolupar aquest curs.  

Encara ens falta posar èmfasi ens els 
problemes de motivació i emocional dels nostres 
alumnes 

Gran ventall de projectes per treballar diferents 
aspectes.  

 
Diferència entre els resultats interns i externs 
dels resultats acadèmics.  

Bon ambient de treball. Manca de temps per  consolidar alguns 
projectes.  

Formació constant del professorat.  Manca de material: portàtils, laboratori, taller .. 

Seguiment de la TIS cap als alumnes.  Excessiu ús mòbils aula de l’alumnat 

Oferta d’activitats que el centre ofereix a la 
tarda. 

Falta d’un protocol benvinguda/acollida 
professors nous.  

Obtenció dels títols de francès i anglès.  Falta de comunicació d’informacions per la 
manca de reunions de coordinació.  

Esforços  per la gestió de la diversitat (aula 
acollida...) 

Dificultat gestió/organització neteja pati.  

La convivència en general al centre és bona 
(alumnat, professorat...) 

Dificultat de gestió de les incidències per part 
del professorat  

 Quan hi ha incidències no sabem aplicar 
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RESUM DEL BUIDAT DE LES ENQUESTES DE SATISFACCIÓ ADREÇADES A FAMÍLIES  I 

ALUMNAT DEL CENTRE 

 

Gestió de les hores de pati mesures com la mediació, o altres per aprofitar-
ho de manera positiva. Vincular-ho al PSCP. 
Consensuar mesures amb el tutor individual.   

Gran projecció de la coral del centre. Excés d’estrès del professorat. 

Aula oberta a 4t ESO Baixa participació de l’alumnat a les sortides i 
activitats amb cost econòmic 

Projectes de centre: MagneTer, RestauraTer,...  

Organització d’activitats i sortides per reforçar 
els continguts i aprenentatges treballats a l’aula  

 

 

Fortaleses + oportunitats: Potencialitats del centre. Línies d’acció més prometedores per al 

centre. 

Debilitats + amenaces: Limitacions del centre. Són una advertència. Hem d’aconseguir que les 

amenaces es converteixin en debilitats i així poder millorar 

 En la dinàmica de reflexió el professorat va exposar les seves propostes de millora dels 

objectius generals previstos en la PGA del curs 2016-2017 agrupats en 3 blocs:  

1. Objectius pedagògics: Aprenentatge cooperatiu, treball per projectes, avaluació 

competencial,... 

2. Objectius socioeducatius: Treball de valors,  partenariat amb el Museu del Ter 

3. Objectius institucionals: Comunicació del projecte.  

Les  propostes de millora formulades pel professorat van ser el punt de partida dels objectius de 

la PGA del curs 2017-2018 

5)  Resultats de les enquestes de satisfacció realitzades a l’alumnat, professorat i famílies 

el juny de 2017 

 

 

 Sobre el grau de satisfacció general amb el centre s’obtenen els següents resultats 

 Grau de satisfacció  

 Participació = /  + 7 

Famílies 67,28% 81% 

Alumnat  91,35% 68% 

Professorat 87,50% 100% 

 Grau de satisfacció de l’horari marc. S’obtenen els següents resultats: 

 L’horari actual d’obertura i tancament del 
centre cobreix les necessitats horàries 
familiars? 

Esteu d’acord en seguir amb 
l’horari intensiu als matins? 

 SI NO SI NO 

Famílies  97% 3% 98% 2% 
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Alumnat   91% 9% 

 

 Grau de satisfacció dels alumnes de 1r d’ESO o d’altres cursos que han arribat nous 

respecte a la seva acollida al centre: SI  89%         No   11% 

 Grau de satisfacció dels alumnes respecte a l’orientació i ajut rebut del seu tutor/a individual: 

SI  82%    No   18% 

 Grau de satisfacció d’altres aspectes de funcionament del centre valorats per les  famílies   i 

per l’alumnat 

  Grau de satisfacció 

= /  + 7 

Us sentiu ben informats per part del centre? Famílies 84% 

Alumnat 59% 

Us identifiqueu amb el centre? Famílies 78% 

Alumnat 36% 

Oferta activitats extraescolars  (Pla esport escolar, 
estudi assistit, taller de bicicletes, coral) 

Famílies 79% 

Alumnat 58% 

Funcionament activitats extraescolars Famílies 81% 

Alumnat 60% 

Sortides acadèmiques Famílies 74% 

Alumnat 44% 

Distribució de dos temps d’esbarjo Famílies 92% 

Alumnat 75% 

Feina al Teulateam assignat Famílies 86% 

Alumnat 62% 

Full de control de deures Famílies 77% 

Alumnat 44% 

Normativa del centre i manera de fer-la complir Famílies 82% 

Alumnat 53% 

 

 Les famílies també han valorat d’altres aspectes com:  
 Grau de satisfacció 

= /  + 7 

Control assistència 84% 

Acollida del fill/a i informació donada a inici de curs  89% 

Resultats aprenentatge assolits fill/a 79% 

Satisfacció  atenció Tutoria individual 83% 

Atenció individualitzada rebuda fill/a 84% 

Informació rebuda avaluació 83% 

 

 Per la seva part els alumnes han valorat d’altres aspectes com:  
 Grau de satisfacció 

= /  + 7 

Autonomia aprenentatge 66% 

Responsabilitat i cooperació 57% 

Resolució conflictes amb diàleg 45% 

Material i equipaments  70% 

Lectura 55% 

Festes i activitats culturals 64% 

Xerrades i tallers 73% 

Doble tutoria grup classe i psicopedagog/a 67% 

Que et sembla tenir un tutor/a individual  66% 

Creieu que les relacions entre les persones del centre són correctes? 71% 
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Tant als alumnes com a les famílies també se’ls va demanar que expliquessin quins aspectes 

creien que es podien millorar respecte  als diferents aspectes valorats del centre 

 

 

RESUM DEL BUIDAT DE LES ENQUESTES DE SATISFACCIÓ ADREÇADA AL 

PROFESSORAT DEL CENTRE 

 
 Grau de satisfacció de l’horari marc. S’obtenen els següents resultats: 
 

 La jornada continuada facilita el procés 
d’ensenyament-aprenentatge millorant el 
rendiment acadèmic de l’alumnat? 

Esteu d’acord en seguir amb l’horari 
intensiu als matins? 

 SI NO SI NO 

Professorat 100% 0% 100% 0% 

 
 

  Grau de satisfacció d’altres aspectes de funcionament del centre valorats pel professorat 
 Grau de satisfacció 

= /  + 7 

Acollida i informació a inici de curs  100% 

Organització institut 100% 

Cursos de formació 90% 

Atenció Equip Directiu i càrrecs coordinació 100% 

Materials, instal·lacions i recursos 91% 

Ambient de treball 95% 

Informació rebuda per realitzar la feina 100% 

Qualitat classes impartides  96% 

Resultats aprenentatge assolits pels alumnes 47% 

Normativa del centre i la manera de fer-la complir 86% 

Full de control de deures 96% 

Activitats curriculars fora del centre 100% 

Funcionament activitats extraescolars 100% 

Dos temps d’esbarjo 100% 

Funcionament teulateams 95% 

Funcionament ½ hora lectura 72% 

Festes i activitats culturals  72% 

Tasca com a tutor/a individual 91% 

Relació amb famílies alumnes tutoritzats 91% 

Grau satisfacció de treballar al centre  96% 

 

També se’ls va demanar que expliquessin quins aspectes creien que es podien millorar respecte  

als diferents aspectes valorats del centre 
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6. ELS OBJECTIUS A ASSOLIR EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC, I LES 

ACTUACIONS PREVISTES PER AL SEU DESENVOLUPAMENT  

 

Els objectius del Projecte de direcció per als quatre propers cursos han estat definits en funció de 

les necessitats detectades a la diagnosi realitzada així com del coneixement del centre. Aquests 

objectius i les actuacions previstes permetran l’actualització del PEC del 2104 i caminar cap a un 

nou projecte educatiu de centre que respongui a les millores introduïdes. 

Els objectius del sistema educatiu a Catalunya són l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, 

mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a 

principi fomentador de l’equitat i garantia, alhora de la cohesió social.  

Tenint en compte aquestes prioritats, els objectius que ens proposem assolir al llarg dels quatre 

propers cursos en el nostre centre són:   

OBJECTIU 1: MILLORAR EL RENDIMENT ACADÈMIC DE TOTS ELS ALUMNES 

OBJECTIU 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

OBJECTIU 3 : PROMOURE L’ACCIÓ TUTORIAL PER ACONSEGUIR QUE EL CENTRE 

SIGUI CAPAÇ D’ORIENTAR UN PROJECTE DE FUTUR PELS ALUMNES 

OBJECTIU 4 : ACTUALITZAR ELS DOCUMENTS PRESCRIPTIUS DE CENTRE 

OBJECTIU 5: PROJECTAR UNA A BONA IMATGE DEL CENTRE I MANTENIR BONES 

RELACIONS AMB L’ENTORN 

Cadascun d’aquests objectius  es concreten en diferents estratègies, activitats o actuacions, 

responsables , temporització  i en uns indicadors d’avaluació.  

Els indicadors poden ser de dos tipus: 

- Indicadors de progrés: Van a associats a una fita. Apareix un valor de la situació inicial i la 

millora proposada 

- Indicadors de procés: Mesuren si estem aplicant el procés de manera adequada.   

