
Anàlisi del context 

1.1  Entorn sociocultural 

La SI de Collbató està situada al municipi de Collbató, que pertany a la comarca del Baix 

Llobregat. En el centre també acull als alumnes del Bruc, localitat que tot i ser veïna, pertany a 

la comarca de l’Anoia. Igualment, tot i que no està contemplat, dóna servei a molts alumnes de 

la urbanització Serralta, que tot i ser de la població anoienca d’Hostalets de Pierola, està molt 

propera a Collbató. 

La població a la que dóna servei el centre és d’ aproximadament uns 5000 habitants entre les 

dues poblacions. 

Ambdós pobles tenen una gran quantitat d’habitants que no treballen en la localitat, són 

pobles dormitori de gent que treballa a Esparreguera o Martorell.  El poble del Bruc té una 

mica més d’indústria que el de Collbató, però en els darrers temps algunes empreses que hi 

havia al Bruc han tancat. Totes dues poblacions, per raó de la seva mida, no disposen de gaires 

serveis, tenen un ambulatori mèdic compartit, Collbató no té gairebé comerços i el transport 

públic és deficient. 

1.2  Història del centre 

El centre va començar a funcionar el curs 2006-2007 amb dos grups, molt reduïts, d’alumnes 

de primer d’ESO. Durant el primer curs es va estar a les velles escoles municipals, en unes 

condicions una mica precàries. Des del següent curs ja hem estat en el nou edifici. En aquests 

moments ja ha sortit una promoció d’alumnes de 4r d’ESO i s’espera que a partir d’aquest 

curs, 2010-2011, entrin cada any tres grups d’alumnes cada curs. 

 

2. Trets d’identitat del centre 

Com a tot centre educatiu, l’objectiu final és educar i formar el nostra alumnat, d’una manera 

oberta, plural i integral. És evident doncs, que hi ha una sèrie de valors a transmetre. 

El nostre centre és: 

Democràtic, on tots el membres de la comunitat educativa poden participar en les decisions, 

utilitzant els instruments pertinents. 

Basem el procés educatiu en els valors d’una societat on han de primar la solidaritat, el 

respecte a l’altre, el diàleg, l’esperit crític i la responsabilitat. 

Un centre democràtic implica la necessitat d’una partipació real i efectiva en la gestió de tots 

els estaments que la formen, per mitjà dels representants escollits de cada un dels estaments. 

Hi ha d’haver vies de participació per aconseguir que tots els membres que intervenen en el 

desenvolupament del centre, (famílies, alumnat, professorat, personal d’adminstració i 

serveis) puguin fer sentir la seva veu i participar en la gestió. 



El centre està al servei de la comunitat i no pretén el lucre. Tots els beneficis que es puguin 

obtindre de la cessió del centre a alguna activitat es reinvertiran i es declararan de manera 

transparent en els òrgans pertinents. 

Pluralista, amb varietat ideològica, respectada per tothom. 

El nostre centre es considera laic i pluralista. Tot i així s’oferirà la matèria de religió a totes 

aquelles persones que sol·licitin algun tipus d’ensenyament religiós. 

Tot i ser un centre laic cal entendre que estem en un entorn on la religió catòlica és un 

element que no es pot menystenir i que per tant ha de formar part del bagatge cultural del 

nostre alumnat, ja que sense ell, hi ha multitud de fets de la cultura i historia que no tindrien 

sentit. 

Catalana, en el nostre centre volem assegurar, aprofundir en el coneixement i ús de la llengua 

catalana.  

Vetllarem i assegurarem el coneixement de la llengua castellana, que és la llengua materna de 

molts dels nostres alumnes. El castellà serà la segona llengua d’aprenentatge, essent l’anglès la 

tercera llengua i el francès la quarta llengua d’aprenentatge. 

Divers, format per persones de diferents cultures que han de ser acceptades per tots. Tot i ser 

un centre que té, comparat amb centres de poblacions properes, un baix nombre d’alumnes 

que provenen d’altres països, educarem a l’alumnat en el respecte a les cultures dels seus 

companys  nouvinguts. 

On eduquem sempre per la PAU, la SOLIDARITAT, I la TOLERÀNCIA. 

Educarem en la convivència, tolerància i respecte  a la llibertat de cadascú, la seva personalitat 

i conviccions, no acceptarem doncs, cap tipus de coacció ni imposició per assumir ideologies o 

creences determinades. 

