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1. INTRODUCCIÓ 
 

El projecte educatiu de l’Institut Fonts del Glorieta ( PEC ) constitueix el marc de 
referència de tota la seva activitat acadèmica. A més de recollir els trets 
d’identitat i els objectius generals, vol orientar les activitats educatives amb la 
finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim 
aprofitament educatiu tenint en compte les seves necessitats educatives. 

És, alhora, un recull de principis fonamentals que conformen la cultura del 
centre i estableix el marc general de la gestió de l’acció educativa, l’organització 
pedagògica, els continguts dels ensenyaments i la relació i la col·laboració entre 
els diferents sectors de la comunitat educativa.  

El Projecte Educatiu de Centre és, també, el marc legal del funcionament del 
centre; és “l’ideari” del centre i respon a preguntes com: 

 

On estem?  Anàlisi del context  

Qui som?  Principis d’identitat  

Què volem?  Objectius generals i metodologia  

Qui l’elabora i qui l’aprova?  Òrgans col·legiats  

Com organitzarem el centre?  Organigrama del centre  

 

 

També es descriuen la missió, la visió i els valors, entesos com a trets d’identitat 
que defineixen i diferencien el nostre Institut, i estableix els objectius generals 
que és despleguen de manera més àmplia i concreta en el Projecte de Direcció, on 
es defineixen els objectius estratègics.  

La concreció d’objectius d’aquest Projecte Educatiu s’ha fet, d’una banda, tenint 
en compte els resultats acadèmics obtinguts, entre altres dades, i amb la voluntat 
de millora de la qualitat de la nostra tasca docent i, d’altra, com a resultat de 
l’experiència acumulada al llarg d’anys de vida acadèmica. 

El PEC ha estat elaborat recollint les aportacions dels diferents sectors de la 
Comunitat educativa i ha estat aprovat pels òrgans col·legiats del centre: Consell 
Escolar i Claustre. Tot i els principis de continuïtat i estabilitat és obert a 
modificacions futures i a noves aportacions, però sense que suposin un canvi 
significatiu dels seus principis generals.  
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El respecte a aquest projecte esdevé una obligació de tots: professorat, alumnat, 
famílies i personal d’administració i serveis; sens perjudici dels drets i deures 
reconeguts per la normativa en matèria de legislació educativa. 

A més, aquest Projecte Educatiu es completa amb els següents documents : 

Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC):  

Defineixen i concreten els drets i deures dels membres de la comunitat 
educativa. Regulen la convivència i expliciten l’organització i les responsabilitats 
dels òrgans de govern, institucionals, de funcionament i gestió de l’institut. 

Projecte Curricular de Centre (PCC):  

Defineix l’ordenació i organització dels ensenyaments que s’imparteixen al 
centre, així com les directrius pedagògiques que se segueixen. 

Pla d’Acció Tutorial (PAT):  

Regula, concreta i fixa els protocols en l’exercici de la tutoria i la coordinació dels 
equips docents com a eina fonamental per a la formació integral de l’alumnat. 

Projecte Lingüístic de Centre (PLC): 

Estableix les pautes d'ús de la llengua catalana i el tractament de la resta de 
llengües que tenen presència dins la vida diària del centre. 

Pla TAC ( Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement )  

Té com objectiu aconseguir la incorporació plena de les TAC al centre i garantir 
la consecució de la competència digital en tots els alumnes. 

Pla d’Acollida 

Recull d’una forma organitzada i precisa totes les intervencions que faciliten la 
incorporació normalitzada de nous professors, alumnes  i membres del PAS a la 
nostra comunitat educativa. 

Projecte de direcció (PdD):  

Ordena i regula el desplegament i l’aplicació del PEC per al període de mandat 
de la direcció i n’ha de concretar l’estructura organitzativa. 

Programació General Anual (PGA):  

El Projecte de direcció es concreta, cada curs, mitjançant les PGA, que han de 
permetre assolir els objectius formulats en el projecte. 
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Pla de Formació de Centre (PFC): Estableix els plans de formació permanent del 
professorat del centre.  

Procediment de revisió, actualització i aprovació:  

Considerem que, com a mínim cada 4 cursos escolars, i coincidint amb el Projecte 
de Direcció, hi hauria d'haver una revisió del PEC, impliqui o no modificacions. 
Per tal de dur a terme aquesta revisió s'utilitzaran els mateixos procediments i 
canals que per a la seva elaboració: els diferents òrgans col·legiats Claustre i 
Consell Escolar. 
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2. MARC LEGAL 

Per elaborar aquest Projecte Educatiu de centre s’han tingut en compte els 
següents preceptes legals. 

Actualment la norma general que regula el sistema educatiu a l’Estat Espanyol és 
la LOE que ha estat modificada per la LOMCE. Per tant, totes dues estan en 
vigor. 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació ( LOE ) 

Llei Orgànica 8/2013 per a la Millora de la Qualitat Educativa ( LOMCE ) , va 
modificar la LOE (Llei Orgànica d'Educació). Tot i que la proposta ha estat 
aprovada pel govern, queda pendent la seva completa aplicació a l'actual sistema 
educatiu. 

Llei 12/2009 d’ educació ( LEC ): articles 91-93. 

Decret d’autonomia (Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres 
educatius): articles 4-6. 

Decret direcció (Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres 
educatius públics i del personal directiu professional docent). 

Resolució ENS/1543/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat 
amb altes capacitats. 

- En el seu article 121.1, la LOE diu que “el Projecte Educatiu de Centre ha 
de recollir els valors, els objectius i les prioritats d’actuació. Així mateix, 
ha d’incorporar la concreció dels currículums establerts per 
l’Administració educativa que correspon fixar i aprovar al claustre, com 
també el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de 
l’educació en valors i altres ensenyaments”; i en l’article 121.2 determina 
que “el projecte esmentat, que ha de tenir en compte les característiques 
de l’entorn social i cultural del centre, ha de recollir la forma d’atenció a la 
diversitat de l’alumnat i l’acció tutorial, així com el pla de convivència, i 
ha de respectar el principi de no-discriminació i d’inclusió educativa com 
a valors fonamentals, com també els principis i objectius que recullen 
aquesta Llei i la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a 
l’educació”. 
 

- En els seus articles 14.1 i 14.2, la LEC determina els components del 
Projecte Lingüístic de Centre (PLC, que forma part del PEC) i exposa que: 
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1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons 
públics han d’elaborar, com a part del projecte educatiu, un 
projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les 
llengües al centre. 
 

2. El projecte lingüístic ha d’incloure els aspectes relatius a 
l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre, entre els 
quals hi ha d’haver en tot cas els següents: 
 

a) El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

b)  El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà. 

c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres. 

d) Els criteris generals per a les adequacions del procés  
d’ensenyament de les llengües, tant globalment com 
individualment, a la realitat sociolingüística del centre. 

e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos 
lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per 
les associacions de mares i pares d’alumnes. 
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3. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE I EL SEU ENTORN 

 
3.1  Situació. On som ? 

 
L'Institut Fonts del Glorieta està situat a la vila d’Alcover, la segona població, en 
nombre d’habitants,  de la comarca de l’Alt Camp. El terme municipal d'Alcover 
està situat en la zona de contacte entre les Muntanyes de Prades i el Camp de 
Tarragona, al sector de ponent de la comarca de l'Alt Camp i al límit amb les 
comarques del Baix Camp i el Tarragonès. Limita amb els municipis de La Selva 
del Camp, Albiol, Mont-Ral, La Riba, Valls El Milà, La Masó i El Rourell. 

Per la seva ubicació al peu de les muntanyes de Prades, Alcover és un indret 
privilegiat amb un gran potencial de turisme actiu. Parlem d’uns 46,28 km2 
envoltats de la vall del riu Glorieta, rica en vegetació i recursos naturals i que, 
durant segles, ha obsequiat Alcover amb progrés i desenvolupament, com 
testimonia encara la resta dels molins paperers i la central hidroelèctrica del 
Glorieta. Alcover també compta amb un nucli antic i un patrimoni paleontològic 
de primer ordre. Alhora, hi destaca una important vinculació amb el 
bandolerisme, ja que, a cavall dels segles XVI i XVII va ser el centre neuràlgic de 
les activitats bandoleres que tenien lloc en aquestes comarques, bàsicament al 
Camp de Tarragona, la Conca i les Garrigues. El segon cap de setmana d’octubre 
se celebra la Fira de Bandolers d’Alcover, on el poble es divideix en dos bàndols 
enfrontats: els morells i els voltors. 

 

3.2 Dades demogràfiques d’Alcover, La Riba, Mont-ral, El Milà i la Masó 
 

El terme municipal d’Alcover inclou els següents nuclis de població:  Alcover, la 
Plana, la Cabana, Masies Catalanes, Residencial Remei, Serradalt, la Burquera, 
Camí dels Muntanyants, Mas de Gassol i el Mas de Llaneta. 

El 2017 la seva població era de 5095 habitants dels quals, 3627 són nascuts a 
Catalunya, 841 a la resta d’Espanya i 627 a l’estranger ( bàsicament al Marroc i a 
Romania).   

La població d’Alcover va experimentar un fort creixement amb un augment de 
1.153 habitants entre el període de 2001-2011 degut en part a la immigració, però 
aquesta tendència actualment ja no es produeix i, fins i tot, hi ha una davallada  
de 22  habitants  del  2015  al  2016.  
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 Les dades de les altres poblacions de l’Alt Camp on hi ha centres adscrits al 
nostre Institut són les següents: 

Municipi Habitants 2017 
La Riba 590 
La Masó 281 
El Milà 182 
Mont-ral 164 
Total 1217 

 

Per tant, l’àrea d’influència de l’Institut comprèn una població de 6.312 habitants. 

 
3.3 Situació econòmica i cultural:  

 
La vila d'Alcover és un poble de llarga tradició agrària, que gaudeix d'un 
important teixit industrial, comercial i turístic.  

El tret més destacat en l’activitat econòmica des de la meitat dels anys cinquanta 
ha estat el canvi radical que ha representat el pas d’una economia 
fonamentalment agrària a una d’industrial. 

La indústria, de llarga tradició dins el terme, va experimentar, des de aquesta 
dècada, un bon desenvolupament que afavorí el creixement demogràfic (amb 
una forta immigració) i l’econòmic. Les tradicionals fàbriques d’espardenyes, 
farina, sacs i ceràmica —a més dels molins paperers— foren substituïdes per les 
pedreres i els materials de la construcció (pedra d’Alcover, poliment i talla de 
marbre, pedra saulosa o refractària i mosaics), branques afavorides per l’activitat 
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constructiva. Activitat que va patir una certa recessió durant la dècada del 1990, 
però que es recuperà posteriorment i, el 2001, donava feina al 14,80% de la 
població activa ocupada. La indústria, al seu torn, ocupava un 36% dels actius, 
principalment en les branques química, paperera, de la confecció i la fusteria. El 
sector serveis, força desenvolupat els darrers anys, superà per primer cop la 
indústria en nombre de treballadors el 2001, amb el 41,75% dels actius ocupats. 
Es manté encara l’agricultura com a activitat tradicional i de suport als ingressos 
familiars, sobretot el cultiu de l’avellana, tot i que va perdent força. 

La taxa d’atur se situa en el 13,8 % de la població activa ( 4t trimestre de 2017 ), 
una mica per sobre la mitjana catalana ( 11,8 % ).  

El PIB per habitant és de 21.200 € força per sota la mitjana de la comarca ( 31.700 
€ ) i de la mitjana catalana ( 29.000 € ) 

 

Pel que fa a la situació socioeconòmica i cultural de l’alumnat, al centre s’hi 
reflecteixen totes les classes socials representades a la nostra societat actual, 
encara que la classe mitjana i mitjana-baixa és la predominant, amb una certa 
polarització social, on conviuen alumnes amb situacions econòmiques força 
dispars. La majoria dels pares i mares dels alumnes són assalariats o treballen 
per compte propi. Generalment no són universitaris, però tenen estudis de grau 
mitjà, especialment de formació professional.  

Els alumnes compten amb facilitats a casa per a l’estudi, habitacions individuals 
o compartides, i les expectatives de molts dels seus pares tendeixen que realitzin 
cicles formatius o estudis universitaris. 

 
3.4 Tipologia: titularitat, estudis, grups i zona d’influència 

 
L'Institut Fonts del Glorieta és un centre públic depenent del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, definit com a centre de 
complexitat B. 

Es l’únic centre de secundària del municipi on s’imparteix ESO i Batxillerat en les 
modalitats de Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials. 
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L’Institut compta actualment amb 279 alumnes ( 225 d’ESO i 54 de batxillerat ) i 
27,5 professors que atenen un total de deu grups ( 8 d’ESO i 2 de batxillerat ). 
L’Institut acull 41 alumnes estrangers, nombre que suposa el 14,70% del total,  
distribuït en  9  nacionalitats: 

 

 

El nombre d’alumnes en els darrers anys ( període 2011-2018 ) és manté estable,  
tot i la davallada de la immigració estrangera. 

Els alumnes provenen de les escoles d’Alcover, La Riba, Mont-ral, El Milà i La 
Masó, així com alumnes procedents d’altres centres  de les comarques 
tarragonines, encara que no els pertoqui. 

La quasi totalitat de l’alumnat de l’Institut resideix a l’Alt Camp, la qual cosa 
facilita el desplaçament fins al centre ja que s’han de recórrer distàncies curtes. El 
87 % dels alumnes resideixen a Alcover, un 5,4 % provenen de La Riba i es 
desplacen en autobús, mentre que els alumnes de Mont-ral, La Masó i El Milà 
arriben al centre en taxis donada la poca quantitat d’alumnes que cal desplaçar ( 
4,66 % ).  El 3% restant provenen d’altres pobles de l’Alt Camp, el Baix Camp, la 
Conca de Barberà i el Tarragonès. 
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El centre manté contactes regulars amb les escoles de primària que té adscrites. 
La Cap d’Estudis i la Coordinadora Pedagògica recullen la informació de 
l’alumnat de sisè de totes les escoles en les reunions de traspàs d’informació. 

