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1. Introducció (marc normatiu)

El projecte educatiu de centre1 és la màxima expressió de l’autonomia dels centres.
Recull  la  identitat del centre,  n’explicita  els objectius,  n’orienta l’activitat  i  hi  dóna
sentit amb  la  finalitat  que  els  alumnes  assoleixin  les  competències  bàsiques  i  el
màxim aprofitament educatiu, d’acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/2010,
de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, que situa la presa de decisions en
l’àmbit del centre per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu.

És així que concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets
característics  del  centre,  d’acord amb les  necessitats  educatives dels  alumnes i  els
objectius del centre.

Així, el centre, en el seu PEC, ha de recollir els principis rectors del sistema educatiu
que s’estableixen a l’article 2 de la Llei 12/2009 i incloure els principis específics que
s’estableixen a l’article 93 de la Llei 12/2009.

Article 2 de la Llei 12/2009

Principis rectors del sistema educatiu
1. El 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 centres altres 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.

1 PEC



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.

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.

2. 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.



i)La competència per a l'anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el
mitjà de transmissió.

3.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 coresponsabilització amb els ajuntaments i altres
administracions públiques.

Article 93
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.L'escola  pública  catalana  es  defineix  com  a  inclusiva,  laica  i  respectuosa  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  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.



D’aquí en endavant us presentem un projecte que, tal i com indica el seu nom no és
quelcom  acabat  i  definitiu,  sinó  que  s’anirà  modificant,  en  relació  amb  noves
necessitats o canvis en el seu context.

2. Definició institucional

2.1. Qui som

La  SIN2 El  Bruc  de  Riells  i  Viabrea neix  el  curs  2012-2013  fruit  d’una  proposta  de
l'ajuntament al departament d’educació per tal que l’alumnat d’aquest poble no s’hagi
de desplaçar a Hostalric per a cursar l'educació secundària obligatòria (ESO). És així que
aquest s'entenia com una secció de l’Institut d'Hostalric (Vescomtat de Cabrera).

Al DOGC número 7391-15.6.2017 el Departament d’Ensenyament fa públic:

-Acord GOV/76/2017, de 13 de juny, vist l’article 75.1.d) de la Llei 12/2009, de 10 de
juliol,  d’educació,  estableix  que  correspon  als  centres  públics  que  imparteixen
ensenyaments d’educació secundària la denominació genèrica d’institut.

Creació d’Instituts:

Municipi: Riells i Viabrea

Codi 17010037

Denominació: Institut El Bruc

És a dir, a partir del curs 2017-2018 ja no som secció d’institut d’Hostalric sinó que ja

som Institut.

2 Secció d’institut



2.2. On som

És a la urbanització de Can Plana, concretament al carrer dels Prats no2, on està ubicat
el centre que, pel que fa a la seva estructura, està format per mòduls prefabricats,
d’uns 1.190m².

Impartim l’etapa d’educació secundària obligatòria (ESO): de  primer fins a quart d’ESO
i la major part de l’alumnat resideix a la mateixa població.

El 90,2 %de l’alumnat prové del mateix poble. La resta ve del barri de La Batllòria  o de
Sant Celoni, ja que la situació geogràfica d'aquest fa que els sigui més accessible el
nostre centre.

2.3. Context socioeconòmic i alumnat 

Riells  i  Viabrea  té  una  superfície  de  26,98  km2,  tot  i  així  és  un  poble  format,
majoritàriament, per urbanitzacions, és a dir, el nucli urbà és força petit.
La seva població és de 3.980 habitants, dels quals, a grans trets, només un 13% són
nascuts a la mateixa localitat, un 59% provenen d'altres localitats catalanes, un 16% de
la resta d'Espanya i un 6% de l'estranger.
Pel que fa a l'atur un 10% de la població no té feina, fet que contribueix a la mobilitat
de les famílies.
Parlant del coneixement del català podem dir que un 82% el sap parlar, però això no vol
dir que el parli a nivell familiar. És així que ens trobem amb un alumnat que, segons el
nostre projecte lingüístic de centre (PLC), majoritàriament és castellanoparlant. Aquest
fet és degut a què molts dels habitants són persones que vivien a Barcelona (o a la
perifèria d'aquesta) i tenien com a segona residència una casa al poble. A poc a poc
aquestes famílies han anat traslladant-se, moltes d'elles, al vendre les propietats que
tenien a ciutat, i s'han anat convertint en ciutadans del poble. 
Per tant podem dir que la llengua vehicular de l'alumnat, que actualment és de 158, és
el castellà, tot i que tots coneixen, escriuen i saben parlar el català.



2.4. Equipaments i horari

Aules 8 aules de tutoria (1r A, 1r B, 2n A, 2n B, 3r A, 3r B, 4t A, 4t B)
Aules específiques Taller, laboratori, Aules amb pissarra digital (AD1, AD2), biblioteca, aula 

d'informàtica i sala de professors.
Despatxos Direcció (direcció, cap d'estudis, secretaria i coordinació pedagògica),  

administració i orientació.
Altres Tutoria, sala de guàrdies, consergeria, magatzems (educació física, general i 

neteja).
Patis Pati zona de sorra, pista esportiva.
Lavabos 2 nuclis (lavabos professors) i 6 nuclis (lavabos alumnat)

El centre està estructurat, físicament, de la següent forma: dues aules per grup classe
(un total de 8 aules), un laboratori, un taller, una aula d'informàtica, una biblioteca ,
una sala pel professorat, una sala de guàrdia, una sala per a tutories, tres despatxos:
Direcció  (direcció,  cap  d'estudis,  secretaria  i  coordinació  pedagògica),   administració  i
orientació, una consergeria, tres petits magatzems, vuit nuclis de lavabos, un pati i una
pista esportiva.
La creació de l'aula d'informàtica, del laboratori i del taller s'ha cregut necessària per
tal que l'alumnat pugui portar a la pràctica tot aquell coneixement que s'imparteix a les
matèries  de  ciències  naturals i  tecnologia (pràctiques  necessàries,  totes  elles,  pel
desenvolupament /assoliment de les competències).
Creiem interessant anar equipant el centre amb tot aquell material que pugui afavorir
l’aprenentatge  i  el  desenvolupament  personal  de  l'alumnat  (ordinadors,  projectors,
microscopis, provetes, eines de taller, porteries de futbol, cistelles de bàsquet, carros
de biblioteca ambulant...).



L’alumnat segueix un  horari  compactat:  de 08:15hrs a 14:45hrs, seguint el següent
marc:

HORES ACTIVITATS
08:15-09:15 CLASSE
09:15-10:15 CLASSE
10:15-10:35 ESBARJO
10:35-11:35 CLASSE
11:35-12:35 CLASSE
12:35-12:45 ESBARJO
12:45-13:45 CLASSE
13:45-14:45 CLASSE

2.5. PAS3

El centre compta amb la dotació de dues persones del  PAS:  la conserge, a jornada
sencera, i l’administrativa, a mitja jornada.

3 Personal  d’administració i serveis.



2.6. Alumnat

El centre imparteix els cursos de primer, segon, tercer i quart d’ESO. Actualment cada
curs té dues línies, a excepció de 1r d’ESO que, enguany, en té una. L’alumnat està
assignat a cada grup classe de forma heterogènia. El que es prioritza, tenint en compte
sempre la recerca de la millora dels resultats, és desdoblar els grups classe, sobretot en
aquelles  matèries  de  caire  més  manipulatiu:  tecnologia,  pràctiques  de  laboratori,
expressió oral en llengua anglesa...