Ens comprometem a impartir una educació cívica i política, que en cap cas suposi una 

manipulació de l’alumnat. Introduirem a l’alumnat en la seva realitat social i els ensenyarem 

les diferents opcions i metodologies per analitzar la realitat i com es pot transformar. 

INTEGRAT en el context sociocultural i amb una participació activa en els municipis a qui dóna 

servei. 

Preocupat pel MEDI AMBIENT. 

Procurarem sempre que totes les actuacions del centre es facin de manera que respectin el 

medi ambient, ja sigui en qüestions d’energia, estalvi d’aigua  o recollida de residus. 

Conscienciarem l’alumnat en la protecció al medi ambient fent-los partíceps d’accions sobre el 

tema . 

Que educa d’una forma NO SEXISTA. Eduquem per la igualtat sense cap mena de discriminació 

per raó de sexe. Treballarem en l’eliminació de les discriminacions contra la dona i la superació 

de mites, tabús i diferenciació de rol entre l’home i la dona. 



3. OBJECTIUS 

Establim dos objectius finals de centre: 

 Actuar sempre en el ben entès que som un centre d’ensenyament i educació. Això es 

reflectirà cada curs en els objectius anuals del centre així com en els projectes de 

direcció. 

 Relacionar-nos de forma fluïda amb la comunitat que ens envolta: 

o Amb l’AMPA, fomentant el diàleg i la cooperació. 

o Amb els pares i mares de l’alumnat, amb la intenció d’afavorir la formació 

integral de l’alumnat. 

o Amb els centres de primària de la zona, aconseguint una bona coordinació i un 

bon traspàs d’informació. 

o Amb els Ajuntaments de Collbató i el Bruc, i si s’escau amb el d’Hostalets de 

Pierola, per afavorir la integració del centre a la zona. 

o I amb totes aquelles persones i entitats que puguin afavorir el fet educatiu. 

 

4. Línies metodològiques 

Pretenem donar al nostre alumnat una visió integradora de totes les matèries, que no pensi 

que les diferents matèries que ensenyem no tenen connexió entre elles. Ens cal estar oberts a 

totes les innovacions científiques, tecnològiques i les avantguardes artístiques i culturals, sense 

oblidar però, l’herència artística, cultural i científica i la tradició històrica i popular. 

El procés d’aprenentatge es centrarà en la persona de l’alumne/a, en les seves capacitats i 

qualitats, en les seves formes de fer i aprendre i en les seves necessitats. Tractarem d’oferir-li 

una formació integral, orientada a la vida i funcional, serà doncs molt important l’assoliment 

de les competències bàsiques al llarg dels quatre anys que estarà amb nosaltres.  

En el procés d’aprenentatge la lectura és clau. Per això, ja des que el centre va començar, hem 

dedicat i dedicarem, una hora a la lectura. A la lectura com a plaer, del que l’alumne estigui 

interessat. Per estimular la lectura hem i continuarem comprant llibres adequats a cada nivell, 

revistes de tota mena, (cotxes, ordinadors, motos, música...) en català, castellà i anglès. A més 

de l’estímul a la lectura que representa dedicar-hi una hora del currículum i una dotació 

econòmica hi ha un acord de claustre de l’any 2009 que implica que totes les matèries hauran 

de fer llegir alguns textos a les seves classes, assegurant així que l’alumnat hagi de llegir 

diferents tipologies de textos i sobre temes molt variats. Totes les matèries es comprometen a 

fer un treball sobre els textos triats. 

Creiem que el fet educatiu sobrepassa les hores que l’alumnat està en el centre i que l’esport 

és una bona manera d’inculcar valors. Per això, des de l’Associació Esportiva que s’ha creat 

oferim als nostres alumnes la possibilitat de fer esport, una manera d’educar en el lleure. 

Vetllarem perquè a cada alumne/a se li ofereixi procés d’aprenentatge més  adaptat a les 

seves necessitats. Se li oferiran, si cal, agrupaments flexibles, agrupaments per nivell 

d’aprenentatge o reforços individuals. 



El professorat, com a element actiu de transmissió i mediació educativa i cultural, vetllarà per 

adaptar la seva feina a allò que aconsellen les bases psicopedagògiques, epistemològiques i 

sociològiques del procés d’aprenentatge.  

L’avaluació serà formativa, no només sumativa. Serà l’element clau de valoració del treball 

durant el procés d’aprenentatge i d’investigació sobre la millora de la qualitat de 

l’ensenyament. 