 

3.5 Entorn lingüístic 
 

 
El grau de coneixement del català entre la població de la zona és molt elevat. 
Parlem d’unes localitats petites que conserven una estructura rural de base tot i 
l’arribada d’immigrants, sobretot del Magrib i de l’Europa de l’Est  que hem 
integrat en el coneixement de la llengua pròpia.  

 

3.6 Història de l’Institut 
 
 

L’Institut Fonts del Glorieta és un centre de titularitat pública que imparteix els 
quatre cursos d’ESO i els dos cursos de batxillerat en les modalitats científico-
tècnica i d’humanitats i ciències socials. Som un  centre jove ( enguany és el setzè 
any de funcionament ) que va començar les seves activitats com a secció 
d’ensenyament secundari en el curs escolar 1999-2000, si bé durant els 3 anys 
precedents va funcionar com una extensió de l'Escola Mare de Déu del Remei 
quan solament es cursava el 1r cicle de l’ESO. L’Institut va començar  impartint 
els tres primers cursos de l’ESO (  2 grups-classe de cada curs ). Aleshores el 
centre comptava amb 130 alumnes i 14 professors. El curs següent l’Institut va 
assolir els 4 cursos de l’ESO i vuit grups d’entre 20 i 25 alumnes. 
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Pel que fa a les infraestructures el centre va funcionar fins al curs 2005-2006, en 
aules prefabricades en la seva totalitat. El SES constava de quatre aules 
prefabricades en cada una de les quals hi ha un curs de l’ESO dividit en dos 
grups-classe; a més disposava d’1 laboratori de física i química, 1 aula d’àudio-
visuals, 1 aula biblioteca / plàstica, 1 aula d’informàtica / laboratori d’idiomes, 1 
aula de tecnologia i 1 aula menjador. També disposem de 4 despatxos i 1 sala de 
professors. Com podeu comprovar hi havia espais que es compartien. Alhora 
s’utilitzava el pavelló municipal, que es troba al costat de l’Institut, com a espai 
per a la classe d’Educació Física.  

El nou edifici 

El procés per aconseguir un nou edifici no va ser gens fàcil ja que quan es va 
plantejar la seva construcció, el SES no s’incloïa dins el Mapa escolar de 
Catalunya. Van ser nou anys de anar-hi al darrera, set dels quals els vam viure 
en primera persona. Va ser a partir del mes d’abril de 2002 quan l’Ajuntament 
d’Alcover cedeix al Departament d’Ensenyament un solar de vora 6.000 metres 
quadrats a la zona de “la Madurella”, al costat del CAP, per a la construcció del 
nou edifici amb el propòsit de començar les obres tan aviat com es definís el 
projecte. 

El gener de 2003 es produeix una reunió amb els responsables de la Direcció 
General de Centres Docents, en la qual es renoven els compromisos i la voluntat 
d’iniciar les obres tan aviat com sigui possible. Es constata que fruit del retard 
del projecte, l’inici de les obres serà, probablement,  l’últim quadrimestre de 
2004. 

El dia 11 de març de 2003, l’arquitecte encarregat del projecte, Anton Pàmies, va 
presentar l’avantprojecte al Consell Escolar. A l’acte també hi va assistir el Sr. 
Xavier Bagés, que en aquells moments ocupava el càrrec de delegat 
d’Ensenyament. Durant aquest acte, el Sr.Bagés va assumir el compromís que les 
obres s’iniciarien durant  el primer trimestre de 2004.  

Posteriorment els membres del Consell vam acordar, en  la sessió ordinària del 
dia 19 de març de  2003, demanar algunes modificacions de l’avantprojecte. 
Aquestes peticions van ser acceptades per l’anterior Delegat. Alhora el Consell 
Escolar va manifestar la seva satisfacció envers l’avantprojecte presentat per 
l’arquitecte Anton Pàmies.  

 

El Juny de 2004, el Consell Escolar del SES Fonts del Glorieta reclama que el 
Departament d’Ensenyament adquireixi un compromís ferm en la gestió i inici 
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de les obres del nou edifici de la SES. Alhora el Consell acorda que en el cas que 
no hi hagués una resposta concreta per part de l’administració educativa  la SES 
no començaria les classes el mes de setembre i s’iniciarien accions de protesta 
contundents. 

El setembre de 2004, en el marc de l’acte acadèmic de presentació del nou curs 
escolar 2004/2005, el Director dels Serveis Territorials d’Educació a Tarragona, 
Josep Ma. Pallàs justifica el retard a l’herència financera que els ha deixat 
l’anterior govern i anuncia la creació per part del Govern de la Generalitat del 
lCF ( Institut Català de Finances ), organisme que s’encarregarà de finançar la 
construcció dels nous edificis escolars. El Sr. Pallàs afirma que aquest fet 
suposarà una acceleració en l’inici de les obres. A partir d’aquí, la comunitat 
educativa dóna confiança a l’administració educativa, reconsidera  l’acord del 
Consell Escolar i atura les accions de protesta. 

El 5 de novembre  de 2004, coincidint amb la visita del President de la 
Generalitat Pasqual Maragall, la Direcció Territorial d’Educació emet un 
comunicat on anuncia que Alcover tindrà “aviat” el nou institut. Tot i així, el 
Director d’Educació, Sr. Josep Maria Pallàs afirma que no pot concretar la data 
d’inici de les obres. 

Finalment, el Consell Escolar, reunit en sessió extraordinària el  28 d’abril de 
2005, va acordar la convocatòria d’una assemblea general de membres de la 
comunitat educativa i veïns d’Alcover amb la finalitat de proposar accions de 
pressió per aconseguir el començament immediat de les obres. Aquesta 
assemblea, celebrada el 4 de maig a Ca Cosme,  va acordar, per unanimitat, fer la 
convocatòria d’una manifestació davant la seu central del Departament 
d’Educació a la Via Augusta de Barcelona el dimecres 18 de maig de 2005. 
També es va acordar que una delegació alcoverenca lliuraria aquest manifest 
juntament amb les signatures recollides per donar-li suport. A més es va 
demanar que els alcoverencs pengessin pancartes i rètols en els balcons i 
finestres per demostrar la indignació de tot un poble per l’escandalós retard en la 
construcció del nou edifici de l’Institut. 

Totes aquestes mobilitzacions, per sort, no es van portar a terme ja que el DOGC 
del dia 10 de maig de 2005 va publicar, per fi, la licitació de l’obra del nou 
Institut per un import de 2.352.691,03 € i un termini d’execució de 13,5 mesos. A 
finals de juny l’empresa Galve y Gil, S.A. iniciava les obres. A finals d’agost de 
2006, l’esmentada empresa acabava les obres. Les classes s’inicien en el nou 
edifici el dimarts 12 de setembre de 2006.  

El 17 de setembre de 2006 el Conseller de Governació va inaugurar el nou edifici 
de l’Institut, després d’anys de molts esforços per aconseguir-ho. El curs 2006-
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2007  l’IES comptava amb 230 alumnes i 29 professors.  L’Institut impartia els 
quatre cursos d’ESO amb un total de 9 grups.  

 
3.7 Serveis i infraestructures  

 
 Alcover disposa de una sèrie de serveis que recolzen la tasca educativa i de 
suport logístic a l’Institut: 

- El CAP està ubicat al costat de l’edifici de l’Institut, la qual cosa ens 
permet donar una resposta immediata quan es produeixen incidents 
relacionats amb la salut dels membres de la comunitat educativa. 

- El pavelló municipal, que també es troba tocant a l’Institut, l’utilitzem 
per a la celebració de les 24 h de futbol sala que organitzen els alumnes 
de 4t d’ESO. 

-  El Museu Municipal d’Alcover, que ha estat reformat recentment, 
realitza, tot sovint, exposicions i actes culturals que compten sempre 
amb la nostra participació. A més, som patrons de Patronat d’aquest 
museu. 

- La Casa de Cultura “Ca Cosme”, on també s’hi fan exposicions, 
l’emprem, gràcies a l’Ajuntament,  per a celebrar-hi conferències i 
reunions amb els pares. 

- El PIJ ( Punt d’informació Juvenil ) 

- El Convent de les Arts, remodelat recentment, l’utilitzem per a 
celebrar-hi les festes de graduació dels alumnes de 4t d’ESO i de 2n de 
batxillerat. 

- També les entitats privades alcoverenques han mostrat en tot moment 
la seva predisposició a col·laborar amb el centre: aquest és el cas dels 
Castellers, de la Colla Gegantera, dels Bruixots, de la Sala de l’Abadia, 
propietat de la Parròquia, de la Cooperativa agrícola, el Centre 
d’Estudis Alcoverencs, del Cercle d’Amics, etc. 
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3.8 Instal·lacions 
 
Aules grup-classe 12 
Aules complementàries   6 
Aula de projectes    1 
Laboratori de Ciències Naturals   1 
Laboratori de Biologia i Geologia   1 
Laboratori de Física i Química   1 
Aula de Música   1 
Aula d’EVP i Dibuix   1 
Aula de Tecnologia   1 
English Room   1 
Aula d’atenció a la diversitat   1 
Biblioteca   1 
Sala de lectura   1 
Sala d’actes   1 
Aula de tutories   1 
Departaments   4 
Serveis Informàtics   1 
Sala de professors   1 
Sala polivalent i gimnàs cobert   1  
Pista poliesportiva exterior   1 
 
 
 

 
3.9 Premis i distincions 

  
Alhora, l’Institut ha aconseguit durant aquests anys 36 premis i distincions de 
reconeixement a la seva tasca educativa : 

Medalla de bronze de la XXV Olimpíada estatal de Química, 3 premis de la URV 
a treballs de recerca de batxillerat, 1 premi Enciclopèdia Catalana, 9 premis 
Orator, 3 premis “Contes al voltant del Claustre”, 6 premis “Baldiri Reixach”, 4 
premis a Centres del Departament d’Educació, 3 premis a alumnes del Certamen 
literari i artístic de la Generalitat, 1 premi de redacció Coca-Cola, 2 premis 
concurs de redacció “El Caliu” i el 1r premi al concurs de cartells “Tarragona 
Solidària”. 
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4. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI   ( Qui som ? ) 
 

4.1 Principis rectors ( LEC )  
 

 
El centre recull els principis rectors definits en la Llei d’educació catalana en el 
seu article 2. 

4.1.1 Principis generals: 
 

El nostre sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per 
l’Estatut, es regeix pels  principis generals següents:  

 
a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta 

de legislació vigent.  
 

b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la 
llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.  
 

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració 
de tots els  col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts 
amb fons públics.  
 

d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la 
llibertat  d’elecció entre centres públics o altres centres que els creats pels poders 
públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels 
alumnes. 
  

e) El pluralisme.  
 

f) La inclusió escolar i la cohesió social.  
 

g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques 
i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat.  
 

h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el 
respecte a la convivència.  
 

i) El respecte i el coneixement del propi cos.  
 

j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.  
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k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable 
dels recursos naturals i del paisatge.  
 

l) El foment de l’emprenedoria.  
 

m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.  
 

n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.  
 

o) L’educació al llarg de la vida.  
 

p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i 
moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.  
 

q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.  

 

4.1.2 Principis específics 
 

El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents: 

a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i 
socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un 
ensenyament de base científica, que ha d'ésser laic, d'acord amb l'Estatut, en els centres 
públics i en els centres privats en què ho determini llur caràcter propi 

b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge i 
condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals. 

c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració 
social i laboral. 

d) L'habilitació per a l'aprenentatge permanent. 

e) L'estímul i el reconeixement de l'esforç i la valoració del rigor, l'honestedat i la 
constància en el treball. 

f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania. 

g) L'aplicació general de criteris i procediments d'avaluació. 

h) La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals. 
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i) La competència per a l'anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el 
mitjà de transmissió. 

 

4.1.3 Principis organitzatius 
 

El sistema educatiu es regeix pels principis organitzatius següents: 

a) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada. 

b) La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la societat. 

c) L'autonomia de cada centre. 

d) La participació de la comunitat educativa. 

e) La promoció del reconeixement social i professional del professorat. 

f) El compromís de les famílies en el procés educatiu i l'estímul i el suport per a fer-lo 
possible. 

g) La programació de les necessitats educatives territorialment i socialment equilibrada 
que emmarca tots els centres sostinguts amb fons públics. 

h) La col·laboració, la cooperació i la corresponsabilització amb els ajuntaments i altres 
administracions públiques. 

 
4.2 Caràcter propi 

 
 
Article 93 de la LEC: Caràcter i projecte educatiu dels centres públics 
 
1. Les administracions han de garantir que els centres públics dels quals són 

titulars siguin referent de qualitat educativa i d’assoliment dels objectius 
d’excel·lència i d’equitat que aquesta llei determina.  

 
2. Com a centre públic, l’Institut es defineix com a inclusiu, laic i respectuós amb 

la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi.  
 

3. Els centres públics es defineixen d’acord amb els principis de qualitat 
pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, 
d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de 
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preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les 
creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors. 