Tots aquests objectius seran assolibles amb la col·laboració i participació de la comunitat 

educativa i, molt especialment, de tot el professorat. 
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OBJECTIU 1: MILLORAR EL RENDIMENT ACADÈMIC DE TOTS ELS ALUMNES  

Descripció: Elaboració d’estratègies que permetin millorar els resultats acadèmics dels 

nostres alumnes  

ESTRATÈGIA 1.1 INDICADORS DE PROGRÈS 

1.1. Garantir l’assoliment de les competències bàsiques de 
tot l’alumnat i fomentar l’avaluació competencial  

Índex d’alumnes amb resultats a les proves de 
competències bàsiques situats en les franges 
mitjana i alta  

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos   Valor inicial    Valor final  

Ll. Cat      75% 80% 
Ll. Cas    75% 80% 
Ll. Angl      69% 75% 
Matem     68% 75% 
Cient-tecnol. 72% 80% 

ACTUACIONS   Responsables  

1.1.1 Valoració dels resultats de la darrera convocatòria  Tots els cursos.  Consell 
direcció 

1.1.2. Valoració dels resultats als diferents àmbits proposant 
mesures de millora i de seguiment 

Tots els cursos. Professorat per 
àmbits 

1.1.3. Adaptar el currículum per tal d’incrementar les hores 
lectives per treballar les competències lingüístiques i 
científiques.  
Noves matèries optatives de 1r a 3t d’ESO: Ciències 
aplicades i anglès aplicat.  

Si 

V
a

lo
ra

r 

V
a

lo
ra

r 

V
a

lo
ra

r 

Consell 
direcció  
Àmbits 

1.1.4.  Aplicar una metodologia basada en activitats 
competencials 

Tots els cursos Equip impulsor 
competències 
bàsiques i av. 
Competencial 
Professorat 

1.1.5. Aplicar proves en format competencial en tots els 
àmbits i cursos 

Tots els cursos 

1.1.6 Definició de rúbriques d’avaluació competencials   Nº rúbriques creades a cada 
nivell  >3 i curs 

1.1.7. Actualització i aplicació d’un butlletí de notes 
competencial propi del centre per esperar a la gestió 
acadèmica d’Esfer@ 
 

Índex satisfacció famílies  >7 Equip directiu 

ESTRATÈGIA 1.2.  INDICADORS DE PROGRÈS 

1.2. Millorar els percentatges de promoció de curs  i de 
graduació a l’ESO 

Índex de promoció a 1r, 2n i 3r ESO 
Índex de graduació a 4t ESO 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos               Valor inicial    Valor final  

1r ESO      85% 90% 
2n ESO    84% 90% 
3r ESO     80% 90% 
4t ESO     79% 85% 

ACTUACIONS   Responsables  

1.2.1. Anàlisis dels resultats dels indicadors de centre 
respecte als percentatges de promoció i graduació 
d’ESO i dels resultats de l’avaluació de les diferents 
matèries 

    Consell direcció 
 

1.2.2. Incidir especialment en l’anàlisi, reflexió i presa de 
decisions en aquelles matèries o cursos on els 
resultats siguin inferior a la mitjana dels centres de la 
mateixa complexitat 

    Professorat per 
àmbits 

ESTRATÈGIA 1.3 INDICADORS DE PROGRÈS 

1.3. Fomentar la innovació metodològica i didàctica per a 
l’adquisició de les competències bàsiques  

% de matèries que treballen amb estructures 
cooperatives 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
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per cursos  

ACTUACIONS   Responsables  

1.3.1. Continuar desenvolupant els projectes d’innovació 
educativa del Departament d’Ensenyament: 
GEP 
Xarxa de competències bàsiques  
Avaluació competencial 
Servei Comunitari 
Projecte Magnet 
Metodologia SCAP 
Treball per projectes 

Índex satisfacció respecte als 
projectes d’innovació educativa 
professorat i alumnat  > 7 

Consell 
Direcció 

1.3.2. Consolidar i mantenir el treball cooperatiu com a 
innovació educativa de centre 

    Equip impulsor 
treball 
cooperatiu 

1.3.3. Consolidació de la formació del professorat en xarxa 
de competències bàsiques , avaluació competencial i 
treball cooperatiu 

X X Continuïtat Professorat 
format 

1.3.4. Disseny activitats seguint metodologia de les 3 AAA: 
Aula (explicació teòrica), aprenentatge (resolució 
activitats) i acompanyament (treball cooperatiu) 

 Almenys 3 per matèria i curs  Professorat 

1.3.5.  Consolidació del treball per projectes interdisciplinaris 
.  

Realitzar com a mínim 2 projectes 
per curs. Un d’ells relacionat amb 
el riu Ter 

Equips docents 

ESTRATÈGIA 1.4.  INDICADORS DE PROGRÈS 

1.4. Impulsar la formació interna del professorat. 
Aquesta actualització dels coneixements del 
professorat ha de comportar una millora en la qualitat 
de l’ensenyament impartit 

Nª professors que participa en formació interna de 
centre > 75% del claustre 
Índex satisfacció  professorat > 7 
Nº formacions internes de centre: Mínim 1 per curs 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos      

ACTUACIONS   Responsables  

1.4.1. Anàlisi conjunt de les necessitats del centre per 
orientar la formació interna 

X X X X Consell direcció 

1.4.2. Facilitar la participació del professorat en cursos o 
jornades de formació  

X X X X Equip directiu 

ESTRATÈGIA 1.5.  INDICADORS DE PROGRÈS 

1.5. Reduir el fracàs i l’abandonament escolar Reduir o mantenir l’índex d’abandonament   
 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos               Valor inicial    Valor final  

1r ESO      0% 0% 
2n ESO    0% 0% 
3r ESO     0,59% 0,5% 
4t ESO     1,77% 1,5% 

ACTUACIONS   Responsables  

1.5.1. Oferir una orientació i suport als alumnes repetidors 
per reduir l’abandonament escolar 

X X X X Orientadors 
TIS 

1.5.2. Oferir classes de reforç durant l’estiu als alumnes que 
han de recuperar 

Un mínim>50% alumnes que 
han assistit promocionen de 
curs  

TIS 

1.5.3. Mantenir i reforçar les activitats extraescolars de 
suport a l’estudi 

Índex satisfacció  alumnat que hi 
assisteix  > 7 
Índex satisfacció  educadors 
participants   > 7 
 

Equip directiu 
TIS 
Educadors 
estudi assistit 

ESTRATÈGIA 1.6.  INDICADORS DE PROGRÈS 

1.6. Millorar la motivació de l’alumnat % Alumnes que promocionen de curs amb una nota 
mitjana  > 7  

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos  20% 22% 25% 30% 

ACTUACIONS   Responsables  

1.6.1. Incentivar el bon alumnat mitjançant incentius de 
reconeixement  

X X X X Equip Directiu 
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1.6.2. Diversificar el material didàctic per a desenvolupar les 
sessions lectives: llibre, dossiers de treball, continguts 
al moodle 

25% 
prof. 

35% 
prof. 

45% 
prof 

55% 
prof 

Professorat 

1.6.3. Utilització de tecnologies digitals de suport i mitjans 
TIC/TAC que permetin diversificar les estratègies de 
treball competencial  

25% 
prof. 

35% 
prof. 

45% 
prof 

55% 
prof 

Professorat 

ESTRATÈGIA 1.7.  INDICADORS DE PROGRÈS 

1.7. Potenciar les mesures organitzatives d’atenció a la 
diversitat  

% Alumnes amb PI  que promocionen de curs 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos  70% 75% 80% 90% 

ACTUACIONS   Responsables  

1.7.1. Mantenir el programa de diversificació curricular (aula 
oberta ) a 4t. ESO 

Índex satisfacció  alumnat que hi 
assisteix  > 7 
 

Equip directiu 

1.7.2. Mantenir l’aula d’acollida  Índex satisfacció  alumnat que hi 
assisteix  > 7 
 

Equip directiu 

1.7.3. Elaboració programacions multinivell. Incorporació del 
grau d’assoliment dels criteris d’avaluació de l’alumnat 
amb PI 

100% 100% 100% 100% Professorat 

1.7.4. Elaboració d’adaptacions curriculars i  Plans 
Individualitzats (PI) per als alumnes amb NEE 
(dificultats d’aprenentatge, altes capacitats ). Ens 
aquests PI es descriuran   els criteris de promoció i 
acreditació. 
 

100% 100% 100% 100% Orientadors 
Professorat 

ESTRATÈGIA 1.8.  INDICADORS DE PROGRÈS 

1.8. Potenciar la lectura al centre Reduir l’índex d’alumnes amb els resultats baixos 
de comprensió lectora en català i castellà a les 
CCBB de 4t ESO 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos               Valor inicial    Valor final  

Ll. Cat      22.9% 12% 
Ll. Cas    31,4% 12% 

ACTUACIONS   Responsables  

1.8.1. Manteniment en l’horari de la mitja hora lectura 2 dies 
a la setmana 

Índex satisfacció  alumnat i 
professorat   > 7 
 

Equip directiu 

1.8.2. Disseny i aplicació d’un nou sistema d’avaluació de la 
lectura que repercutirà en l’avaluació de les 
competències lingüístiques 

% d’alumnat que augmenta la 
nota per la lectura   
Valor inicial  > 30% 
Valor final   > 50% 
 

Àmbit llengües 

1.8.3 Foment de les activitats de comprensió lectora a totes 
les matèries 

X X X X Tots els àmbits 

ESTRATÈGIA 1.9.  INDICADORS DE PROGRÈS 

1.9. Potenciar les llengües estrangeres al centre per 
millorar les competències comunicatives  del nostre 
alumnat en llengua anglesa i francesa 
Consolidar el projecte GEP: Touch the sky 

Reduir % d’alumnes amb els resultats baixos de 
llengua anglesa  a les CCBB de 4t ESO 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos               Valor inicial    Valor final  

Global             30,6%          15% 
Comp. oral      19,4%          12% 
Comp. Lect.     30,6%          20% 
Expr. escrita     50%            35% 

ACTUACIONS   Responsables  

1.9.1. Consolidació del programa AICLE de Science a 1r 
d’ESO 

Índex satisfacció  alumnat i 
professorat   > 7 
 

Professorat 
implicat 

1.9.2 Manteniment de la formació del professorat en 
metodologia AICLE 

Índex satisfacció  alumnat i 
professorat   > 7 
 

Professorat que 
assisteix a la 
formació  

1.9.3. Realització estada lingüística English week per 
alumnes de1r i 2n ESO. Cada dos cursos. Mínim 
assistència 50% alumnat 