3.Necessitats immediates

L’Institut El Bruc és un centre amb un alt nombre de famílies en situacions desfavorides

a nivell econòmic i /o social. 

Per tal de fer front a les diverses circumstàncies que es deriven d’aquestes situacions

portem a terme un treball en xarxa. Treballem conjuntament amb l’EAP (que ens visita

quinzenalment  però  amb  qui  tenim  contacte  directe  cada  dia),  qui  es  coordina

directament amb el CSMIJ4 -en aquells casos que cal-   i,  junts,  ens coordinem amb

serveis socials del poble. Alhora, aquest curs, des de l’EAP, s’ha introduït la figura d’una

treballadora  social  (que  depèn  del  departament)  per  agilitzar  la  resposta  a  les

demandes que surten de la CAD.

Quan un alumne falta al centre de manera reiterada, després d’haver parlat amb  la

família,  trucat  per  demanar  el  perquè  d’aquests  absentisme,  s’inicia  el  protocol

d’absentisme que és enviat al departament i als serveis socials de la zona per tal que

facin les intervencions necessàries amb les famílies.

Si  des de l’EDO5 s’observa que un alumne es sent,  està,poc motivat per seguir  uns

estudis secundaris “ordinaris” i aquest fet pot perjudicar que obtingui l’acreditació de

l’ESO, des d’orientació i  coordinació pedagògica (i,  si  és necessari, també juntament

4 Centre de salut mental infantil i juvenil.

5 Equip docent



amb L’EAP) s’orienta a la família i a l’alumne per tal de trobar la sortida més adequada

segons les seves aptituds (ja sigui un PFI, realitzar les proves d’accés a cicles formatius,

UEC, PNO...). 

4.Atenció a la diversitat 

D’entrada cal dir que, des d’un principi, hem vetllat per organitzar i treballar amb tots

els recursos dels que disposa el centre per tal d’atendre la diversitat de l’alumnat, tant

a l’alça com a la baixa.

A les programacions ja es té en compte la diversitat dins l’aula (mesures universals)6,

però,  per  tal  d’enriquir  aquesta  atenció,  el  centre  preveu claustres  pedagògics  per

formar  el  professorat  en  diferents  metodologies  per  portar-les  a  terme  aquestes

mesures. Alhora, tant les orientadores de centre com la representant de l’EAP, sempre

estan a disposició del professorat per aconsellar i guiar la seva tasca en aquest aspecte.

A les matèries de tecnologia, ciències de la naturalesa i llengua anglesa s'ha considerat

oportú la  possibilitat  de dur a  terme una hora de desdoblament setmanal  per  així

poder  portar  a  terme  les  pràctiques  i,  en  el  cas  d’anglès  el  treball  de  l’oralitat,

d'aquestes  matèries  de  forma  més  dinàmica  i  participativa,  amb  la  intenció  que

l’alumnat estigui més ben acollit en aquest àmbit. 

4.1.Mesures per atendre la diversitat

Les principals necessitats que presenta part de l’alumnat del nostre centre són:

Necessitats  específiques  de  suport  educatiu  (NESE)  i,  dins  d’aquestes,  necessitats

educatives especials (NEE).

L’alumnat NEE derivat de discapacitat intel·lectual presenta una  limitació significativa

en  el  funcionament  intel·lectual  i  en  la  conducta  adaptativa  quant  al  domini

conceptual, social i pràctic, i té implicacions importants en l’aprenentatge escolar de

l’alumne. És així que el centre els ha de garantir estratègies d'aprenentatge autodirigit,

6 Segons Decret d’Inclusió 150/2017, de 17 d’octubre.



d'autodeterminació  i  la  competència  social,  la  utilització  de  suports  visuals per  a

l’organització personal, l’adaptació de materials i  processos, el treball  explícit  de les

rutines i  el  modelatge  sistemàtic  (entre  d’altres).  També hi  ha  NEE  derivades  d’un

Trastorn greu de la conducta  (alteració del  comportament no imputable a trastorn

mental,  que  limita  substancialment  les  habilitats  d’aprenentatge,  les  habilitats  per

estructurar o mantenir relacions interpersonals satisfactòries i  que comporta alguna

forma de malestar subjectiu), és una dificultat de maduració emocional, de créixer com

a persona. És la manifestació objectiva d'un suposat patiment psíquic de naturalesa

específica.  Els  NEE  derivats  d’un  trastorn  de  l’espectre  autista  (TEA)  presenten  un

trastorn que afecta a les habilitats socials, però aquestes poden ser apreses (saludar,

demanar  favors,  fer  amics,  expressar  sentiments,  opinions,  defensar  els  seus  drets,

mantenir converses,… ) i el centre hi pot donar resposta ja sigui  propiciant l’atenció

conjunta,  fomentant  el  contacte  i  la  mirada,  establint  un  vincle  afectiu,  pactant,

negociant, promovent la identificació de les emocions, ajudant a la participació en jocs

reglats,  fent ús d’esquemes en els  que es puguin guiar  en una conversa,  elaborant

guions socials,…

Per  atendre  aquesta  diversitat  el  centre  preveu  mecanismes  de  gestió  d’aula  que

permetin un entorn favorable i on el docent tingui estratègies per poder assegurar-lo

resolent els  conflictes  en  col·laboració,  centrant-se  en  el  que  és  positiu,

proporcionant un entorn de seguretat i confiança, reduint la incertesa, assegurant un

espai  segur, establint  límits  fiables  i  consistents i  dissenyant  estratègies  per

respondre als moments de crisi.

El seguiment del tractament de la diversitat el farà la Comissió d’Atenció a la Diversitat

conjuntament  amb l’equip  docent.  L’equip  docent  tindrà  en  compte  les  indicacions

d’aquesta per realitzar l’avaluació de l’alumnat. 

Les mesures i suports universals són un instrument per a  tot l’alumnat del centre i el

centre vetllarà per tal que aquestes es portin a terme dins l’aula ordinària. Aquestes



han  de  permetre  flexibilitzar  el  context  d’aprenentatge  per  tal  de  proporcionar  a

l’alumnat  estratègies  que  minimitzin  les  barreres  i  garantir,  així,  l’aprenentatge

significatiu, la convivència i el compromís.

És  així  que  hem  de  preveure  una  personalització  dels  aprenentatges  a  partir  de

múltiples maneres d’acció i expressió, representació, organització de l’aula per tal que

es pugui portar a terme un treball/ensenyament multinivell,  una avaluació formativa i

formadora que englobi diferents instruments d’avaluació: coavaluació, autoavaluació,

rúbrica, ... és a dir, múltiples formats d’activitats d’avaluació.

El que fins ara eren PI’S metodològics ja no existiran com a tal i, per tant, tot docent

haurà de contemplar la diversitat de l’alumnat dins l’aula ordinària atenent a cadascú

segons el seu ritme d’aprenentatge.

Les mesures i suports addicionals estan vinculades a les universals. Són un instrument

per ajustar la resposta educativa a les necessitats detectades a alguns alumnes. Tenen

caràcter preventiu,  focalitzat i  temporal.  És a  dir,  han de ser  aplicades a  tot aquell

alumnat que presenti circumstàncies personals singulars o de vulnerabilitat (ja siguin

permanents  o temporals)  o amb risc  d’abandonament prematur.  S’hauran d’aplicar,

així, a aquell alumnat que presenta més de dos anys de retard escolar i que requereix

adaptacions que afecten als objectius i continguts de cada àrea. El pla individualitzat (PI

curricular) haurà de planificar les mesures, actuacions, suports, avaluació... per donar

resposta  a  l’alumnat  que  les  necessiti.  La  personalització  d’aquests  aprenentatges

haurà  d’incloure  la  utilització  de  suports  visuals per  a  l’organització  personal,

l’adaptació de materials i processos, el treball  explícit de les rutines i el modelatge

sistemàtic. La seva avaluació formadora haurà de tenir present la utilització de suports. 

