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1. Introducció 

1.1. Referent normatiu 

L'Institut Lluís Domènech i Montaner depèn del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i segueix els seus preceptes continguts a les lleis, decrets, ordres, 

resolucions i instruccions. 

Aquest Projecte Educatiu de Centre es desenvolupa en el marc legal de la Constitució 

Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la Llei de Normalització Lingüística 

1/1998, de 7 de gener, de política lingüística la Llei Orgànica per l’Educació (LOE) 

2/2006, de 3 de maig, la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la 

qualitat educativa (LOMQE), la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) 12/2009, del 10 de 

juliol, el Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i 

del personal directiu professional docent i el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia 

dels centres educatius. 

1.2. Presentació 

El projecte educatiu, pretén ser l’eix que orienti la intervenció educativa institucional. El 

concebem com un document realista, pràctic i coherent amb el conjunt de condicionaments 

interns i externs a què està sotmès l’Institut. 

L’institut és un sistema obert i connectat amb altres sistemes que són el reflex de la 

comunitat social immediata que els envolta i de la societat en general. Amb aquest projecte 

educatiu pretenem donar resposta a les expectatives dels objectius plantejats d’àmbit 

pedagògic, als problemes metodològics, organitzatius, econòmics, burocràtics, de relacions 

amb les famílies de l’alumnat, d’orientació i tutoria d’aquets i de relació amb la resta de 

grups d’interès del centre. 

Per aconseguir-ho caldrà provar d’optimitzar i coordinar els recursos personals de què 

disposa el centre i comptar amb la participació i implicació de tots  els membres de la 

comunitat escolar, els quals són el reflex i la síntesis dels plantejaments que emmarquen 

tota l’activitat educativa, instructiva i organitzativa i el  règim de permanència de 

l’alumnat. 

El centre té una plantilla aproximada de 80 docents i 6 personal d’administració i serveis. 

Està constituïda una associació de mares i pares d’alumnes que té associades una gran part 

de les famílies. El consell escolar compta amb un representant de la Cambra de Comerç, 

Indústria i Navegació de Reus. 

El centre aplica la mesura flexibilitzadora de la matrícula semipresencial, disposa dels 

serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic de l'experiència laboral, el d’impuls de 

l’emprenedoria i desenvolupa la formació dual. El centre participa en el programa de 
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qualitat i millora contínua i en el programa de mobilitat formativa i cooperació 

internacional. 

Reus i el Baix Camp tenen un sector industrial destacat amb el qual el centre vol actualitzar 

i aprofundir la relació permanentment. En l’actualitat aquesta relació es concreta en que la 

inserció laboral de l’alumnat titulat en els cicles formatius de grau mitjà és del 50 % i en el 

cas dels cicles formatius de grau superior és del 70 %. 

En l’actualitat els alumnes del centre a l’ESO fan estades o intercanvis regularment amb 

centres de França, Regne Unit, Dinamarca i Alemanya. Les sortides i altres activitats 

extraescolars són un element educatiu fonamental en el centre. El centre ha iniciat la 

participació en el Servei comunitari per part de l’alumnat d’ESO. 

El centre està compromès en la promoció de l’excel·lència educativa i emocional de la 

persona. La participació de les famílies és molt destacada en les activitats de la comunitat 

educativa. El foment de l’equitat, el treball cooperatiu, la integració en el teixit social, la 

col·laboració amb l’entorn empresarial i grups d’interès, la mobilitat formativa, la recerca i 

la  innovació en un procés de millora contínua són també destacats processos clau en el 

nostre centre. 

Aquest projecte educatiu es caracteritza com un instrument que sintetitza una proposta 

d’actuació explicitant la identitat, principis, objectius i estructura organitzativa, elaborat de 

manera participativa i democràtica i amb el consens i confluència d’interessos diversos. 

Estableix mitjans i marcs d’actuació racionalment fonamentats, sense deixar de banda la 

il·lusió sempre necessària en educació. 

1.3. Titularitat 

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya és titular de l’Institut Lluís 

Domènech i Montaner de Reus. 

1.4. Dades del centre 

Nom: Institut Lluís Domènech i Montaner 

Codi del centre: 43007166 

Telèfon: 977 31 23 81 

Fax: 977 31 99 55 

Adreça: Carrer de Maspujols 21 – 23 

Codi postal: 43206 

Localitat: Reus 

Comarca: Baix Camp 
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Correu electrònic: e3007166@xtec.cat , correu@iesdimreus.cat 

Pàgina web: https://agora.xtec.cat/ies-domenech-i-montaner-reus/ 

Moodle: http://agora.xtec.cat/ies-domenech-i-montaner-reus/moodle/ 

Facebook: https://www.facebook.com/INS-Dom%C3%A8nech-i-Montaner-Reus-

1102600043100278/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011433573331 

Twitter: https://twitter.com/insdimreus 

Instagram: insdimreus 

 

   

2. Identitat i caràcter propi 

2.1. Principis rectors de la llei d’educació de Catalunya 

Els principis rectors del sistema educatiu establerts a l'article 2 de la Llei 12/2009, del 10 

de juliol, d'educació són els següents, 

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. 

mailto:e3007166@xtec.cat
mailto:correu@iesdimreus.cat
https://agora.xtec.cat/ies-domenech-i-montaner-reus/
http://agora.xtec.cat/ies-domenech-i-montaner-reus/moodle/
https://www.facebook.com/INS-Dom%C3%A8nech-i-Montaner-Reus-1102600043100278/
https://www.facebook.com/INS-Dom%C3%A8nech-i-Montaner-Reus-1102600043100278/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011433573331
https://twitter.com/insdimreus
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=480169&type=01&language=ca_ES
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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 de 

l’alumnat. 

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 de l’alumnat 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 de l’alumnat 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. 

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. 

2.2. Caràcter propi 

2.2.1. Els trets d’identitat 

L’institut es defineix inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat, sobretot en els seus 

vessants polític i religiós. La igualtat de drets a l’escola pública es concreta en els respecte 

a les concepcions filosòfiques diverses del món i de la vida. Els nostres i les nostres 

alumnes  reben les informacions tan objectivament com és possible per a fomentar el propi 

criteri i la presa de decisions responsables. 

Aquest centre educatiu es compromet amb els principis de qualitat pedagògica, direcció 

responsable, dedicació i professionalitat docents, avaluació, retiment de comptes, 

implicació de les famílies, preservació de l’equitat, cerca de l’excel·lència i respecte a les 

idees i les creences de l’alumnat i de llurs mares, pares o tutors. 

La llengua catalana és la llengua vehicular del centre sense discriminació de les llengües 

oficials del territori. El català és la llengua d’ús normal com a instrument de comunicació i 

relació per tota la comunitat educativa. 

2.2.2. Valors 

Els valors amb els que s’identifica el nostre centre educatiu són els següents: 

 la llibertat i la responsabilitat personal: per tal de promoure un pensament 

independent i autònom que pugui contrastar de manera crítica les opinions dels 

altres. La responsabilitat en el treball i l’estudi de l’alumnat facilita perpetuar 

aquest hàbit. 
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 El respecte i la tolerància: facilita les bones relacions en una comunitat i 

complementa l’exercici de la llibertat individual. Es promou el respecte a l’autoritat 

del professorat. 

 el pluralisme i els valors democràtics: per tal d’actuar com a ciutadans 

responsables. 

 la solidaritat: base del compromís per la cohesió social. 

 la igualtat: cap discriminació és acceptable. 

 l’equitat: els recursos disponibles s’han de repartir de forma justa. 

 la relació respectuosa amb l’entorn: entès tant des del punt de vista de l’entorn 

natural com del territori urbà. 

2.2.3. La missió 

”Som una escola pública catalana compromesa amb la promoció de l’excel·lència 

educativa i el desenvolupament emocional de l’alumne/-a comptant amb la implicació de la 

seva família en el seu creixement i educació. Fomentem l’equitat, el treball cooperatiu, la 

integració en el teixit social, la col·laboració amb l’entorn empresarial i grups d’interès, la 

mobilitat formativa, la recerca i la  innovació en un procés de millora contínua.” 

2.2.4. La visió 

L’institut vol que tots el nostre alumnat sigui competent per desenvolupar-se eficaçment en 

la societat i tinguin una continuïtat formativa satisfactòria. 

Aspirem a formar ciutadans i ciutadanes  responsables que s’impliquin en la transformació 

sostenible del seu entorn. 

Treballem per ser un institut innovador en el que l’alumnat pugui arribar a construir els 

seus coneixements per mitjà de la manipulació, l’experimentació i la recerca. 

Cerquem ser un institut on la participació de la comunitat educativa sigui bàsica per portar 

a terme el projecte educatiu en un procés de millora contínua. 

Apostem per aconseguir ser una escola inclusiva, on tothom tingui cabuda, oferint una 

oferta educativa que doni resposta a les necessitats educatives de l’alumnat per tothom i 

amb tothom. 

Impulsem un centre amb un clima emocional adient d’acord amb els valors de llibertat, 

respecte, igualtat, tolerància i solidaritat. 

Entenem que hem de ser un centre on el personal docent i d’administració i serveis pugui 

créixer professionalment i ser reconeguts per la seva tasca socialment. 

Potenciem un centre que doni resposta a les expectatives de les famílies, els sectors 

productius i la societat. 

El nostre institut vol ser reconegut en la pràctica de la millora contínua i la qualitat 

educativa en els estudis obligatoris i post obligatoris així com en la pràctica de les sortides 

i intercanvis, la mobilitat formativa i la cooperació internacional. 
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2.2.5. Política de qualitat 

La política de qualitat de l’Institut Lluís Domènech i Montaner es defineix tenint en 

compte els objectius generals de l’Institut i les expectatives i necessitats dels seus usuaris 

interns i externs definits com: alumnat, famílies, professorat, personal d'administració i 

serveis, administracions, altres centres educatius, proveïdors, empreses, universitats, 

institucions, socis i societat en general. 

 

Per a l’Institut Lluís Domènech i Montaner la qualitat és la part fonamental i prioritària de 

la seva filosofia i estratègia per la millora continuada del servei que presta a la seva 

comunitat. 

La direcció declara el seu compromís en l’aplicació d'una política de qualitat orientada a: 

 Satisfer les necessitats i expectatives educatives de l'alumnat. 

 Contribuir a l'assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució 

educativa i centre de formació. 

 Desenvolupar i implicar el conjunt de l'equip humà que forma part de l'Institut per 

tal d'assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa. 

 La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la 

comunitat. 

 El compromís del compliment de la normativa legal vigent aplicable en aquest 

àmbit. 

 

El compromís amb la qualitat afecta tota l'organització, i la millora contínua del seu 

sistema de gestió és una responsabilitat de tot l'equip professional del centre. L'equip 

directiu facilitarà la divulgació, comprensió, acompliment, revisió i millora contínua de 

l’eficàcia del sistema de gestió de qualitat i vetllarà per la disponibilitat dels recursos 

suficients per assolir-ho. 

El centre formalitza el compromís amb la qualitat, mitjançant la signatura de la Carta de 

Serveis i Compromís en la política de qualitat.  

2.2.5.1 Abast de la política de qualitat 

L’abast de la qualitat contempla els estudis de Formació professional de Grau Mig i Grau 

Superior que s’imparteixen al centre així com el sistema de gestió. No aplica el punt 8.3 

Disseny i desenvolupament del servei de la norma ISO 9001 perquè la missió del PQ i MC 

és la formació i l’acompanyament dels centres en la interpretació i implementació de 

normes de gestió. Inclou la concreció del currículum però no el currículum general dels 

ensenyaments que queda fora i correspon al departament d’Ensenyament. 
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3. Context del centre 

3.1. Ubicació i entorn socioeconòmic 

L’institut està situat al nord de la ciutat en un entorn a les afores encara no del tot 

urbanitzat. Aquest fet permet que el centre ambientalment estigui en una bona situació. Els 

espais són molt lluminosos, disposem d’espais verdes amplis i no es veiem afectats per 

sorolls provinents de l’exterior. El centre té entrada pel passeig del Nord on no hi ha 

habitatges, no està completament urbanitzat però té habilitada una àmplia àrea 

d’aparcament i al davant tenim l’entrada de l’escola Els Ganxets. Aquesta avinguda 

connecta amb l’avinguda de Castellvell que és l’accés principal al centre de la ciutat. El 

centre té també una entrada ara no utilitzada pel públic al carrer de Maspujols. Hi ha 

l’accés al pàrquing per vehicles del treballadors del centre. Aquest carrer té una primera 

part amb habitatges unifamiliars arrenglerats entre mitgeres. El carrer té un equipament 

utilitzat com a zona de pràctiques per les autoescoles i una finca abandonada al final. 