 
4. Els principis definits pels apartats 2 i 3 inspiren el Projecte Educatiu que cada 

centre públic ha d’adoptar en exercici de l’autonomia que aquesta llei li 
reconeix. En tot cas, el Projecte Educatiu de cada centre s’ha de comprometre 
expressament a complir aquests principis i ha de determinar la relació amb els 
alumnes i les famílies, la implicació activa del centre en l’entorn social i el 
compromís de cooperació i d’integració plena en la prestació del Servei 
d'Educació de Catalunya.  

 

El centre es compromet a complir els principis recollits en la Llei d’educació 
catalana: principi de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació 
i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de 
les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte 
a les idees i les creences de l’alumnat i de llurs mares, pares o tutors. 

El caràcter propi del centre queda definit, també, a través de la missió, la visió i 
els principis i valors. 

 
 

4.3  Missió ( Quina és la nostra raó de ser ? ) 
 

La missió del nostre centre és la formació acadèmica de l’alumnat i alhora la 
contribució a la seva formació humana, tenint en compte les seves necessitats, en 
col·laboració amb les seves famílies, tot garantint la seva integració i actuació en 
l’entorn com a ciutadans lliures, crítics, responsables i autònoms, en una societat 
plural, solidària i democràtica. 

 
Són finalitats del nostre centre: 

 
 En relació amb l’Alumnat  

 
 Formar integralment la persona, tant pel que fa a l’aspecte instructiu 

d’adquisició de coneixements, com en el formatiu de desenvolupament i 
orientació personal, acadèmica i professional per a què esdevinguin 
ciutadans que puguin viure, conèixer i integrar-se al món, amb els valors de 
creixement personal, convivència i sostenibilitat.  
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 Oferir una educació inclusiva, on tothom tingui les mateixes oportunitats, i 
crear les condicions que facin efectiva la igualtat d’oportunitats per accedir 
a una educació de qualitat i evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió. 
 

 Treballar l’adquisició de les competències bàsiques, no només 
coneixements , per facilitar la integració en una societat canviant i per a 
facilitar eines i estratègies que permetin continuar aprenent al llarg de tota 
la vida. 
 

 Promoure l’exigència acadèmica pel que fa a la valoració de l’esforç 
personal i l’atenció a la diversitat, a partir del seguiment de les necessitats 
del nostre alumnat, proporcionant-los els coneixements i les habilitats que 
els facilitin la incorporació a estudis posteriors o al món laboral. 

 
 Aplicar les noves tecnologies com a eines educatives, per motivar 

l’aprenentatge i desenvolupar al màxim les possibilitats de formació dels 
alumnes. 

 
 En relació amb la Família 

 
 Aconseguir la seva participació i recolzament en la formació dels seus 

fills/es i en el seu procés educatiu i, fer doncs, més efectiva la tasca que es 
du a terme des del centre. 

 
 En relació a l’Entorn 

 
 Formar persones responsables i competents d’acord amb les necessitats del 

nostre entorn i de la societat per a què contribueixin al progrés i al 
desenvolupament socials. 

 
 En relació amb l’Equip Humà de l’Institut 

 
 Crear un entorn de treball agradable, participatiu i motivador que 

promogui la seva implicació en els projectes i el funcionament del Centre, i 
així es faciliti la seva tasca i s’afavoreixin els processos de reflexió, 
d’actualització i millora  continuada  necessaris per tal d’obtenir resultats 
professionals i humans cada dia més satisfactoris. 

 
 

4.4 Visió ( Què volem aconseguir a  mig termini ? ) 
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L’Institut Fonts del Glorieta vol ser un centre de referència, de qualitat, integrat a 
la vila d’Alcover i a la seva àrea d’influència, que doni resposta a les demandes 
socials, culturals i educatives, però que a la vegada sigui impulsor i 
dinamitzador de la formació en valors, tant en l’àmbit humà com en l’acadèmic. 

Els reptes de futur passen per consolidar tots els projectes pedagògics i 
d’innovació per encetar-ne de nous.  

Per aconseguir-ho, cal continuar propiciant un bon ambient de treball i d’estudi, 
i promovent tota mena d’iniciatives orientades a millorar la tasca de tota la 
comunitat educativa. 

El projecte pedagògic del centre s’ha d’orientar, encara més, cap al treball en 
equip i l’ensenyament transversal per facilitar l’adquisició de les competències 
bàsiques per part de l’alumnat. 

Volem:  

Un institut que generi unes altes expectatives d’èxit entre el seu alumnat i una 
autoestima positiva en les pròpies possibilitats per enfrontar-se als reptes 
personals, acadèmics i/o professionals que vulguin marcar-se.  

Acompanyar el creixement personal dels nostres alumnes educant-los en els 
valors de l’esforç, la superació i la perseverança. 

Actualitzar les metodologies pedagògiques en l’entorn de les tecnologies de 
l’aprenentatge i de la comunicació i el treball cooperatiu.  

Mantenir i millorar els resultats obtinguts en les avaluacions internes i externes.  

Continuar adequant les metodologies d’ensenyament–aprenentatge a la realitat 
de cada alumne/a, per tal de millorar el grau d’assoliment de les competències 
bàsiques.  

Continuar i potenciar l’assoliment d’un bon nivell de coneixement de l’anglès, 
com a primera llengua estrangera, i l’alemany. 

Continuar potenciant la projecció exterior de l’Institut participant en intercanvis, 
Erasmus +, concursos ... ( Pla Experimental de Llengües Estrangeres, Erasmus +, 
Comènius, Intercanvis,  Pla català d’ esport a l’escola, Salut i escola, Mediació, 
Impuls a la Lectura, EduCat , Mobile History Map ... 

Fomentar la capacitat per propiciar l’excel·lència 
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Assegurar un entorn de convivència basat en el respecte a la diversitat, 
fomentant la llibertat d’expressió, la coeducació i l’equitat i educar en el respecte 
a les normes i els acords. 

Potenciar que tota la comunitat educativa faci seus els principis de defensa del 
medi ambient i de lluita per un entorn sostenible. 

 

4.5 Valors 

El nostre centre es fonamenta en els següents principis: 

La cultura de l’esforç i del treball ben fet. 

La cultura de la pau, la solidaritat , el diàleg, el respecte als drets individuals i 
col·lectius i la tolerància entre tots els components de la Comunitat Educativa.  

El respecte a la diversitat cultural, ideològica, lingüística, religiosa, ... fomentant 
la seva expressió a tots els nivells i basada en la igualtat, la solidaritat i el diàleg. 

El compromís amb la cultura i llengua catalana i la integració dels nouvinguts.  

La cultura tradicional per conèixer els valors que representa com a forma 
d'expressió i d'identitat d'un poble. 

La bona educació: saber estar, saber-nos relacionar i prioritzar les formes 
amables i correctes. 

La cultura de la mediació i la millora de la convivència per afavorir les relacions 
positives, el sentiment de pertinença i la cohesió social. 

El respecte per l’entorn natural i cultural.  

 

4.6  Ús de la llengua catalana 
 

 
Títol II:  Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya 
 
Article 11 El català, llengua vehicular i d’aprenentatge 
 

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment 
emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu. 
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2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els 
llibres de text, i també les activitats d’avaluació de les àrees, les matèries i els 
mòduls del currículum, han d’ésser normalment en català, excepte en el cas de 
les matèries de llengua i literatura castellanes i de llengua estrangera, i sens 
perjudici del que estableixen els articles 12 i 14. 

3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe diferents per 
raó de llur llengua habitual. 

4. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les mares, 
els pares o els tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà 
poden instar, en el moment de la matrícula, i d’acord amb el procediment que 
estableixi el Departament, que llurs fills hi rebin atenció lingüística 
individualitzada en aquesta llengua. 
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5. OBJECTIUS I PRIORITATS 
 

En els apartats anteriors hem definit els trets que inspiren aquest projecte 
educatiu en exercici de l’autonomia que la llei ens reconeix i atenent al 
compromís de cooperació i d’integració plena en la prestació del Servei 
d’Educació de Catalunya. ( LEC, art. 93.4.) 

El nostre Institut té com a finalitat donar la màxima qualitat en l’educació dels 
nostres alumnes.  Creiem que educar és transmetre coneixements, però també 
transmetre valors, aptituds i actituds. Educar és, sobretot guiar als 
alumnes,  fer créixer tot el seu potencial, fer persones completes, de cap a 
peus,  capaces de gaudir de la vida, amb capacitat d’aprendre permanentment i 
amb capacitat de compartir tot això amb els altres. En definitiva, volem que 
l’Institut sigui un espai de creixement intel·lectual i humà. 

Entenem l'educació com un procés integral en el qual es potencien els aspectes 
intel·lectuals, morals, culturals, socials i psicomotrius de l'alumnat.  

També volem aconseguir que l’alumnat es senti protagonista del propi 
aprenentatge i vetllarem  per l’èxit de tots respectant alhora les particularitats.  
 
Alhora, volem utilitzar el diàleg com a mitjà per superar els conflictes per tal que 
l’Institut esdevingui un espai de convivència, respecte, participació i 
col·laboració. 

 
Alhora pretenem fomentar en l'alumnat: 

 
a. Els valors propis de l'individu i els principis d'una societat democràtica. 

És a dir, el respecte a un mateix i als altres, a la diversitat ètnica, cultural, 
ideològica i religiosa. 

 
 Dissenyar activitats que promoguin la tolerància i l'eliminació 

d'actituds discriminatòries.  
 

 Donar a conèixer les diferents realitats del món.  
 

 Promoure l'educació ambiental, l'educació per a la salut i per a la 
pau.  

 
 Afavorir el coneixement de les cultures d'altres països mitjançant el 

treball de forma positiva i enriquidora de la diversitat que hi ha al 
centre, els intercanvis, viatges, sortides culturals ...  
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b. La capacitat crítica i l'actitud dialogant com a preparació per a l'exercici 
responsable de la llibertat.  
 
 Afavorir els debats, taules rodones, etc. per aprendre a escoltar i 

respectar l'opinió dels altres.  
 

 Promoure les activitats en grup per a desenvolupar la capacitat 
d'escoltar i entendre els companys. 

 
 Desenvolupar la capacitat de reflexió crítica pel que fa a les 

opinions alienes.  
 

 Desenvolupar en l'alumnat l'assoliment d'una maduresa que els 
permeti tenir un criteri propi.  

 
 

5.1 Objectius específics 
  

5.1.1 Àmbit pedagògic 
 

a. Analitzar els resultats educatius per emprendre accions de millora.  
 

b. Unificar criteris pedagògics d’intervenció en les diferents àrees/matèries. 
 

c. Aplicar estratègies d’atenció a la diversitat segons les necessitats dels 
alumnes. 

 
d. Desenvolupar les capacitats de tots i cadascun dels alumnes per assolir les 

Competències Bàsiques. 
 

e. Intensificar l’aprenentatge en llengües estrangeres: 
 

- Incrementant el currículum,  mitjançant  l’oferta pròpia de centre. 
- Fomentant la utilització de l’anglès en matèries que no són 

lingüístiques. 
- Participant en intercanvis i projectes internacionals ( Erasmus + ... ) 
- English day.  

 
f) Incentivar i fomentar l’interès per la lectura a través de l’assignació d’un 

temps de lectura diari, de l’oferta de matèries optatives i mitjançant l’ús de la 
sala de lectura i la biblioteca. 

 
g) Incentivar l’ensenyament de la robòtica i la programació. 
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h) Preveure actuacions que facilitin la formació integral de l’alumnat i ajudin a 

desenvolupar totes les seves capacitats ( xerrades, tallers ... ) 
 

i) Fomentar els concursos literaris ( Sant Jordi ... ) i les activitats esportives ( 24 
hores de futbol-sala ) que afavoreixin el desenvolupament de les capacitats 
dels alumnes més enllà de la formació acadèmica. 

 
j) Procurar que els alumnes assoleixin els diferents tipus de continguts i 

objectius inclosos en el currículum i en les competències bàsiques. 
 

k) Ensenyar als alumnes estratègies que els permetin analitzar i avaluar 
críticament les seves activitats d’aprenentatge. 

 
l) Potenciar activitats globals, interactives i pràctiques que promoguin 

coneixements significatius vinculats a la vida. 
 

l) Dotar l’alumnat de les eines fonamentals per integrar-se adequadament en la 
nostra societat complexa i canviant, amb una atenció especial a l’ús de les 
noves tecnologies. 
 

m) Fomentar la implicació responsable de l’alumnat en el seu aprenentatge, amb 
una actitud d’interès, esforç i constància. 

 
n) Fomentar situacions de participació en què els alumnes puguin i sàpiguen 

expressar opinions, assumir responsabilitats i plantejar-se i resoldre 
conflictes. 

 
o) Fomentar en els alumnes la capacitat i la necessitat d’exercir la tolerància i la 

participació democràtica, de rebutjar la prepotència, l’autoritarisme i 
l’exigència desmesurada, així com defugir el conformisme i la passivitat. 

 
p) Afavorir l’esperit de cooperació amb els companys i el seu entorn social, tot 

sensibilitzant-los dels problemes i conflictes que sorgeixen en el món d’avui. 
 

q) Desenvolupar les capacitats afectives referides a la pròpia persona: 
autoestima, autoconfiança, etc. 

 
r) Fomentar la integració responsable en l’entorn cultural, social i ecològic, tot 
donant una especial rellevància a l’educació dels valors que hem establert en els 
principis ideològics. 
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s) Facilitar la participació del professorat en activitats de formació. 