Les  mesures  i  suports  intensius són  aquelles  actuacions  educatives  extraordinàries

adaptades  a  la  singularitat  dels  alumnes  amb  NEE.  Permeten  ajustar  la  resposta

educativa  de forma transversal,  amb una freqüència  regular  i  sense límit  temporal

(vénen sumades a les universals i a les addicionals). La seva avaluació haurà de tenir

present la selecció de criteris d’avaluació inferiors als del cicle o etapa.



Totes aquestes mesures i suports seran difícils de portar a terme si entre el centre i les

famílies no hi ha un compromís previ. El centre ja preveu reunions amb les famílies per

tal d’acollir-les, presentar el projecte de centre i, en els casos que es creu convenient,

es faciliten actuacions de suport i  acompanyament i  coordinació específica amb els

professionals del centre i amb professionals externs per tal de poder orientar, de la

millor manera possible, els diferents itineraris personals del nostre alumnat.

El centre no descarta poder oferir el servei d’un SIEI7 per tal de poder atendre, amb

moltes més garanties,  a  tot aquell  alumnat amb necessitats  específiques de suport

educatiu  derivades  de:  discapacitat  intel·lectual,  TEA  o  bé  Trastorn  de  Conducta

(segons el grau).

Actualment un 17 % de l’alumnat del centre presenta necessitats educatives especials.

acreditades amb informe de l’EAP.

D’aquest un 16% formen part del grup  B de NEE, és a dir, són alumnes que presenten

necessitats  educatives  específiques  vinculades  a  situacions  socioeconòmiques  o

socioculturals desfavorides, amb informe de l’EAP, i un 1,2% pertanyen al grup A, amb

dictamen  de  l’EAP  (alumnes  amb  necessitats  educatives  especials  vinculades  a

discapacitat intel·lectual, pluridiscapacitat, trastorn mental greu, discapacitat auditiva,

visual o motriu, amb trastorn de l’espectre autista, amb trastorn de conducta...).

A banda, un 9% presenta trastorns d’aprenentatge valorats (NESE) com ara dislèxia,

discalcúlia, TDA/H, TEL...

7Suport inclusiu escolarització  intensiva.



Tenint en compte el traspàs d’informació que ens fa l’escola de primària (previ consens

amb la representant de l’EAP) el curs que ve aquestes xifres es veuran incrementades

notablement. 

Enguany s’ha vist la necessitat de posar en funcionament una aula oberta per tal de

poder  atendre  millor  l’alumnat  que  es  sent  desmotivat  i  que,  sovint,  com  a

conseqüència d’aquesta desmotivació o per situacions singulars, no arriba a assolir els

continguts de manera satisfactòria i, en algun moment pot interferir en l’aprenentatge

dels seus companys.  L’objectiu principal del nostre centre és atendre cada alumne

segons les seves necessitats. És així que pretenem encaminar tot l’alumnat per tal que

tingui  el  màxim d’opcions per acreditar  i,  d’aquesta manera,  disminuir  tant com es

pugui  l’abandonament dels seus estudis.

Ja que l’aula oberta està tenint uns resultats molt positius el centre aposta per ampliar-

la cares al curs vinent amb professionals que puguin atendre aquest alumnat.

Alhora,  sobretot  aquest  darrer  curs,  el  centre  té  una  matrícula  viva  important.  La

major part d’aquesta és alumnat nouvingut i, ja que el centre no té aula d’acollida, el

que es fa, per tal que la llengua vehicular no els representi cap obstacle, és que la LIC8

del  centre  atent  aquest  alumnat,  en  petit  grup,  dues  hores  setmanals.  Si  es  veu

necessari també es modifiquen alguns horaris perquè puguin assistir a les classes de

llengua i literatura més hores que les que marca el currículum.

La matrícula viva és un punt a tenir molt en compte perquè modifica els barems amb

què el departament, a inici de curs, fa la dotació del professorat (en funció de la ràtio

per classe)  i  també perquè comporta un treball  més específic  d’atenció per aquest

alumnat.

4.1.1.Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) 

A fi de planificar, promoure i fer el seguiment d'actuacions que es duguin a terme per

atendre  la  diversitat  de  necessitats  educatives  de  l’alumnat,  hi  ha  una  comissió

d’atenció a la diversitat presidida per la coordinadora pedagògica. 

8 Llengua i cohesió



La comissió d’atenció a la diversitat està formada per:  

La  coordinadora  pedagògica, les  orientadores  pedagògiques,  (quinzenalment)  la

professional de l’equip d'orientació i assessorament psicopedagògic (EAP) que intervé

en el centre, la cap d’estudis, la directora i, un cop cada mes i mig l’assistent social del

poble i la treballadora social de l’EAP (ja que es porta a terme una CAD social).

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a

l’atenció  a  la  diversitat  de  l’alumnat,  l’organització,  ajustament  i  seguiment  dels

recursos  de  què  disposa  el  centre  i  de  les  mesures  adoptades,  el  seguiment  de

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques, la proposta

del plans individualitzats (si és necessària) i les altres funcions que en aquest àmbit li

atribueixi el centre mateix.   

La  CAD9 gestiona  i  organitza  la  diversitat  de  nois  i  noies  i  fa  la  proposta  de  les

necessitats de cada alumne/a i les mesures d’atenció a la diversitat que s’han d’oferir. 

Alhora es fa un seguiment de tots els alumnes atesos, s’exposen noves situacions, es

revisen  els  diferents  casos,  s’intercanvia  informació,  es  decideixen  derivacions,

citacions amb famílies...

Entre la CAD del centre hi ha coordinació amb l’assistent social del poble que és qui té

la funció de fer el seguiment i vetllar pels alumnes amb risc d’exclusió social, és a dir,

amb risc de desemparament, amb alt grau d’absentisme, etc. 

El seguiment del tractament de la diversitat el farà la Comissió d’Atenció a la Diversitat

conjuntament  amb l’equip  docent.  L’equip  docent  tindrà  en  compte  les  indicacions

d’aquesta per realitzar l’avaluació de l’alumnat. 

9 Comissió d’atenció a la diversitat.



5. Què volem? I Com ?(línia de treball)

Al llarg d’aquest punt anirem especificant els principals objectius fixats pel centre i la

línia de treball que proposa, explicita i caracteritza les activitats i estratègies del nostre

centre per tal d’assolir la consecució dels objectius educatius que ens proposem.

-  Acompanyar  a  l'alumnat  que  té  necessitats  educatives  particulars  mitjançant

mesures  universal  i  addicionals tot  respectant  el  nivell  i  ritme personal  de  cada

alumne/a.

Un dels nostres objectius és integrar tots els alumnes i donar resposta a totes les seves

necessitats.  Tot  alumne/a  té  unes  capacitats  i  habilitats.  Els  docents  hem  de  ser

capaços  de  detectar-les  i  potenciar-les  perquè  ells/elles  aconsegueixin  els  seus

objectius.  El  centre  assegurarà  que  es  portin  a  terme  les  mesures  universals,

addicionals o intensives per a tots els alumnes que ho requereixin. Entenent que cal

atendre la diversitat en el sentit més ampli. 