Aquesta zona està en procés de reforma urbanística on s’ha programat l’edificació 

d’habitatges. El carrer finalitza en un camí de terra que travessa una finca particular, el 

camí de les Ànimes, que porta fins el camí de la pedrera del Còbic. Aquest camí acaba a 

l’avinguda del Comerç. L’entrada de l’alumnat es realitza pel passeig del Nord on la 

mobilitat i l’accés a la parada de transport urbà és més fàcil tot i que no està urbanitzat. A 

l’altra banda del que serà aquest passeig es troba des del 2007 l’escola Els Ganxets que de 

moment té aularis modulars. Més enllà el terreny és agrícola i natural. Tenim a tocar la 

vil·la rural de Castellvell del Camp, la qual no disposa de centre d’ensenyament secundari i 

justifica el fet que rebem la major part de l’alumnat del seu centre de primària, l’escola 

Santa Anna de dues línies. 

Els alumnes del nucli urbà de Reus provenen dels barris més propers, Barri Niloga, i de les 

escoles adscrites al centre, principalment de l’escola Joan Rebull, l’escola Montsant, 

l’escola Els Ganxets i l’escola Santa Anna. També hi ha un nombre significatiu d’alumnes 

de la resta de la ciutat. El perfil socioeconòmic és divers però predominen les famílies de 

classe mitjana força motivades en la millor educació dels seus fills i filles i participatives 

en les activitats del centre. Les escoles enumerades tenen una demanda d’admissió molt 

destacada i un reconeixement social molt alt. Al voltant d’un 75 % de les famílies estan 

associades a la única AMPA del centre. La taxa d’alumnat nouvingut no supera el 2 %. El 

centre està catalogat com de complexitat B. 

L’alumnat que viu a Castellvell i Almoster compta amb transport gratuït gestionat pel 

Consell Comarcal del Baix Camp. Aquest transport es compartit amb l’INS Gaudí. Aquest 

fet demana la coordinació entre els centres en el seu calendari i horari. Existeix una línia 

d’autobús municipal que facilita el transport de l’alumnat a les entrades i sortides. El centre 

compta amb aparcament tancat i vigilat per a motocicletes i bicicletes tan pel professorat 

com l’alumnat. Un carril bici arriba pràcticament fins la porta d’accés al centre. El centre 
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té interès a afavorir disposar d’alternatives al transport motoritzat privat per l’alumnat i el 

professorat. 

3.2. Antecedents 

L’institut Lluís Domènech i Montaner es crea el curs 1989 - 1990 amb el nom inicial 

d’Institut de Formació Professional Reus V per la segregació dels estudis de formació 

professional d’àmbit industrial i d’obra civil de l’actual Institut Baix Camp. Aquests 

estudis seran anomenats posteriorment Mòduls Professionals i Cicles Formatius de 

Formació Professional de Grau Mitjà i Grau Superior (CFGM i CFGS). 

Els curs 1996 - 1997 s’inicien els estudis d’educació secundària obligatòria (ESO) i  nous 

Mòduls Professionals. Els estudis de Batxillerat (BAT) s’inicien el curs 1998 - 1999. El 

centre també imparteix el curs d’accés a cicles formatius de grau superior (CAS),  dos 

programes de formació i integració (PFI) i un itinerari formatiu específic (IFE). El centre 

disposa d’una unitat de suport a l’educació especial (SIEI-SEC). 

3.3. Centres adscrits 

Escola Mowgli, 1 línia. 

Escola Montsant, 1 línia. 

Escola La Vitxeta, 2 línies. 

3.4. Característiques físiques i espais del centre 

El centre està constituït per vuit mòduls, dos d’ells corresponents a dos mòduls prefabricats 

amb quatre aules cadascun. L’edifici principal té dos nivells. L’edifici central acull les 

aules d’ESO, departaments, biblioteca, cantina, secretaria, sala de professors, despatxos de 

direcció, administrador, coordinació pedagògica i caps d’estudis a la planta baixa. Al 1r 

pis, aules, laboratoris, aules d’informàtica, i de música. L’edifici exterior consta d’una 

planta, que acull els estudis de Cicles Formatius i Batxillerat, Aula d’Acollida  a més 

d’altres dependències com la sala d’actes.  L’edifici d’educació física i gimnàs està junt a 

l’antiga casa del conserge on està ubicada l’AMPA des del curs 2005-06. A partir del curs 

2007-08 es disposa també d’un aulari modular prefabricat amb 4 aules, un magatzem-

despatx i uns sanitaris. A partir del curs 2017-18 es disposa d’un segon aulari modular amb 

4 aules. 

Les instal·lacions del centre són les següents: 

Laboratori de Ciències Naturals 

Laboratori de Física i Química 

Laboratori informàtic de ciències 
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Dues aules d’informàtica 

Un aula d’informàtica-matèria FOL 

Dues aules de Tecnologia 

Un aula d’idiomes 

Un aula de música 

Un gimnàs 

Dutxes i vestuaris 

Sala d’actes 

Biblioteca 

Cantina 

Sala de professors/es 

Despatx de direcció 

Despatx d’administrador 

Despatx de coordinació pedagògica 

Despatx de Caps d’estudis 

Secretaria 

Despatx de coordinació d’FP 

Despatx per l’AMPA 

Despatx de FPI i EAP, infermeria i tutoria 

Despatx de mediació i tutoria 

Dos despatxos de tutoria 

Aula de diversitat 

Aula d’SIEI-SEC 

Aula d’acollida 

Dues aules de dibuix 
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Cada departament té un espai de treball 

Consergeria 

Tallers d’electricitat 

Tallers d’electrònica 

Tallers de Metall 

Aula CNC 

24 Aules 

 

3.5. Estudis impartits al centre 

Oferta educativa 

 

Pla d'estudis Nivell Règim 

ESO       LOE - Educació secundària obligatòria. 3 línies. 1r a 4t   DIÜRN 

CFPM    EE10 - Instal·lacions elèctriques i automàtiques 1r i 2n DIÜRN-MATÍ 

CFPM    EE30 - Instal·lacions de telecomunicacions 1r i 2n DIÜRN-MATÍ 

CFPM    FM20 - Mecanització 1r i 2n DIÜRN-MATÍ 

CFPM    IM10 - Manteniment electromecànic 1r i 2n DIÜRN-MATÍ 

CFPS     EEB0 - Automatització i robòtica industrial 1r i 2n TARDA-VESPRE 

CFPS     IMC0 - Mecatrònica industrial 1r i 2n TARDA-VESPRE 

CFPS     FMB0 - Programació de la producció en fabricació mecànica 1r i 2n TARDA-VESPRE 

BATX   LOE 2000 - Batxillerat de ciències i tecnologia i LOE 3000 -  

              Batxillerat d'humanitats i ciències socials. 2 línies. 1r i 2n DIÜRN-MATÍ 

PFI        Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics 1r DIÜRN-MATÍ 

PFI        Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas 1r DIÜRN-MATÍ 

IFE        Itinerari formatiu específic amb perfil: Auxiliar de vendes i 

              atenció al públic 1r DIÜRN-MATÍ 

 

3.6. Règim de permanència de l’alumnat 

L’activitat lectiva de l’alumnat d’ESO i batxillerat es desenvolupa de forma compactada de 

2/4 de 9 a 15 hores de dilluns a divendres. 

L’activitat lectiva als Cicles Formatius de Grau Mig, és de 2/4 de 9 fins a les 15 hores, i 

dels Cicles Formatius de Grau Superior  de 2/4 de 4 de la tarda a les 10 del vespre. 

Els alumnes de PFI de l’especialitat d’auxiliar de muntatge i manteniment d’equips 

informàtics tenen classe els matins de de 8:30 h a 14 h. Els alumnes de l’especialitat 

d’auxiliar d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas tenen classe els matins de 8:30 h a 14 

h, els dimarts de 8:30 h a 11:30 h, els dimecres i dijous de 8:30 h a 15 h, el divendres de 

8:30 h a 14 h. Excepte quan facin les pràctiques a les empreses. 
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L’activitat lectiva de l’IFE és de 8:30 h a 14 h de dilluns a divendres. 

3.7. Recursos humans 

L’INS Lluís Domènech i Montaner en el curs 2018-2019 té els següents llocs. La  

distribució per especialitats és la següent: 

Codi Designació Llocs 

505 Formació i orientació laboral 2 

512 Organització i projectes de fabricació mecànica 4 

524 Sistemes electrònics 2 

524 GPS Sistemes electrònics (GPS) 1 

525 Sistemes electrotècnics i automàtics 3 

602 Equips electrònics 2 

606 Instal·lacions electrotècniques 2 

606 GPS Instal·lacions electrotècniques (GPS) 1 

611 Mecanització i manteniment de màquines 7 

AN Anglès 6 

CLA Cultura clàssica 1 

CN Biologia i geologia 3 

DI Dibuix 2 

ECO Economia 1 

EF Educació física 2 

FI Filosofia 1 

FQ Física i química 4 

FR Francès 1 

GE Geografia i història 4 

LC Llengua catalana i literatura 4 

LC DIV Llengua catalana i literatura (DIV) 1 

LE Llengua castellana i literatura 4 

MA Matemàtiques 5 

MA DIV Matemàtiques (DIV) 1 

MU Música 1 

MU EDP Música (EDP) 1 

PQP Programa de formació i inserció 3,33 

PSI Orientació educativa 1 

PSI DIV Pedagogia terapèutica (DIV) 1 

RE Religió 0,5 

TEC Tecnologia 4 

TEC TIC Tecnologia (TIC) 1 

UES Suport intensiu a l’escola inclusiva a secundària 2 

IPS Orientació educativa (IFE) 3 

I81 Processos comercials (IFE) 2 
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Codi Designació Llocs 

PAS Personal d’administració i serveis 7 

 

El personal docent s’adscriu a un departament o seminari. La disponibilitat total de càrrecs 

la determina el Departament d’Ensenyament. En l’actualitat són el següents: 

1. Departaments i Seminaris didàctics: 

a. Llengua Catalana  

b. Llengua Castellana 

c. Matemàtiques 

d. Ciències Experimentals: Inclou els Seminaris de Biologia i Física i 

Química 

e. Ciències Socials 

f. Tecnologia 

g. Educació Física 

h. Llengües Estrangeres 

i. Orientació i Psicopedagogia 

j. Educació Visual i Plàstica i Música  

2. Departaments i seminaris de famílies professionals:  

a. Electricitat i Electrònica 

b. Fabricació mecànica 

c. Manteniment 

d. Departament de Formació i Orientació Laboral. 

 

En funció de les necessitats derivades del projecte educatiu i concretades en el projecte de 

direcció del centre, alguns llocs docents tenen un perfil específic estructural de forma que 

és necessari el compliment de requisits addicionals de titulació o de capacitació 

professional docent. Tenim definits diversos llocs amb perfils específics: 

- Perfil professional d’atenció a la diversitat de l’alumnat DIV, per les matèries de Ciències 

de la Naturalesa, Llengua Catalana i Literatura, Matemàtiques i Pedagogia Terapèutica. 

- Perfil de doble especialitat EDP – Música i Geografia i Història. 

- Perfil professional de gestió de projectes i serveis de formació professional inicial GPS, 

524 - Sistemes electrònics, 512 - Organització i projectes de fabricació mecànica, 606 – 

Instal·lacions electrotècniques i 611 – Mec. màquines. 

- Un perfil TIC per la matèria de Tecnologia. 

- Perfil Lectura i biblioteca escolar, Llengua catalana i literatura 
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- Perfil lingüístic en llengua estrangera: Aprenentatge integrat de continguts i llengua 

estrangera (francès), Geografia i Història. 

L’institut compta amb altres professionals d'atenció educativa que intervenen en el 

procés d'ensenyament en el centre amb la dedicació parcial que l’alumnat requereix: 

a) Tècnic de l’EAP 

b) Logopeda 

c) Treballador social 

d) Infermera 

e) Vetlladora 

Tot el personal que realitza les seves funcions a l’institut actua amb respecte a aquest 

projecte educatiu i al caràcter propi del centre. 

3.8. Gestió econòmica 

El centre té una assignació econòmica d’acord als espais que té i els estudis que imparteix. 

En el cas dels cicles formatius els equipaments en alguns casos són molt costosos i la seva 

renovació requereix d’una previsió adequada. Per altra banda el contacte amb les empreses 

permet rebre ocasionalment materials per a ús docent. El departament també fa dotacions 

ocasionals d’equipaments pels diferents estudis. És fa una gestió del cobrament 

d’assegurances i taxes que determina del Departament d’Ensenyament en els diferents 

estudis. 