 
   

5.1.2 Àmbit humà i de serveis 
 

a. Promoure unes relacions interpersonals positives i satisfactòries. 
 

b. Promoure el reconeixement social i professional del professorat. 
 

c. Promoure i facilitar la col·laboració entre els membres dels diferents 
departaments per tal d'aconseguir una línia pedagògica coherent i una bona 
coordinació en la intervenció educativa. 

 
d. Aconseguir la implantació, el respecte i el compliment de les NOFC, el Pla 

d’Acollida, el Projecte Curricular de Centre i el Pla d’Acció Tutorial. 
 

e. Promoure la convivència i disminuir la conflictivitat. 
 

f. Continuar impulsant el programa de mediació. 
 

g. Continuar amb els canals de participació entre alumnes a través de la Junta 
de Delegats / es. 

 
h. Mantenir els pares informats de l’evolució que segueixen els seus fills. 

 
i. Mantenir les famílies informades dels trets d’identitat de l’institut, de les 

possibles modificacions i tenir en compte les seves aportacions 
 

j. Procurar que el plantejament de les activitats extraescolars i viatges sigui 
coherent amb la línia pedagògica del centre. 

 
k. Col·laborar amb l’AMPA en l’organització d’activitats: festes de graduació, 

activitats de 4t d’ESO ...  
 

5.1.3 Àmbit econòmic - administratiu 
 

a.  Gestionar els recursos econòmics amb  claredat i transparència 
b. Mantenir actualitzat i fer publicitat de l’inventari del  centre per tal que els 

membres de la comunitat educativa coneguin els recursos que tenim per a la 
seva utilització. 
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5.1.4 Àmbit institucional 

 
a) Potenciar els mecanismes i els processos de participació 

 
b) Fer un ús correcte de l’edifici, mobiliari i recursos materials 

 
c) Mantenir relacions sistemàtiques de coordinació amb els centres adscrits. 

 
d) Millorar la imatge i la projecció externa del centre 

 
e) Mantenir bones relacions amb les institucions: ajuntament, Consell 

Comarcal, empreses,... 
 

 
 

5.2 Plantejaments Educatius  ( Què proposem ? ) 
 

5.2.1 Criteris d’organització pedagògica 
 

5.2.1.1 Línia metodològica 
 

Des del respecte a la llibertat de càtedra i a les atribucions que cada departament 
té legalment assignades, es procurarà que la línia metodològica estigui sempre 
presidida per aquests trets: 
 

- L’atenció a la diversitat, respectant els diferents ritmes d’aprenentatge 
dins de les possibilitats que permetin els recursos humans i materials 
concedits al centre. 

 
- El desenvolupament en els alumnes del sentit crític sobre aspectes socials, 

per tal que siguin conscients de la societat on viuen i de la qual formen 
part. 
 

- L´alumne ha de participar activament en el procés d’ensenyament 
aprenentatge. Cal tractar problemes, fets de la vida real i qüestions 
d’actualitat social amb implicacions rellevants. 
 

- El manteniment d’un ambient de disciplina i ordre, entès com a marc 
necessari per al respecte a tothom i per a l’èxit de la tasca docent. 
 

- La qualitat i l’exigència en el nivell de coneixements, per tal que els 
alumnes accedeixin als estudis posteriors amb una base sòlida i s’integrin 
a la vida laboral amb una bona preparació. 
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5.2.2 Criteris per a la distribució de grups 
  

Quan es du a terme la distribució d’alumnat a primer d’ESO es tenen en compte 
els criteris següents: 
 
 Informe del centre de procedència ( traspàs d’informació entre els centres 

adscrits i l’Institut ) 
 Nombre de nois i de noies 
 Alumnat repetidor 
 Alumnat amb conductes disruptives 
 Procés d’aprenentatge 
 Flexibilitat entre grups del mateix nivell. 
 Alumnat amb NEE 
 Incompatibilitat entre els alumnes.  

 
Es distribueixen equitativament entre els grups que formen el curs perquè dins 
de tots els grups hi hagi una tipologia diversa d’alumnat. Normalment aquests 
grups es van mantenint al llarg de tota l’ESO amb algunes modificacions sempre 
que es cregui oportú i tenint en compte la dinàmica dels grups-classe. 

També cal preveure estratègies de disminució de ràtios, constituint un grup-
classe  addicional. 

 
5.2.3 Model d’atenció a la diversitat   

 
El centre es proposa atendre, prioritàriament, l’assoliment de les competències 
bàsiques per part de la totalitat dels alumnes d’una banda, i alhora, es contempla 
l’atenció dels alumnes amb potencial per tal de preparar-los per fer el pas a 
estudis superiors. Sempre d’acord amb els principis de l’educació inclusiva i la 
coeducació.  

L’Institut s’organitza amb la flexibilitat necessària i, en funció de la disponibilitat 
de recursos i de les característiques de les diferents promocions, per atendre de 
la millor manera possible les necessitats dels nostres alumnes i de forma 
coherent i en coordinació amb l’entorn. 

Es posa especial interès en l’orientació i la continuïtat formativa de l’alumne en 
els estudis o formació que millor es puguin adaptar a les seves expectatives i 
capacitats. Amb l’objectiu d’augmentar el nombre de graduats en secundària i al 
mateix temps per atendre l’alumnat amb més potencial acadèmic es plantegen 
les següents mesures organitzatives, sempre en funció dels condicionants 
esmentats més amunt: 
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 - Primer d’ESO: Grups heterogenis, constituïts a partir de la informació 
disponible en els informes de traspàs primària – secundària. Els possibles 
alumnes repetidors es distribuiran equitativament entre els grups atorgats. Es 
preveu un grup de reforç en les matèries instrumentals ( català, castellà, anglès i 
matemàtiques ) consistent  en l’atenció en petit grup d’aquells alumnes que 
presentin més dificultats. Ha de ser un grup reduït i obert. 

- Segon d’ESO:  grups heterogenis.  

Els grups de primer es mantenen a segon d’ESO. Només en el cas que la 
dinàmica d’algun grup no fos l’adient es refan els grups el curs següent.   

També cal preveure, si s’escau, estratègies de disminució de ràtios, constituint un 
grup-classe  addicional.  

 - Tercer i quart d’ESO:  grups heterogenis. Es preveu un grup de reforç en les 
matèries instrumentals ( català, castellà, anglès i matemàtiques ). 

Excepcionalment, si la idiosincràsia del grup ho requereix, es poden constituir 
grups flexibles a català, castellà, anglès i matemàtiques amb diferents ritmes 
d’aprenentatge, tenint en compte aquells alumnes que presentin més dificultats.  

- Aula Oberta 
 

- Dos professors / es a l’aula 

 
Desdoblaments 
 
Integrats per grups d’alumnes distribuïts de forma heterogènia, per ordre 
alfabètic. Es realitzen dins d’un mateix nivell a les assignatures de Tecnologia, 
Biologia i Física i Química en els tres primers cursos de l’ESO. 

A batxillerat a català, castellà i anglès. 

 
 

5.2.4 La coeducació 
 

 
Entenem la coeducació com el procés d’educar per a la igualtat, sense cap mena 
de discriminació per raó de sexe.  

És per això que posem especial cura perquè la programació de les activitats 
educatives no sigui discriminatòria, perquè els nois i les noies tinguin les 
mateixes oportunitats d’instrucció i orientació, i perquè participin en la vida del 
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centre amb el mateix grau d’igualtat i responsabilitat, sense quotes de cap mena 
per raó de sexe.  

Tanmateix, treballem per desterrar actituds discriminatòries que encara es donen 
a la nostra societat respecte al sexe femení i, per tant, hem d’incidir, encara més,  
en la igualtat de gènere per mitjà de diferents activitats realitzades a les tutories 
de tots els nivells i també des d’algunes àrees. 

 
5.2.5 La inclusió   

 

La inclusió educativa és el principi que regeix l’escolarització i l’atenció 
educativa de tots els alumnes i, en particular, dels que es poden trobar en 
l’aprenentatge i la participació amb més barreres o dificultats associades a les 
seves condicions personals, familiars o socials. 

El  gran objectiu és que el nostre centre sigui de tots i per a tots. Tot alumne té 
unes capacitats i habilitats. Els docents hem de ser capaços de detectar-les i 
potenciar-les per que ells/elles  aconsegueixin els seus objectius. 

El centre ha de realitzar plans individualitzats ( PI,s) i adaptacions curriculars 
per a tots els alumnes que ho requereixin. Entenem que cal atendre la diversitat 
en el sentit més ampli, tant per a l’alumnat amb necessitats educatives especials 
com l’alumnat amb altes capacitats. 

Som conscients, com a docents, que hem de treballar per a millorar, tant a nivell 
organitzatiu com a nivell metodològic, per atendre l’ampli ventall de capacitats, 
interessos i habilitats dels nostres alumnes. 

 
5.2.6 La convivència 

 
Fer conèixer a tota la comunitat educativa les NOFC, en particular els apartats 
referits a les normes de convivència. 

Crear un clima de cordialitat a les aules que eviti, en la mesura possible, 
l’aparició de conflictes.  

Promoure el respecte dels béns personals i de les instal·lacions col·lectives.  

Intentar resoldre els conflictes en estadis inicials, cercant estratègies que 
desactivin les previsibles espirals conflictives, basades en tècniques de resolució 
de conflictes i de mediació escolar, tant des del punt de vista formal com 
informal.  
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Aplicar mesures disciplinàries quan s’escaigui, les quals seran, inicialment, de 
caràcter educatiu i d’utilitat social.  

 
5.2.7 El treball col·lectiu i d’equip  

 

El professorat s’ha d’organitzar per nivells per tal d’unificar i coordinar les 
actuacions acadèmiques i organitzatives. Al mateix temps, es treballa per 
departaments didàctics per donar coherència als currículums i metodologies de 
les diverses matèries. L’organització horària del centre ha de preveure les 
reunions necessàries per tal que es pugui realitzar aquest doble nivell de 
coordinació. La finalitat última és aconseguir qualitat en la continuïtat formativa 
dels alumnes i coherència en la transversalitat de l’adquisició de competències i 
coneixements. 

 
5.2.8 La formació permanent del professorat 

 
Un cop valorades les necessitats de formació del professorat, el centre buscarà 
estratègies, espais i recursos per formar els seus docents. Aquestes formacions 
han de revertir en la millora de l’atenció i preparació dels nostres alumnes. 

 
5.2.9 Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació 

 
Donem prioritat a l’ús de les noves tecnologies en la pràctica docent, en la 
comunicació amb famílies, entre professorat i amb els alumnes.  

 
 

5.3 Els projectes de centre 
 

 
5.3.1   El Projecte EduCAT 2.0 

 
Iniciat el curs acadèmic 2009-2010, suposa en l'actualitat que tot l'alumnat d'ESO 
té com a eina de treball un ordinador portàtil. De manera progressiva el conjunt 
del professorat i alumnat ha anat adaptant les programacions i la dinàmica del 
treball a l'ús didàctic dels mitjans informàtics.  

La realització d’aquest projecte ha permès la substitució total dels llibres de text 
en paper per llibres de text digitals. Tot i així, els alumnes, evidentment,  
continuaran treballant  amb llibretes, quadernets i material d’escriptura manual.  
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Els llibres digitals funcionen en un entorn virtual, la plataforma Weeras que 
permet també altres funcions com: penjar arxius, distribuir i compartir feines, 
missatgeria interna per resoldre dubtes, control de faltes d’assistència, 
disponibilitat d’una agenda-calendari on es visualitzen els deures, dates 
d’examen, etc. 

També s’utilitza l’entorn educatiu virtual Moodle, el qual, ha de convertir-se en 
la plataforma habitual en totes les àrees. El termini d’implementació total del 
entorn Moodle no ha d’anar més enllà del curs 2019-2020. 

Totes les aules d’ESO disposen d’un equipament multimèdia digital (pissarra 
digital, projector i altaveus amplificats) i moltes també tenen la instal·lació 
elèctrica necessària perquè es puguin endollar simultàniament tots els 
ordinadors. 

El Consell Escolar del centre, des del curs 2009-10 aposta per l’ús d’aquestes 
noves tecnologies i, malgrat la pèrdua de la subvenció, va acordar la continuïtat 
del projecte.  

5.3.2   Projectes Erasmus + / Intercanvis / Auxiliars de conversa 
 
Projecte d'intercanvis culturals i lingüístics amb instituts estrangers. Hem 
participat en diversos programes d'intercanvi amb instituts europeus amb bons 
resultats i alt grau de satisfacció. 

 
5.3.3 Projecte Escola Verda. Educació per a la sostenibilitat 

 
Entenem que la sostenibilitat és un valor nou que cada vegada es fa més 
necessari aplicar a la pràctica educativa, atesa la limitació dels recursos generals 
que ha d’afrontar la nostra societat. Des d’aspectes d’estalvi energètic, d’estalvi 
d’aigua, de no llençar papers al terra, de no contaminar (acústicament, 
lumínicament, etc), d’afavorir el reciclatge, l’estalvi de paper.... el nostre centre 
vol caminar vers l’assoliment d’una “escola verda”. 

Per tant, aquest àmbit s’ha d’incloure tant en les programacions educatives de les 
diverses àrees com en la reglamentació de normes de l’Institut. 

L’educació per a la sostenibilitat s’ha d’entendre en quatre àmbits diferents: 

  
1. La gestió dels recursos del centre.  

 
2. La implantació progressiva al currículum de les diferents matèries 

de l’educació per a la sostenibilitat.  
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3. La participació de professorat, alumnat, famílies i personal no 

docent a través de la decisió d’objectius i accions i la seva 
comunicació. 

 
4.  La relació del centre amb l’entorn proper. 

 
A partir del curs acadèmic 2018-2019 i amb l’inici de la formació del programa 
Escoles Verdes s’anirà treballant per implantar al centre l’educació per a la 
sostenibilitat en els diferents àmbits. 