Per  aquell  alumnat  que  presenta  un  ritme  d’aprenentatge  més  lent,  s'ha  vist  la

necessitat de crear dos grup de treball dins l'aula oberta que anomenem Pedagogia

Terapèutica (PT1 – PT2). En aquets s'acompanya i ajuda l’alumnat, amb una atenció

més individualitzada, per tal de reforçar aquells aspectes que a hores d'ara encara no

té assolits. Aquest grup de treball (Aula Oberta) pretenem que pugui ampliar-se ja que

els  resultats  que  està  donant  són  molt  positius.  L’hem  d’entendre  com  un  recurs

temporal, és a dir, l’alumnat no sempre ha de «formar part» d’aquesta aula, sinó que

un cop resoltes les dificultats que plantejava pot sortir-ne, de la mateixa manera que

també pot entrar-hi.



COM?

Mitjançant el treball establert a través de les hores de tutoria dissenyant activitats que

promoguin  la  tolerància  i  l'eliminació  d'actituds  discriminatòries:  dins  d’aquestes

s’emmarquen diferents xerrades (que es duen a terme al centre) que pretenen donar

resposta a  diferents  situacions  de l’adolescència.  Tot  plegat  s'emmarca dins  els  Pla

d'acció  tutorial,  seguint  el  model  competencial  orientador,   i  del  qual  el  centre  hi

participa.

Col·laborem conjuntament tant amb els mossos d’esquadra, amb el centre d’atenció

primària i amb l’Oncolliga,... per conscienciar i treballar diferents aspectes personals

del nostre alumnat com ara la importància d’uns bons hàbits d’alimentació, els perills

que  poden  derivar-se  del  consum  de  tabac  i/o  drogues,  el  risc  de  conductes  no

apropiades dins la societat en la que vivim, la potenciació del treball  en equip tot i

respectant les opinions dels altres, el respecte vers les persones i un mateix...

Les xerrades que ens acostumen a fer els mossos d’esquadra són les següents:

Per a 2n d’ESO,  Drogues: l’objectiu és explicar les conseqüències que es poden derivar

del  consum  de  drogues,  així  com  les  repercussions  que  la  seva  venda,  tinença  o

consum pot tenir en l`àmbit penal i/o administratiu.

Per  a  3r  d’ESO,  Internet  Segura:  l’objectiu  principal  és  conscienciar-los  dels  perills

latents que té l’ús inadequat i poc conscient d’Internet. 

Per a 4t d’ESO, Violència Masclista, com comença tot?: els agents ofereixen una xerrada
que  fa  intervenir  l’alumnat  constantment  amb  preguntes  i  respostes.  Es  comença
definint què s’entén per violència de gènere i es determina en quins àmbits existeix
(parella, món laboral, etc.).

Per part de la infermera del centre d’atenció primària:

Per  a  1r  d’ESO,  Alimentació  saludable:  es  ressalta  la  importància de potenciar  una

alimentació  equilibrada  per  augmentar  la  satisfacció  amb  un  mateix,  per  tal  que

esdevingui  un  factor  de  protecció  davant  la  possibilitat  de  tenir  un  trastorn  del

comportament alimentari.



Alhora ens ajuda a la consecució d’aquest objectiu el fet de fer sortides a l’entorn que,

a part de no implicar cap cost econòmic i transmetre el gaudi per la cura del propi cos,

són una font de coneixement i d’intercanvi dels uns amb els altres, dels més grans amb

els més petits i a l’inrevés. Conèixer l’altre en un entorn diferent.

El fet de dedicar algunes jornades lectives a activitats de caire més lúdic per tal de

promoure  activitats en grup per a desenvolupar la capacitat d'escoltar i entendre els

companys, la capacitat de reflexió crítica pel que fa a les opinions alienes i potenciar el

desenvolupament en l'alumnat de l'assoliment d'una maduresa que els permeti tenir

un criteri propi com la celebració de la festa de Halloween, la diada de St. Jordi, la 

celebració  d’unes  olimpíades  (inspirades  en  l’antiga  Grècia)...  també  contribueix  al

desenvolupament de les capacitats de l’alumnat i de les seves habilitats socials.

Promoure  la  funció  dels  delegats/des  i  altres  representants  de  l’alumnat  com  a

veritables portaveus de les propostes i inquietuds dels seus companys i companyes és

un objectiu que cal tenir molt present i pel que el centre ha de vetllar i treballar.

Pertànyer a l’Escola Verda també facilita aquest desenvolupament ja que el treball que

aquesta implica és un treball  col·laboratiu on tothom hi  té cabuda i  pot sentir-s’hi

acollit i escoltat.10

Tot i que el treball de síntesi és un aspecte obligatori (curricular) és un bon element per

contribuir a l’adquisició d’aquestes destreses: treballar en equip, donar la teva opinió,

respectar  la dels  altres,  acceptar  les crítiques constructives,  moure’t  per un mateix

objectiu... 

Enguany  hem  portat  a  terme  un  treball  per  projectes  que  ha  englobat  totes  les

matèries. Es tracta del projecte de les Olimpíades. És un petit pas que creiem hem

d’anar ampliant cares a d’altres cursos per afavorir el treball cooperatiu i transversal.

10 Més endavant ja parlarem de L’Escola Verda.



-Vetllar per la valoració de la importància de la higiene i de la salut, per l’acceptació

del propi cos i el dels altres i pel respecte a les diferències, tot utilitzant el servei

d’infermeria i la matèria d’educació física i l’esport per afavorir aquests aspectes.

COM?

Educació física

Des  de  la  matèria  d’educació  física s’intenta  vetllar  per  la  higiene  personal.  Per

qüestions horàries i d’infraestructura no és possible establir l’hàbit de dutxa després de

cada sessió pràctica però sí que són obligats el canvi de roba i la neteja bàsica amb una

tovalloleta i ús de desodorant i/o colònia.

Respecte a la importància de la salut s’intenta fomentar la pràctica d’activitat física i

l’esport dins i fora de l’horari lectiu del centre. Els objectius que marca el currículum i

que nosaltres tractem pel que fa a aquesta temàtica són els següents:

1. Conèixer els trets que defineixen una activitat física saludable i els beneficis que

l’activitat física compta per a la salut individual i col·lectiva.

2. Valorar la pràctica regular d’activitat física com a mitjà de millora de la salut i de

la qualitat de vida.

3. Manifestar  autonomia  en  l’organització  i  planificació  de  l’activitat  física,

consolidada com a hàbit de vida saludable.

4. Valorar les capacitats individuals, acceptar les diferències individuals i potenciar

l’afany de millora personal.

Servei  infermera

Actualment el  centre d’atenció primària del  poble ofereix una professional  que ens

visita una hora a la setmana. L’alumnat pot demanar entrevista amb ella i rep l’atenció

individualitzada  per  a  qualsevol  qüestió  de  salut.  Té  per  objectiu  promoure  valors



relacionats  amb  la  salut  i  preveure  conductes  de  risc  que  afectin  especialment

l’adolescència. 

-Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la

comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora.

COM?

Projecte Hermes  11

-Dedicar una hora de lectura setmanal a l’aula, en veu alta (per part de l’alumnat) per

tal de promoure tant el gust i el plaer per la lectura com per facilitar l’adquisició de

velocitat lectora, de bona dicció, com de comprensió lectora. Pel que fa a les matèries

de llengua: català, castellà i anglès, tenint en compte que un dels objectius del centre

és  la  millora   de  la  competència  escrita  i  oral  s'ha  considerat  oportú  que  les  tres

lectures prescriptives de cadascuna de les matèries es dugui a terme dins la franja

horària de cadascuna d'elles. És així que es dedicarà una hora setmanal, a ser possible

seguida, a la lectura en veu alta, per part de l'alumnat, amb la finalitat d'aconseguir

millores en els aspectes de dicció, entonació,  comprensió, interpretació...