El centre fomenta una gestió parcialment participada amb els departaments didàctics per la 

seva dotació de material per desenvolupar les activitats d’ensenyament i aprenentatge. 

També es col·labora en el suport pel desenvolupament de cursos de formació especialment 

en l’àmbit de la capacitació bàsica. Aquestes activitats són encarregades per 

administracions i tenen un suport de gestió de la Cambra de Comerç, Indústria i Turisme. 

El centre elabora els corresponents pressupostos i liquidacions a través de  l’aplicatiu 

Esfera que compta amb un apartat de gestió econòmica.  Els serveis territorials faciliten el 

suport en aquest àmbit i també en la contractació de serveis i l’assessorament legal que es 

requereixi. 

3.9. Grups d’interès 

El sistema de gestió de la qualitat del centre cerca la millora contínua en els nivells de 

satisfacció dels principals grups d’interès del centre. Es realitzarà un seguiment per 

actualitzar les parts que estan interessades i les necessitats i expectatives en el centre. Els 

grups d’interès rellevants són els següents. 

Alumnat Entitats / Societat 

Famílies Centres educatius de procedència 
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Professorat Centres d’educació superior 

Personal d’administració i serveis Administracions 

AMPA Proveïdors 

Empreses Socis 

A la següent taula es recullen les necessitats i expectatives dels grups d’interès rellevants 

en el centre.  

 

 

Grups 
d’interès 

Necessitats Expectatives 

Informació 
que el centre 

hauria de 
conèixer 

Font de la 
informació 

Alumnat 
Formació, 
acompanyament, 
orientació, ... 

Superar els cursos, 
inserir-se al mercat 
laboral, passar 
d’etapa, aprendre, 
créixer 

Satisfacció 
Resultats 
educatius 

Enquestes 
Actes 
d’avaluació 

Professorat 

Informació de 
l’alumnat, aules 
equipades, 
formació, suport 
per la innovació 

Recursos per 
executar les 
programacions, 
bon rendiment 
acadèmic, suport 
de les famílies 

Satisfacció 
Grau 
d’acompliment 
de les 
programacions 

Enquestes 
Memòries 
departament 

Famílies 

Projecte educatiu 
Carta de compromís 
Informació del 
rendiment dels 
fills/filles 

Promoció i 
graduació dels 
fills/filles 

Dades de 
contacte 

Enquestes 

Empreses 
Alumnes per a 
pràctiques 
Carta de serveis 

Competència 
professional bàsica 
de l’alumnat 

Nombre 
d’alumnes en 
pràctiques 
assumibles 
Continguts DUAL 

Enquestes 
Comissió FP 
Dual 

Institucions 
/ societat 

Promoure accions 
educatives en 
l’alumnat 

Participació en 
iniciatives 
educatives 

Impacte de les 
accions 
realitzades 

Retorn de 
resultats 
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Socis Promoure accions 
comunes 

Paper actiu en les 
iniciatives 

Objectius i 
recursos 
disponibles 

Memòries 
d’activitats 

Proveïdors Serveis i productes 
demandats 

Termini pagament 
curt 

Pressupostos 
per comandes 

Enquestes 

Centres 
superiors 

Alumnat que 
s’incorpori 
Difusió de l’oferta 

Bon nivell 
acadèmic 

Oferta 
acadèmica 

Centres 
participant en 
orientació 

Centres 
procedència 

Coordinació 
primària i 
secundària 

Bon acolliment de 
l’alumnat 

Informes de 
l’alumnat 

Informes de 
les reunions de 
coordinació 

Administra-
cions 

Prestació del servei 
Concreció 
currículums 

Assoliment 
objectius SEC 

Avaluació de la 
inspecció 

Retorn de 
l’AVAC 

4. Projecte lingüístic (*) 

4.1. El projecte lingüístic 

El projecte lingüístic emmarca el tractament de les llengües al centre i es concreta a partir 

de la realitat sociolingüística de l’entorn. L’ensenyament del català, del castellà i de 

l’anglès o el francès rep una atenció especial. En acabar l’educació secundària obligatòria, 

els alumnes han d’haver assolit una sòlida competència comunicativa, de manera que 

puguin emprar normalment i amb correcció les llengües oficials i puguin comprendre i 

emetre missatges orals i escrits en anglès o francès . 

El projecte lingüístic inclou els següents aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les 

llengües en el centre: 

a) El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 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. L’alumnat no serà separat en grups classe diferents per raó de llur 

llengua habitual. 

 

b) El procés d’ensenyament i d’aprenentatge de la llengua espanyola. En les matèries de 

llengua espanyola les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material 

didàctic i els llibres de text, i també les activitats d’avaluació han d’ésser en aquesta 

llengua. 

 

c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres. El centre imparteix com a 

primera llengua estrangera l’anglès i en breu també el francés i com a segona llengua 

estrangera el francès i en breu serà l’alemany. El centre promou impartir continguts 

curriculars i altres activitats educatives tan a l’ensenyament obligatori com al 
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postobligatori en anglès. El centre desenvolupa un projecte per consolidar el plurilingüisme 

de l’alumnat amb accions d'impuls a les terceres llengües. La implicació en aquests 

projectes impliquen compromisos de continuïtat, formació i participació. 

 

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. el 

català ha d’ésser normalment el vehicle d’expressió en les activitats de projecció externa. 

 

La biblioteca escolar és un recurs més per a l'assoliment dels objectius del projecte 

educatiu. Constitueix  un entorn d’aprenentatge que s’integra en els recursos del centre per 

a l’ensenyament i l’aprenentatge de les diverses àrees curriculars, i especialment de l’hàbit 

lector. Les funcions de la biblioteca escolar es preveuen precisament a partir dels objectius 

del projecte educatiu, i les activitats planificades en relació amb la biblioteca i els serveis 

que ofereix a la comunitat escolar formen part de la programació general anual. 

 

La biblioteca escolar és un espai educatiu i dinàmic, un centre de recursos que conté 

documents en tot tipus de suport per a l'aprenentatge i per a la recerca. És un servei per al 

desenvolupament del currículum i dels altres aspectes del projecte educatiu adreçat al 

professorat, a l’alumnat i a tota la comunitat escolar. La seva missió és facilitar l'accés i 

difondre els recursos d'informació afavorint els processos de creació del coneixement. 

 

Una persona de l'equip docent coordina la utilització de la biblioteca i se'n responsabilitza 

expressament. Així mateix, es crea una comissió de biblioteca, amb les següents funcions, 

entre altres: 

 

• Establir criteris i formes de funcionament de la biblioteca, d'acord amb el projecte 

educatiu i les normes d'organització i funcionament. 

 

• Identificar les necessitats lectores i d'informació dels diferents sectors de la comunitat 

escolar i donar-ne resposta. 

 

• Elaborar i avaluar el projecte de biblioteca d'acord amb la Programació general anual. 

 

• Donar suport i fer difusió dels projectes i activitats que es desenvolupen des de la 

biblioteca a tota la comunitat educativa. 

 

El projecte lingüístic del centre és l’annex 1 d’aquest document 
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5. El currículum 

5.1. Prioritats i objectius educatius 

Es consideren prioritats del PEC els objectius prioritaris del sistema educatiu de Catalunya 

(SEC) i que són la millora del resultats educatius en base al desenvolupament al màxim de 

les capacitats de tots i cadascun de l’alumnat i la reducció de l’abandonament escolar 

prematur, com a principi fomentador de l’equitat i garantia de la cohesió social. 

El compliment de les concrecions curriculars del centre en els diferents estudis i serveis és 

un requisit dels principals grups d’interès del centre.  

L’objectiu principal del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) de Reus és aconseguir l’èxit educatiu 

de tot l’alumnat i promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural i l’ús de la 

llengua catalana. 

L’anàlisi i diagnòstic de la situació actual del centre i la presentació dels objectius en els 

diferents àmbits mostren la relació amb els objectius principals del SEC i del PEE. 

5.2. Objectius estratègics 

1. Millorar els resultats educatius. 

2. Millorar la cohesió social. 

3. Reduir l’abandonament escolar prematur. 

4. Promoure la qualitat pedagògica lligada a projectes d’innovació educativa. 

5. Millorar l’organització, coordinació, participació, informació i comunicació. 

6. Millorar el servei i la imatge del centre. 

Tot seguit es mostren els objectius proposats classificats i concretats en els àmbits 

pedagògic, organitzatiu i de gestió. 

5.2.1. Àmbit pedagògic 

1. Millorar els resultats educatius 

1.1. Reduir el percentatge d’alumnes de 4t d’ESO amb baix rendiment en 

competències bàsiques en llengües, matemàtiques i ciències per sota del 15%. 

1.2. Aconseguir un percentatge d’alumnes de 4t d’ESO amb alt rendiment en 

competències bàsiques en llengües, matemàtiques i ciències igual o superior al 

15%. 

1.3. Aconseguir una taxa de graduats en ESO en relació a la matrícula de 4t curs, 

superior o igual al 85%. 

1.4. Aconseguir un percentatge d’alumnes que, en finalitzar l’ensenyament 

obligatori, assoleixen el nivell B1 del Marc europeu de referència per a les 

llengües superior al 50% en la primera llengua estrangera. 

1.5. Aconseguir un rendiment acadèmic del batxillerat, superior o igual al 95%. 

1.6. Aconseguir una taxa de graduats en CFGM, superior o igual al 60%. 
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2. Millorar la cohesió social 

2.1. Reduir l’alumnat d’ESO amb baix rendiment acadèmic i aconseguir un 

rendiment acadèmic de l’ESO superior o igual al 92%. 

2.2. Reduir de l’absentisme de l’alumnat de CFGM superior al 10 % per sota del 

30%. 

2.3. Aconseguir una valoració molt positiva de la inclusió, convivència, mediació i 

prevenció d’assetjaments #aquiproubullying, superior o igual al 85%. 

2.4. Incorporar la coeducació a tots els nivells i modalitats. 

 

3. Reduir l’abandonament escolar prematur 

3.1. Reduir la taxa d’abandó escolar prematur per sota del 15%. 

 

4. Promoure la qualitat pedagògica lligada a projectes d’innovació educativa. 

4.1. Fomentar la participació en projectes d’innovació educativa. Consolidar l’equip 

de treball de la mobilitat. Consolidar el Pla d’Educació per a la Sostenibilitat 

(PES). 

4.2. Aplicar metodologies innovadores que facilitin l’èxit educatiu, la capacitat 

d’aprendre, l’adquisició de capacitats emprenedores, la inclusió i la promoció 

del centre. 

 

5.2.2. Àmbit organitzatiu 

5. Millorar l’organització, coordinació, participació, informació i comunicació. 

5.1. Fomentar la formació, la innovació i el treball en xarxa amb les escoles 

adscrites, incloent l’àmbit competencial. 

5.2. Desenvolupar l’actualització i aplicació del PEC i les NOFC en especial en 

l’àmbit de l’aplicació de noves metodologies a l’ESO i el batxillerat, les noves 

orientacions en els cicles formatius i la formació dual i el desenvolupament de 

l’Estratègia Digital de centre i la inclusió. 

5.3. Fomentar la participació dels alumnes, les famílies i l’administració educativa i 

la comunitat a la que es relaciona el centre. Pla d’enquestes. 

5.4. Promoure el lideratge compartit. 

5.5. Organitzar esdeveniments i activitats per promoure la cultura emprenedora,  

propiciar el contacte d’alumnat i professorat amb empreses o entitats de suport 

a l’emprenedoria, l’ocupació,  la innovació i la creació d’empreses. Impulsar la 

Comissió d’Emprenedoria. 

5.6. Disposar d’una plantilla amb prou docents amb destinació definitiva o 

d’adscripció continua en diverses àrees. 

 

5.1.4. Àmbit de gestió 

1. Millorar el servei i la imatge del centre. 
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1.7. Potenciar el pla de comunicació. Implementar una nova pàgina web i potenciar 

el seu ús. 

1.8. Disposar dels espais de qualitat necessaris per el desenvolupament dels serveis 

del centre i de tots els estudis i matèries. 

1.9. Promocionar els estudis de CF i aconseguir una demanda superior al 75%. 

1.10. Participar en projectes i convenis amb les administracions i les empreses 

en un nombre igual o superior a 10. 

1.11. Gestionar la xarxa del cablejat, el WIFI del centre, els programaris lliure 

i amb llicències legals i els serveis virtuals d’aprenentatge i aconseguir una 

valoració positiva del 85%. 