No Si No Si Equip directiu 
Professorat 
anglès 

1.9.4. Realització estada lingüística a França per alumnat de 
francès de 3r i 4t d’ESO. Mínim assistència 50% 
alumnat 

Si No Si No Equip directiu 
Professorat 
francès 
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OBJECTIU 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL  

Descripció: Atès l’elevat nombre d’alumnat de procedència estrangera  i l’alt índex 

d’alumnat amb NEE considerem que és un objectiu prioritari establir estratègies que 

afavoreixin la cohesió social al nostre centre 

1.9.5. Fomentar la participació en intercanvis amb centres 
educatius d’altres països 

En 
estudi 

Proje
cte 

Si No Equip directiu 
Professorat 
anglès o francès 

1.9.6. Fomentar l’ús de la llengua anglesa en matèries no 
lingüístiques 

1 activitat redactada en llengua 
anglesa com a mínim als 
projectes trimestrals  

Professorat 
anglès  

1.9.7. Promoure el plurilingüisme en les diferents festes  
activitats realitzades pels alumnes del centre 

Incloure en el repertori de la 
Coral cançons en diferents 
idiomes  . Valorat si s’ha fet 

Teulateam Coral  
Professorat 
anglès i francès  

1.9.8 Incloure un apartat a la pàgina web dedicat al 
plurilingüisme  

1 notícia o article redactat en 
llengua anglesa o francesa com 
a mínim cada mes per penjar a 
la pàgina web o al twitter del 
centre 

Teulateam 
comunicadors 
Professorat 
anglès o francès 

1.9.9. Manteniment activitats extraescolar de preparació per 
a l’obtenció del PET (Anglès) o el DEL (francès). 
Fomentar la presentació als exàmens oficials 
d’aquests títols al finalitzar 4t d’ESO 

Alumnes que a finals de  4t 
d’ESO assoleixen algun 
d’aquests dos títols  
Valor inicial 5% 
Valor final 20% 

Equip directiu 
 Professorat 
anglès o francès 

ESTRATÈGIA 2.1.  INDICADORS DE PROGRÈS 

2.1. Continuar desenvolupant projectes singulars de centre 
que fomenten la cohesió social 

Índex satisfacció   alumnat i professorat   > 7 
 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos      

ACTUACIONS   Responsables  

2.1.1. Consolidació Teulateams (Aprenentatge-servei) X X X X Professorat  
responsable de 
cada teulateam 

2.1.2  Implementació mediació entre iguals X X X X Orientadors 

2.1.3 Consolidació projecte en valors: Sinergia X X X X Equip directiu 

2.1.4 Consolidació Esports al pati X X X X Prof. Ed. Física 

2.1.5 Consolidació Restaura Ter i altres projectes artístics X X X X Prof. Ed. V. I 
plàstica 

2.1.6 BiciTer X X X X Equip directiu 

2.1.7 Consolidació Tutoria entre iguals (Alumnes de 4t 
acompanyen alumnes de 1r d’ESO) 

X X X X Equip directiu 

2.1.8 La teva empremta (reconeixement de les tasques de 
voluntariat i d’altres aportacions al centre al llarg de 
l’ESO) 

X X X X Equip directiu 

ESTRATÈGIA 2.2.  INDICADORS DE PROGRÈS 

2.2.  Afavorir una  bona convivència i cohesió entre el 
professorat del centre  

Índex satisfacció   professorat   > 7 
 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos      

ACTUACIONS   Responsables  

2.2.1. Foment de la participació del professorat en el 
funcionament del centre.  
-Implementació del Consell de direcció 
- Consolidació dels Equips impulsors 

X X X X Equip directiu 

2.2.2. Realització de trobades informals entre el professorat 1 activitat de cohesió per 
trimestre 

Equip directiu 

2.2.3. Organització de les activitats festives del centre a 
càrrec dels diferents àmbits i participació activa en 
aquestes  

1 activitat festiva per trimestre 
com a mínim  

Professorat per 
àmbits 
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ESTRATÈGIA 2.3.  INDICADORS DE PROGRÈS 

2.3.  Foment  de la participació i implicació de les famílies 
en el centre 

Índex satisfacció famílies amb el centre > 7 
% famílies que assisteixen a la reunió de pares 
d’inici de curs  

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos  50% 55% 60% 70% 

ACTUACIONS   Responsables  

2.3.1. Participació del centre al projecte de la Fundació 
Jaume Bofill: Redissenyem la reunió amb les famílies  

per potenciar la reunió de pares d’inici de curs. 

X X X X Equip directiu 

2.3.2.  Incentivar la participació de les famílies a l’AMPA % Famílies que paguen la quota 
de l’AMPA 
Valor inicial  60% 
Valor final    75% 

Equip directiu 
AMPA 

2.3.3. Incentivar la participació de les famílies al Consell 
Escolar 

Augmentar un 5% els candidats 
a les properes eleccions al 
Consell Escolar 
Valor inicial 1candidat 

Equip directiu 
AMPA 

2.3.4. Manteniment de les reunions mensuals entre la 
direcció del centre i l’AMPA 

Realitzar un mínim d’una  reunió 
mensual  

Direcció 
AMPA 

2.3.5. Promoure activitats formatives per a les famílies: 
Escola de pares  

> 2 >3 >3 >4 Equip directiu 
AMPA 

2.3.6. Participació de les famílies, dins la seva expertesa, en 
projectes i activitats del centre (participació directa o 
assessorament) 

> 2 
Fam. 

>3 
Fam. 

>4 
Fam. 

>5 
Fam. 

Equip directiu 

2.3.7 Posar a l’abast de les famílies informacions i recursos 
a través de la pàgina web del centre  

Nº consultes a la pàgina web 
Augment anual del 5% 

Equip directiu 

ESTRATÈGIA 2.4 INDICADORS DE PROGRÈS 

2.4.  Foment de la participació i de la implicació de 
l’alumnat en la vida i activitats del centre  

Índex satisfacció alumnes amb el centre > 7 
Índex de satisfacció alumnes activitats extraescolars 
> 7  

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos      

ACTUACIONS   Responsables  

2.4.1. Consolidació el consell de delegats com a òrgan 
d’expressió de les inquietuds i propostes del conjunt 
de l’alumnat i com a interlocutor amb la direcció del 
centre 

Índex satisfacció alumnes > 7 
 

Equip directiu 

2.4.2 Intervenció dels delegats a les juntes d’avaluació Índex satisfacció alumnes > 7 
 

Tutoria 

2.4.3 Organització d’activitats, tallers i sortides Índex satisfacció alumnes > 7 
Assolir un 75% de participació a 
les sortides i activitats amb cost 
econòmic 
 

Equip directiu 

2.4.4. Foment de la participació de l’alumnat en el Consell 
Escolar 

Augmentar un 6% els candidats 
a les properes eleccions al 
Consell Escolar 
Valor inicial 3 candidats 

Equip directiu 

2.4.5. Foment de les activitats extraescolars de caire 
esportiu dins del marc de l’Associació Esportiva 
Escolar 

Nº alumnes que hi participen 
Valor inicial 5 
Valor final 15 

Equip directiu 
AMPA 

2.4.6. Manteniment de les activitats esportives als esbarjos 
dins del projecte “Esports al pati” 

Índex satisfacció alumnes > 7 
 

 

2.4.7. Manteniment de les activitats extraescolars per la 
tarda 

Nº activitat ofertades  un mínim 
de 4 cada curs 

 

2.4.8 Foment de la participació dels alumnes en premis i 
concursos tant interns com externs  

Participar en un mínim de 2 
concursos cada curs 

 

2.4.9. Implicació dels alumnes de 4t d’ESO en l’acollida dels 
alumnes de 1r d’ESO dins de del projecte de “Tutoria 
entre iguals” 

Mínim de 2 activitats realitzades 
conjuntament per curs 
Índex satisfacció alumnes > 7 
 

 

ESTRATÈGIA 2.5. INDICADORS DE PROGRÈS 

2. 5.  Fomentar una bona convivència al centre Índex satisfacció comunitat educativa > 7 
 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos      
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OBJECTIU 3 : PROMOURE L’ACCIÓ TUTORIAL PER ACONSEGUIR QUE EL CENTRE 

SIGUI CAPAÇ D’ORIENTAR UN PROJECTE DE FUTUR PELS ALUMNES  

Descripció: Elaboració d’estratègies que permetin promoure l’acció tutorial   

ACTUACIONS   Responsables  

2.5.1. Celebració d’activitats festives: Castanyada, Nadal, 
dijous llarder, Sant Jordi i festa de comiat a 4t d’ESO 

Índex satisfacció comunitat 
educativa > 7 
 

Consell direcció  
Àmbits 

2.5.2. Realització d’activitats i sortides de cohesió com 
gimcana, bicicletada o parc aquàtic 

Realitzar un mínim de 2 Consell de 
direcció 

2.5.3 Implicar l’alumnat en la resolució de conflictes i en la 
millora de la convivència al centre implementant la 
mediació entre iguals per substituir d’altres mesures 
disciplinàries 

Augment dels alumnes formats 
en mediació  
Nº de mediacions realitzades 

Cap d’estudis 

ESTRATÈGIA 2.6. INDICADORS DE PROGRÈS 

2.6. Reduir l’absentisme escolar Mantenir/reduir l’índex d’absències de l’alumnat 
superior a 5% i 25% 
5%- Assolir el 3% 
25%- Mantenir el 0% 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos      

ACTUACIONS   Responsables  

2.6.1. Reduir els retards dels alumnes a primera hora del 
matí  

X X X X Cap d’estudis  

2.6.2. Mantenir les taxes baixes d’absentisme amb 
l’aplicació rigorosa del protocol d’absentisme 

X X X X Cap d’estudis 

2.6.3 Utilització del programa informàtic per introduir els 
casos d’absentisme més greus 

Índex satisfacció del programa 
informàtic d’absentisme   > 7 
 

Director 
Cap d’estudis 

ESTRATÈGIA 2.7. INDICADORS DE PROGRÈS 

 2.7 Vetllar per la integració escolar, social i laboral de 
l’alumnat amb NEE 

Índex de satisfacció comunitat educativa amb els 
serveis externs > 7 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos      

ACTUACIONS   Responsables  

2.7.1 Seguiment dels alumnes amb NEE i amb situació de 
risc social. Establir les actualitzacions concretes (Pla 
de treball) a realitzar amb participació de Serveis 
socials, EAP, CAP i d’altres serveis de referència. 