-Potenciar les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i afavorir

el coneixement d’aquestes per part de l’alumnat.

Es concreta de la forma següent: 

COM?

Pla TAC 

En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre en relació a les TAC,  es

defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa

als aspectes organitzatius, didacticopedagògics i curriculars.

En el món d’avui en dia la informàtica és un element més que interessant: important.

Per  tal  cal  que  l’alumnat  domini  els  llenguatges  específics  bàsics  de  les  eines  de

11 Explicat a l’apartat 6.1.



comunicació tecnològiques i adquireixi les tècniques i el sentit crític per tal de poder

discriminar i seleccionar aquella informació que constantment li arriba.

El  centre  està  treballant  per  tal  d’adequar  les  aules  a  les  noves  necessitats  que la

tecnologia ens ofereix, és així que està treballant per equipar l’edifici amb ordinadors,

canons de projecció, pissarres digitals,...

S’ha creat una comissió TAC que és l’encarregada de posar al dia la pàgina web de

l’institut, d’ajudar al professorat i assessorar-lo en tot allò que fa referència a les noves

tecnologies.

Projecte Robotseny

Robotseny és  un  projecte  a  nivell  comarcal  (Baix  Montseny)  que  desenvolupa  les

competències  científiques,  tecnològiques  i  creatives  dels  alumnes  tot  treballant  de

forma cooperativa.

També té l’objectiu de crear una xarxa de professorat implicat en aquesta temàtica per

tal de crear lligams i compartir experiències en aquests àmbits.

Com a eines per treballar aquests aspectes s’ensenya a programar robots i a dissenyar-

los.

El projecte es desenvolupa a l’aula i té una posada en escena en forma de torneig al

final de curs sempre que s’hagi pogut treballar al llarg del curs. Hi poden participar els

alumnes  dels  centres  educatius  del  Baix  Montseny  des  de  5è  de  primària  fins  a

Batxillerat i Cicles.

-Desenvolupar la capacitat d’esforç, la de treball i d’estudi, tot fomentant el plaer i el
gust per aprendre a aprendre.

COM?

A partir de la formulació del Pla d’acció tutorial.

Aquest té una tasca pedagògica encaminada al seguiment de l’alumnat amb la finalitat

que cadascú pugui desenvolupar les seves capacitats en un ambient favorable.



S’entén l’orientació i la tutoria de l’alumnat com una tasca de tot el professorat i, per

tant,  comprèn  les  actuacions  que,  amb  caràcter  més  específic,  desenvolupa  el/la

tutor/a i també aquelles que cada professor/a desenvolupa en la seva matèria.

Aquesta acció tutorial  ha de promoure la integració de l’alumnat en el  grup-classe,

aconseguir la implicació d’aquest en la participació de les diferents activitats del centre,

orientar-lo en els aspectes més personals i acadèmics, la coordinació entre els tutors i

els membres de l’equip docent del grup-classe, entre tutors i família, la programació

d’activitats a desenvolupar en les sessions de tutoria (setmanals)...

-Promoure  la  resolució  de  conflictes  a  partir  de  la  reflexió  per  part  de  les  parts

afectades, buscant una solució consensuada que afavoreixi el diàleg.

-Potenciar, sobretot des de les matèries de música, dibuix i educació física, l’expressió i

el desenvolupament del sentit artístic, de la creativitat i l’afectivitat.

-Prendre consciència de la importància del medi ambient en el que vivim, de la seva

fragilitat  i  de  la  necessitat  de  preservar-lo  així  com  afavorir  el  respecte  vers  el

material,tant l’aliè, el comú com el propi.

COM?

Al llarg dels cursos 2013-2014/ 2014-2015 hem aconseguit el distintiu d’ESCOLA VERDA

i ara toca conservar-lo tot promovent el reciclatge, la reutilització i l’educació vers la

necessitat o no del consum.  La preocupació per l’entorn és una constant al llarg del

currículum implicant a tots els estaments del centre i promovent el treball en equip per

portar a terme activitats d’educació ambiental. Fer difusió/informació de les actuacions

d’Educació Ambiental que es porten a terme al centre és un dels objectius a seguir per

tal de seguir una política de reducció de la quantitat de residus que produïm en el

centre.



El treball de síntesi que fa l’alumnat de primer d’ESO porta com a títol El Planeta Verd i

ja és una de les activitats per tal de treballar la conscienciació vers tot el referent a

aquesta temàtica.

El  projecte  Escola  Verda  del  nostre  institut  té  com  a  finalitat  incloure  accions

educatives per afrontar els  nous reptes i  valors de la sostenibilitat.  I,  per  tant,  ens

plantegem tres grans objectius:

-Incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida

del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.).

-Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora

del seu entorn.

-Afavorir l’intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.

COM?

En una societat, la nostra, on el domini dels idiomes s’ha convertit en una necessitat, el

nostre centre va optar per inscriure’s al projecte GEP (grup experimental plurilingüe)

durant els cursos 2013-2014/ 2014-2015. Projecte d’immersió lingüística en anglès en

el que el centre aposta per l’aprenentatge actiu de l’anglès en tots els cursos  de forma

gradual, de manera que es procurarà que l’alumnat cursi un percentatge del currículum

en anglès(podeu consultar el projecte dins el PLC). 

Un cop aconseguida l’acreditació de centre GEP, per tal de donar continuïtat al projecte

el centre ha posat en marxa (curs 2015-2016) el que hem anomenat Grup d’aplicació

projecte plurilingüe (GAP).

Al llarg del curs 2016-2017, després un anàlisi sobre la realitat del centre, s'ha detectat

la  necessitat  de   prioritzar  l'atenció  a  la  diversitat,  per  tal  de  fer  un  millora

acompanyament al nostre alumnat. Això no vol dir que es deixi de banda el treball de

la llengua anglesa (es desdoblaran algunes hores d'anglès amb la finalitat de millorar



els resultats generals), ara bé cal prioritzar la consecució de les competències bàsiques

per part de tot l'alumnat.  

El centre,  fins ara, ha apostat per la creació d’una plaça estructural de tecnologia en

anglès(TEW) i una de matemàtiques per tal d’ajudar a la consecució d’aquest objectiu.

Però, com hem dit anteriorment, ara toca vetllar per les necessitats més immediates

com és l’atenció a la diversitat i, per tant, no veiem la necessitat immediata de fer un

treball amb la llengua anglesa.

-Potenciar  el  coneixement  la  llengua  francesa,  oferint  aquesta  com  a  matèria
obligatòria a primer i optativa a la resta de cursos.

COM?

En la nostra societat les llengües estrangeres s’han convertit en una eina indispensable

per a les necessitats professionals del nostre alumnat.

Per això, el  nostre centre té com a objectiu donar a conèixer i  potenciar la segona

llengua estrangera perquè en un futur els nostres alumnes tinguin més possibilitats

d’accedir al mercat laboral. Per poder assolir aquest objectiu, el nostre centre ofereix

l’optativa de francès com a matèria obligatòria a primer i optativa a 2n, 3r i 4t d’ESO. A

banda, gràcies a la col·laboració entre la Generalitat i l’Institut Francès, els alumnes

poden fer l’examen del DELF12 per tal de reconèixer els seus coneixements en aquest

idioma  de  manera  oficial.  L’objectiu  d’aquest  projecte  és  preparar  l’alumnat

progressivament per les proves del DELF A2 a 3r d’ESO i la prova del DELF B1 pels

alumnes de 4t.  D’aquesta manera tenen la possibilitat  d’accedir  al  Batxibac  amb el

nivell B1 que és el que es requereix. 

-Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca, tant per completar

com per complementar els objectius de les diferents matèries com per augmentar el

gust i el plaer per la lectura i per trobar un espai de treball lúdic en grups.

12 El Diploma d’Estudis en Llengua Francesa (DELF) escolar és un diploma oficial per acreditar el nivell de llengua 
francesa segons el Marc Europeu Comú de Referència (MECR) i s’adreça als alumnes de secundària escolaritzats en 
instituts públics.



Patis dirigits:

COM?

La professora responsable de la biblioteca és la referent del centre per portar a terme
tasques d’organització i  gestió de la biblioteca i  de l’accés i l’ús de la informació de
d’aquesta.
Assumeix les següents funcions de gestió i d’organització pedagògica:

•Organitzar la biblioteca escolar i vetllar pel seu manteniment i funcionament.  

•Facilitar informació al professorat i a l'alumnat sobre els recursos disponibles per al

desenvolupament del currículum i l'accés a la documentació.  

•Dinamitzar  el  joc  lúdic  en  petits  grups  a  través  de diferents  jocs  que es  posen a

disposició de l’alumnat (“El lobo”, “Uno”, “Parxís”, “escacs...”)

Actualment  disposa  d'una  hora,  ampliable  si  és  possible,   de  dedicació  per  la

dinamització de la biblioteca. De moment aquesta hora està dividida en períodes de 20

minuts tres dies per setmana, coincidint amb l’hora del pati. Durant aquests períodes

(dilluns, dimecres i dijous de 10:15 a 10:35)  la biblioteca es manté oberta als alumnes.

També disposem d’una hora de dedicació cada quinze dies a les tardes de dilluns per

generar un registre dels llibres i incloure una descripció a l’inventari.

6.Com ens organitzem?

Segons  l’atenció  de  l’alumnat  al  centre,  de  com  gestionem  les  característiques  de

cadascun, de cada grup classe...organitzem el professorat de l’Institut El Bruc.

-L'equip directiu contempla un treball on la col·laboració de responsabilitats és present,

alhora compta amb el suport i les directrius de la inspecció educativa, amb la presa de

decisions  conjunta  amb  el  consell  escolar  i,  com  no,  amb  la  del  claustre  de

professors/es.  Aquest  està  format  per  quatre  docents:  Directora,  Cap  d'estudis,

Secretària i Coordinadora pedagògica.13

13Funcions definides a les NOFC



-Pel que fa a l'organització s'han prioritzat els  equips docents setmanals (coordinació

horitzontal) per tal que siguin l'espai  i  el moment de portar a terme l'intercanvi de

punts de vista sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat: 

 Seguiment de la dinàmica dels grups – classe. 

 Prendre  decisions  sobre  l’organització  dels  grups  i  sobre  els  alumnes

individualment. 

 Consensuar l’orientació personalitzada a fer als alumnes. 

 Donar  suport  al  tutor  de  cada alumne.  El  grup  classe  disposa  d'un  tutor  o

tutora,  designat  d'entre  el  professorat  que  s'encarrega  de  la  docència.

Correspon al tutor o tutora de cada grup garantir l'atenció educativa general

dels  alumnes,  directament i  per  mitjà  de l'orientació de l'acció conjunta  de

l'equip docent, i també li pertoca la comunicació entre el centre i les famílies a

propòsit del progrés personal de llurs fills.

 Realitzar les sessions d’avaluació dels alumnes. 

-De forma més vertical s'ha optat per organitzar el professorat (atenent a la matèria

que imparteix) en departaments: 

Àmbit d’humanitats:

-Departament de llengües catalana i castellana i de geografia i història.

-Departament de llengües estrangeres (anglès i francès).

Àmbit de ciències

-Departament de matemàtiques.

-Departament de ciències naturals.

-Departament de tecnologia.



Àmbit d’expressió:

-Departament d’expressió (ed. física, música, visual i plàstica).

Aquests  tenen com a funcions principals  les  de revisar  el  projecte curricular  d’ESO
propi de cada matèria a part de:

 Elaborar les programacions anuals de cada àrea. 

 Elaborar activitats didàctiques pensades per aquells alumnes que requereixen
una atenció més individualitzada. 

 Coordinar-se amb el professorat pel que fa a tots aquells aspectes generals del

centre que no es tracten en claustre.

La  informació  dels  diferents  departaments  passa  al  tres  caps  de  departament

(humanitats, ciències i  expressió) que vetllen per la concreció dels temes a tractar a

nivell de departament i fan arribar les propostes a l’equip directiu. A grans trets els

principals objectius són:

 Conèixer  i  valorar  els  acords  i  propostes  que  surten  dels  diferents
departaments. 

 Elaborar / revisar el Projecte Educatiu de centre. 

 Definir els criteris d’avaluació de l’alumnat a partir de les propostes de cada
departament. 

-Cada grup classe  té un/a  tutor/a,  un referent que és amb qui  manté,  en primera

instància, els seus neguits, les seves peticions... i qui s'encarrega de fer el seguiment de

cadascun dels  alumnes  del  grup  (a  part  de  reunir-se  amb  els  representants  legals

d'aquests).  A  banda,  tots/es  els/les  tutors/es  tenen,  setmanalment,  una  reunió  de

tutors/es  amb  el/la  coordinador/a  pedagògic/a  amb  la  finalitat  de  promoure la

planificació,  la  coordinació  i  la  dinamització  de  les  tasques  d’acompanyament,

seguiment i avaluació dels alumnes en el centre.



-La figura de les orientadores del centre és fonamental ja que actuen de punt d'enllaç

entre tutor/a-professorat-pares-alumne/a (atén de forma directa l'alumnat que es 

considera oportú i, alhora, donen suport tècnic a la comunitat educativa). També tenen

el seu paper a la comissió d'atenció a la diversitat (CAD) i a les reunions mensuals amb

l'EAP.

-Coordinacions:

-Riscos laborals (PRL)

-Informàtic(TAC)

-Llengua i cohesió(LIC)

-Assessor serveis escolars (ASE)

-Professor assistència.

PRL:

Correspon al coordinador/a de prevenció de riscos laborals promoure i coordinar les

actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre i, per tant, haurà de: 

•Coordinar  les  actuacions  en  matèria  de  seguretat  i  salut,  així  com  promoure  i

fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors i treballadores en l’acció preventiva,

d’acord  amb  les  orientacions  del  Servei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals  i  les

instruccions de la direcció del centre.  

•Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla 

d’emergència, i també en la implantació, la planificació i la realització dels simulacres

d’evacuació.  

•Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla

d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i la funcionalitat.  

•Revisar  periòdicament  el  pla  d’emergència  per  assegurar-ne  l’adequació  a  les

persones, els telèfons i l’estructura.  

•Revisar  periòdicament  els  equips  de  lluita  contra  incendis  com  a  activitat

complementària a les revisions oficials.  

•Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment.  



•Donar suport a la direcció del centre per formalitzar i trametre als  Serveis Territorials

o  al  Consorci  d'Educació  de  Barcelona  el  model  "Full  de  notificació  d'accident  o

incident laboral”.  

•Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la

investigació dels accidents que es produeixin en el centre.  