5.3. Criteris d’organització pedagògica 

Els criteris pedagògics del projecte educatiu regeixen i orienten l’exercici professional de 

tot el personal que, permanentment o ocasionalment, treballa al centre. Les mesures i 

instruments d’acollida o de formació del centre faciliten als nous docents el coneixement 

del projecte educatiu i la pertinent adaptació de llur exercici professional. L’adequació del 

desenvolupament i la concreció del currículum en el projecte educatiu és objecte 

d’avaluació amb la finalitat de valorar l’assoliment de l’alumnat de les competències 

definides per a cada una de les etapes educatives. 

Les opcions pedagògiques del centre s’orienten a donar resposta a les necessitats de 

l’alumnat, amb la finalitat que assoleixin les competències bàsiques, capacitats clau o 

transversals i el màxim aprofitament educatiu, d’acord amb llurs possibilitats individuals.  

 

 

Els criteris que regeixen l’organització pedagògica dels ensenyaments contribueixen al 

compliment dels principis del sistema educatiu i fan possible: 

a) La integració de l’alumnat procedent dels diversos col·lectius, en aplicació del principi 

d’inclusió. 

b) El desenvolupament de les capacitats de l’alumnat que els permeti la plena integració 

social i laboral i la incorporació als estudis superiors com a resultat de l’acció educativa. 

c) La incentivació de l’esforç individual i grupal, especialment en el treball quotidià al 

centre. 

d) L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual, per mitjà 

de l’aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació i per mitjà de 

l’aplicació de pràctiques d’estímul per a l’assoliment de l’excel·lència. 

e) La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre l’alumnat. 

f) L’establiment de regles basades en els principis democràtics, que afavoreixen els hàbits 

de convivència i el respecte a l’autoritat del professorat. 

g) La implicació de les famílies en el procés educatiu per tal de dur a terme un treball 

conjunt de l'institut i la família que permeti una acció coherent i coordinada. 

h) El desenvolupament  de la Formació Dual als cicles formatius. 

i) La participació en projectes de mobilitat internacional  (Erasmus + i eTwinning).  

j) La potenciació de la cultura i les capacitats emprenedores, promoció del contacte amb 

empreses i entitats relacionades amb el foment i suport  a l’emprenedoria  i la creació 

d’empreses. 

k) L’assessorament a les persones i empreses. 

l) La participació en les xarxes impulsades pel Departament d’Ensenyament, d’intercanvi 

d’experiències i bones pràctiques. 
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m) La prevenció de riscos laborals, promoció de la salut i respecte al medi ambient. 

 

5.3.1. Criteris d’organització pedagògica en l’educació obligatòria 

1. Els criteris d’organització pedagògica en l’educació obligatòria contribueixen 

específicament a: 

a) Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de les famílies en el procés educatiu. 

b) Educar en el deure de l’estudi, de manera que esdevingui un hàbit. 

c) Adequar la funció del professorat i dels professionals d’atenció educativa, com a agents 

del procés educatiu, a les característiques i les necessitats educatives de cada edat, nivell i 

context sociocultural del grup i dels individus que l’integren. 

d) Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els resultats i els 

efectes de l’avaluació dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge i els resultats de 

l’avaluació del progrés assolit individualment per cada alumne o alumna. 

e) Educar els alumnes en la responsabilitat d’exercir la ciutadania activa per mitjà de la 

participació en els afers de la comunitat. 

2. S’estableixen els criteris per a organitzar l’alumnat en grups classe, amb les limitacions 

quantitatives que pugui determinar el Departament. Els grups classe es constitueixen 

d’acord amb el nivell o el curs de l’etapa educativa que hagin de cursar els alumnes 

distribuint-los de forma heterogènia en les seves capacitats per cada grup i equivalents per 

un mateix nivell. Es garanteix la coordinació dels integrants de l’equip docent que 

intervenen en un mateix grup classe. Per curs s’assigna a cada alumne o alumna un tutor o 

tutora, designat d’entre el professorat, i garanteix la coordinació amb tot el professorat i 

amb els professionals d’atenció educativa. 

3. L’organització dels recursos assignats al centre s’orienta al funcionament d’un grup 

classe per sota de les ràtios establertes per la millor atenció de l’alumnat de 3r i 4t ESO que 

ho necessitin per tal afavorir l’assoliment de les competències bàsiques i l’obtenció del 

graduat en l’educació secundària obligatòria. La resta de grups mantenen una distribució 

diversa de l’alumnat segons les seves capacitats d’aprenentatge. 

4. S’estableixen els mecanismes necessaris per a garantir per mitjà de les actuacions de 

tutoria necessàries, la comunicació entre el centre i les famílies a propòsit del progrés 

personal de llurs fills i de la cohesió del grup tant pels alumnes com les famílies. 

5. En l’educació secundària obligatòria, l’atenció docent s’organitza equilibrant 

l’especialització curricular del professorat amb la necessària globalitat de l’acció 

educativa, i es potencia la tutoria i l’orientació acadèmica i professional. 

Es promou la polivalència curricular del professorat que actua sobre un mateix grup 

d’alumnes, tenint en compte la seva especialització i formació. 

5.3.2. Criteris d’organització pedagògica en els ensenyaments 

postobligatoris 

1. En les etapes que integren l’educació postobligatòria els elements organitzatius 

contribueixen a: 

a) Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de l’alumnat en llur procés educatiu, sens 

perjudici de continuar fomentant el paper de les famílies en l’educació dels fills. 

b) Educar en la responsabilitat de l’estudi i desenvolupar àmbits d’autoaprenentatge que 

resultin positius per al progrés de l’alumnat. 
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c) Fer possible l’assoliment de competències, enteses com el conjunt de capacitats que 

utilitza una persona en el desenvolupament de qualsevol tasca per aconseguir assolir amb 

èxit uns determinats resultats. 

d) Adequar la funció del professorat, com a agent del procés educatiu, a les característiques 

i les necessitats educatives de cada etapa i als aspectes instructius específics de cada 

ensenyament, sens perjudici del manteniment de la coherència global dels elements 

educatius de la formació. 

e) Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els resultats i els 

efectes de l’avaluació dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge i els resultats de 

l’avaluació del progrés assolit individualment per cada alumne o alumna, i evidenciar la 

correlació entre els resultats acadèmics de l’alumnat i les fites que es proposaven en 

incorporar-se a aquestes etapes. 

f) Potenciar l’exercici de la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers de la 

comunitat. 

g) Activar als cicles formatius,  l'aprenentatge basat en projectes (ABP), propiciant que 

l’alumnat experimenti situacions de creativitat, innovació, superació d'obstacles, de gestió 

del treball en equip, autonomia, planificació, responsabilitat i esforç, com a competències 

clau o transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves 

situacions professionals. 

h) Proporcionar recursos a l'alumnat dels cicles formatius i PFI,  per a la millora de 

l'ocupabilitat juvenil;  capacitar-lo en la cultura emprenedora, a través de jornades, visites, 

o esdeveniments, per a la creació de la pròpia empresa o per aplicar-la a l'activitat laboral. 

i) Aplicar entre l'alumnat dels cicles formatius, els plantejaments dels programes del 

Departament d'Ensenyament, les experiències i bones pràctiques de les diferents xarxes de 

les quals el centre en forma part: xarxa d'emprenedoria, xarxa FP dual, xarxa Innova FP, 

xarxa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional, etc. 

j) Desenvolupar la Formació Dual (institut- empresa), als cicles formatius i l'assessorament 

a les persones i empreses. 

k) Participar en projectes de mobilitat internacional (Erasmus + i eTwinning) als cicles 

formatius. 

l) Fomentar entre l'alumnat dels ensenyaments professionals, la prevenció de riscos 

laborals, la salut i seguretat laboral. 

 

2. 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 

de l’alumnat, 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. 

3. Els alumnes es distribueixen en els grups classe de cada nivell agrupats en els seus 

itineraris o modalitats en la mesura que els grups en un nivell quedin equilibrats en 

quantitat d’alumnes. 

 

5.3.3. Criteris d’organització pedagògica per a l’atenció de l’alumnat amb 

necessitats educatives específiques 

1. L’atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva. 
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2. Es consideren els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació 

de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i 

capacitats. 

3. S’entén per alumnes amb necessitats educatives específiques: 

a) Els alumnes que tenen necessitats educatives especials, que són els afectats per 

discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, els que manifesten trastorns greus de 

personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus. 

b) Els alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de la incorporació 

tardana al sistema educatiu o derivades de situacions socioeconòmiques especialment 

desfavorides. 

4. Amb relació als alumnes amb necessitats educatives especials, s’ha de garantir, 

prèviament a llur escolarització al centre, l’avaluació inicial d’aquestes necessitats, 

l’elaboració d’un pla personalitzat i l’assessorament a cada família directament afectada. 

Aquests alumnes, un cop avaluades llurs necessitats educatives i els suports disponibles o 

bé si hi ha canvis significatius durant la seva escolarització al centre, si es considera que no 

poden ésser atesos en el nostre centre, s’ha de valorar l’escolarització en centres 

d’educació especial. 

5. En relació als alumnes d’incorporació tardana amb necessitats educatives específiques, 

convindrà establir i facilitar recursos i mesures d’avaluació del coneixement de les llengües 

oficials o de les competències bàsiques instrumentals, i també mesures d’acollida. 

 

5.3.4. Criteris d’organització per a atendre els alumnes amb trastorns 

d’aprenentatge o de comunicació relacionats amb l’aprenentatge escolar 

1. S’inclouen els elements metodològics i organitzatius necessaris per a atendre 

adequadament els alumnes amb trastorns d’aprenentatge o de comunicació que puguin 

afectar l’aprenentatge i la capacitat de relació, de comunicació o de comportament. 

2. Els serveis educatius estableixen els protocols per a la identificació dels trastorns 

d’aprenentatge o de comunicació i l’atenció metodològica adequada. A partir d’aquí el 

centre determina les actuacions a realitzar amb aquests alumnes. 

 

5.3.5. Criteris d’organització per a atendre els alumnes amb altes 

capacitats 

1. S’inclouen els elements metodològics i organitzatius necessaris per a atendre els 

alumnes amb altes capacitats, amb programes específics de formació i flexibilitat en la 

durada de cada etapa educativa. 

2. Els serveis educatius estableixen els protocols per a la identificació de les altes 

capacitats i l’atenció metodològica adequada. A partir d’aquí el centre determina les 

actuacions a realitzar amb aquests alumnes. 

5.3.6. Projectes d'innovació pedagògica 

S’afavoreixen les iniciatives de desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica i 

curricular que tinguin l'objectiu d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les habilitats i 

potencialitats personals, l'èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l'activitat educativa 

i el desenvolupament del projecte educatiu. En especial s’afavoreix la recerca i els 

projectes d'innovació amb relació a l'ús de les tecnologies de la informació i la 
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comunicació per a l'aprenentatge i el coneixement i amb relació a la formació de l’alumnat 

en el plurilingüisme. Es treballa per desenvolupar projectes que es poden referir al nostre 

centre o més centres i poden comportar, si escau, vinculacions amb la universitat, amb els 

sectors econòmics o amb altres organitzacions. 

El centre participa o ha participat en els següents projectes d’innovació educativa 

Biblioteca escolar:"puntedu" (2007-2010)     2008-2010 

Convivència i mediació escolar (2006-2009)    2008-2009 

Associacions Escolars Comenius - Multilaterals (2008-2010)  2008-2010 

Programa Erasmus+ i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea 

2015-2016 

Projecte de Qualitat i Millora Contínua     2014-2018 

Programa de formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial

          2015-2018 

Mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals

          2015-2018 

Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals 

          2017-2018 

5.4. Concreció i desenvolupament dels curriculums (*) 

El currículum comprèn, per a cadascuna de les etapes i cadascun dels ensenyaments, els 

objectius, els continguts, els mètodes pedagògics i els criteris d'avaluació. En l’ESO, el 

currículum inclou també les competències bàsiques. El currículum guia les activitats 

educatives escolars, en concreta les intencions i proporciona guies d'acció adequades al 

professorat, que té la responsabilitat última a l'hora de concretar-ne l'aplicació. 