 
5.3.4 Impuls a la lectura. Temps de lectura diari  

 
L’Institut ha d’incentivar i fomentar l’interès per la lectura a través de 
l’assignació d’un temps de lectura diari, de l’oferta de matèries optatives i 
mitjançant l’ús de la sala de lectura i la biblioteca. 

A partir del curs 2018-2019, tots els alumnes del centre ( ESO i  Batxillerat ) faran 
mitja hora diària de lectura. Aquesta mitja hora ha d’estar exclusivament 
dedicada a llegir de manera individual i autònoma  o a una activitat relacionada 
amb la lectura.  

A l’ESO, els alumnes han de triar les seves pròpies lectures  - sempre en paper  -
A batxillerat, els alumnes, podran triar, a més, les lectures obligatòries que 
estableix el currículum.  

Aquesta mitja hora s’obtindrà d’aplicar una deducció de 5 minuts a cada sessió 
diària. Aquest fet comportarà que de les sis classes diàries sortiran els 30 minuts 
dedicats a la lectura.  

El temps de lectura es farà cada dia de 10.35 a 11.05 hores, després del 1r esbarjo.  

La lectura es portarà a terme en el marc del grup classe. 

Durant la mitja hora de lectura no es portaran a terme d’altres activitats del 
centre que suposin l’alteració d’aquesta. 
 
El professorat també ha de llegir en aquest temps. 
 
Durant el temps de lectura també es poden organitzar debats, converses literàries 
... 
 

5.3.5 Pla TAC - Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement 
 

En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre en relació a les 
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TAC,  es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a 
terme pel que fa als aspectes organitzatius, didàcticopedagògics i curriculars. 

 
5.3.6 El Projecte Língüístic  

 
El Projecte Lingüístic de l’Institut contempla el tractament de les llengües al 
centre d'acord amb la normativa vigent i es concreta a partir de la realitat 
sociolingüística de l'entorn. 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada 
com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l’Institut. En finalitzar l'ensenyament 
obligatori, s'ha de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i 
castellana. 

El centre també promou accions de dinamització lingüística i comunicativa en els 
àmbits acadèmics i d'interculturalitat per afavorir el plurilingüisme efectiu dels 
alumnes i incrementar el domini de les llengües a Catalunya d'acord amb el Marc 
europeu comú de referència. 

 
5.3.7   El Pla d’Acció Tutorial ( PAT ) 

 
L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen al 
desenvolupament personal de l’alumnat, al seguiment del seu procés 
d’aprenentatge i a l’orientació escolar, acadèmica i professional per tal de 
potenciar la seva maduresa, autonomia i presa de decisions coherents i 
responsables, de manera que tot l’alumnat pugui aconseguir un millor 
creixement personal i una major integració social. A més a més, contribueix al 
desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i en la implicació de 
l’alumnat i les seves famílies en la dinàmica del centre, per tal de donar suport al 
procés educatiu dels seus fills i filles.  

L’acció, la funció tutorial i l’orientació esdevé doncs un instrument cabdal per 
poder atendre les necessitats educatives de l’alumnat al llarg de la seva etapa 
d’escolarització al centre. Per aquest motiu el nostre projecte educatiu estableix 
explícitament la necessitat de potenciar aquest àmbit d’actuació al centre, 
organitzant activitats i planificant accions de millora cada any.  

El nostre institut es planteja l’educació com una tasca que correspon a tots els 
professors i no pot quedar limitada només a l’actuació del tutor d’un grup-classe, 
per tant l’acció tutorial concerneix tot l’equip de professors d’un grup-classe 
encara que sigui el tutor que tingui encarregada la seva dinamització.  
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Es promourà així mateix la cotutoria de diferents professors quan sigui possible. 

Per facilitar a les famílies l’exercici del dret i el deure de participar i d’implicar-se 
en el procés educatiu dels seus fills, el centre ha establert els procediments de 
relació i cooperació amb les famílies previstos a la carta de compromís educatiu, i 
els facilita la informació sobre l’evolució escolar i personal del seus fills / es. 

També cal tenir en compte les demandes d'avaluació psicopedagògica que 
arriben a l’Equip Directiu per part dels tutors/es del centre. A partir d'aquesta 
demanda es fa una valoració psicopedagògica per veure les necessitats que 
presenta l'alumne o grup d'alumnes. Aquest procés acaba sempre en una 
proposta d'orientacions per millorar les necessitats educatives de l'alumne/a. 

Totes aquestes accions es concreten en el Pla d’Acció Tutorial (PAT) que regula, 
concreta i fixa els protocols en l’exercici de la tutoria i la coordinació dels equips 
docents com a eina fonamental per a la formació integral de l’alumnat. Són 
activitats primordials d’aquest Pla: 

- El coneixement personal de l'alumne. 
- La dinamització del grup-classe. 
- L’aprenentatge d'estratègies i tècniques d'estudi. 
- La tria dels diferents itineraris del currículum, quan sigui adient. 
- L’elecció de les diferents opcions professionals, quan sigui adient. 
- La implicació de l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge. 
- La participació dels pares en el procés educatiu dels alumnes. 

 
5.3.8   Pla d’Acollida  

 
El Pla d’Acollida recull d’una forma organitzada i precisa totes les intervencions 
que faciliten la incorporació normalitzada de nous professors, alumnes  i 
membres del PAS a la nostra comunitat educativa. 

 
5.3.9   Projecte biblioteca PUNTEDU ( 2011/2015 ) 

 
El Programa de biblioteca escolar “Puntedu”, un espai de coneixement i 
aprenentatge, s’inicia el curs 2011-2012 dins del marc dels Programes d’Innovació 
Educativa amb l’objectiu de potenciar la biblioteca escolar de l’Institut. 

Aquest projecte ha permès reorganitzar de manera significativa la biblioteca.  

 
5.3.10 Dinamització de la Biblioteca 

 
La biblioteca és un espai de recursos, un espai d’aprenentatge i de suport de 
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desenvolupament de les àrees curriculars, on es pot trobar tot tipus d’informació 
en diferents suports, que ha d’estar a l’abast de l’alumnat, del professorat i de 
tota la comunitat educativa. El nostre centre té una biblioteca amb un volum de 
documents i de material suficient per donar resposta a les necessitats 
d‘informació de la seva comunitat educativa. Pel que fa a la llengua, els 
documents estan escrits en català, però també el fons bibliotecari té en compte les 
llengües curriculars i la diversitat lingüística de l’alumnat.  

A partir de què se’ns va concedir el projecte de biblioteca escolar Puntedu, la 
biblioteca ha estat renovada fent-la més acollidora i propera a l’alumnat i volem 
que sigui una part viva del centre.  

 
5.3.11 Projecte ESPORT A L'ESCOLA 

 
Projecte ESPORT A L'ESCOLA. Iniciat l'any 2007, ha continuat fins a l'actualitat 
amb bona acollida per part de l'alumnat i suposant una de les activitats 
extraescolars fixes del centre. Es preveu la seva continuïtat. 

 

5.3.12 Dinamització del temps d’esbarjo 
 

La dinamització del temps d’esbarjo contempla l’organització d’activitats físiques 
per tal d’animar els alumnes a moure’s i participar en jocs d’equip a l’hora del 
pati. Així doncs, l’Institut ha d’organitzar lligues de diferents esports, com ara 
futbol, bàsquet, voleibol, handbol, hoquei, salt a corda, tennis taula , bitlles 
catalanes, per tal d’aconseguir els objectius plantejats. En aquestes lligues també 
hi participa el professorat del centre. 
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6. EL CURRÍCULUM  ( Què ensenyem i què avaluem ? ) 

 
 

6.1 El projecte curricular 
 

 
El Projecte curricular de Centre ( PCC ) de l’Institut Fonts del Glorieta   és, 
essencialment, un conjunt de decisions compartides per tot el professorat del 
centre que parlen del què, el com i el quan ensenyar i avaluar els seus alumnes. 
Aquestes decisions concreten els principis pedagògics d’aquest Projecte educatiu 
de centre ( PEC ) i les prescripcions de l'Administració educativa. 
 
Per tant, ha de ser: 
 
 - Una eina per a la presa de decisions. És l'eina dinàmica que facilita a l'equip 
docent d'un centre les pautes per a la planificació dels diferents components 
curriculars. 
 
 - Una eina per a la millora de la qualitat de l'ensenyament per tal que garanteixi la 
coherència i el sentit de totes les actuacions docents.  
 
- Una eina imprescindible per a la reflexió i la pràctica docent. 

 
En el projecte curricular ( PCC ) també s’hi especifiquen la distribució horària de 
les diferents matèries, mòduls i crèdits per nivells educatius i s’hi exposen els 
criteris d’avaluació i promoció de curs de l’alumnat.  

 
 

6.1.1 Desenvolupament, concreció i aplicació del currículum a 
l’ESO 
 

Tal com diu la normativa vigent, en l'organització del currículum d'ESO s'aplica el 
Decret 187/2015, de 25 d'agost, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 
de l'educació secundària obligatòria i l' Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la 
qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del 
procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria. Per als centres educatius 
sostinguts amb fons públics, també és vigent el Decret 150/2017, de 17 d'octubre, 
de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. 

 
La concreció dels objectius i continguts de cada àrea i matèria, així com la seva 
distribució, es troben detallades a les programacions respectives.  
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La determinació dels criteris específics de seqüenciació i organització de 
continguts d'acord amb la normativa vigent és responsabilitat de cada 
departament. Cada cap de departament té recollida, de manera consensuada, la 
distribució dels continguts per tal d'assolir els objectius generals d'etapa pretesos, 
de manera que es conegui la relació entre els continguts d'una mateixa àrea i els 
continguts de les altres àrees. Cada trimestre, i de manera global en acabar el curs, 
els departaments revisaran les programacions realitzades i deixaran constància en 
acta del grau d'aplicació de cadascuna d'elles i dels aspectes que cal modificar de 
cara al curs següent.  

 
Tots els professors emplenaran la seva programació durant el mes de setembre. El 
càlcul d'hores es farà segons les hores reals del calendari, descomptats els dies 
festius i els que ja se sap que s’hi faran activitats de centre. 
 
La programació està formada per dues grans parts, el cos de la programació i el 
desplegament de les unitats didàctiques. A partir del currículum vigent i a fi 
que els alumnes assoleixin les competències bàsiques de l'etapa, les 
programacions estaran agrupades per àmbits, matèries de coneixement i cursos. 
A més dels elements bàsics (objectius, metodologies, criteris generals 
d'avaluació i recuperació de la matèria, etc.) a cada programació s'hi concretaran 
les competències pròpies de l'àmbit (agrupades en les diferents dimensions), la 
identificació dels continguts clau i els indicadors d'avaluació graduats per 
nivell d'assoliment. 
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6.1.2 Assignació horària de les matèries a l’ESO 
  

CURSOS 1r 2n 3r 4t 

Llengua catalana i literatura  3 3 3 3 

Llengua castellana i literatura  3 3 3 3 

Llengua estrangera 3 4 3 3 

Matemàtiques  3 4 4 4 

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

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

Ciències de la naturalesa - 3 - - 

Ciències socials, geografia i història 3 3 3 3 

Educació física 2 2 2 2 

Tecnologies 2 2 2   

Educació visual i plàstica 2 2   - 

Música 2 - 2 - 
Religió / Activitats d'atenció educativa /cultura i valors 
ètics 1 1 1 1 

Matèries optatives  2 2 2 - 

Matèries optatives específiques** - - - 9 

Tutoria 1 1 1 1 

Treball de síntesi*  1 1 1 - 

Projecte de recerca* - - - 1 

TOTAL  30 30 30 30 

 

D’acord amb l’article 17 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 
centres educatius, l’annex 5 del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, els 
centres poden establir projectes interdisciplinaris o globalitzats que requereixen 
una organització horària diferent de la que s’estableix amb caràcter general.  

Acollint-nos  a aquest decret,  s’estableix que les sessions seran de 55 minuts per 
tal de poder fer els 30 minuts de temps de lectura diari, que s’obté de la reducció 
de 5 minuts de  les sis classes diàries.  

El temps de lectura es farà cada dia de 10.25 a 10.55 hores, després del 1r esbarjo.  
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6.1.3 Competències bàsiques 
 

L’Institut estableix les competències bàsiques com a marc de referència curricular:  

Les accions educatives del nostre centre han de cercar l’èxit escolar a través de 
l’assoliment de les competències bàsiques que l’alumnat ha de desenvolupar a 
l’educació bàsica i que emmarquen el currículum, sempre dins el marc normatiu 
vigent:  

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual.  

2. Competències artística i cultural.  

3. Tractament de la informació i competència digital.  

4. Competència matemàtica.  

5. Competència d'aprendre a aprendre.  

6. Competència d'autonomia i iniciativa personal. 

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 

8. Competència social i ciutadana.  

Per aprendre a:  

Ser i actuar de manera autònoma.  

Pensar i comunicar-se amb els altres.  

Descobrir i tenir iniciativa pròpia.  

Conviure i habitar el món.  

Respectar les diferents opinions i cultures.  

Tenir una actitud positiva vers l’aprenentatge.  

Fer un ús correcte de la informació. 

Utilitzar les eines digitals i audiovisuals.  