•Col·laborar  amb  el  personal  tècnic  del  Servei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals  en

l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre.  

•Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre en matèria de

prevenció de riscos laborals.  

•Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins el currículum de

l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos.

TAC:

La  comissió  de  Tecnologies  per  l’Aprenentatge  i  el  Coneixement  (TAC)  té,  com  a

finalitat, potenciar l’ús educatiu de les TIC i assessorar l’equip directiu, el claustre i la

comunitat educativa. Està formada per el/la coordinador/a TIC del centre i professorat

de l’àmbit cientificotecnològic. Aquesta comissió:  

• Coordina la integració de les TIC en les programacions del professorat i en l’avaluació

de l’alumnat, i promou l’ús de les TIC en la pràctica educativa a l’aula.  

• Vetlla per l’optimació de l’ús dels recursos TIC del centre.  

• Anima a usar les TIC entre la comunitat educativa i les difon.  

• Té cura dels aspectes normatius següents:  

 Que s’utilitzi la instal·lació de programari en català per complir el que estableix

l’art. 20 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.  

 Que és absolutament necessari que el centre disposi de la llicència d’ús per a
tot  el  programari  que s’utilitzi  en  cadascun dels  ordinadors  del  centre.  En
aquest  sentit,  l’adopció  de  programari  lliure  facilita  l’ús  i  la  difusió
d’aplicacions TIC sense restriccions i amb ple respecte a la legalitat vigent.  

 Que s’utilitzin habitualment formats basats en estàndards oberts a l’intercanvi
de documents electrònics.  

 Que  els  materials  digitals  publicats  pel  centre  i  accessibles  en  línia  siguin
respectuosos amb els drets d’autor. 

 Que la pàgina web del centre estigui adaptada  al programa de la Generalitat
de Catalunya.

 Que s’apliquin a la web del centre criteris d’accessibilitat.  



 Que es tinguin en compte les mesures de protecció de dades personals. 

-LIC:

Coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre. 

Per tal de potenciar el Pla per a la llengua i la cohesió social la coordinadora de llengua,

interculturalitat  i  cohesió  social,  nomenada  per  la  directora  del  centre,  ha  de

desenvolupar les funcions següents:  

•Promoure  en  la  comunitat  educativa,  coordinadament  amb  l’assessor/a  CLIC,

actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de

la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe.  

•Assessorar  l'equip  directiu  i  col·laborar  en  l’actualització  dels  documents

d’organització  del  centre  (PEC,  PLC,  NOFC,  Pla  d’acollida  i  integració,  programació

general  anual del  centre, etc.)  i  en la gestió de les actuacions que fan referència a

l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió i a

la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la convivència en el centre.  

•Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la

convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint la

participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats.  

•Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a  l’alumnat nouvingut i/o en risc

d’exclusió,  participar  en  l’organització  i  optimització  dels  recursos  i  coordinar  les

actuacions dels professionals externs que hi intervenen.   

-ASE:

És l’encarregat de gestionar totes aquelles activitats que es porten a terme fora del

centre, és a dir: sortides.

Gestiona els preus de les sortides tot i haver rebut la informació prèvia del professorat

que l’organitza. Es posa en contacte amb l’empresa d’autocars, amb els diferents llocs a

visitar...



-ASSISTÈNCIA:

Té l’encàrrec de gestionar el programa informàtic Geisof (que s’encarrega de passar

llista de l’alumnat present i absent a classe, dels retards d’aquest... i de qui la família en

té el codi per poder portar el control diari de les absències -si es dóna el cas- dels seus

fills). 

7.COL·LABORACIÓ  AMB  I  ENTRE  ELS  SECTORS  DE  LA  COMUNITAT
EDUCATIVA

 ÒRGANS COL·LEGIATS  

7.1.El consell escolar  

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del
centre.  

Aquest el composen: 

• El/la director/a, que n’és el/la president/a. 

• El/la Cap d’estudis. 

• El/la regidor/a o un/a representant de l’Ajuntament. 

• Els/les representants dels/les mestres (5) 

• Els/les representants de pares i mares (2) 

• El/la representant de l’AMPA 

• La representant del personal PAS 

• El/la representant de l’alumnat ( a partir de 3r d’ESO)

• El/la secretari/a de La SIN, que actua de secretari/a del Consell, amb veu i sense vot. 

El nombre de representants electes del professorat no pot ser inferior a un terç del

total  de  components  del  consell.  El  nombre  de  representants  electes  dels  pares

d’alumnes no pot ser inferior a un terç del total de components del consell. 

El  consell  escolar  del  centre  estableix  el  nombre  de  representants  de  cada sector.

D’aquesta configuració del consell escolar, el president d’aquest en dóna compte a la



Delegació Territorial del Departament d’Educació. No es pot modificar la configuració

del consell escolar del centre durant els tres cursos acadèmics següents a aquells en

que és determinada (juny 2015).   

Quan  a  l’ordre  del  dia  s’incloguin  temes  o  qüestions  relacionades  amb  la  normal

activitat del  centre i  que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’algun

membre de la comunitat educativa que no és membre del consell escolar, se’l podrà

convocar a la sessió per tal que informi sobre el respectiu tema o qüestió. 

Corresponen al consell escolar les funcions següents: 

a)Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de

tres cinquenes parts dels membres. 

b)Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i

els resultats. 

c)Aprovar  les  propostes  d’acords  de  coresponsabilitat,  convenis  i  altres  acords  de

col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

d)Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents. 

e)Aprovar la carta de compromís educatiu. 

f)Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 

g)Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. 

h)Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o
directora. 

i)Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 

j)Aprovar les directrius per a  la programació d’activitats  escolars complementàries i
d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.  

k)Participar  en  les  anàlisis  i  les  avaluacions  del  funcionament  general  del  centre  i
conèixer l’evolució del rendiment escolar. 

l)Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 



m)Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

El consell escolar actua normalment en ple.

7.1.1.Funcionament del Consell Escolar. 

•El  consell  escolar  del  centre  es  reuneix  preceptivament una vegada al  trimestre  i

sempre que el  convoca el  seu president/a o ho sol·licita almenys un terç dels seus

membres. A més, perceptivament, es farà una reunió a l’inici i al final del curs. 

•Hom procurarà que les decisions en el si del consell escolar es prenguin per consens.

Si  no  és  possible  arribar  a  un  acord,  es  determinarà  la  decisió  per  majoria  dels

membres presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria

qualificada. 

• Les reunions de consell escolar se celebraran en un horari que permeti l’assistència

dels representants de mares i pares. 

•La  convocatòria  de  les  reunions  serà  tramesa  per  la  secretària,  amb  l’antelació

suficient, juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat,

i en el seu cas d’aprovació. 

•L’assistència serà obligatòria per a tots els seus membres. 

•La  confecció  de  l’ordre  del  dia  de  les  sessions  incorporarà  els  punts  que  puguin
sol·licitar el sector de pares i mares. 

•El quòrum necessari per donar validesa a la constitució de l’òrgan col·legiat serà el de
la majoria absoluta (meitat més un).

7.2.El claustre  

El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la

gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius

del centre. És integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora del

centre. 

El claustre del professorat té les funcions següents: 



a)Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu. 

b)Designar els/les professors/res que han de participar en el procés de selecció del

director o directora. 

c)Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial. 

d)Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes. 

e)Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el 

desenvolupament i els resultats. 

f)Elegir els representants del professorat en el consell escolar. 

g)Donar  suport  a  l’equip  directiu  en  el  compliment  de  la  programació  general  del

centre. 

h)Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el marc

de l’ordenament vigent. 

i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

El  director  o  directora  del  centre  pot  convocar  a  les  sessions  del  claustre  del

professorat professionals d’atenció educativa destinats al centre perquè informin amb

relació a l’exercici  de  les funcions establertes per les lletres a,  c,  d,  e,  g  i  h  de les

funcions anteriors. 