Acompliment del calendari de 
les reunions de Comissió social 

Equip directiu 
Orientadors 

ESTRATÈGIA 2.8.  INDICADORS DE PROGRÈS 

 2.8. Vetllar pel bon funcionament  i compliment de les 
normes de convivència al centre 

Reducció dels fulls d’incidència un 5% cada curs 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos  -5% -10% -15% -20% 

ACTUACIONS   Responsables  

2.8.1 Consolidació del Pla de convivència del centre Curs 2020-2021 Revisió del pla 
de convivència 

Equip directiu 

2.8.2. Impuls de les mesures que afavoreixen una millor 
convivència com per exemple la normativa sobre l’ús 
responsable dels dispositius mòbils al centre 

Índex satisfacció comunitat 
educativa > 7 

Equip directiu 

2.8.3 Continuar implementant mesures disciplinàries 
efectives per substituir les expulsions com hora 
conductual, mediació, contracte de conducta, et. 

Índex satisfacció comunitat 
educativa > 7 

Equip directiu 

2.8.3 Utilització del programa informàtic per a compatir 
informació entre el centre i la resta de serveis externs 
implicats en les comissions socials  

Índex satisfacció del programa 
informàtic de les comissions 
socials    > 7 
 

Membres 
comissió social 

ESTRATÈGIA 3.1. INDICADORS DE PROGRÈS 

3.1. Promoure el treball dels valors del Pla de suport 
conductual positiu 

Índex satisfacció comunitat educativa > 7 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
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OBJECTIU 4 : ACTUALITZAR ELS DOCUMENTS PRESCRIPTIUS DE CENTRE I D’ALTRES 

ACTUACIONS A L’ÀMBIT ADMINISTRATIU I DE GESTIÓ DEL CENTRE 

Descripció: Revisar, actualitzar i redactar els documents de centre 

    per cursos  

ACTUACIONS   Responsables  

3.1.1. Manteniment dels 30 minuts setmanals de tutoria per 
treballar els valors 

X X X X Equip directiu 
Orientadors 
Tutors 

3.1.2. Elaboració i aplicació del projecte SINERGIA per 
treballar els valors 

X X X X Orientadors 
Tutors  

ESTRATÈGIA 3.2. INDICADORS DE PROGRÈS 

3.2. Aplicar un PAT que a més de fer el seguiment dels 
alumnes fomenti la cultura de l’esforç 

Índex satisfacció comunitat educativa > 7 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos      

ACTUACIONS   Responsables  

3.2.1. Manteniment de la doble tutoria (tutoria de grup i 
tutoria individual)  
Utilització del dossier de tutoria individual  

X X X X Equip directiu 
Orientadors 
Tutors de grup i 
individuals  

3.2.2. Revisió i actualització de les activitats del PAT X X X X Coordinació 
Pedagògica 
Orientadors 
Tutors de grup 

ESTRATÈGIA 3.3. INDICADORS DE PROGRÈS 

3.3. Promoure l’orientació acadèmica i professional del 
nostre alumnat 

% alumnes que segueixen les recomanacions de 
l’informe del consell orientador > 75% 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos      

ACTUACIONS   Responsables  

3.3.1 Manteniment de l’informe del consell orientadors a 4t 
ESO 

     

ESTRATÈGIA 3.4. INDICADORS DE PROGRÈS 

3.4  Promoure les activitats d’aprenentatge servei i/o 
voluntariat entre el nostre alumnat 

Índex satisfacció comunitat educativa > 7 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos      

ACTUACIONS   Responsables  

3.4.1 Continuació del projecte dels teulateams X X X X Equip directiu 

3.4.2. Continuació del projecte “La teva empremta” X X X X Equip directiu 

3.4.3 Implementació del Servei comunitari en el currículum 
del centre:  
Formació inicial de l’equip directiu (Curs 17-18) 
Implementació del servei comunitari en el currículum 
de la matèria de cultura i valors ètics a 3r d’ESO a 
partir del curs 18-19 

Índex satisfacció comunitat 
educativa  i de les entitats on es 
farà el servei comunitari > 7 

Equip directiu 
Orientador 
responsable de 
la matèria de 
cultura i valors 
ètics 

ESTRATÈGIA 4.1. INDICADORS DE PROGRÈS 

4.1 Actualització del PEC actual amb la participació de 
tota la comunitat educativa 

Valorar si les diferents accions s’han realitzat en els 
terminis indicats 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos      

ACTUACIONS   Responsables  

4.1.1 Revisió del PEC actual i debat possibles 
modificacions 

X    Equip directiu i 
claustre 

4.1.2 Redacció de la proposa inicial d’actualització del PEC X    Equip directiu 

4.1.3 Revisió de la proposta inicial d’actualització del PEC i 
aprovació  

X    Claustre i 
consell escolar 

4.1.4. Lliurament del nou PEC al Dep. Ensenyament  X   Equip directiu 

4.1.5. Publicació del nou PEC a la pàgina web  X   Equip directiu 

ESTRATÈGIA 4.2. INDICADORS DE PROGRÈS 
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OBJECTIU 5: PROJECTAR UNA A BONA IMATGE DEL CENTRE I MANTENIR BONES 

RELACIONS AMB L’ENTORN 

Descripció: Davant la dificultat que té el nostre centre per atreure matrícula a 1rd’ESO, el 

nostre projecte considera establir estratègies adreçades a millorar la seva projecció 

externa . 

4.2 Redacció de les NOFC Valorar si les diferents accions s’han realitzat en els 
terminis indicats 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos      

ACTUACIONS   Responsables  

4.2.1. Redacció proposta inicial NOFC X    Equip directiu 

4.2.2. Presentació proposta inicial NOFC al claustre i consell 
escolar 

X    Equip directiu 

4.2.3 Aportacions pel claustre i consell escolar X    Claustre i 
consell escolar 

4.2.4 Redacció definitiva NOFC  X   Equip directiu 

4.2.5 Aprovació NOFC pel claustre i consell escolar  X   Claustre i 
consell escolar 

4.2.6. Publicació de les NOFC a la pàgina WEB  X   Equip directiu 

ESTRATÈGIA 4.3. INDICADORS DE PROGRÈS 

4.3. Revisió i actualització d’altres documents del centre  

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos      

ACTUACIONS  Valorar si s’ha realitzat Responsables  

4.3.1. Revisió i actualització del dossier per al professorat 
que recull les informacions principals de funcionament 
del centre 

X X X X Equip directiu 

4.3.2. Revisió i actualització de la guia de l’estudiant  que 
recull les informacions principals de funcionament del 
centre 

X X X X Equip directiu 

ESTRATÈGIA 4.4. INDICADORS DE PROGRÈS 

4.4.  Redacció del Pla TAC Valorar si les diferents accions s’han realitzat en els 
terminis indicats 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos      

ACTUACIONS   Responsables  

4.4.1. Nomenament dels membres de la Comissió TAC: 
Coordinador informàtic, membre de l’Equip directiu i 2 
professors més 

X    Equip directiu 

4.4.2. Redacció provisional del document del Pla Tac amb 
l’assessorament dels Serveis Territorials  

X    Comissió TAC 

4.4.3. Revisió del document i aportacions X    Claustre 

4.4.4. Redacció definitiva  X   Comisió TAC 

4.4.5. Aprovació del pla TAC  X   Claustre i 
consell escolar 

ESTRATÈGIA 4.5. INDICADORS DE PROGRÈS 

4.5. Redacció del projecte lingüístic Valorar si les diferents accions s’han realitzat en els 
terminis indicats 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos      

ACTUACIONS   Responsables  

4.5.1. Redacció provisional del projecte lingüístic X    Àmbit de 
llengües 

4.5.2. Revisió del document i aportacions X    Claustre 

4.5.3 Redacció definitiva  X   Àmbit de 
llengües 

4.5.4 Aprovació del Projecte lingüístic  X   Claustre i 
consell escolar 
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ESTRATÈGIA 5.1. INDICADORS DE PROGRÈS 

5.1 Participació del centre en el Programa "Magnet. 
Aliances per a l’èxit educatiu” en aliança amb el 
Museu del Ter per tal de reduir la segregació escolar  

Valorar si les diferents accions s’han realitzat en els 
terminis indicats 
Grau satisfacció de tots els implicats > 7 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos      

ACTUACIONS   Responsables  

5.1.1 Actuacions ja realitzades:  
- Primeres actuacions per convertir-nos en un centre Magnet. Redacció del 1r Projecte MagneTer  

(Projecte de direcció de Ferran Crespo, 2015-2019) 
- Signatura del conveni de col·laboració entre l’Institut del Ter  i el Museu del Ter (2016) 
- Revisió i redacció del pre-projecte d’aliança i d’innovació amb el Museu del Ter (Octubre 2017) 
- Presentació de sol·licitud per a  la selecció de nous centres Magnet(Octubre 2017) 
- Som oficialment nou centre Magnet (novembre 2017) 

 

5.1.2. Definició del pla d’acció anual   Curs 2017-2018 Equip directiu 
Equip impulsor 
Fundació Jaume 
Bofill 
Museu del Ter 

5.1.3 Revisió i actualització del Projecte MagneTer X    Equip impulsor  
Museu del Ter 

5.1.4 Realització del Projecte trimestral Vora Ter X X X X  

5.1.5 Planificació i realització d’activitats conjuntes Institut 
del Ter  i el Museu del Ter 

X X X X  

ADJUNTEM EN UN ANNEX AL FINAL DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ EL PRE-PROJECTE MAGNETER 
 

ESTRATÈGIA 5.2. INDICADORS DE PROGRÈS 

5.2. Difusió del projecte educatiu del centre i de les 
activitats i projectes del centre entre les famílies i el 
públic en general  

Mitjana de publicacions setmanals a la pàgina web 
o twitter 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos  > 1 > 2 > 3 > 4 