El currículum s'orienta, entre altres finalitats, a la consecució dels objectius següents: 

a) Desenvolupar la personalitat, les aptituds i les capacitats generals de l’alumnat perquè 

adquireixin les competències i assoleixin el domini dels continguts que es determinin. 

b) Capacitar els alumnes per a comprendre llur entorn i per a relacionar-s'hi d'una manera 

activa, crítica, cooperativa i responsable. 

c) Aconseguir que els alumnes assoleixin el coneixement de les característiques socials, 

culturals, artístiques, ambientals, geogràfiques, econòmiques, històriques i lingüístiques del 

país, i també el coneixement d'altres pobles i comunitats. 

d) Aconseguir que els alumnes adquireixin unes bones habilitats comunicatives, una 

expressió i comprensió orals, una expressió escrita i una comprensió lectora correctes i el 

domini dels nous llenguatges. 

e) Aconseguir que els alumnes assoleixin un coneixement adequat del propi cos i 

adquireixin habilitats físiques i esportives. 

f) Afavorir l'aplicació en situacions diverses i l'actualització permanent dels coneixements 

adquirits pels alumnes. 

g) Capacitar els alumnes per a l'exercici de la ciutadania, amb respecte als drets i les 

llibertats fonamentals de les persones i als principis bàsics de la convivència democràtica. 
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h) Capacitar els alumnes per al desenvolupament d'estratègies d'autoregulació dels 

aprenentatges, per a l'aprenentatge autònom i per a l'exercici d'activitats professionals. 

i) Capacitar els alumnes per a l'anàlisi crítica dels mitjans de comunicació i de l'ús de les 

noves tecnologies. 

j) Permetre una organització flexible, diversa i individualitzada de l'ordenació dels 

continguts curriculars, especialment als ensenyaments obligatoris, que faci possible una 

educació inclusiva. 

 

En la concreció i desenvolupament del currículum el centre contempla la implantació 

d’estratègies didàctiques pròpies que requereixin una organització horària de les matèries 

diferent de l’establerta amb caràcter general, amb l’objectiu fonamental de millorar els 

resultats educatius de l’alumnat i els processos d’ensenyament i aprenentatge. En aquestes 

estratègies s’hi entenen compresos els projectes didàctics propis que prèviament hauran 

estat autoritzats. 

Les modificacions en l'organització de les matèries i continguts han de garantir que al final 

de l'etapa s'hagin treballat totes les competències i continguts establerts. 

La universalització dels dispositius mòbils i el seu alt potencial educatiu fa que el centre 

inclogui l'ús d'aquests dispositius (tauletes gràfiques o telèfons intel·ligents) en les 

estratègies didàctiques que s'empren en el desenvolupament dels currículums. La 

utilització de telèfons intel·ligents en activitats acadèmiques requereix un codi de conducta 

que potenciï la convivència en el centre i minimitzi els aspectes disruptius. Fora de les 

activitats acadèmiques els mòbils han d’estar apagats dins el centre. 

Saber utilitzar responsablement aquests dispositius forma part de la competència digital 

que els alumnes han d'adquirir; han de desenvolupar pautes de comportament responsable, 

segur i legal i, si escau, donar compte de les seves accions, 

Els alumnes atesos pels professionals de la SIEI tenen com a marc curricular de referència 

pel treball de les seves habilitats acadèmiques, el mateix que s’estableix al projecte 

educatiu per la resta d’alumnes de la seva edat o del seu grup ordinari de referència i, 

prioritzant aspectes que afavoreixin l’adquisició de les habilitats adaptatives següents: 

comunicació, cura personal, hàbits d’higiene, viure en comunitat, salut i higiene, oci i 

treball. 

L’adequació del desenvolupament i la concreció del currículum és objecte d’avaluació amb 

la finalitat de valorar l’assoliment pels alumnes de les competències definides per a cada 

una de les etapes educatives. 

5.5. L’avaluació i la promoció 

L’avaluació de l’alumne és una part essencial del seu procés d’aprenentatge, amb un 

enfocament global, continuat i integrador. Els criteris generals d'avaluació que es concreten 

en aquest projecte educatiu, i els que s'aplicaran en l'avaluació dels aprenentatges i per 

decidir si l'alumne promociona de curs, són públics. 
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El sistema d’avaluació i qualificació del centre en els diferents estudis i serveis és un 

requisit dels principals grups d’interès del centre. 

L’avaluació i la promoció la fa l’equip docent que imparteix ensenyaments als alumnes, 

coordinat pel tutor del grup. Les decisions derivades de l’avaluació es prenen de manera 

col·legiada. 

El Consell Superior d'Avaluació duu a terme una prova d'avaluació externa als alumnes de 

4t curs d'ESO. Aquesta prova és una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, 

atès que està configurada com un deure de l’alumnat. Aquestes proves mesuren el grau 

d'assoliment de les competències bàsiques de cada alumne en acabar aquestes etapes 

educatives; tenen caràcter formatiu i orientador. Un dels objectius de la prova és identificar 

el grau d'assoliment de les competències i coneixements bàsics de cada alumne i integrar 

aquesta informació dins dels processos d'avaluació de l'alumne en acabar l'etapa 

obligatòria. L’altre objectiu és informar els pares o tutors legals dels resultats obtinguts 

pels seus fills, mitjançant un informe d'assoliment de les competències. 

5.5.1. ESO 

5.5.1.1. Sessions d’avaluació al llarg del curs 

Es fa una avaluació inicial orientativa a l’octubre en tots els nivells de l’ESO. En 

l'avaluació inicial dels alumnes de primer curs d'ESO es té compte el traspàs 

d'informació dels mestres de primària i les activitats de reforç d'estiu que hagin fet 

aquests alumnes. Es fa una avaluació ordinària cada trimestre de caràcter formatiu i 

formador. 

 

Els criteris generals d’avaluació són els següents: 

1. L’avaluació del procés d’aprenentatge és global, contínua i diferenciada segons les 

matèries i té com a finalitat la millora dels processos d’aprenentatge de l’alumnat. El 

professorat avalua tenint present els diferents elements del currículum. 

2. Els criteris d’avaluació de les matèries són un referent fonamental per determinar el 

grau d’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius de cada matèria. 

3. L’equip docent, coordinat pel tutor /-a del grup, actua de manera col·legiada en tot el 

procés d’avaluació i en l’adopció de les decisions que en resultin. 

4. L’avaluació de l’alumnat que ha disposat, a més de les mesures generals, de mesures 

específiques o extraordinàries, s’ha de fer en relació amb aquestes mesures. 

5. Els pares o tutors legals han de conèixer la situació acadèmica de l’alumne, les decisions 

relatives al procés que ha seguit i el seu progrés educatiu. 

5.5.1.2. Avaluació final ordinària 

En aquesta sessió d’avaluació, de primer a tercer curs, l’equip docent pren les decisions 

corresponents sobre la promoció de l’alumnat. L'alumne passa de curs quan ha assolit 

els nivells competencials establerts.  

L’alumne que promocioni sense haver superat totes les matèries disposarà durant el curs 

següent de mesures específiques i/o extraordinàries destinades a recuperar els 
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aprenentatges i ha de superar l’avaluació corresponent a aquest programa. Aquesta 

circumstància s’ha de tenir en compte als efectes de promoció previstos. 

Quan un alumne no promocioni ha de continuar un any més en el mateix curs. Aquest fet 

va acompanyat de mesures específiques i/o extraordinàries, que estableix l’equip docent, 

per aconseguir que superi les dificultats detectades en el curs anterior. 

 

5.5.1.3. Avaluacions extraordinàries 

Per als alumnes que tenen matèries amb avaluació negativa en l'avaluació final ordinària 

el centre organitza l'avaluació extraordinària d'acord amb les dates que determini el 

calendari escolar del curs corresponent. Es considera matèria amb avaluació negativa 

aquella en què no s'han assolit els nivells competencials establerts. 

Les activitats i, si és el cas, les proves extraordinàries, les elabora i qualifica el 

departament didàctic corresponent, d'acord amb la programació dels currículums dels 

quals són responsables. La preparació i elaboració de les proves extraordinàries es fa 

durant el mes de juny. 

En el context de l'avaluació contínua, la valoració del grau d'assoliment de les 

competències i la qualificació final extraordinària és el resultat global obtingut a partir 

de l'anàlisi de l'evolució de l'alumne durant el curs, de les activitats proposades per 

millorar els nivells competencials no assolits i, si és el cas, de les proves extraordinàries. 

Les qualificacions han de ser iguals o superiors a les de l'avaluació ordinària. 

Pels alumnes que tenen pendents matèries de cursos anteriors hi ha una convocatòria 

extraordinària al mes de desembre. 

 

L'equip docent pot decidir el pas al curs següent d'un alumne amb nivells competencials 

no assolits quan consideri que l'alumne té bones expectatives de millora i que el pas de 

curs és positiu per a la seva evolució acadèmica i personal. En aquest cas, l'equip docent 

donarà indicacions personalitzades que incloguin les mesures i recomanacions que han 

de permetre a l'alumne assolir els nivells competencials corresponents a aquell curs; en 

alguns casos pot comportar un PI. 

 

5.5.1.4. Superació de l’etapa 

Es considera que un alumne supera l'etapa quan assoleix les competències dels àmbits 

associats a les matèries i les dels àmbits transversals. L'equip docent, considerant la 

maduresa de l'alumne i les seves possibilitats de progrés, pot decidir que un alumne 

obtingui el títol encara que tingui avaluació negativa en una matèria o dues que no 

siguin simultàniament Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, i 

Matemàtiques. 

 

5.5.1.5. Consell orientador 

El consell orientador l'elabora l'equip docent al final de cada curs a partir de la 

informació continguda en el registre de seguiment intern, i conté l'orientació sobre 

l'itinerari formatiu de l'alumne i, si escau, recomanacions i propostes de mesures de 

suport per al curs següent. En el cas de quart, o en acabar l'escolarització, també inclou, 

mitjançant un informe motivat, una orientació específica amb relació al seu itinerari en 

l'ensenyament postobligatori i/o professionalitzador. 

 

5.5.1.6. Proves externes d’avaluació de les competències bàsiques 
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Durant el quart curs d'ESO es realitza una prova externa que avalua les competències i 

coneixements bàsics que els alumnes han d'haver adquirit en competència comunicativa 

lingüística, en competència cientificotecnològica i en competència matemàtica. Aquesta 

prova té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i el 

centre, i és una eina més per impulsar la millora global. 

5.5.2. Batxillerat 

5.5.2.1. Sessions d’avaluació al llarg del curs 

Es realitza una avaluació inicial al primer nivell durant el mes d’octubre. Es fa una 

avaluació ordinària cada trimestre de caràcter formatiu i formador. 

 

5.5.2.2. Avaluació final ordinària 

Els alumnes de primer que superen totes les matèries promocionen de curs i els de 

segon es graduen. Els alumnes que en acabar segon curs tinguin suspeses algunes 

matèries, podran matricular-se sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja 

superades. 

 

5.5.2.3. Avaluacions extraordinàries 

Per als alumnes de primer curs que no aprovin totes les matèries hi ha proves 

extraordinàries al setembre. Els alumnes poden promocionar de primer a segon curs 

amb un màxim de dues matèries no superades. Els alumnes que no promocionin 

repeteixen el curs complet. 

Per als alumnes de segon curs amb 1 o 2 matèries pendents de primer curs hi ha una 

convocatòria extraordinària al mes de desembre i una al mes d’abril. 

 

5.5.2.4. Orientació 

El conjunt d’activitats d’orientació personal, acadèmica i professional que s’adrecen a 

l’alumnat per afavorir-ne la maduresa i el creixement personal i la preparació per a una 

participació responsable en la societat es realitzen en el marc de l’acció tutorial. També 

l’ha d’orientar per prendre decisions dins l’opcionalitat que ofereix l’estructura mateixa 

del batxillerat i, en acabar-lo, respecte a la continuïtat dels seus estudis o l’accés al món 

laboral, tot considerant els seus interessos i els punts forts i febles del seu perfil 

personal. L’acció orientadora ha de permetre identificar i desenvolupar les capacitats de 

l’alumnat mitjançant la superació d’estereotips i patrons de gènere. 

5.5.3. Cicles formatius de grau mitjà i superior 

5.5.3.1. Sessions d’avaluació al llarg del curs 

L'avaluació dels aprenentatges dels alumnes dels cicles formatius és contínua, ha 

d'atendre l'organització modular i s'ha de fer per unitats formatives per permetre una 

millor capitalització de la formació. Es fa una avaluació ordinària el primer i el segon 

trimestre de caràcter formatiu i formador i es lliuren les qualificacions corresponents. La 

junta d’avaluació pot reunir-se quan calgui per avaluar i proposar la certificació dels 

alumnes que es matriculen per mòduls professionals solts o unitats formatives. 

 
 

5.5.3.2. Avaluació final ordinària 
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Es realitza una avaluació final ordinària al mes de juny. Els alumnes de primer que 

superin totes les hores dels crèdits promocionen a segon curs i els de segon curs es 

graduen. 

 

5.5.3.3. Avaluacions extraordinàries 

Es realitza una avaluació extraordinària al mes de juny. L'alumne que hagi superat un 

nombre d'unitats formatives amb càrrega horària superior al 60% del conjunt planificat 

en el primer curs, pot matricular-se en el segon curs del cicle, però ha de cursar també 

les unitats formatives no superades del primer curs. Els alumnes repetidors de primer 

cursaran el crèdits pendents i, opcionalment, de les unitats formatives del segon curs 

que no presentin incompatibilitat horària o curricular de manera significativa, segons el 

projecte del centre i la disponibilitat de places. Els alumnes de segon curs amb crèdits 

pendents els han de cursar de manera presencial. No hi ha avaluació extraordinària al 

setembre. 