 
Des del departaments s’impulsa la incorporació progressiva de les competències 
bàsiques en la formulació dels objectius i criteris d’avaluació, en la selecció dels 
continguts, en les metodologies i en el disseny de les activitats d’avaluació.  
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6.1.4 Assignació horària de les matèries a Batxillerat 
 
 

1r BATXILLERAT 

Matèries Comunes 

Hores Matèria 
2 Llengua Catalana i Literatura 
2 Llengua Castellana i Literatura 
3 Llengua Estrangera ( Anglès )  
2 Filosofia 
2 Ciències del Món Contemporani 
2 Educació Física 
1 Tutoria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Matèries de Modalitat 2018-2019 
 

 
4 
 

 
Ciències 

 

 
Tecnologia 

 
Ciències Socials 

 
Humanitats 

 
4 
 

 
Matemàtiques 1 

 
 

 
Matemàtiques aplicades 

a les CS 1 

 
Llatí 1 

 
4 
 

 
Física 1 

 

 
Economia 

 de l’Empresa 1  
 

 
Literatura Catalana  

 

 
4 
 

 
Biologia 1  

 

 
Tecnologia Industrial 1 

 
 

 
Història del Món Contemporani 

 
 

 
4 
 

 
Química 1 

 

 
Dibuix Tècnic 1 

 
 

 
Psicologia ( 2 h )  i Sociologia ( 2 h ) 
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2n BATXILLERAT 

Matèries Comunes 

Hores Matèria 
2 Llengua Catalana i Literatura 
2 Llengua Castellana i Literatura 
3 Llengua Estrangera ( Anglès )  
3 Història de la Filosofia 
3 Història d’Espanya 
1 Tutoria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Matèries de Modalitat    CURS 2018-2019 
 

 
4 
 

 
Ciències 

 

 
Tecnologia 

 
Ciències Socials 

 
Humanitats 

 
4 
 

 
Matemàtiques 2 

 
 
 

 
Matemàtiques aplicades 

a les CS2 
 

 
Llatí 2 

 
4 
 

 
Física 2 

 
Economia 

 de l’Empresa 2 
 
 

 
Literatura Catalana / 
Literatura Castellana 

 
4 
 

 
Biologia 2  

 
Tecnologia Industrial 2 

 
 

 
Història de l’Art 

 
 

 
4 
 

 
Química 2 

 

 
Dibuix Tècnic 2 

 
 

 
Geografia  
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6.1.5 Competències generals del batxillerat 
 

Les sis competències generals continuen el desenvolupament de les 
competències bàsiques de l'educació obligatòria i preparen per a la vida activa i 
per actuar de manera eficient en els estudis superiors.  
 

 Competència comunicativa.  
 Competència en gestió i tractament de la informació.  
 Competència digital.  
 Competència en recerca.  
 Competència personal i interpersonal.  
 Competència en el coneixement i interacció amb el món.  

 
Els currículums de les matèries expliciten les competències específiques que s'hi 
treballen, així com la contribució de la matèria al desenvolupament de les 
competències generals.  
 
Idees força que orienten el currículum de Batxillerat  
 
 Preparació especialitzada a l’alumnat d’acord amb les seves perspectives 

i interessos de formació i per a la incorporació a la vida activa.  
 
 Afavorir la capacitat d’aprendre per si mateix, per treballar en equip, per 

aplicar els mètodes d’investigació apropiats i per seguir formant-se al 
llarg de la vida.  

 
 L’ús del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge recollit en el 

projecte lingüístic de centre. El PLC també recull com s’organitzen les 
llengües estrangeres i la possibilitat de fer-ne ús en impartir alguna 
matèria.  

 
 Capacitat d’expressar-se correctament en públic.  
 Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.  

 
 

6.1.6 L’educació plurilingüe  
 

L’Institut dóna una gran importància a l’aprenentatge de llengües estrangeres: 
l’anglès i l’alemany, com a primera i segona llengua estrangera. El projecte 
lingüístic recull tot el que fa referència a aquest tema.  

 
  

6.2 Currículum optatiu 
 

En el centre proposem matèries optatives en els cursos de primer a tercer d’ESO 
per tal de reforçar o ampliar les matèries del currículum, i amb la finalitat de 
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millorar l’assoliment de les competències bàsiques i promoure l’èxit escolar dels 
alumnes. 
 
Ofertem les següents matèries:  
 
 
 

Curs Optativa 
 
 
1r d’ESO 

Geometria 
Mediació 
Reforç de matemàtiques 
Reforç de llengües 

 
2n d’ESO 

Taller d’escriptura 
Pales i raquetes 
Emprenedoria 

 
 
3r d’ESO 

Alemany 
Arriba el telón 
Cultura clàssica 
Som periodistes 

 
 
 
4t d’ESO 

Tecnologia 
EVP 
Llatí 
Física i Química 
Informàtica 
Alemany 
Biologia i Geologia 

 
  

6.3 Treballs de síntesi 
 
 
S’organitzen de manera intensiva durant la segona setmana de juny de forma 
presencial al centre o mitjançant  la realització de sortides. 

El Treball de Síntesi està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i 
aprenentatge que impliquen un treball interdisciplinari que afavoreix la integració 
de coneixements i del treball en equip, tant per part dels alumnes com dels 
professors. L'equip de professors programa un seguit d'activitats 
interdisciplinàries relacionades amb diferents matèries del currículum comú de 
l'alumne. No cal que en cada Treball de Síntesi hi hagi activitats associades a 
cadascuna de les matèries. En canvi, sí que és essencial que les diferents activitats 
siguin significatives i coherents. Durant el treball de síntesi l’alumne ha de 
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demostrar prou capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual i 
també de cooperació i col·laboració en el treball en equip. 

El Treball de Síntesi s’avalua amb relació a les competències d’àmbit, de matèria o 
transversals que hi intervenen. La informació sobre la realització s’ha de fer en els 
termes: no fet (“NF”), fet (“FT”) i fet amb aprofitament (“FA”).   

Els alumnes que, per motius diferents, no vagin a les sortides , faran el treball de 
síntesi, que els professors han programat, a l’Institut entorn dels següents temes: 

- 1r d’ESO: La Vall del Glorieta 

- 2n i 3r d’ESO: Les Fonts del Glorieta. 
 

  
6.4 Projecte de recerca 

 
Es realitza durant 1 hora a la setmana en horari lectiu durant tot el curs acadèmic. 
També es dedicaran 4 sessions d’entrevistes entre tutors i alumnes els dimarts a la 
tarda del 2n trimestre. 

 
L’objectiu és contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques de l’ESO 
i, especialment, de la competència d’aprendre a aprendre i de la competència 
d’autonomia i iniciativa personal. El projecte està constituït per un conjunt 
d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat, entorn d’un tema 
escollit i acotat, i sota el guiatge del professorat. Al llarg del projecte, l’alumne ha 
de demostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del treball 
individual; i també responsabilitat, cooperació i col·laboració en el 
desenvolupament de projectes en comú. El dossier Projecte de Recerca consta 
d’una sèrie de tasques sobre les quals l’alumnat, en grups reduïts, ha de plantejar 
una hipòtesi o objectiu, planificar el mètode de resolució, integrar informació 
procedent de diverses fonts i, finalment, arribar a unes conclusions argumentades 
per mitjà d’un informe escrit i una breu exposició oral. Aquestes situacions inicials 
proposades als alumnes tenen un caràcter transversal. 

 
 

6.5 Treball de recerca 
 

Tal com recull la normativa, al nostre Institut, el treball de recerca te caràcter 
individual.  Excepcionalment en els casos en que alguna de les seves parts 
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requereixi, per la pròpia dinàmica de la recerca, un treball de grup, el deixem fer 
en grups reduïts de 2 alumnes. En aquests casos es imprescindible que el tutor 
asseguri, en fer el seguiment del treball, que els membres del grup assoleixen els 
diversos objectius plantejats. S’ha de fer una avaluació individual de cada alumne. 
 
Al treball de recerca, considerem essencials les fases següents: 
 Elecció del tema i de la qüestió que es vol investigar. 
 Plantejament d’hipòtesis o objectius inicials 
 Planificació de la recerca. 
 Cerca d’informació. 
 Processament de la informació. 
 Síntesi dels resultats de la investigació i elaboració de conclusions. 
 Revisió de la feina feta 
 Presentació de l’informe: redacció del treball i exposició oral. 

 
Durant les diverses fases de realització del treball de recerca, l’alumnat es 
assessorat i supervisat pel seu tutor/a. A mes de l’orientació sobre les tècniques 
habituals emprades en qualsevol recerca, els tutors del treball vetllen perquè 
l’alumnat faci les tasques amb regularitat; utilitzi escaientment les fonts 
d’informació; faci una correcta selecció de la informació i estructuri adequadament 
la presentació final. Per tot això, cal realitzar entrevistes periòdiques per tal de fer 
el seguiment del treball i establir noves fites per a les pròximes trobades. S’avalua 
tenint en compte l’actuació de l’alumne durant la realització del treball, l’informe 
escrit i la presentació oral. 

 
 

6.6  Servei Comunitari 
 

El servei comunitari per a l'alumnat d’ESO és una acció que vol promoure que els 
alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en 
l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al 
servei de la comunitat. 
 
L’Institut Fonts del Glorieta té signats 3 convenis de col·laboració  amb les entitats 
GINAC, Centre de dia d’Alcover i Escola Bressol Xiu-xiu, per tal que tots els 
alumnes de 3r d’ESO facin 10 hores de servei comunitari a aquestes entitats a més 
de 10 hores de formació al centre. 
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6.7 Criteris d’avaluació i promoció  

 
Cal entendre l'avaluació com un element de formació i orientació a l'alumnat en la 
qual es valora tot el procés d'ensenyament-aprenentatge en referència a uns 
objectius plantejats. L’avaluació és contínua, ja que té per objecte constatar els 
avenços i detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes 
i prendre les mesures necessàries a fi que l'alumnat pugui continuar amb èxit el 
seu procés d'aprenentatge.  
 
Els criteris d’avaluació de cadascuna de les matèries són els que figuren en la 
programació dels diferents departaments didàctics. Aquest criteris d’avaluació es 
fan públics a la pàgina web del centre. En qualsevol cas, l'avaluació ha d'ésser 
contínua i diferenciada segons les matèries del currículum (article 59.7 de la LEC). 
No obstant això, segons la mateixa LEC els alumnes tenen el dret de rebre una 
valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal (apartat 
1.d) i també el dret d’ésser informats dels criteris i els procediments d'avaluació 
(apartat 1.e).  
 
I, evidentment,  cal tenir en compte els criteris d’avaluació i promoció de curs que 
determina la normativa vigent i les instruccions d’inici de curs: 

 

- DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de 
l'educació secundària obligatòria 
 

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

 
- ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el 

procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i 
diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les 
particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn. 
 

- ORDRE ENS/62/2012, de 15 de març, de modificació de l’Ordre 
EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el 
procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i 
diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les 
particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn. 

 



Projecte Educatiu de Centre   Institut Fonts del Glorieta 

Versió març 2019 – En revisió Página 52 
 

Alumnes amb Pla Individualitzat 
 
Aquests alumnes s’avaluaran tenint en compte els criteris d’avaluació indicats a la 
seva adaptació curricular o pla individualitzat. 
 
La coordinació psicopedagògica vetlla perquè tots els alumnes siguin atesos 
adequadament, fent una atenció als de NEE, als NEE de CSCD, als nouvinguts i 
altres alumnes que ho puguin requerir. 
 
Sessions d’avaluació a l’ESO: 

 
Avaluació inicial : 
 

La funció bàsica d’aquesta avaluació és conèixer el nivell d’aprenentatge de cada 
alumne/a, detectar a temps possibles dificultats i donar pautes per superar-les.  
En l’avaluació inicial de l’alumnat de 1r curs d’ESO es tindrà en compte 
l’avaluació de les activitats de reforç fetes durant l’estiu per l’alumnat procedent 
de 6è de primària.  

Sessions d’avaluació trimestrals: 
 

Es realitza una sessió d’avaluació trimestral per valorar els aprenentatges de cada 
alumne/a i fer el seguiment del desenvolupament per part del professorat del 
procés d’ensenyament. De vegades, si s’escau es pot realitzar una sessió de 
preavaluació. 

Informes d’avaluació: 
 

L’informe trimestral es lliura a l’acabar el trimestre i en aquest hi consten les notes 
obtingudes en cada matèria. A més, les famílies poden consultar a la plataforma 
Weeras  de l’institut en tot moment informació sobre el dia a dia del seus fills al 
centre: retards, faltes d’assistència, amonestacions,...  

Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors: 
 

Els departaments han d’establir les mesures de reforç i suport en la programació 
del curs següent per aquell alumnat que passi de curs sense haver superat totes les 
matèries. Les mesures esmentades poden comportar diferents tipus d’activitats i 
no han de consistir només en la realització d’una prova.  
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Avaluació final ordinària al juny  
 

En quant a la promoció, tant a l’ESO com a batxillerat, els alumnes i les alumnes 
passaran al curs següent quan hagin superat totes les matèries cursades o no 
tinguin superades dues matèries com a màxim.  
L’equip docent pot acordar la superació d’alguna matèria fins a un màxim de dues 
en conjunt de les dues avaluacions finals realitzades al llarg d’un curs escolar. La 
qualificació d’aquestes matèries serà de suficient i s’indicarà a l’acta d’avaluació 
amb un asterisc. Cal el vot favorable d’un mínim de dos terços dels membres de 
l’equip docent presents a la sessió.  

 
Obtenció del títol en graduat d’ESO 
 

L’equip docent, considerant la maduresa de l’alumne/a i el seu grau d’assoliment 
de les competències bàsiques, així com les seves possibilitats de progrés, pot 
decidir que un alumne que té una o dues i, excepcionalment, tres matèries no 
superades, obtingui el títol. A aquests efectes es comptabilitzen com una sola 
matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos. Per prendre aquesta 
decisió cal el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip docent presents.  
 