ACTUACIONS   Responsables  

5.2.1. Difusió a la pàgina web  del centre i a les xarxes 
socials com el twitter 

X X X X Coordinació 
comunicació  
Equip directiu 

5.2.2. Difusió a la premsa local i/o comarcal Almenys > 2 cada curs Coordinació 
comunicació  
Equip directiu 

5.2.3. Participació en actes del poble per tal de fer visible a 
la comunitat que el nostre institut és dinàmic i 
col·laborador  

Participació en  > 2 cada curs Equip directiu 

ESTRATÈGIA 5.3.  INDICADORS DE PROGRÈS 

5.3. Consolidar la matrícula a 1r d’ESO Nº preinscripcions de 1a opció a 1r d’ESO 
Valor inicial 30 
Valor final  55 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos  30 40 50 55 

ACTUACIONS   Responsables  

5.3.1. Manteniment reunions periòdiques amb les escoles d 
e primària en el context del seminari de coordinació 
primària-secundària  

X X X X Equip directiu 

5.3.2. Disseny i organització de les portes obertes . 
Participació del professorat i de l’alumnat del centre 

X X X X Claustre 
Consell de 
delegats 
AMPA 

5.3.2 Realització d’activitats amb els alumnes de 6è de 
primària de les escoles públiques de Manlleu abans 
del període de preinscripció a 1r d’ESO 

X X X X Equip directiu 

ESTRATÈGIA 5.4.  INDICADORS DE PROGRÈS 

5.4. Millorar i augmentar la relació entre el centre i les 
institucions , entitats i empreses  del municipi 

Grau satisfacció de tots els implicats > 7 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos      

ACTUACIONS   Responsables  

5.4.1. Realització de xerrades i tallers impartits per entitats i 
altres agents externs 

X X X X Coordinació 
pedagògica 
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7. LES CONCRECIONS ORGANITZATIVES 

 

L’estructura organitzativa del centre serà la següent: 

 El Consell Escolar i el Claustre de professors són els òrgans de participació i gestió 
de l’Institut, i és en aquestes entitats col·legiades on es continuaran prenent totes les 
decisions estratègiques del centre en reunions trimestrals. El Consell Escolar aprovarà 
les Programacions Generals Anuals i les eventuals revisions i modificacions. 

 
 Els òrgans de govern, dins de l’Equip Directiu, seran els següents: El/la director/a, 

el/la Cap d’Estudis, la Coordinació Pedagògica  i el/la Secretari/a . 
 

  Consell de Direcció: És un nou òrgan de gestió que proposa el nostre projecte de 
direcció .El Consell de direcció està format per l’equip directiu, els caps d’àmbit i els 

5.4.2. Col·laboració amb institucions, entitats i empreses del 
municipi en el context de les pràctiques de l’aula 
Oberta de 4t d’ESO i el Servei comunitari a 3r d’ESO 

X X X X Equip directiu 

5.4.3. Participació en les reunions i projectes de la xarxa 
educativa del municipi 

X X X X Equip directiu  

5.4.4. Redacció d’un protocol d’ús de les instal·lacions del 
centre per entitats sense ànim de lucre.  

Redacció 18-19 Equip directiu  

ESTRATÈGIA 5.5. INDICADORS DE PROGRÈS 

5.5. Millorar la comunicació del centre amb la comunitat 
educativa i l’entorn 

Mitjana de publicacions setmanals a la pàgina web 
o twitter 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos  > 1 > 2 > 3 > 4 

ACTUACIONS   Responsables  

5.5.1. Manteniment actualitzat de la pàgina web  i del  twitter 
de l’institut  

X X X X Coordinació 
comunicació 
Equip directiu  

5.5.2. Utilització del correu electrònic com a eina de 
comunicació externa  

X X X X Equip directiu 
Secretaria 

5.5.3. Utilització de l’entorn virtual del Moodle com a eina de 
comunicació interna i externa  

X X X X Professorat 
Equip directiu 

ESTRATÈGIA 5.6. INDICADORS DE PROGRÈS 

5.6. Millorar les comunicacions pedagògiques amb les 
famílies  

Grau satisfacció famílies  > 7 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos      

ACTUACIONS   Responsables  

5.6.1. Manteniment del full de control de deures al moodle X X X X  

5.6.2. Publicació del calendari d’activitats i sortides 
actualitzat i accessible a la pàgina web del centre  

X X X X  

ESTRATÈGIA 5.7. INDICADORS DE PROGRÈS 

5.7. Fomentar la sostenibilitat del centre i la millora dels 
aspectes mediambientals  

Valorar si les diferents accions s’han realitzat en els 
terminis indicats 

18/19 19/20 20/21 21/22 Temporització 
per cursos      

ACTUACIONS   Responsables  

5.7.1 Constitució del comitè ambiental format per 
professorat, alumnat i famílies (curs 2017-2018) 

X X X X Equip directiu  

5.7.2. Desenvolupament de les accions programades des 
del comitè ambiental  

X X X X Comitè 
ambiental  

5.7.3. Manteniment del projecte Vora Ter en col·laboració 
amb el Museu del Ter 

X X X X Equip directiu 
Museu del Ter 
 

5.7.4. Manteniment dels teulateams relacionats amb el tema 
mediambiental (VoraTer i els Verds) 

X X X X Professorat 

5.7.5. Participació en concursos i exposicions de temàtica 
mediambiental  

X X X X Professora 
àrees implicades  
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coordinadors. És l’òrgan d’assessorament a l’equip directiu i de seguiment dels objectius 
de centre. També és d’on surten i/o es recullen i prioritzen les propostes que afecten al 
funcionament i organització del centre. Aquestes propostes es comuniquen 
setmanalment a tot el professorat en les reunions d’àmbit i la reunió de tutors. Des del 
Consell de direcció també es podran prendre decisions a nivell disciplinari. 
 

 Tutors/es : Es reuneixen setmanalment amb coordinació pedagògica. Funcions: 
Activitats de tutoria amb el grup classe / tutoria individual / full control de deures / faltes 
d’assistència i retards / disciplina: hora d’estudi conductual i expulsions / aules: neteja i 
ordre / cohesió i dinàmica de treball del grup classe ... 

 
 Equips Docents 

Tots els professors d'un mateix grup d'alumnes constitueixen un equip docent, coordinat 
pel corresponent tutor 

 
 Equips docents centre 

Reunions de tot el professorat amb l’equip directiu   
 

 Equips docents  cursos 
   

L’equip docent de cada curs es coordina com a equip per garantir la coherència 
educativa. 

 

 Equips docents  alumnes 
 

En aquesta reunió es posa en comú  la informació relativa a cadascun dels alumnes amb 
tot l’equip docent 

 
 Reunions d’àmbit  

 El professorat s'agrupa per àmbits que marquen la línia metodològica més adient per a cada 

assignatura. Es fa  el seguiment de les programacions i l’harmonització de criteris, així com 

s’organitzen les possibles activitats curriculars fora de l’aula, entre d’altres. 

 àmbit científic i tecnològic: matemàtiques, ciències experimentals, tecnologia i visual i 
plàstica  

 àmbit humanístic: ciències socials, música i educació física  

 àmbit lingüístic: català, castellà i llengües estrangeres.  

 àmbit orientació  

 
 Reunió projectes de centre 

 

 Aprenentatge cooperatiu 
 

 Planificació, revisió i elaboració dels projectes trimestrals i treballs de síntesi. 
 

 Treball projectes de centre: Mediació, sostenibilitat, Magnet, Sinergia, Teulateams, 
competències bàsiques, avaluació competencial , etc 

 

 Treball Inter àmbits: Les reunions Inter àmbit serveixen per treballar aquells continguts  i 
activitats que impliquen a més d’una matèria o projectes que requereixen una especial 
atenció. Alguns treballs Inter àmbit: estructures lingüístiques, projecte llengües estrangeres, 
Science, aula oberta,... 

 
Per a treballar alguns dels projectes de centre s’han creat uns Equips impulsors formats per 
professors dels diferents àmbits : Projecte Magnet, Aprenentatge cooperatiu i Avaluació 
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competencial. Aquests equips impulsors persegueixen l’objectiu de donar impuls a aspecte 
metodològics, didàctics i socials, tot aportant dinamisme al centre. 
Els Equips impulsors  són un pas més en l’obertura del centre  cap a una organització més 
horitzontal que permet la vinculació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa. 
 

 Coordinacions amb reducció lectiva i amb participació al Consell de Direcció: 
Coordinació Informàtica i coordinació lingüística i comunicació  
 

 Altres coordinacions: Prevenció de riscos laborals i activitats i serveis 
 

 Reunió competencial 
 
 El professorat es reuneix per matèries i es planifica i coordina activitats pedagògiques i 
metodologies desenvolupades i compartides a l’aula . 

 
 Reunions de comissions (atenció a la diversitat, mediació escolar, mediació i 

comissió social) CAD / CS 
 Comissió atenció a la diversitat (CAD) .  
 Comissió Social (CS)  
 Mediació: forma part dels TEULATEAMS 

 
 Reunió comissió de delegats 

 
Algunes de les  tasques específiques de la comissió de delegats són: 

 Determinar les estratègies de millora de la convivència. 
 Participar en l’elaboració de les activitats del centre i fomentar-ne la crítica constructiva i 

la millora. 
 Avaluar el funcionament del centre i proposar modificacions per millorar-lo. 

 

 

8. ELS INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ DE L’EXERCICI DE 

LA DIRECCIÓ 

A part dels indicadors d'avaluació que hem esmentat per a cada una de les actuacions previstes 
en els apartats anteriors, proposem també diversos mecanismes d'avaluació de la nostra gestió 
com a equip directiu. 
 

 La primera avaluació d’aquest projecte serà la què farà per normativa la Comissió de 

Selecció. D’aquesta avaluació sorgiran les primeres reflexions que s’hauran de tenir en 

compte per fixar els objectius de la propera PGA. 