 

5.5.3.4. Orientació 

L'acció tutorial en aquests ensenyaments va adreçada a potenciar les capacitats 

personals de l'alumne, la seva autonomia i iniciativa personal. Pel que fa a les activitats 

d'orientació acadèmica i professional, és important incidir en els hàbits de treball i el 

coneixement del món laboral, així com proporcionar als alumnes els recursos i 

l'orientació necessaris per accedir al món laboral o per continuar el seu itinerari 

formatiu. Al llarg del cicle el centre informa els alumnes de manera suficient pel que fa 

a les possibilitats posteriors de promoció acadèmica i professional. 

S’ofereix informació orientativa de la progressió dels aprenentatges pel que fa a les 

unitats formatives iniciades i no finalitzades en el moment de la sessió de la junta 

d'avaluació. 

Com a resultat de l'acció tutorial i en finalitzar el cicle formatiu, cadascun dels alumnes 

hauria de disposar d'un informe personal d'orientació professional (IPOP) on 

s'identifiqui un itinerari formatiu posterior que permeti millorar la seva qualificació 

professional o acadèmica, o especialitzar-se en un àmbit que sigui del seu interès. 

Aquest informe l'elaboren els alumnes amb el suport i acompanyament del tutor o tutora 

i dels professors del centre. 

5.5.4. Curs d’accés a cicles formatius de grau superior 

5.5.4.1. Sessions d’avaluació al llarg del curs 

Es fa una avaluació ordinària cada trimestre de caràcter formatiu i formador i es lliuren 

les qualificacions corresponents. 

 

5.5.4.2. Avaluació final ordinària 

Es realitza una avaluació final ordinària al mes de maig. Cal obtenir un mínim de 4 

punts en cadascuna de les matèries per fer la mitjana. Si no hi ha cap matèria amb 

qualificació final inferior de 4, la qualificació de final de curs és la mitjana de les 

matèries. 

 

5.5.4.3. Avaluacions extraordinàries 

Es realitza una avaluació extraordinària al mes de setembre. Si un alumne no es presenta 

a la convocatòria de setembre, s'hi ha de fer constar "No presentat/ada" (NP) i no se li 
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pot fer la mitjana. Si no se supera el curs, es pot repetir una sola vegada, però sense 

reserva de plaça: l'alumne repetidor ha de participar en el procés ordinari de matrícula. 

 

5.5.5. Programes de formació i inserció 

5.5.5.1. Sessions d’avaluació al llarg del curs 

Es fa una avaluació ordinària cada trimestre de caràcter formatiu i formador i es lliuren 

les qualificacions corresponents. 

 

5.5.5.2. Avaluació final 

Es realitza una avaluació final ordinària al mes de juny. Per superar el programa de 

formació i inserció cal que la qualificació final del programa sigui igual a 5 o superior i 

que la qualificació de la Formació en Centres de Treball sigui "Apte/a". 
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6. L’organització 

6.1. Criteris que defineixen l’estructura organitzativa 

Les decisions sobre l’organització i el funcionament del centres s’ajusten als principis 

d’eficàcia i d’eficiència i s’orienten a garantir el dret a una educació de qualitat a tots els 

alumnes, en aplicació del projecte educatiu i dels objectius generals de l’educació. 

La coordinació del personal docent s’orienta, en el marc del projecte educatiu. L’estructura 

i funcions de què es doten els òrgans de coordinació docent estan al servei de l’assoliment, 

segons criteris d’eficiència i eficàcia, dels objectius definits en el projecte educatiu i 

quantificats en els seus indicadors de progrés. 

Les concrecions organitzatives busquen la major sistematització de les activitats del centre, 

la implicació de tot el personal en el treball en equip i afavorir el creixement dels nivells de 

motivació i de satisfacció. 

L’equip directiu ret comptes dels resultats de la gestió del personal destinat al centre i 

preparen propostes per millorar aquesta gestió, amb mesures que adeqüin l’estructura de la 

plantilla i de l’organització pròpia del centre a l’assoliment dels objectius fixats en aquest 

projecte educatiu. 

L'acompanyament personalitzat de l'alumne s'ha de considerar com un eix de la formació i, 

a tal efecte, s’implementen estratègies organitzatives que facin de l'orientació educativa 

una eina bàsica per atendre la diversitat de l’alumnat. 
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6.2. Organigrama 

ORGANIGRAMA COMPLERT 
 

EQUIP DIRECTIU COORDINADORS TUTORIES 
COMISSIÓ DE DIRECCIÓ  

 

6.3. Lideratge i equips de treball 

Existeix una estructura organitzativa de les diferents coordinacions i comissions que 

permet una distribució de les tasques a realitzar en el centre, l’intercanvi d’informació 

eficient i el lideratge de cadascun dels responsables. La rendició de comptes a l’equip 

directiu i l’avaluació dels resultats en un context de compromís amb la qualitat permet els 
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canvis en els equips de treball per tal de facilitar la millora contínua. Les coordinacions que 

realitzen reunions i treballs regularment són les següents, 

Comissió AMPA i direcció 

Comissió d’atenció a la diversitat 

Comissió de direcció 

Comissió de mobilitat formativa i cooperació internacional 

Comissió de qualitat i millora contínua 

Comissió d’estratègia digital 

Reunions de caps de departament i seminari 

Reunions de coordinació pedagògica 

Reunions de coordinació primària i secundària 

Reunions de departaments i seminaris 

Reunions d’equips docents 

Reunions de tutors 
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7. La inclusió 

7.1. Principis d’inclusió i coeducació 

El caràcter propi de l'escola pública comporta, entre altres aspectes, la definició de l'escola 

pública com a inclusiva. El centre promou la igualtat d'oportunitats de noies i nois; 

incorpora la perspectiva de gènere a l'acció educativa; preveu i gestiona comportaments i 

actituds discriminatoris per raó de gènere; potencia el reconeixement, la cooperació i el 

respecte mutu, i promou nous i millors models identitaris de masculinitat i de feminitat. 

Aquests principis, en desenvolupament del caràcter propi del centre, informa aquest 

projecte educatiu, amb la corresponent incidència en les programacions d'aula i en les 

activitats educatives. 

En el desenvolupament del procés educatiu el centre vetlla per garantir especialment: 

• La promoció d'un llenguatge verbal i gràfic que tracti equitativament ambdós sexes. 

• L'ús no sexista dels espais educatius del centre. 

• La utilització de llibres de text i materials didàctics i curriculars que promoguin un tracte 

equitatiu entre dones i homes. 

• La incorporació als continguts curriculars de la perspectiva de gènere, dels sabers de les 

dones al llarg de la història i de les tasques de cura envers les persones i els espais. 

La potenciació d'una educació afectiva i sexual que afavoreixi la construcció d'una 

sexualitat positiva i saludable. 

• L'orientació professional i acadèmica no estereotipada i sense discriminacions sexuals ni 

socials. 

• La gestió positiva de les situacions de conflicte vinculades a comportaments i actituds de 

caràcter sexista i d'orientació afectivosexual. 

7.2. L’acollida 

7.2.1. Pla d’acollida (*) 

El centre promou la integració de  tots els alumnes amb independència de les seves 

condicions personals, la seva llengua, cultura, condició social i origen, en benefici de la 

cohesió social. L’acolliment es basa en l’ús normal de la llengua catalana com a instrument 

de comunicació en un context multilingüe. El reconeixement d'aquest context multilingüe 

garanteix la igualtat d’oportunitats i el dret a la diferència de tots els alumnes. S’estableix 

un tractament de les llengües que doni resposta a la situació sociolingüística de l’alumnat, 

que vetlli per l’ús del català com a vehicle normal d’ensenyament i aprenentatge i com a 

llengua normal de relació en els diversos àmbits. 
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Es pretén disposar d’un marc suficient per: 

• Preveure l'acollida del professorat nou i la de les famílies que matriculen els seus fills per 

primera vegada en el centre i, especialment, la de les famílies de l’alumnat amb necessitats 

educatives específiques. 

• Fomentar l'educació intercultural en un marc de diàleg i convivència. 

• Promoure l'equitat a fi d'evitar qualsevol tipus de marginació. 

• Coordinar degudament les actuacions en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió 

social. 

• Coordinar degudament les actuacions per a l'atenció de l’alumnat amb necessitats 

educatives específiques. 

• Dissenyar i desenvolupar estratègies i actuacions orientades a la millora de la convivència 

i a la gestió positiva dels conflictes. 

• Promoure el treball i l'aprenentatge en xarxa amb els diferents ens educatius de l'entorn, 

amb la finalitat de compartir i desenvolupar un projecte educatiu comú. El centre vincula, 

si escau, els objectius i les actuacions del PEE al Projecte educatiu, al Projecte de direcció i 

a la Programació general anual, respectivament. 

• Aprofitar les iniciatives i recursos del Pla català d'esport a l'escola. 

• Promoure actuacions que afavoreixin en els alumnes el compromís cívic i el servei a la 

comunitat. 

 

7.3. La diversitat 

7.3.1. Criteris que orienten l’atenció a la diversitat 

L'atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat i l'objectiu d'assolir les 

competències que els permetin el desenvolupament personal i escolar és un principi que es 

té present en l'organització de l'activitat docent, en la pràctica professional del professorat 

i, de manera molt especial, en l'acció orientadora i tutorial. 

7.3.2. Pla d’atenció a la diversitat (*) 

Veure annex 4. 
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8. La convivència 

8.1. Valors i objectius per a l’aprenentatge de la convivència 

Els alumnes tenen el deure de  respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi 

del centre. L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu. 

La tutoria, el servei de mediació i la comissió de convivència promouen la convivència. 

8.2. Pla de convivència (*) 

El centre gestiona les situacions potencialment conflictives tenint en compte els criteris 

pedagògics d’aquest projecte educatiu en el marc del que estableix el títol III de la Llei 

d'educació. Es compte també amb l'assessorament dels professionals dels serveis educatius 

i de la Inspecció d'Educació. El Pla de convivència és un document viu, d’acord amb els 

principis del projecte educatiu de centre i del seu saber fer quotidià. És per això que la seva 

elaboració no respon a terminis concrets sinó a la necessitat percebuda col·lectivament 

amb tota la comunitat educativa. 

El Pla de convivència reflecteix les accions que es desenvolupen per capacitar tots els 

alumnes i la resta de la comunitat educativa per a la vida en comú i la gestió positiva de 

conflictes. Totes les accions del Pla de convivència adreçades a la millora de la 

convivència s’aborden des de tres nivells diferents (valors i actituds, resolució de conflictes 

i marc organitzatiu) i adreçades a tres àmbits d’intervenció (aula, centre o entorn), amb el 

benentès que la permeabilitat entre aquests àmbits afavoreix la transferència 

d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals. El centre disposa de 

mecanismes que estableix a l’hora de resoldre els conflictes que es produeixen en el centre 

i així crear una atmosfera segura i saludable. 
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9. L’orientació i la tutoria 

9.1. Objectius de l’orientació i seguiment de l'alumne 

L'acompanyament personalitzat de l'alumne s'ha de considerar com un eix de la formació i, 

a tal efecte, s’implementen estratègies organitzatives que facin de l'orientació educativa 

una eina bàsica per atendre la diversitat de l’alumnat. 

El control de l’assistència, el rendiment de l’alumnat i la comunicació amb les famílies són 

requisits dels principals grups d’interès del centre. 

9.2. Pla d’acció tutorial (*) 

Es concreten els aspectes organitzatius i funcionals de l’acció tutorial, així com els 

procediments de seguiment i d’avaluació, que esdevenen el referent per a la coordinació 

del professorat i per al desenvolupament de l’acció educativa. L'acció tutorial té en compte 

el conjunt de l'etapa educativa de què es tracti. 

9.3. Formació en centres de treball (FP) 

La formació en centres de treball està definit en el sistema de la gestió de la qualitat del 

centre. 
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10. La participació en projectes i programes del 

Departament d’Ensenyament 

10.1 Projecte de qualitat i millora contínua.  

El Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMQ) per a la millora de la qualitat dels 

centres educatius, es desenvolupa vers els  cicles formatius del centre, a través de cursos i 

seminaris específics, de jornades d’intercanvi d’experiències i, sobretot, de l’agrupació 

dels centres en xarxes de treball, organitzades en nivells, amb l’objectiu de donar-se suport 

mútuament i compartir experiències, metodologies i noves eines de gestió i millora.  