Orientació final de l’etapa  
 
Full d’orientació anual: 
 
En finalitzar l’escolaritat obligatòria, tant a l’alumnat que acredita com al que no 
acredita l’etapa, se li lliurarà un document orientador, el contingut del qual és 
confidencial i no prescriptiu.  
En el cas de l’alumnat que acredita en l’avaluació final de juny, en funció dels 
resultats generals i de cada una de les matèries, així com del nivell d’assoliment de 
les competències bàsiques, i atenent els interessos de l’alumne/a, els equips 
docents faran unes recomanacions sobre itineraris formatius posteriors, que 
tinguin en compte les capacitats que ha demostrat l’alumne/a al llarg de l’etapa.  
En el cas de l’alumnat que no acredita en el mes de juny, per bé que fins que no 
tingui lloc l’avaluació final extraordinària de setembre no es pot lliurar el 
document orientador, en l’avaluació final ordinària del mes de juny, els equips 
docents ja faran aportacions sobre l’orientació a l’alumne/a, per tal de facilitar la 
tasca del tutor/a per a l’elaboració del document orientador després de les 
avaluacions extraordinàries del mes de setembre.  
Si l’alumne/a tampoc no acredita després d’aquesta avaluació extraordinària, el 
document orientador contindrà informacions individualitzades sobre les diferents 
opcions de la formació complementària que hauria de cursar per poder obtenir el 
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graduat en educació secundària obligatòria o prosseguir la seva formació a través 
d’altres ensenyaments o vies formatives, tenint en compte les possibilitats de 
convalidació o equivalències de les matèries que tingui superades en l’etapa 
d’ESO. 
 
Sessions d’avaluació al Batxillerat 
 
Avaluació inicial  
Aproximadament després del primer mes del curs l’equip docent es reunirà per 
acordar un informe de prea valuació de l’alumnat de batxillerat. Aquest informe 
tindrà caràcter orientador i els tutors/es n’informaran a les famílies.  
 
Avaluació trimestral  
Es realitzaran tres avaluacions amb caràcter trimestral. Les famílies seran 
informades mitjançant un butlletí de notes on cada matèria de batxillerat tindrà 
una qualificació numèrica ( 0 a 10 ).  
Cada departament didàctic establirà els seus criteris d’avaluació així com les 
activitats de recuperació per a superar les avaluacions suspeses.  
El coordinador de batxillerat establirà els calendaris de les proves de manera que 
es pugui garantir una distribució dels exàmens coherent.  
L’institut podrà prendre la decisió de agrupar els exàmens en uns dies i suspendre 
les activitats lectives. Aquesta mesura cal que sigui aprovada pel Claustre. 
 
Avaluació final  
Previ a la sessió de junta d’avaluació final, hi haurà un període d’exàmens de 
recuperació i/o de millora de nota, aquests últims voluntaris.  
La junta d’avaluació final podrà prendre els acords sobre pas de curs o d’obtenció 
de títol de batxillerat segons marca la normativa. 
 
Avaluació extraordinària  al Batxillerat 
Les proves extraordinàries de recuperació de 1r curs de batxillerat es realitzaran al 
setembre.  
Les corresponents a 2n curs de batxillerat es faran durant la última setmana de 
curs, al mes de juny. D’aquesta manera els alumnes que obtinguin el títol de 
batxillerat, com a conseqüència d’aquesta avaluació extraordinària, es podran 
presentar a la convocatòria de setembre de les proves d’accés a la universitat 
(PAU).  
Igual que a la junta d’avaluació final, a junta extraordinària es podran prendre els 
acords sobre pas de curs o d’obtenció de títol de batxillerat segons marca la 
normativa. 
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7. L’ AVALUACIÓ  ( Com podem millorar ? ) 
 

A final de cada curs s’avalua el Projecte de Direcció a través de la revisió de la 
Programació General Anual. Es revisen per part de la Direcció tots els processos i 
objectius de centre i l’aplicació del Projecte. S’avalua el grau d’acompliment dels 
objectius i la utilització dels recursos. Una vegada revisats els resultats, es 
proposen accions de millora que ens ajudin a donar un millor servei al nostre 
alumnat i a les famílies. 
 
El centre potencia l'avaluació, tant interna com externa, a través de diferents eines i 
canals d'anàlisi:  
 

- Sistema d'indicadors de Catalunya (SIC), tant anuals com evolutius, de què 
disposa el centre i que avalua amb la inspecció educativa.  

 
- Indicadors a partir de proves externes (competències bàsiques de 4t d'ESO, 

PAU). 
 

- Indicadors a partir de la Programació Anual, alineada amb el Projecte de 
Direcció i el Projecte Educatiu de Centre. 

  
- Indicadors a partir d'enquestes de satisfacció, si s’escau.  

 
7.1 Indicadors de progrés   

 
L’avaluació es fonamenta en els indicadors de progrés que proporcionen 
informació rellevant i ens ajuden en la presa de decisions. 
Els principals indicadors de progrés són els que defineix el Departament 
d’Ensenyament. Per a la seva millor gestió els podem desglossar en: 

 
7.1.1 Indicadors de context  

 
Permeten la interpretació i la correlació dels altres indicadors: 
 
 Absentisme de l’alumnat 
 Abandonament dels estudis 
 Demanda de preinscripcions 
 Mobilitat del professorat 
 Participació en activitats extraescolars 

 
 

7.1.2 Indicadors de resultats 
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Mesuren el grau d'assoliment dels objectius del centre i el comparen 
amb els estàndards  
 

 Resultats educatius de l’alumnat: promoció i acreditació. 
 Avaluacions externes: proves de competències bàsiques de 4t 

d’ESO, selectivitat, etc… 
 Formació continuada del professorat. 
 Col·laboració entre sectors (famílies, alumnat, professorat i 

PAS). 
 Memòria dels projectes d’innovació ( PELE, Comènius, 

Intercanvis, EduCAT 2.0, ILEC, Estudi assistit, Mobile 
History Map,...) 

 Memòria dels projectes de col·laboració amb l’entorn amb 
els objectius de millorar l’atenció a la diversitat dels alumnes 
i la imatge del centre (Mediació, AEE Fonts del Glorieta, …) 

 Proves internes: Superació de les matèries 
 Percentatge d’alumnes que continuen estudis després de 

l’ESO i del Batxillerat. 
 Satisfacció de la comunitat educativa. 

 
 

7.1.3 Indicadors de processos 
 

 Processos d’aula: Activitats i metodologia / Tutoria 
 Processos de centre 
 

 
7.1.4 Indicadors de recursos 

 
  Mesuren l'eficiència en l'ús i la gestió 
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8  L’ORGANITZACIÓ ( Com ens organitzem ? ) 
 
 

8.1 Criteris que defineixen l’estructura organitzativa 
  

La gestió de l’Institut es basa en la utilització de mecanismes democràtics en tots 
els òrgans de funcionament. La transparència, la participació dels diferents sectors 
de la comunitat escolar a través dels seus òrgans de representació, l’objectivitat i la 
professionalitat en són els seus signes. Els principals òrgans de gestió del centre 
són:  
 

8.2   Òrgans de gestió col·legiats 
  

8.2.1 Consell Escolar  
( Art. 148 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació ) 

 
És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’institut i 
l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. Està 
format pels següents membres: 
director, cap d’estudis, 6 professors/es, 2 alumnes, 1 representant de l’AMPA, 1 
pare/mare, 1 representant de PAS i un representant de l’ajuntament i el secretari. 
 
Són comissions específiques del consell escolar de l’institut: 
 
Comissió permanent: formada pel director, la cap d’estudis, 1 professor/a, 1 
pare/mare, 1 alumne/a i el secretari. 
Comissió econòmica: formada pel directora, 1 professor/a, 1 pare/mare, 1 
alumne/a i el secretari. 
Comissió de convivència: pel director, la cap d’estudis, 1 professor/a, 2 
pares/mares, 2 alumnes i el secretari. 
 

8.2.2 Claustre de professors / es  
( Art. 146 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació.) 

 
És l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de 
les activitats educatives i del conjunt d’aspectes educatius del centre. És integrat 
per tot el professorat i el presideix el director/a del centre. 

 
 
 
 



Projecte Educatiu de Centre   Institut Fonts del Glorieta 

Versió març 2019 – En revisió Página 58 
 

8.3 Òrgans de gestió unipersonals 
 

Són òrgans unipersonals de l’Institut el director/a, el secretari/a, el cap d’estudis i 
el/la coordinador/a pedagògic/a. Constitueixen l’equip directiu (Art. 147 Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’Educació), que és l’òrgan executiu de govern dels 
centres públics i que ha de treballar de manera coordinada en el compliment de 
les seves funcions. Assessora el director/a en matèries de la seva competència i 
elabora la Programació Anual, el Projecte Educatiu de Centre, les Normes 
d’organització i funcionament del centre i la Memòria Anual de l’institut. Així 
mateix, afavoreix la participació de la comunitat educativa i estableix els criteris 
per a l’avaluació interna del centre i coordina l’actuació dels òrgans unipersonals 
de coordinació. Elabora la carta de compromís (Títol 1. Capítol 1. Art. 7 del Decret 
102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius); expressa els 
compromisos que cada família i el centre s’avenen a adquirir en relació als valors 
que inspiren els principis del centre i les ideologies de les famílies , així com els 
aspectes que afecten a l’evolució de l’alumnat. 
El director/a (Art. 142 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació), és el responsable 
de l’organització, funcionament i l’administració del centre, n’exerceix la direcció 
pedagògica i és cap de tot el personal. 
 

8.4 Òrgans de coordinació didàctica i tutoria 
  

Són òrgans de coordinació didàctica i tutoria de l’institut (Art. 141 Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’Educació), els següents: 
 

8.4.1 Col·legiats 
 

Els Departaments didàctics: coordinen les activitats docents de les àrees i 
matèries corresponents, es concreten al currículum i es vetlla per la metodologia i 
la didàctica de la pràctica docent. Al front de cada departament es nomena un cap 
de departament. Els departaments didàctics de l’Institut són:  
 
Llengües Oficials, Matemàtiques, Llengües Estrangeres, Ciències Socials, Ciències 
Naturals, Tecnologies, Educació Física, Orientació Educativa i Expressió 

 
8.4.2 Unipersonals 

 
Cap de departament: li correspon la coordinació general de les activitats del 
departament i la seva programació i avaluació. El cap de departament és el 
responsable de fer ordre del dia i l’acta (segons model) de totes les reunions que es 
facin i lliurar-les a la Direcció. 
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Coordinador/a d’activitats i serveis escolars: li correspon la coordinació general 
de les activitats escolars complementàries i de les activitats extraescolars del 
centre. 
 
Coordinador/a d’informàtica: vetlla pel manteniment de les instal·lacions i 
equipaments informàtics i telemàtics, a més d’assessorar al claustre. 
 
Coordinador/a de prevenció i riscos laborals: elabora el Pla d’emergència del 
centre i vetlla pel seu compliment. 
 
Coordinador/a lingüístic/a, d’interculturalitat i cohesió social: assessora en 
l’elaboració del PLC (Projecte Lingüístic de Centre), en el tractament de les 
llengües i col·labora en la planificació de les activitats que fomentin la cohesió 
social. 
 
Coordinador/a de la Biblioteca 
 
Coordinador/a mediambiental: assessora a l’equip directiu en tot allò que fa 
referència a la sostenibilitat i al medi ambient, coordina les activitats 
mediambientals realitzades al centre i dinamitza l’educació per a la sostenibilitat. 
 
El professor/a tutor/a: tutoritza, orienta i contribueix, en col·laboració amb les 
famílies, al desenvolupament personal i social de l’alumnat en els aspectes 
intel·lectual, emocional i moral i comporta el seguiment individual i col·lectiu de 
l’alumnat per part de tot el professorat.. Tots els professors que formen part del 
claustre poden exercir les funcions de professor/a tutor/a. 

 
8.5 Organització pedagògica del centre 

  
8.5.1 Equip docent 

 Format per tots els professors/es del centre. La seva funció és comentar i 
analitzar tot el relacionat amb l’alumnat del centre, prendre decisions, i si s’escau, 
elaborar propostes per a la comissió pedagògica de tot allò que fa referència al pla 
d’acollida, relació amb els pares, tutories, control d’assistència dels alumnes, 
optatives, treball de síntesi, activitats extraescolars, tractament de la diversitat, 
disciplina. 
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Tot el professorat, haurà de romandre al centre els dimarts a la tarda en horari fix 
de permanència de 16.00 a 18.00. Les activitats que es realitzaran en aquest horari 
seran de reunió de departament, equip docent, claustre, juntes d’avaluació, 
formació interna i comissions. Les reunions de claustre i les juntes d’avaluació són 
obligatòries per a tot el professorat i es realitzaran en les dates previstes en el 
calendari escolar del centre. Les actes del claustre s’enviaran per correu electrònic 
a tots els seus membres. Com a document de centre no se’n pot fer difusió. Les 
esmenes, propostes de canvi que el professorat consideri necessàries, es faran al 
correu del centre abans de la propera sessió de claustre. D’aquesta manera en la 
sessió ordinària de claustre, no es llegirà l’acta, tan sols s’aprovarà, si s’escau. 
 

8.5.2 Departaments 
 

Coordinen les activitats docents de les àrees i matèries corresponents, es concreten 
al currículum i es vetlla per la metodologia i la didàctica de la pràctica docent. Al 
front de cada departament es nomena un cap de departament. Els departaments 
didàctics de l’Institut són:  Matemàtiques,  Llengua catalana i castellana, Llengües 
estrangeres, Ciències socials, Ciències naturals, Expressió, Educació Física i 
Orientació. 
 