 

 A finals de cada curs es portaran a terme diferents actuacions per avaluar la nostra tasca:  

 Mitjançant els indicadors d’avaluació previstos a la PGA s’avaluarà la consecució dels 

objectius anuals  proposats. L’equip directiu presentarà un informe de retiment de 

comptes en el marc de la Memòria Anual de Centre on es farà una avaluació del grau 

d’assoliment dels objectius anuals de centre proposant en el cas que el grau d’assoliment 

sigui inferior al previst les accions correctores pertinents. Aquesta memòria anual es 

presentarà al claustre i al consell escolar del centre. 
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 Es realitzarà una dinàmica de reflexió per valorar  com ha anat el curs. L’objectiu 

d’aquesta dinàmica serà identificar què hem fet i on estem per definir propostes de millora 

amb l’objectiu d’introduir-les a la PGA del curs vinent.  

 Es passaran unes  enquestes adreçades al professorat, alumnes i famílies  sobre el seu 

grau de satisfacció respecte aspectes concrets de la gestió i organització del centre, i la 

publicació d’aquests resultats a la web del centre. 

 

 D’altres indicadors d’avaluació seran:  

 Organitzar reunions amb els representants del Consell de delegats, representants de 
l'AMPA i amb els membres del Consell escolar per escoltar les seves inquietuds i 
propostes per enriquir i millorar el funcionament del centre. 
 

 Analitzar la informació aportada pels indicadors de centre, les dades anuals així com la 

que ens ofereixen proves externes com les proves de competències bàsiques a 4t d’ESO 

per encaminar la nostra línia d’actuació. 

 

 Preveure la revisió anual dels sistemes d’avaluació proposats i ampliar-los o esmenar-los 
per donar resposta a les noves necessitats que puguin aparèixer. 
 

 

9. ELS MECANISMES DE RETIMENT DE COMPTES ALS 

ÒRGANS DE CONTROL I PARTICIPACIÓ 

Per al retiment de comptes ens caldrà començar fent difusió del projecte de direcció entre la 

comunitat educativa a qui s’informarà i rendirà comptes al llarg del període de vigència del 

projecte de direcció. 

 Un cop sigui aprovat el projecte de direcció es preveuen els següents mecanismes de difusió: 

a) Publicació del projecte de direcció al drive de l’institut que comparteix el professorat. 

b) Publicació del projecte de direcció al drive que comparteix el consell escolar. 

c) Publicació del projecte de direcció a la pàgina web de l’institut.  

En el quadre següent resumint els diferents mecanismes de retiment de comptes entre la 

comunitat educativa (grups d’ interès als quals cal retre comptes , documents on queda 

constància,...) :  

A qui? Què? Com? Quan  

Administració 
educativa i 
inspecció 
educativa  

PGA, Memòria anual, dades anuals, 
indicadors de centre, etc.  

Documentació oficial.  Aplicatius 
del Dep. d’Ensenyament. 

Anual  

Consell Escolar Presentació de les dades recollides 
durant el curs.  
Revisió dels indicadors i assoliment 
dels objectius . 

Actes i documentació de les 
reunions del Consell Escolar 
penjades al drive compartit del 
consell escolar 

Trimestral 

Professorat Presentació de les dades recollides Actes i documentació de les Mensual 
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durant el curs . 
Revisió dels indicadors i assoliment  
dels objectius.   

reunions de claustre.  
Diferents dades i documents 
penjats al drive del centre 
compartit 

Trimestral 

PAS Presentació de les dades recollides 
durant el curs . 
Revisió dels indicadors i assoliment  
dels objectius.   

Actes i documentació de les 
reunions del Consell Escolar 
penjades al drive compartit del 
consell escolar 

Trimestral 

Famílies  Informacions de tutoria, assistència, 
resultats acadèmics, comportament, 
activitats, etc.  

Documentació: butlletins de 
notes, circulars informatives 
Actes i documentació de les 
reunions del Consell Escolar 
penjades al drive compartit del 
consell escolar 
Pàgina web del centre 
Entrevistes amb els tutors 
individuals  

De forma 
periòdica 

Alumnat Presentació de les dades recollides 
durant el curs . 
Revisió dels indicadors i assoliment  
dels objectius . 

Reunions del Consell de 
Delegats amb Direcció 
Actes i documentació de les 
reunions del Consell Escolar 
penjades al drive compartit del 
consell escolar 
Pàgina web del centre 

Mensual 
Trimestral 

AMPA  Presentació de les dades recollides 
durant el curs . 
Revisió dels indicadors i assoliment  
dels objectius.   

Actes i documentació de les 
reunions del Consell Escolar 
penjades al drive compartit del 
consell escolar 
Reunió mensual de l’AMPA amb 
direcció  

Mensual 
Trimestral 

Entorn Presentació de les dades recollides 
durant el curs referents a la 
participació i col·laboració amb 
entitats de l’entorn i dels resultats 
dels convenis de col·laboració (Aula 
oberta, aprenentatge servei) . 
Revisió dels indicadors i assoliment  
dels objectius.   

Documentació dels convenis Anual 

 

10. ELS ELEMENTS PER A L’APROFUNDIMENT EN L’EXERCICI 

DEL LIDERATGE DISTRIBUÏT I PER AL FOMENT DE LA 

PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT ESCOLAR EN EL CENTRE  

La direcció del segle XXI requereix un model de lideratge distribuït orientat a garantir la 

implicació del professorat i de la comunitat escolar en els reptes de millora del centre.  

Existeixen un gran nombre de característiques que es demanen a un/a director/a que té la 

responsabilitat de liderar un centre educatiu com potenciar la innovació, capacitat d’escoltar i 

comunicar-se, respectar la diversitat de posicions, optimitzar recursos, saber rectificar, implicar-

se per encomanar-ho als altres, generar confiança, generar un bon clima laboral,... Però la 

participació és essencial per aconseguir una dinàmica adequada de funcionament i una garantia 

d’eficàcia i eficiència en relació als objectius que es proposin. 
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En aquesta línia, l’exercici de la funció directiva vindrà marcada per aquestes dues qualitats:  

 Lideratge pedagògic: Entès com la funció de motivar la comunitat perquè dirigeixi totes les 

actuacions cap a aconseguir una millora educativa de l’alumnat a través d’un entorn 

d’aprenentatge col·laboratiu, on l’aprenentatge no és confinat només a les aules, sinó que inclou 

l’entorn més proper, les famílies, la ciutat i, fins i tot, el món.  

 Lideratge distribuït: Dirigir un centre educatiu implica la intervenció de moltes persones,  la 

col·laboració de tota la comunitat educativa. És per això que entenc que el lideratge ha de ser 

distribuït, delegant les funcions i coresponsabilitzant-nos en les decisions sense defugir la 

responsabilitat última que suposa liderar un projecte educatiu. El lideratge distribuït és un 

lideratge que intenta aprofitar el coneixement de cadascú, transferint-se dels uns als altres 

segons el moment del procés i les actuacions a dur a terme. 

Cal un lideratge que empoderi al professorat. L’equip directiu ha d’acompanyar el professorat, 

fent que prengui consciència que el seu rol és bàsic per al funcionament del centre. Es tracta 

d’un lideratge amb capacitat de compartir els objectius  amb el claustre, de reconèixer les 

persones i d’incorporar les seves aportacions a la planificació del centre. Encara que l’impuls de 

l’equip directiu és fonamental, s’ha de  propiciar el debat, el consens i la participació real de tots 

els membres del claustre en el procés de canvi. 

 En aquest lideratge es tenen en compte, es reconeixen i s’acullen també  les aportacions 

d’altres membres de la comunitat educativa: l’equip de professionals de la institució partner (en el 

nostre cas el Museu del Ter), l’alumnat i les famílies 

L’actual estructura i dinàmica organitzativa del centre fa que existeixin els següents grups de 

treball:  

 El Consell Escolar i el Claustre de professors  

 L’Equip Directiu 

 Consell de Direcció 

 Tutors/es  

 Equips Docents,.  

- Equips docents centre 

- Equips docents  cursos 

- Equips docents  alumnes 

 Reunions d’àmbit  

 Reunió projectes de centre 

 Reunió competencial 
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 Reunions de comissions (atenció a la diversitat, mediació escolar, mediació i comissió 

social) CAD / CS 

 Reunió comissió de delegats 

Aquesta estructura amb la creació d’un consell de direcció , els equips docents i els equips 

impulsors, entre d’altres canvis, distribueix  responsabilitats que abans quedaven en mans dels 

membres de l’equip directiu  alhora que implica tot el professorat en la gestió i dinàmica de 

funcionament del centre 

La tasca d’educar és una tasca compartida en la qual tothom i té el seu paper. 

Malgrat que ja disposem de mecanismes per fer participar als pares i als alumnes, tenim el repte 

d’aconseguir que aquesta participació sigui més activa i més nombrosa. 

 Foment de la participació de l’alumnat: 

Els nostres alumnes són el motiu principal de la nostra tasca. A més de la participació en el 

Consell Escolar, disposen d’un representant delegat per classe i s’organitzen en la Comissió de 

Delegats. També tenen veu a través de les enquestes i en les juntes d’avaluació, i per 

descomptat en la possibilitat d’adreçar-se a qualsevol membre de la comunitat educativa en tot 

moment. 

         Actuacions previstes:  

- Implicar l’alumnat en la resolució de conflictes i la millora de la convivència en el centre 

consolidant la seva formació com a agents mediadors en la resolució de . 

- Fer participar l’alumnat en l’elaboració de noves normes i en la revisió de les ja existents.  

- Fomentar la seva participació en el Consell escolar de l’Institut.  

- Consolidar la comissió de delegats de classe com a òrgan d’expressió de les inquietuds i 

propostes del conjunt de l’alumnat i com a interlocutor amb la direcció del centre. 

 

 Foment de la participació de les famílies : 

La participació dels pares, mares i responsables dels alumnes, com a principals 

responsables de la formació i educació dels seus fills i filles, es garanteix a través de la 

seva presència en tots els òrgans en que està legalment establerta i a través de l’AMPA. 

         Actuacions previstes:  

- Cooperar amb l’AMPA en la planificació d’estratègies que afavoreixin l’associacionisme 

de les famílies del centre: elaborar una oferta d’activitats i serveis que siguin un incentiu 

per associar-se i participar en l’associació. 