10.2 Programa de suport a l’FP DUAL.  

La proposta de formació dual a Catalunya, regulada per la resolució ENS/1204/2012, de 25 

de maig, ofereix un nou model de formació professional en alternança que s’està 

consolidant progressivament.  

La formació dual ha obert nous àmbits de cooperació entre els centres educatius i els 

centres de treball i entre el professorat i l’alumnat i el personal de les empreses, repartint  

la  responsabilitat en la formació de futurs professionals i adequant la formació a les 

necessitats reals de les empreses, millorant la capacitació professional de l’alumnat. 

 L’Institut Domènech i Montaner,  participa activament en aquesta modalitat formativa, 

organitzant i coordinant la formació entre el centre i l’empresa, la qualitat dels 

aprenentatges assolits pels alumnes, i el seu seguiment i avaluació, la capacitació dels 

tutors de les empreses i la relació i la coordinació entre els tutors de l’empresa i del centre 

educatiu.  

Participem en la xarxa de centres DUAL, composta per aquells centres que estan 

desenvolupant projectes d’FP dual.  

10.3 Programa de Mobilitat Formativa i Cooperació Europea i 

Internacional en els Ensenyaments Professionals. 

Programes internacionals de cicles formatius. 

L’Institut Domènech i Montaner  participa en programes internacionals com són els 

Erasmus + i eTwinning.   La visió del centre està enfocada a globalitzar l’oferta 

formativa de l’alumnat de cicles formatius i donar la possibilitat de formar-se en països 

estrangers de la Unió Europea.      Per aconseguir aquest objectius de fer una oferta 

formativa àmplia que satisfaci a tots els alumnes interessats que compleixin els requisits 

desitjats, compta amb eines de recerca de socis com etwinning i també com la XarxaFP 

de la ciutat. El curs docent 2014-2015 s’efectuà una mobilitat, com a representació de la 

ciutat, a Viborg (Dinamarca). També forma part de la Xarxa 5 de la Generalitat de 

Catalunya per a millorar en l’elaboració i gestió dels projectes educatius. A nivell de 
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centre cal  molta comunicació  amb la direcció i a la vegada amb els departaments que 

desenvolupen aquest projectes. Per a  mantenir aquesta comunicació i gestió dels 

projectes internacionals es compta amb una comissió en mobilitat internacional que està 

formada per representants de la direcció i dels departaments afectats. 

La missió de la coordinació de mobilitat internacional es trobar i facilitar la tasca de 

recerca i desenvolupament dels projectes internacionals de cicles formatius del nostre 

centre educatiu i vetllar per a que l’experiència sigui favorable per a tots els membres 

del projecte.  

Erasmus + 

Erasmus + VET. 

El centre compta amb un soci de la família de manteniment a França per a poder donar 

formació en centres de treball a Alemanya. En els propers anys s’espera aconseguir 

tenir un ventall de socis per a satisfer les necessitats de totes les famílies professionals 

del centre i d’aquesta manera millorar molts aspectes educatius dels cicles formatius 

com: l’aprenentatge i ús de les llengües estrangeres de l’alumnat de cicles formatius i 

del personal docent que els imparteix. 

Eramus + Higher School (carta ECHE). 

Com a desafiament del centre també es pretén aconseguir la carta ECHE que ens 

permetria accedir als projectes ERAMUS + d’estudis superiors amb molta més facilitat i 

donaria un cert prestigi com a centre de formació professional d’estudis superiors. 

Tenim com a handicap que la beca i l’estada a l’estranger és molt més llarga i això 

dificulta la incorporació de socis, encara que també es treballa per a poder donar sortida 

a les necessitats educatives dels nostres alumnes i fer aquest centre capdavanter en 

cicles formatius industrials.   

10.4 Programa InnovaFP.  

El programa InnovaFP cerca l’actualització de coneixements a la formació professional 

i la cooperació amb les empreses i altres organitzacions de l’entorn, mitjançant la 

col·laboració en el desenvolupament de projectes d’innovació i transferència de 

coneixement. Participant en aquest programa volem potenciar i incrementar els vincles 

entre la formació professional del nostre centre i les empreses, mitjançant la 

col·laboració en el desenvolupament de projectes d’innovació i transferència de 

coneixement per tal de mantenir actualitzats els coneixements del professorat, millorar 

la qualitat de la capacitació de l’alumnat dels cicles formatius i contribuir a augmentar 

la competitivitat de les empreses i altres organitzacions.  
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10.5 Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els 

ensenyaments professionals: Xarxa d’emprenedoria.  

L’Institut Domènech i Montaner forma part de la xarxa de centres educatius de 

Catalunya que imparteixen ensenyaments professionals, en la que a través de diferents 

sessions,  coordinades  per un assessor/dinamitzador, es comparteixen estratègies i 

experiències d’emprenedoria, amb la finalitat d’impulsar  les capacitats emprenedores i 

la creació d’empreses. 

El centre aposta decididament per l'emprenedoria respectuosa amb criteris responsables 

en els àmbits econòmic, social i ambiental, establint els següents objectius i estratègies 

metodològiques: 

a) Objectius  

-Potenciar les competències emprenedores: la creativitat constructiva,  el 

compromís, el treball en equip,  l’autoconfiança, l’aprenentatge dels errors,  la 

perseverança per trobar noves solucions i generar transformacions; són  

capacitats requerides per al desenvolupament personal, social  i  professional 

dins d’una empresa ( intraprenedoria), o per a la creació de la pròpia empresa. 

-Propiciar  el contacte amb les entitats de suport a l’ocupació, l’emprenedoria,  

la intraprenedoria i la creació d’empreses, així com  amb empreses de 

proximitat. 

-Impulsar la iniciativa emprenedora  i la creació d’empreses. 

b) Actuacions:  

- Jornades d’Ocupació i Emprenedoria 

 

Són unes jornades consistents en el desplegament d’activitats dins de l’institut, 

com  tallers de l’Oficina Jove del Baix Camp,  xerrades informatives del Servei 

d’Ocupació de Catalunya,  ponències d’emprenedors, visites  al  viver 

d’empreses de Reus i empreses.  

 

-El Projecte I+DiM 

 

És un projecte col.lectiu que consisteix en la ideació i desenvolupament d’un 

nou producte, en resposta a una necessitat o oportunitat detectada a l’entorn. 

S’aplica  mitjançant la coordinació del MP d’Empresa i Iniciativa Emprenedora i  

MPs de les families professionals. 

 

 

-I altres activitats, esdeveniments de foment i suport a l’emprenedoria .  

 

La coordinació d’emprenedoria publicarà cada curs,  el programa propi de centre 

que contindrà els objectius i actuacions:  l’Emprèn DiM.  
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10.6 Programa d’assessorament professional a les persones i les 

empreses.  

El Centre ofereix el servei d’assessorament en la formació professional del sistema 

educatiu les persones consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats 

i les expectatives professionals de les persones que el sol·liciten, i la valoració i la 

recomanació de les ofertes formatives, amb les seves variants, que millor s’adaptin al 

seu perfil i interessos. 

10.7 Programa #aquiproubullying de prevenció, detecció i 

intervenció enfront de l'assetjament entre iguals 

El programa #aquíproubullying posa a l’abast dels centres la formació, estratègies i 
recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció 
davant l’assetjament amb la participació de tota la comunitat escolar, especialment de 
l’alumnat qui actuarà com observador i agent actiu i compromès en la lluita contra 
l’assetjament alhora que adquireix les actituds i els valors propis de la competència 
social i ciutadana. 

Els objectius específics d’aquest programa en el nostre centre són els següents. 

1. Millorar i reforçar els programes i mecanismes encarregats de prevenir i 

erradicar l’assetjament entre iguals que ja estiguin en funcionament. 

2. Crear els programes institucionals necessaris adreçats a la prevenció, detecció, i 

erradicació de l’assetjament entre iguals que contemplin la participació activa 

de l’alumnat. 

3. Organitzar i desenvolupar accions formatives, com el Servei comunitari de 

Guaites, i activitats de sensibilització adreçades al conjunt de la comunitat 

educativa. 

4. Crear un equip plural de referència encarregat de coordinar i seguir el 

desenvolupament dels programes de prevenció i erradicació de l’assetjament 

entre iguals.  

5. Fer ús dels canals de comunicació propis per informar i difondre activitats i 

iniciatives en relació a la prevenció de l’assetjament entre iguals.  

6. Incorporar elements d’innovació educativa en la pràctica docent en relació al 

tractament de l’assetjament entre iguals i foment de la convivència dins i fora 

de l’aula.  

7. Formar al claustre en el coneixement i ús dels protocols per a la millora de la 

convivència del Departament d’Educació.  
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8. Generar accions de sensibilització en diades i/o jornades assenyalades que 
promoguin el treball sobre la prevenció de l’assetjament entre iguals i la gestió 
positiva dels conflictes. 

9. Teixir llaços de col·laboració amb l’AMPA en aquelles qüestions relacionades 
amb la convivència i la prevenció de l’assetjament entre iguals. 

Els indicadors i evidències que s’utilitzaran en aquest programa seran els següents. 

INDICADORS EVIDÈNCIES 

1.1 Nombre de programes de prevenció i 
gestió de l’assetjament. 
1.2 Participació de l’Orientadora del centre en 
el programa #aquiproubullying. 

1.1.1 Memòria dels programes de 
prevenció i gestió de l’assetjament. 
1.2.1 Inclusió de l’Orientadora del 
centre en el grup de referència del 
programa #aquiproubullying. 

2.1 Nombre de programes de prevenció i 
gestió de l’assetjament. 

2.1.1 Inclusió dels programes de 
prevenció i gestió de l’assetjament en 
els documents de centre. 

3.1 Nombre d’accions formatives adreçades a 
l’alumnat. 
3.2 Nombre d’accions de sensibilització 
adreçades a la comunitat educativa. 

3.1.1 Sessions i activitats a l’aula 
dirigits a l’alumnat Guaita de 3r d’ESO. 
3.1.2 Programació de la matèria. 
3.2.1 Notícies a les xarxes socials i/o 
pàgina web del centre. 

4.1 Creació de l’equip de referència que 
coordini i faci seguiment del programa 
#aquiproubullying al centre. 

4.1.1 Correu de convocatòria de la 
reunió. 
4.1.2 Acta de la reunió. 

5.1 Nombre d’accions  adreçades a informar i 
difondre iniciatives amb relació a la prevenció 
de l’assetjament entre iguals.  

5.1.1 Correus electrònics enviats al 
claustre. 
5.1.2 Actuacions fetes a partir d’espais 
digitals propis del centre. 

6.1 Creació d’un grup de Guaites que 
incorpori formació a l’aula per a tot l’alumnat 
de 3r d’ESO 

6.1.1 Sessions i activitats a l’aula 
dirigits a l’alumnat Guaita de 3r d’ESO. 
6.1.2 Programació de la matèria. 

7.1 Nombre d’accions orientades a informar 
el claustre dels procediments per a la millora 
de la convivència. 

7.1.1 Correus electrònics enviats al 
claustre. 
7.1.2 Actuacions fetes a partir d’espais 
digitals propis del centre. 

8.1 Nombre d’accions de sensibilització. 8.1.1 Notícies a les xarxes socials i/o 
pàgina web del centre. 
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9.1 Nombre de reunions on part de l’ordre del 
dia sigui parlar de la convivència en el centre. 

9.1.1 Actes de les diverses reunions. 

 

10.8 Programa escoles verdes. Educació per la sostenibilitat. 

El centre vol avançar en l’educació per la sostenibilitat en tots els estudis. Per impulsar 

aquest objectiu s’ha incorporat al programa Escoles Verdes i ha desenvolupat un Pla 

d’Educació per a la Sostenibilitat a partir dels resultats del treball de l’anàlisi inicial i la 

diagnosi del centre del grup impulsor. La meta definida en el pla és que tota la 

comunitat educativa de l’institut (alumnes, docents, PAS, famílies, ...) tinguem cura de 

la Natura, de les persones i del nostre entorn, siguem conscients de la crisi sistèmica 

(ambiental, climàtica, social, econòmica,...) en què ens trobem, siguem capaços 

d’analitzar amb rigor les seves causes, i vulguem participar en la recerca col·laborativa 

de solucions. 

Els objectius estratègics del pla són els següents.  