Com a membres del  claustre  de professors,  aquests seran electors i  elegibles a  les

eleccions de representants dels professors al consell escolar del centre. 

Com a membres del consell escolar del centre poden ésser membres de les comissions

constituïdes al si d’aquest. 

7.2.1.Funcionament del claustre de professors 

El  claustre  es  reuneix  preceptivament  una  vegada  cada  dos  mesos  amb  caràcter

ordinari i sempre que el convoqui el/la director/a o ho sol·liciti un terç, almenys, dels

seus membres. És  preceptiu celebrar un claustre al començament i al final de cada



curs  escolar.  La  convocatòria  correspondrà  al  President/a/Director/a  i  haurà  de  ser

notificada per escrit, pel secretari/a, amb l’ordre del dia amb una antelació de vint-i-

quatre hores com a mínim. 

L’assistència al claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 

El/la secretari/a del centre aixeca acta de cada sessió del claustre, la qual, una vegada

aprovada, passa a formar part de la documentació general del centre. 

A més de les funcions atribuïdes, i per tal d’incrementar la presència dels professors en

la gestió del centre, el claustre de professors haurà de conèixer i dictaminar sobre els

documents següents:    

a)La programació general.  

b)La Memòria anual de les activitats del centre. 

c)L’avantprojecte de Pressupost del centre. 

7.2.2.Equip directiu  

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del  centre i  és integrat pel  director o

directora, el/la secretari/a, el/la cap d’estudis i el/la coordinador/a pedagògica. 

El  director  o  directora pot  delegar  en els  membres de l’equip directiu les funcions

següents: 

•Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents

amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

•Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels

plantejaments  tutorials,  coeducatius  i  d’inclusió,  i  també  de  tots  els  altres

plantejaments educatius del  projecte educatiu del  centre recollits en el  projecte de

direcció. 

•Vetllar  per la formulació i  pel  compliment de la carta de compromís educatiu del

centre. 



•Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o

secretària del centre. 

Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de l’equip directiu.

També  li  correspon  l’assignació  o  la  delegació  de  funcions  a  altres  membres  del

claustre, i la revocació d’aquestes funcions. 

El director o directora respon del funcionament del centre i del grau d’assoliment dels

objectius  del  projecte  educatiu,  d’acord amb el  projecte  de direcció,  i  ret  comptes

davant el consell escolar i l’Administració educativa. 

L’Administració educativa avalua l’acció directiva i el funcionament del centre.   

L’equip directiu té les funcions següents:  

a)Garantir un adequat compliment de la Llei de Normalització Lingüística de Catalunya

en l’àmbit del centre. 

b)Elaborar  la  programació  general  del  centre  amb  caràcter  anual,  en  el  marc  del

Projecte Educatiu, amb la participació del claustre de professors. 

c)Elaborar la memòria anual de les activitats del centre, valorant el compliment de la

programació general i els resultats obtinguts en l’activitat docent, amb la participació

del claustre de professors. 

d)Elaborar  el  pla  d’avaluació  interna  del  centre  i  col·laborar  en  el  pla  d’avaluació

externa que porta a terme l’administració. 

e)Establir el calendari de reunions:claustre, avaluació, comissions, consell escolar. 

f)Conjuntar la tasca d’altres professionals que intervenen en el centre (EAP, assistenta

social, logopeda, etc). 



g)Afavorir  la  relació  amb  altres  estaments  vinculats  al  centre  (Ajuntament,  Consell

Comarcal, AMPA). 

h)Potenciar la imatge de l’escola i donar-se a conèixer. 

i)Fer arribar a la resta de mestres tota la informació que arriba al centre (activitats

culturals,  activitats  de  formació,  novetats  editorials,  informacions  dels  sindicats,

informació del Departament, etc). 

j)Transmetre a les famílies la informació necessària per al bon funcionament de la vida

del centre. 

7.2.3.Funcionament de l’equip directiu 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es

fixaran en el pla anual de cada curs.

8.Participació dels pares

Per poder assolir els objectius del centre cal que hi hagi una bona entesa entre tots els

estaments, especialment entre els pares i mares de l’ alumnat i el professorat. 

L’equip de professionals del centre procurarem que les relacions amb les famílies siguin

cordials i fluïdes. 

A principi de curs hi haurà una reunió general de pares i mares amb el tutor/a, durant

el curs es realitzen entrevistes família-tutor,  que poden ser sol·licitades o bé per la

família o bé pel tutor/a. 

S’utilitzarà l’agenda escolar com a canal de comunicació entre el centre i les famílies. 

L’Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) és una associació oberta a totes les

famílies i que col·labora amb el centre en l’organització de les festes populars, en les

activitats extraescolars, de caire recreatiu, cultural i esportiu. 

Les mares i pares d’alumnes tenen la seva representació en el Consell Escolar.  



Cal anar potenciant la possibilitat de comunicació amb les famílies a través del correu

electrònic  i  adequant  la  pàgina  web  del  centre  per  tal  que  sigui  un  instrument

d’informació i que fomenti la participació.  

9.Participació de l’alumnat 

La seva participació en l’organització del centre serà a través dels delegats/des de curs.

Cada curs de escollirà un delegat/da i un sotsdelegat/da de classe. 

Els delegats, coordinats per un membre de l’equip directiu o en aquell professor en qui

es delegui, es reunirà en una assemblea de delegats per ser consultats en els temes

que  es  cregui  adient  (organització  dels  patis,  organització  i  valoració  de  les  festes

populars, jornades de salut...). 

10.Objectius

L’objectiu principal és

-La  recerca  contínua  de  la  millora  de  la  qualitat  del  procés  d’ensenyament-

aprenentatge i dels serveis que proporcionem a l’alumnat. És a dir: com ens proposem

que surti l’alumnat del centre? Aquesta és la fita principal. Tot allò que es faci, tot el

treball realitzat ha d’estar encaminat a assolir o garantir aquest objectiu.

Tenint  en  compte  la  realitat  que  ens  envolta  hem  marcat  tres  objectius que

considerem  prioritaris  i  bàsics  per  anar  marcant  les  pautes  cares  a  l’assoliment

d’aquest.

-Millorar els resultats educatius.

-Buscar la cohesió social.

-Evitar l’abandonament prematur.



11.Propostes de millora
Fruit  d’aquest  recull  d’informació  i,  per  tant,  de  les  necessitats  detectades  de  la

diagnosi i de l’observació, no vull acabar sense fer esment a les principals propostes de

millora que em comprometo a portar a terme al llarg del meu possible nomenament.

- Mantenir o incrementar els resultats educatius a l’ESO. 

- Mantenir o disminuir el baix abandonament dels estudis.

-  Mantenir  la  baixa  absència  de  l’alumnat  insistint  en  la  necessitat  de  l’assistència

obligatòria a les famílies.

- Augmentar o mantenir la coherència entre els resultats de les avaluacions externes i

els resultats educatius del centre. 

- Mantenir o incrementar la demanda del centre en primera opció.

-Vetllar per l’atenció de tot l’alumant tenint en compte la seva singularitat.



Annexos:

-NOFC
-Pla d’acollida i d’integració del professorat
-PGA
-Projecte lingüístic
-Carta de compromís educatiu
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