Es valorà l’esforç personal i l’esperit de superació. Fomentarem la disciplina com una de les 

bases de l’hàbit de treball i pilar de la convivència dins el centre. El procés d’educació i 

aprenentatge necessita un clima de treball amable i distés on no hi hagi distorsions. Pel bé de 

tothom i del procés es sancionarà amb rigor tot el que vagi en contra d’aquest clima de treball 

i convivència. 

 

5. Criteris de pas de curs i d’acreditació de l’etapa d’educació 

secundària obligatòria 

5.1 Criteris respecte al pas de curs de l’alumnat 

Una vegada feta l’avaluació general del curs es passen a examinar aquells alumnes que tinguin 

més de tres matèries suspeses. 

S’examina  el cas de cada alumne. Es passa a valora si l’alumne ha de passar de curs o no tenint 

en  compte: 

El nombre de matèries suspeses i el grau de no assoliment d’aquestes matèries. 

Si les matèries suspeses  impedirien  a l’alume/a poder fer curs següent. 

Si les matèries suspeses han estat en part degudes a una mala disposició conductual de 

l’alumne/a 

Si l’edat i la relació de l’alumne/a amb els seus companys de curs ho aconsellen o no. 

A partir d’aquestes consideracions es fa una votació en el si de l’equip docent. Es decideix per 

majoria de 3/4  del professorat present a la sessió d’avaluació final. 

5.2 Criteris de superació d’etapa 

La sessió d’avaluació final de 4r d’ESO es fa de manera que s’examina cada alumne/a , en el 

ben entès que si un alumne/a té la suficient o superior a totes les matèries, aquell alumne/a 

acredita l’etapa. 

En els casos que hi pugui haver  una o dos matèries suspeses s’examina la trajectòria de 

l’alumne/a durant el curs. Prenen la paraula els professors de les matèries  no assolides, que 

valoren el que ha fet l’alumne/a durant el curs. Es té especialment en compte l’actitud de 

l’alumne/a  envers a les diferents proves de recuperació que ha pogut fer durant el curs. 



Igualment es valora si les matèries suspeses reflecteixen un molt baix nivell  d’assoliment o no. 

I finalment, es valora si en conjunt , es pot considerar que l’alumne/a té les competències 

bàsiques assolides. Es procedeix a una votació, en la qual per majoria de ¾ dels assistents es 

decideix si l’alumne acredita o no. Si la votació és a favor de l’acreditació, es procedeix a 

aprovar  les matèries suspeses. 

A partir de tres matèries suspeses, i si no hi ha algun consideració molt gran, sobretot de tipus 

social, que ho aconselli, l’alumne/a no acredita l’etapa. 

 

5.3 Mesures de reforç i suport alumnat  

1.- Durant el curs 

Durant el curs, quan un alumne/a no assoleix els continguts de la matèria, el professorat 

estableix mecanismes de recuperació de la part no assolida. Ha de quedar reflectida en la 

programació quins seran aquests mecanismes: entrega de treballs suplementaris, petites 

proves, lectures addicionals, etc.  

2.- Matèries pendents d’un curs a l’altre 

Quan un alumne/a ha passat de curs però té algunes matèries no superades s’estableix: 

Durant el mes d’octubre es fa un recompte de tots els alumnes amb matèries pendents de 

recuperació que es passa als departaments. 

Els departaments assignen quins serà el professorat encarregat de vetllar per la recuperació 

d’aquelles matèries. En general es segueix el criteri que el professor/a que se n’encarrega és el 

mateix que  imparteix la matèria en el curs vigent. 

També durant el mes d’octubre es recorda als alumnes les matèries pendents que tenen i se’ls 

fa saber quin serà el professor/a  a que vetllarà per la recuperació d’aquella matèria. 

Durant el mes de novembre es lliura a l’alumne/a un dossier de recuperació i s’acorden  amb 

l’alumne/a, quins seran els continguts sobre els quals es planteja  la recuperació de la matèria. 

Es comunica a la família que s’ha lliurat el dossier i que les proves de recuperació es faran 

passades les vacances de Nadal. 

Com a criteri general s’ha adoptat que en totes les matèries a recuperar hi haurà un dossier a 

fer , que s’entregarà abans de fer la prova, i un examen a fer durant els mesos de gener i 

febrer. 

La valoració del dossier serà del 40% i la de la prova escrita del 60 %. 

Les proves es fan al llarg del mes de gener i febrer els dimecres de les 12: 30 a les 14 h 

 



6. Estructura organitzativa del centre 

Per raons de creixement el centre ha anat canviant d’estructura organitzativa al llarg dels anys. 

Actualment l’organigrama del centre és: 

  



  

 