- Promoure activitats de formació de pares. Escola de pares. 

- Posar a l’abast de les famílies informacions i recursos a través de la pàgina web del 

centre. 
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 Foment de la participació del personal d’administració i serveis : 

      Actuacions previstes:  

- Fomentar en l’alumnat el respecte envers el personal d’administració i serveis 

- Incentivar la participació del personal d’administració i serveis en les activitats del 

professorat destinades a fomentar la bona convivència entre els treballadors del centre 

(dinar de Nadal, ...) 

 

 Un altre repte és obrir-nos a l’entorn de manera més decidida i eficaç perquè en aquests 

moments no podem quedar-nos tancats en estructures exclusivament acadèmiques i hem 

de ser capaços d’interactuar amb tots els agents socials i econòmics de l’entorn. 

Actuacions previstes:  

- Fomentar la col·laboració amb la nostra institució partner dins del Projecte MagneTer, el 

Museu del Ter 

- Fomentar la col·laboració amb l’Administració Educativa, l’Ajuntament de Manlleu, el 

CRP, l’EAP  i els centres educatius del municipi.  

- Incloure en la programació educativa de l’Institut, sempre que sigui possible, la utilització 

dels recursos i activitats de les institucions i entitats del poble. 

- Facilitar la participació de l’Institut en activitats ciutadanes i de voluntariat 

- Facilitar la utilització pública de l’edifici i de les instal·lacions i equipaments de l’Institut per 

a que, a través d’acords amb l’Administració local, puguin realitzar-se activitats formatives 

i culturals adreçades a la població en general sense ànim de lucre i amb finalitats 

d’interès social. 

- Promoure l’establiment de convenis amb l’Administració local, amb les entitats i empreses 

del municipi per tal de facilitar la transició de l’alumnat de l’escola al món laboral. 
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ANNEX 1 

 
 

PREPROJECTE MAGNETer 

INSTITUT DEL TER 

MUSEU DEL TER 

 

1. DIAGNÒSTIC INICIAL 

L’Institut del Ter de Manlleu és un centre públic de titularitat del Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya. 

L’Institut del Ter inicia la seva activitat docent el curs 2011-12 dins l’escola de primària Puig Agut 

de Manlleu amb el nom de Secció d’Institut de Manlleu. Després de dos anys, el setembre de 

2013 la Secció d’Institut es trasllada a unes noves dependències, en mòduls prefabricats ubicats 

al carrer Eduard Rifà, 24 i, coincidint amb el trasllat, canvia el nom a Secció d’Institut la Teuleria, 

ja que al terreny on s’ubiquen els prefabricats hi havia antigament una fàbrica de teules. 

Posteriorment, amb l’entrada d’un nou equip directiu el curs 2015-2016 canvia el seu nom i es 

converteix en Secció d’Institut del Ter. Finalment, aquest estiu es converteix oficialment en 

Institut del Ter.  

El centre va néixer per fer front a l’augment de la demanda de nou alumnat de secundària previst 

per als propers anys a la nostra ciutat, atès que a l’altre institut públic de la població, l’Institut 

Antoni Pous i Argila, no hi havia cabuda per a tota la demanda d’ensenyament públic. 

L’Institut del Ter està situat a Manlleu, a la comarca d’Osona. Manlleu té una població 

aproximada de 20.104 habitants (2016). Un 20,55% (4.132 hab.) d’aquesta població és de 

procedència estrangera. La població estrangera de Manlleu procedeix predominantment del 

Magreb. 

Actualment el centre continua impartint les classes en aules prefabricades però està previst que 

al llarg del curs 2017-2018 es doni llum verda a la construcció del nou edifici de l’institut just al 

costat de la seva ubicació actual.  

L’Institut del Ter acull alumnat de nacionalitat i procedència molt diversa, fet que comporta un 

enriquiment en el coneixement d’altres llengües i cultures del món i una oportunitat important per 

al foment del respecte als drets humans i, sobretot, dels infants i adolescents.  

Aquesta procedència diversa de l’alumnat del nostre centre es concreta en aquestes xifres a 

l’inici del curs 2017-2018: 

 La nostra aula d’acollida acull en aquests moments 18 alumnes. 
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 L’institut té matriculats 175 alumnes. D’aquests, 83 són de procedència estrangera 
(47,43%), majoritàriament del Magreb. 

 Per cursos la distribució es concreta de la manera següent:  

1r ESO: d’un total de 49 alumnes, 21 són de procedència estrangera (42,85%). 

2n ESO: d’un total de 36 alumnes, 15 són de procedència estrangera (41,66%). 

3r ESO: d’un total de 45 alumnes, 26 són de procedència estrangera (57,77%). 

4t ESO: d’un total de 45 alumnes, 21 són de procedència estrangera (46,66%) 

El curs 2016-2017, del total d’alumnat matriculat (164 alumnes), 72 eren de procedència 

estrangera (un 43,9%). 

Per tant, el nostre centre escolaritza un percentatge elevat d’alumnes de famílies immigrants 

d’extracció socioeconòmica desafavorida, majoritàriament magribins i essencialment amazics, 

que solen presentar un nivell alt de vulnerabilitat. Aquest percentatge d’alumnat de procedència 

estrangera oscil·la entorn del 48%, mentre que a Manlleu el percentatge de població immigrada 

no arriba al 21%. 

Aquest aspecte ha estat així des del moment mateix del naixement del centre el curs 2011-2012, 

cosa que va fer que naixés amb un alt risc d’estigmatització i de segregació, fet que dificulta els 

esforços que es fan des de l’àmbit educatiu per assegurar l’equitat i la cohesió social. Aquesta 

estigmatització, amb la qual ha de conviure el centre, s’associa a l’elevat percentatge d’alumnes 

fills de famílies procedents dels processos migratoris dels darrers decennis i a la concentració de 

famílies d’extracció socioeconòmica desafavorida, sovint en situacions de vulnerabilitat i risc 

d’exclusió social.  

Encara ara, l’Institut del Ter no és un centre elegit en primera opció per un gran nombre de 

famílies a 1r d’ESO. La majoria de famílies es decanta per l’altre centre d’ensenyament públic de 

secundària del poble (amb edifici i oferta de batxillerat i cicles formatius) o per  altres centres 

concertats del municipi. Cal, doncs, fer esforços per revertir la dinàmica de desprestigi que 

s’associa al centre pel sol fet de tenir un percentatge elevat d’alumnes fills d'immigrants. 

Tenint en compte aquestes dificultats, el centre compta amb un equip docent amb un grau elevat 

d’implicació i compromís amb el projecte educatiu, que ha treballat curs rere curs  per dissenyar 

propostes educatives innovadores, singulars i atractives que permetin neutralitzar els factors que 

han conduit el centre a la situació de risc d’estigmatització i segregació, sempre reivindicant la 

diversitat com una oportunitat.  

L’Institut del Ter des de fa dos anys està desenvolupant un projecte educatiu que es basa en 

quatre eixos: 

 Una metodologia d’aprenentatge cooperativa. 

 Un pla d’educació en valors. 

 El disseny d’un model d’avaluació competencial. 

 El treball per projectes, per donar projecció i significativitat als aprenentatges. 

Per altra banda, hem buscat suports i assessoraments externs tant per preparar les portes 

obertes (Fundació Jaume Bofill) com la reunió de pares (com redissenyar la reunió amb les 

famílies, també amb el suport i orientació de la Fundació Jaume Bofill).  
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Per altra banda, ja des del curs 2015-2016 el centre treballa conjuntament amb el Museu del Ter, 

un model de partenariat inspirat en el de les escoles MAGNET. 

 

El claustre està format per 22 professors, una TIS a jornada completa i una vetlladora a jornada 

parcial. Com a personal del PAS tenim un conserge a jornada completa i un conserge i una 

administrativa a jornada parcial.  

 

2. OBJECTIUS 

Objectius de millora que es proposa l’equip directiu amb l’acord majoritari del claustre 

Objectius pedagògics: 

 Desenvolupar una proposta d’innovació educativa per garantir l’equitat i l’excel·lència. 
 Potenciar el coneixement dels alumnes envers el municipi i el riu Ter en les vessants 

històrica, social, artística, geogràfica i cultural.  
 Promoure l’especialització curricular del centre al voltant de l’eix temàtic del riu Ter. 
 Introduir la metodologia de treball per projectes. 
 Incorporar a les programacions didàctiques continguts relacionats amb l’entorn proper 

dels alumnes.  
 Aplicar en els projectes MAGNETer el model pedagògic de treball per competències 

utilitzant la metodologia SCAP.  
 Instaurar el model pedagògic de treball cooperatiu.  
 Conciliar l’heterogeneïtat i l’excel·lència mitjançant l’especialització temàtica. 
 Afavorir l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.  

Objectius socioeducatius: 

 Convertir el projecte MAGNETer en un referent del treball per a la cohesió social en el 
conjunt de Manlleu.  

 Fer atractiva i distintiva la proposta curricular i pedagògica del centre per a les famílies de 
Manlleu.  

 Obrir el centre al municipi contextualitzant l’educació amb el seu entorn. 

 Aconseguir la implicació de les famílies amb el centre i amb el procés d’ensenyament-
aprenentatge dels seus fills i filles, a través del moodle, la pàgina web i diverses xarxes 
socials. 

 Obrir el centre a diferents institucions, organitzacions, associacions i empreses perquè 
puguin col·laborar d’alguna manera en el projecte. 

 Vincular els alumnes del centre amb el seu municipi tant afectivament com cívica. 

 Implicar els alumnes del centre i tota la comunitat educativa en la posada en valor del 
patrimoni natural i cultural del Ter. 

 Fomentar entre els alumnes el sentiment d’estima al seu entorn més immediat.  

 Promoure la formació en valors i per la convivència  per actuar com a ciutadans 
responsables i compromesos amb la seva comunitat i el seu entorn. 

 Facilitar la integració escolar, social i laboral de determinats alumnes (estada a l’empresa 
al Museu del Ter d’alumnes de l’aula oberta, projecte RestauraTer, projecte BiciTer).  