Correspon als Departaments i altres equips específics de professors/es 
l’elaboració i actualització, a l’inici de curs, de la programació dels ensenyaments 
que tenen assignats i de les seves adaptacions curriculars. La programació haurà 
de formalitzar-se per escrit. El Director en tindrà una còpia a disposició de la 
inspecció d’Ensenyament des del començament de curs. 
 

8.5.3 Comissions 
 
- Comissió pedagògica: formada pel director, la cap d’estudis i la coordinadora 
pedagògica, els caps dels departaments didàctics i seminaris i altres membres que 
puntualment siguin necessaris. La seva funció és vetllar per l’organització i 
funcionament del centre col·laborant amb l’equip directiu en la presa de decisions. 
 
La Comissió Pedagògica actuarà com una comissió delegada del claustre de 
professors/es. Es constituirà a l’inici del curs escolar.  
Són competències de la Comissió Pedagògica: 
 

- Rebre i estudiar la informació rebuda de l’Equip Directiu. 
- Coordinar i avaluar en primera instància la realització de la Programació    

General i fer propostes de canvis o reformes. 
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- Assessorar l’equip directiu en la presa de decisions. 
- Fomentar treballs que facilitin un tractament interdisciplinari dels 

continguts curriculars. 
- Aprovar el disseny curricular dels cursos i nivells del centre. 
- Coordinar la redacció de la memòria de final de curs. 

 
El/la cap de departament serà l’encarregat/da de transmetre les informacions, 
propostes i acords de la comissió pedagògica als membres del seu departament 
didàctic. 
 
- Comissió d’atenció a la diversitat: la constitueixen una psicopedagoga de l’EAP, 
la psicopedagoga del centre, els tutors/es o altres membres del claustre, quan 
sigui necessari. Elabora i coordina el conjunt d’estratègies 
envers la planificació de la diversitat del centre. Estudia i vehicula la derivació 
dels diferents casos als serveis i/o programes de la competència corresponent. 
 
- Comissió social: formada per l’assistent social de l’EAP, la coordinadora 
pedagògica, la cap d’estudis, les educadores socials del municipi i de la comarca i 
els tutors/es, quan sigui necessari. 
 
- Comissió lingüística, d’interculturalitat i cohesió social: constituïda per 
l’assessor LIC, la coordinadora LIC del centre i un membre de l’equip directiu 
Vetlla per la interculturalitat i la cohesió social de l’alumnat del centre. 
 
 - Comissió d’activitats extraescolars: formada per la coordinadora d’activitats i 
serveis extraescolars, un membre de l’equip directiu, professorat implicat, 
representants dels pares i dels alumnes quan sigui necessari. Coordina les sortides 
que es realitzen al centre, així com les activitats extraescolars i jornades culturals, 
presentant-les al consell escolar per a la seva aprovació. Es coordina amb la junta 
directiva de l’AMPA per l’organització i finançament d’aquestes activitats. 
 
- Consell de delegats: Hi formen part, els delegats i sots delegats dels diferents 
grups i els representants de l’alumnat al consell escolar. Coordina la valoració i les 
necessitats del centre per part de l’alumnat i en fa la seva exposició en les juntes 
d’avaluació de cada trimestre i en les reunions de consell escolar. 
 
- AMPA: formada per tots els pares i mares dels alumnes i representats per la 

junta directiva de l’AMPA. És l’associació a partir de la qual els pares i mares 
participen a l’institut, És un òrgan consultiu i de participació per a qualsevol 
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tema que afecti a la vida del centre. Les seves propostes es poden canalitzar a 
través de les comissions de centre. 

Tutories: en formen part l’alumnat de cada grup-classe i el seu tutor/a. És l’espai 
ideal de participació en la vida diària del centre tant per als pares com per als 
alumnes. 
 
 
La reglamentació, funcionament i competències d’aquests òrgans queda recollida 
en la normativa vigent i les Normes d’Organització i Funcionament de Centre 
(NOFC) que n’és part i s’annexa a aquest projecte educatiu. L’Institut dóna 
especial importància a la coherència en la manera de fer del conjunt del 
professorat per tal d’aconseguir resultats òptims en l’acció educativa. Treballa 
conjuntament perquè l’alumnat capti una metodologia comuna en totes les 
matèries dels diferents departaments didàctics de l’Institut, i respecte el dret de 
l’alumnat a rebre un ensenyament coordinat.  
El centre empra mecanismes de planificació de les accions docents, de seguiment i 
d’avaluació per tal d’intentar assolir una millora constant de resultats acadèmics i 
reforçar la cohesió social. 
 
 

8.6 Organigrama 
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9. PROJECTES PER A LA MILLORA EN L’APRENENTATGE 

DE LES LLENGÜES ESTRANGERES 
 

 
9.1. Beques per a l’aprenentatge actiu d’idiomes 

 
Projecte Títol País Dates 
Orator Sobre música clàsica Germany 

(Augsburg) 
2010 

 DRAW YOURS EYES INTO A TEMPLAR’S 
LIFE.  

  

Orator sobre tradicions, llegendes i contes.  Ireland (Galway) 2011 

Orator http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/e300949
7_2677/llibre/ 

Germany (Dresden) 2012-2013 

Orator http://www.deutschgruppe.webnode.es England (Bath) 2012-2013 
Orator Sobre el consumisme en la societat Malta 2011 
    

 
 
 

9.2. Erasmus + 
   
És un programa impulsat per la comunitat europea que promou la cooperació 
per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques a l'ensenyament. 
 

Projecte Títol Països participants Dates 
Comènius 
Bilateral 

Literacy Polònia  (Zawiercie) 2008-2010 

Comènius 
Multilateral 

IS THERE ANYONE 
HEARING ME 

 2008-2010 

Comènius 
Bilateral 

 Suècia  ( Böden ) 2010-2012 

Comènius 
Multilateral 

 Romania, Polònia i Turquia 2012-2014 

 
 
 
 
 
 
 

http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/e300949
http://www.deutschgruppe.webnode.es
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9.3. Intercanvis 
  

L’Institut ha impulsat des del seus inicis les activitats d’intercanvi amb altres 
països europeus per tal de potenciar l’aprenentatge de l’anglès i l’alemany. 
Aquestes activitats s’han concretat amb la participació en intercanvis amb 
Instituts de Suècia, Finlàndia i Alemanya. A més,  hem aconseguit nou premis 
Orator ( beques per a l’aprenentatge actiu d’idiomes) i hem participat en dos 
projectes Comènius bilaterals amb Instituts de Suècia i Alemanya i un de 
multilateral, amb centres de Romania, Bulgària, Polònia, Grècia i Turquia. 

 
9.4 Auxiliars de conversa 

 
  

L’Institut ha de promoure la incorporació d’auxiliars de conversa ja que són un 
recurs de primer ordre per a estimular l’aprenentatge de la llengua anglesa i 
alemanya i el coneixement d’altres cultures i d’altres formes d’entendre el món. 
La seva tasca educativa ha de donar suport lingüístic a les activitats 
programades pel professor, amb un objectiu comú: el desenvolupament de les 
competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat. Aquest objectiu és clau 
per a l’aprenentatge al llarg de tota la vida, atès que l’oralitat esdevé una 
habilitat bàsica i transversal per a l’estudi i el creixement personal. En el marc del 
diàleg intercultural, el plurilingüisme de l’alumnat és una opció estratègica que 
cal promoure en el treball a l’aula, d’acord amb el Projecte Educatiu i la figura 
d’un auxiliar nadiu esdevé una oportunitat d’interacció intercultural molt 
engrescadora. 
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10. LA PARTICIPACIÓ 
 

Els òrgans tant de caràcter formal com informal, a través dels quals els membres 
de la comunitat educativa poden participar en les decisions del centre són els 
següents:  

  
- Consell Escolar.  
- Claustre.  
- Reunions de professorat en equips docents i departaments.  
- Sessions de tutoria amb alumnat.  
- Reunions amb els pares, mares i tutors legals de l’alumnat.  
- Junta de delegats/ es.  
- Reunions informatives amb les mares i els pares dels alumnes.  
- Assemblees de pares i mares.  
- Reunions de treball amb l’Ajuntament 
- Reunions de treball amb el PAS.  

 
Les famílies també poden fer les seves aportacions al centre directament o per 
mitjà de la Junta de l’AMPA que manté reunions periòdiques amb la direcció. 
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11. LA RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES  
I LA CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

 
No cal dir la importància que té la interacció amb les famílies dels nostres 
alumnes. La majoria dels pares estan força implicats en l’educació dels seus fills i 
venen a l’Institut quan se’ls demana. 

 
Les famílies s’entrevisten amb els tutors com a mínim 6 vegades durant el curs 
acadèmic: en l’entrega de les notes (inicials i les tres avaluacions) i dues reunions 
amb el tutor / a per parlar de l’evolució acadèmica i personal de l'alumne. Si cal, 
també es fan reunions quan sigui convenient. 

 
Els mecanismes d’interacció amb les famílies són els següents: 
 
convocatòria de xerrades, entrevistes inicials, reunions amb famílies novells,  
reunions amb les famílies de sisè, les sortides, les portes obertes, l’actualització 
de la informació de la web, les circulars, els informes d’avaluació i els informes 
d’incidències, els SMS, les agendes, l’atenció de les conserges, les secretàries, els 
professors, els tutors i l’equip directiu. 
 
L’Institut també promou la implicació i el compromís de la família en 
l'escolarització i el seguiment de l'evolució acadèmica i personal de l'alumne a 
través de la carta de compromís educatiu i la participació en la vida del centre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carta de compromís educatiu ( Annex ) 
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12. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 
 
A principi de cada curs els departaments didàctics han de proposar a l’Equip 
Directiu les sortides i activitats extraescolars que considerin oportunes per al 
curs acadèmic. 
 
També l’Associació Esportiva Escolar Institut Fonts del Glorieta ( AEE ) ha de 
fer una proposta de les activitats que oferirà en horari no lectiu.  
 
L’AEE Institut Fonts del Glorieta forma part del Pla Català d’Esport a l’escola ( 
PCEE ).  
 
Els objectius del PCEE són: 
 
 Fomentar la participació dels alumnes a les activitats físiques esportives 

fora d’horari lectiu 
 Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques 

esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat 
 Potenciar la funció integradora i de cohesió social de les activitats físiques 

esportives 
 Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors dels 

nostres alumnes 
 Fomentar la pràctica regular de l’activitat físiques i esportives i l’adquisició 

d’hàbits saludables que contribueixen a un millor benestar 
 Formar a joves en valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en 

la gestió de les AEE 
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13. SERVEIS 

 
 

13.1. Equips d’assessorament i orientació psicopedagògica ( EAP ) 
 
  
L’Institut disposa d’una psicopedagoga que forma part dels equips 
d’assessorament i orientació psicopedagògic, els quals donen suport al 
professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en 
relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a 
les seves famílies. 
 
Els objectius dels EAP són: 

 
 Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l'alumnat. 

 
  Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat 

amb necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents 
especialitzats i els serveis educatius específics. 
 

 Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes 
d’orientació personal, educativa i professional. 
 

 Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial 
d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies 
que ho necessitin. 
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14. APROVACIÓ, REVISIÓ I DIFUSIÓ DEL PEC 

 
14.1. Aprovació i revisió 

  
D’acord amb la normativa vigent en el moment d’elaboració del present 
document, correspon al director del centre la competència d'aprovar la proposta 
de projecte educatiu prèvia consulta preceptiva al Consell Escolar de centre. Per la 
qual cosa, per a l’aprovació i revisió del propi Projecte Educatiu del centre 
s’estableix el següent procediment:  
 

1. La Direcció del centre, mitjançant un procés participatiu obert a tot el professorat, 
formula l’esborrany inicial del projecte educatiu i les modificacions i adaptacions 
corresponents.  
 

2. El Claustre de professors es pronuncia sobre una proposta de PEC a partir de 
l’esborrany. 
 
El claustre de professors, òrgan de participació dels professors en el control i la 
gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes 
educatius del centre, ha d’intervenir en l'elaboració, la modificació i l’actualització 
del projecte educatiu i ha d’aprovar els aspectes pedagògics dels documents de 
gestió del centre. 
 

3. La Direcció del centre trasllada a la resta de membres de la comunitat educativa la 
proposta de PEC comunicada al Claustre i obre un nou procés de participació.  
 

4. Escoltats la resta d’estaments de la comunitat educativa i havent-hi incorporat 
 les possibles esmenes de modificació, es trasllada la proposta de PEC al Consell 
Escolar del centre el qual, expressa el seu suport al projecte si, com a mínim, obté 
una majoria de tres cinquenes parts dels seus membres. L'aprovació del projecte 
educatiu per part del director es farà constar en acta si el projecte té el suport del 
Consell Escolar en els termes establerts. En el supòsit que la decisió del director no 
sigui concordant amb la del consell escolar, el director haurà de motivar la seva 
decisió davant d'aquest òrgan col·legiat i es farà constar en acta.  
 
5. El PEC serà vigent mentre no s’aprovi una nova revisió per l’òrgan competent. 
Tanmateix podrà ser modificat o revisat a iniciativa de la Direcció del centre o per 
petició del Claustre o del Consell Escolar.  
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14.2  Difusió 
 

El PEC és un document accessible a tota la comunitat i es difon mitjançant la 
pàgina web del centre: https://agora.xtec.cat/sesfontsdelglorieta/ i en el procés 
d’acollida de l’alumnat i del professorat nouvingut. 
 
El PEC orienta i vincula les actuacions de tots els membres de la comunitat 
escolar, que l'han de respectar i mantenir el caràcter i línia pròpia de la institució.  
 
L'exercici professional del personal i les seves funcions es desenvolupen d'acord 
amb la normativa vigent i d'acord amb els principis, valors, objectius i continguts 
del PEC.  
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