Objectius institucionals:  
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 Millorar l’elegibilitat del centre i evitar-ne la segregació i estigmatització i revertir una 
possible dinàmica de desprestigi.  

 Desenvolupar un model pedagògic de centre com a referència  de qualitat a Manlleu. 
 Assegurar la permanència del centre i el Museu del Ter com a institucions necessàries 

pel municipi que donen una riquesa cultural i social. 
 Signar un conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de 

Manlleu (octubre de 2016). 
 Vincular el centre amb una institució de prestigi reconegut al municipi. 
 Afavorir el coneixement del centre i dels seus projectes i metodologies de treball. 
 Consolidar el museu com a membre actiu i implicat de la comunitat educativa. A més, 

establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració entre l’institut i el Museu del 
Ter.  

 Fomentar la participació de l’alumnat, el professorat i les famílies en diferents activitats 
organitzades conjuntament per l’institut i el museu. 

 Desenvolupar estratègies de comunicació externa per donar a conèixer el projecte de 
centre i cercar aliances. 

 Participar en les activitats culturals i educatives proposades pel Museu del Ter. 
 

3. INSTITUCIÓ PARTNER 

El nostre centre es troba situat en un entorn quasi idíl·lic, al costat de l’Arborètum i a menys de 

500 metres del passeig del Ter. Aquesta situació ens fa plantejar una proposta mediambiental 

que contempli el coneixement d’aquest entorn, i el seu estudi i custòdia. 

Així doncs, queda ben definida l’especialització temàtica de la nostra proposta Magnet, que 

anomenarem MAGNETer per destacar la simbiosi entre l’efecte generador d’il·lusió que 

perseguim i el reconeixement d’aquest entorn natural que ens aferra a aquest meandre del Ter, 

on se situa el nostre poble. 

La nostra institució partner és el Museu del Ter, que es defineix com un museu del territori i 

societat, que desenvolupa la seva acció al voltant del patrimoni històric, cultural i natural. El 

Museu del Ter se sent compromès i implicat en els reptes que li arriben procedents de la 

societat, i molt especialment des de l’àmbit educatiu. El Museu del Ter compta amb una oferta de 

més de 24 activitats educatives estables a l’abast de tots els centres educatius que realitzen 

cada curs al voltant de 7000 alumnes. A banda d’aquesta acció educativa, el museu 

desenvolupa i participa en altres activitats i projectes de la mà dels centres educatius del nostre 

entorn, com per exemple el Projecte IES vora Ter, en què participen tots els instituts de la riba 

del Ter mitjà a la comarca d’Osona i en la plantació d’arbres de ribera, entre altres activitats.  

Treballant amb el Museu del Ter vincularíem el nostre centre en la tasca d'estudi i conservació 

del patrimoni històric i cultural que desenvolupa el Museu del Ter. 

Per això, quedaria àmpliament justificada una relació de partenariat entre el nostre centre i el 

Museu del Ter de Manlleu. 

D’aquesta relació el centre n’espera aconseguir: 

 Orientació i suport en el disseny d’estratègies de conservació i manteniment del patrimoni 
natural, històric i cultural del tram escollit. 

 Custòdia de dades i assessorament entorn del seu tractament.  
 Col·laboració en el disseny i desenvolupament d’activitats d’aprenentatge ambiental i 

d’altre tipus. 

institut 
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 Ajut en la difusió del projecte Magnet. 
 
 

El Museu del Ter també pot obtenir, d’aquest partenariat, alguns beneficis: 

 Experimentació d’estratègies educatives: el centre pot representar i figurar com a  banc 
de proves pel museu, útil per experimentar propostes educatives en temes ambientals i 
d’altres tipus, adreçades a alumnes de l’edat dels nostres. 

 Identificació de marca de qualitat: l’acció de visualització que nosaltres perseguim amb 
aquesta proposta és també vàlida per al museu. Per nosaltres servirà d’altaveu per 
assolir l’objectiu que perseguim de fer-nos visibles com a centre elegible i pel museu pot 
servir com a distintiu de referència per a projectes amb altres centres i institucions 
dedicades a l’educació d’adolescents, en temes ambientals. 

 Institucionalització i arrelament al poble: una experiència com aquesta pot enfortir les 
dues institucions perquè ens ha de permetre fer-nos presents i ser reconegudes i 
apreciades com a fundacions necessàries en el panorama d’una ciutat de la importància 
de la nostra. 

 

4. ACCIONS 

 Inici, durant el curs 2015-2016, de la relació de treball entre l’Institut del Ter i el Museu del 

Ter. El museu es converteix en una aula més de l’institut. Es comença a elaborar el 

projecte MAGNETer.  

 Creació d’una comissió dinamitzadora integrada per membres de les dues entitats. La 

relació entre les dues entitats és fluïda i constant.   

 Redacció i signatura d’un conveni de col·laboració. 

El dia 28 d’octubre de 2016 va tenir lloc la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Manlleu i 
el Departament d’Ensenyament pel desenvolupament del projecte MAGNETer entre l’Institut del 
Ter i el Museu del Ter. N’adjuntem una còpia. En aquest conveni s’acorden els compromisos a 
què arriben l’Institut del Ter i el Museu del Ter per treballar conjuntament el projecte MAGNETer. 

 Les reunions amb les famílies del centre es realitzen gairebé sempre al Museu del Ter. 
La darrera va tenir lloc el dia 25 de setembre.  

 Participació dels nostres alumnes en les activitats pedagògiques i/o tallers organitzats 
des del Museu del Ter. 

 Impartició de xerrades d’educadors Museu del Ter a l’alumnat del nostre centre.  

 Treball de comunicació conjunta del 
MagneTer a través de les xarxes 
socials. 

 Treball conjunt de projectes: 

1) L’inici de tot el procés se situa en el 

Projecte vora Ter,  un projecte que 

es desenvolupa en el marc del 

treball per projectes del centre a 

finals del segon trimestre de cada 

curs. 

Inicialment, en el Projecte vora Ter 

els alumnes estudiaven un tros de 

riu que se’ls adjudicava a partir d’un 
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treball col·laboratiu dirigit pels professors. Aquesta temàtica s’amplia curs a curs. L’eix 

temàtic del projecte és el nostre riu i el seu entorn, i es desenvolupa a partir d’un conjunt 

d’experiències per  conèixer i descobrir el riu i tot el que es pot relacionar amb ell i el que 

l’envolta, i se n’estudien diversos aspectes ambientals, socials, culturals, arquitectònics i 

patrimonials del seu conjunt en un tram determinat, i de multitud de  punts específics 

d’aquest tram. 

 

2) Des del centre es treballa en el marc de les estratègies per fomentar els valors i reforçar 

les actituds positives, en un pla d’aprenentatge i servei: el Projecte Teulateams. Aquest 

projecte s’orienta a la cura, conservació i educació mediambiental del tram de riu 

adjudicat al centre, auditories ambientals, neteja i conservació del recorregut, conservació 

de les casetes d’ocells, estudi del patrimoni natural, històric i cultural i cura de la 

vegetació i de la fauna. 

 

A partir del treball desenvolupat en els teulateams han sorgit diferents projectes que 

impliquen un treball conjunt entre l’institut i el Museu del Ter com: 

Projecte RestauraTer (amb alumnat de l’aula oberta de 4t ESO) 

Projecte BiciTer (Teulateam dels esportistes) 

Projecte de vora Ter (Teulateam del vora Ter) 

Projecte de l’Arborètum (Teulateam dels verds) 

 

3) Altres projectes comuns: projecte i exposició amb el dibuixant Toni Batllori.  

 

4) Paral·lela i simultàniament el professorat treballa la inclusió dels aspectes ambientals 

en el currículum, sobretot a l’hora de concretar les programacions,  i defineix l’aportació, 

al llarg del curs, de cadascuna de les assignatures al Projecte vora Ter. 

 

5. AVALUACIÓ DEL PROJECTE   

L’avaluació la dividim en tres apartats tenint en compte els mateixos que hi ha en els objectius.  

Objectius pedagògics: 

 Realització i manteniment de tres projectes durant un curs escolar i que un d’ells sigui el 

Projecte vora Ter.  

 Aplicació del treball cooperatiu en totes les àrees i cursos desenvolupant-lo com a mínim 

en un 50% del seu contingut curricular. 

 Programació per competències utilitzant la metodologia SCAP en totes les matèries.  

 Utilització del moodle en totes les matèries i cursos.  

 Realització com a mínim una activitat des de cada matèria vinculada amb el Museu del 

Ter.  

 Realització d’un butlletí de notes específic per a cada projecte.  

 Experimentació d’activitats pròpies del Museu del Ter amb els nostres alumnes abans de 

la seva difusió al públic en general.  

Objectius socioeducatius: 

 Increment d’un 10% de les visites a la pàgina web del centre. 
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 Seguiment del control de deures al moodle diàriament. 

 Incorporació de com a mínim quatre articles mensuals a la pàgina web de les activitats i 

sortides que es realitzin al centre i un mínim de 20 piulades al Twitter.  

 Assoliment de 250 seguidors al Twitter.  

 Obtenció d’almenys deu institucions, organitzacions, empreses i altres associats al 

projecte MAGNETeR. 

 Realització de com a mínim una exposició anual amb el productes creats a partir dels 

projectes treballats conjuntament pel museu i el centre convidant a les famílies. 

 Increment d’un 10% de l’assistència de les famílies a les reunions de pares/mares d’inici 

de curs. 

Objectius institucionals 

 Millora de l’elecció del centre en primera opció en un 70% i amb un 10% de vacants.  

 Visita d’un 50% del total de famílies amb alumnes que realitzen el canvi d’etapa dels 

centres públics a la jornada de portes obertes. 

 Realització d’almenys dues reunions conjuntes entre el Museu del Ter i el centre.  

 Increment en un 10% les visites al Museu del Ter per part de les famílies del centre.  

 Realització d’una enquesta de valoració d’actituds envers al centre i l’entorn immediat.  

  

 