CONTEXT Currículum 

OE1. Introduir l’Educació per la Sostenibilitat i la Transició Ecosocial (SiTE) a les 
activitats docents 

CONTEXT Gestió sostenible 

OE2. Vetllar pel consum energètic i realitzar una gestió sostenible de l’Institut 

CONTEXT Organització i participació 

OE3. Fomentar la participació de l’alumnat, professorat, PAS i famílies en 
activitats relacionades amb la Sostenibilitat i la Transició Ecosocial (SiTE) 

CONTEXT implicació en l’entorn 

OE4. Establir aliances i col·laboracions amb entitats de l’entorn 

Documents de gestió educativa 

OE5. Especificar l’Educació per la Sostenibilitat i les seves línies estratègiques 
als documents de gestió educativa del centre (PEC, projecte de direcció i PGA) 

 

Cultura de centre en relació amb l’educació amb la sostenibilitat 

OE6. Difondre i comunicar les accions que es realitzen a l’institut en l’àmbit de 
l’Educació per la Sostenibilitat i la Transició Ecosocial. 
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11. La participació 

11.1. Mecanismes de participació 

La comunitat escolar està integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, personal 
docent, altres professionals d'atenció educativa que intervenen en el procés 
d'ensenyament en el centre, personal d'administració i serveis del centre,  la 
representació municipal i la representació del nostre entorn empresarial. 
La participació de totes elles contribueix a l’assoliment dels objectius d’aquest 
projecte. 
 

11.2. Òrgans de participació 

Els òrgans de govern i coordinació i de participació estan descrits en les normes 
d’organització i funcionament del centre (NOFC). 
El consell escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del 
centre. 
El claustre de professors 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. 
El consell de delegats és l’òrgan de participació de l’alumnat  
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12. L’avaluació interna 

L’avaluació té per finalitat contribuir a la millora de la qualitat del servei que presta el 

centre i té com a referència l’assoliment de les competències de l’alumnat. D’acord amb 

les característiques del context en què es desenvolupa l’acció educativa, l’avaluació 

relaciona els resultats educatius amb els processos d’ensenyament i aprenentatge, els 

recursos i la seva gestió, els objectius del centre i els indicadors de progrés d’aquest 

projecte educatiu. 

L’autoavaluació dels centres té caràcter continu. La programació general anual del centre 

en concreta, per a cada curs escolar, els indicadors d’avaluació corresponents. Aquesta 

concreció es fa a partir dels indicadors que consten en el projecte de direcció, i d’acord 

amb els indicadors del projecte educatiu. 

L’avaluació del centre ha de permetre revisar el projecte educatiu i les concrecions 

curriculars que conté, així com aquells altres documents que precisen l’estructura i 

organització del centre i el projecte de direcció. 

L’avaluació de resultats o de rendiments educatius del centre té en compte la pràctica 

inclusiva i incorpora, entre altres elements, les avaluacions de les competències bàsiques 

assolides per l’alumnat; el resultat de les avaluacions externes d’alumnat, especialment les 

referides a la finalització de cada etapa educativa, i les dades relatives al context 

socioeducatiu i a l’abandonament escolar. 

 

12.1. Indicadors de progrés 

1. Índex d'alumnes amb resultats de la prova de competències situats en la franja 

baixa: Prova de 4t d'ESO. 

2. Índex d'alumnes amb resultats de la prova de competències situats en la franja 

alta: Prova de 4t d'ESO. 

3. ESO: graduació 

4. % d’alumnes que, en finalitzar l’ensenyament obligatori, assoleixen el nivell B1 

del Marc europeu de referència per a les llengües en la primera llengua 

estrangera. 

5. Rendiment acadèmic del Batxillerat. 

6. Resultats CFGM : Graduació 

7. Rendiment acadèmic de l'ESO 

8. Resultats CFGM: Absentisme de l'alumnat superior al 10%. 

9. % de valoracions molt positives de la comissió de convivència, servei de 

mediació i programa de prevenció de l’assetjament #aquiproubullying. 

10. Creació del grup impulsor en coeducació. 

11. Existència d’una definició d’objectius per part del grup impulsor en coeducació. 

12. ESO: índex d'abandonament d'estudis. 

13. Batxillerat: índex d'abandonament d'estudis. 

14. Resultats CFGM: Abandonament. 
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15. Resultats CFGS: Abandonament. 

16. Nombre de projectes d’innovació en que es participa. 

17. % d’àrees i divisions implicades en els projectes d’innovació pedagògica. 

18. % d’accions realitzades amb metodologies innovadores. 

19. % d’escoles que assisteixen a les reunions de la xarxa amb escoles adscrites. 

20. % de revisió i actualització del PEC i NOFC respecte l’aplicació de noves 

metodologies a l’ESO i el batxillerat, les noves orientacions en els cicles 

formatius i la formació dual i el desenvolupament de l’Estratègia Digital de 

centre. 

21. % de comissions i consells on assisteixen membres dels col·lectius d’alumnes, 

famílies i administració educativa que en formen part. 

22. % de participació en les enquestes dels diferents sectors. 

23. % de docents que són responsables de coordinacions i projectes del centre. 

24. % de valoració positiva de la comissió d’emprenedoria. 

25. Índex de mobilitat del professorat del centre. 

26. Valoració de la pàgina web per part de la comissió d’estratègia digital. 

27. % de valoració positiva en la disponibilitat d’espais necessaris dels 

departaments. 

28. Context CF: Demanda. 

29. Nombre de projectes i convenis participats amb administracions i empreses. 

30. % de valoració positiva de la comissió d’estratègia digital. 
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13. La projecció externa i l’atenció a l’usuari 

13.1. Principis de servei i atenció al públic 

13.1.1.   La relació amb les famílies 

Les mares, els pares o els tutors de l’alumnat seran informats sobre el projecte educatiu i 

l’hauran de respectar així com el caràcter propi del centre. Tenen el dret i el deure de 

participar activament en l’educació de llurs fills, el deure de contribuir a la convivència 

entre tots els membres de la comunitat escolar i el dret de participar en la vida del centre 

per mitjà del consell escolar i dels altres instruments de què es dotin el centres en exercici 

de llur autonomia. 

Els criteris generals d'avaluació que es concreten en aquest projecte educatiu, i els que 

s'aplicaran en l'avaluació dels aprenentatges i per decidir si l'alumne passa de curs, són 

públics i el centre informa les famílies i els alumnes. Específicament, cada família i cada 

alumne han de tenir clar què s'espera que faci i assoleixi l'alumne. Aquesta informació junt 

amb la del rendiment escolar ha de fer possible el seu compromís i el de la família en el 

procés d'aprenentatge. 

 

13.2 Relacions amb institucions públiques 

El centre participa de reunions regulars amb la regidoria d’Ensenyament i Política 

lingüística compartides amb altres centre de secundària de la ciutat. 

El consell escolar del centre té un membre representant del món empresarial nomenant a 

proposta de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus. 

L’institut és patró del Patronat Fundació Formació Professional - Empresa amb els altres 

centres que imparteixen estudis professionals i amb la Cambra de Comerç, Indústria i 

Navegació de Reus. 

 

13.3 Relacions amb altres centres escolars 

13.3.1. Adscripció. Coordinació primària – secundària 

Amb la finalitat d’ordenar el procés d’escolarització i facilitar la continuïtat educativa és 

treballarà amb els centres educatius adscrits de primària de manera regular per compartir 

els objectius dels respectius projectes educatius en el marc de la coordinació entre primària 

i secundària. Es promourà la coordinació entre els projectes educatius amb els centres que 

imparteixen etapes successives a un mateix grup d’alumnes 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Lluís Domènech i Montaner 

  PEC   
Projecte educatiu de centre 

 

  
 Versió 

: 

2.0 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès. 

Elaborat per: Director Data:28.06.22 Revisat: Claustre Data: 30.06.22 

Entrada en 

vigor: 

01.09.22 Nom del document: PEC Pàgina: 56 de 227 

 

13.3.2. Projectes Inter centres 

El centre té acords per fomentar projectes d’intercanvi basats en l’aprenentatge de llengües 

fonamentalment. Els l’aprovació i el seu seguiment són responsabilitat de la direcció. El 

consell de direcció informa i valora les propostes de la direcció. S’informa al claustre i el 

consell escolar de les propostes de nous projectes i el seguiment dels existents. Les 

propostes que es formulin pel claustre i el consell escolar seran valorades per la direcció 

per tal de ser incorporades als projectes. Es realitza projectes d’intercanvi  regular amb 

diversos centres i institucions. 

1r ESO  

2n ESO 

3r ESO 

4t ESO 

Cicles formatius 

13.4. Relacions amb empreses 

El centre té un conveni amb APEMTA, Associació Provincial d'Empresaris del metall 

de Tarragona, per tal de realitzar l’ensenyament dual del CFGS Programació de la 

producció de la fabricació mecànica. 

Per tal realitzar la FCT dels diferents cicles formatius el centre té una relació regular 

amb un ampli nombre d’empreses dels diferents sectors. 

13.6. Premis i concursos 

El centre participa regularment en premis i concursos vinculats a les diferents matèries i 

estudis. 

 

13.7. El pla de comunicació (*) 

El centre disposa d’un pla de comunicació per tenir un registre de les diferents accions 

empreses  des del centre , i que ens són útils tant  per  comunicar-nos a nivell intern (equip 

directiu, equip docent, AMPA...), com a nivell extern , amb les famílies, grups d’interès i 

altres entitats , relacionades d’ una manera o d’una altra amb la nostra tasca. No ens 

prenem l’elaboració d’aquest Pla com  una obligació, sinó que ho entenem com una 

necessitat, una manera de fer saber les eines que emprem per relacionar-nos i difondre 

informació, dins i fora del centre.  
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Annex I. Projecte lingüístic del centre 
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Mecanismes per aprovar, modificar i donar a conèixer el 

projecte lingüístic de centre 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) és un dels documents que formen part del 
Projecte Educatiu de centre (PEC) i, per tant, s’ha d’aprovar per  majoria absoluta del 
Consell Escolar.  

El Centre donarà a conèixer a tots els membres de la comunitat educativa el Projecte 
Lingüístic. Així, posarà un exemplar a disposició de cada membre del Claustre de 
Professorat, un altre a disposició de cada membre del Consell Escolar i un altre a 
disposició de cada membre del personal no docent. També hi haurà un exemplar a 
Direcció a disposició de l’alumnat.  

El PLC, que forma part del Projecte Educatiu de Centre, és un document dinàmic que 
s’ha d’anar adaptant als canvis que es puguin produir en el sistema educatiu, l’entorn 
social, etc. En aquest sentit és un document susceptible d’ésser modificat, però 
també ha de tenir una voluntat de permanència i estabilitat en el temps.  

Per fer qualsevol modificació cal que s’esdevingui algun dels requisits següents:  

 Que hi hagi un canvi en la normativa del Departament d’Ensenyament.  

 Que algun sector de la comunitat educativa proposi alguna modificació. En 
aquest supòsit s’hauran de donar les condicions següents:  

 

1. Els representants en Consell Escolar del professorat, del   personal no 
docent, dels pares i mares, de l’alumnat o del municipi faran la proposta a 
través del Consell Escolar. Perquè la modificació sigui acceptada cal el vot 
favorable de la majoria absoluta del Consell Escolar.  

2. El Claustre de Professorat, com a òrgan col·legiat de coordinació, pot fer 
propostes de modificació del PLC al Consell Escolar a través del seu President. 
Per tal que aquestes propostes arribin a aquest òrgan, cal que una majoria 
absoluta del Claustre aprovi la proposta en sessió extraordinària i amb aquest 
punt com a únic punt de l’ordre del dia 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Presentació del document 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’INS Domènech i Montaner, document que forma 
part del PEC, recull, de forma organitzada, els acords que ha elaborat tota la comunitat 
educativa sobre les propostes educatives per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les 
llengües i la comunicació, i actualitza les directrius de l’anterior projecte lingüístic, de 2008, 
d’acord amb les importants transformacions socials. 

El PLC ha de possibilitar al Centre gestionar el procés de tractament del català com a 
llengua vehicular i d’aprenentatge, articular els aspectes referents al tractament de les 
llengües curriculars, organitzar els intercanvis, les estades i la interrelació dels nostres 
alumnes amb alumnes de llengües estrangeres i alhora fer de la llengua catalana  
instrument imprescindible per a la cohesió social. 

El marc normatiu que serveix de base per a l’elaboració d’aquest PLC és el següent:  

a) Estatut d’Autonomia de Catalunya, 18 de juny de 2006.  

b) Decret 143/2007, de 26 de juny. En el capítol 1, article 4, es refereix a la 
llengua catalana com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilingüe.  

c) Decret 142/2008, de 15 de juliol,  d’ordenació dels ensenyaments del 
batxillerat.  

d) Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC).  

e) Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

f) Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació 
professional inicial. 

g) Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 
educativa (LOMCE). 

 

 Article 6.2. de  l’Estatut d’Autonomia:  

“El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, (...). Totes les persones 
tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i 
el deure de conèixerles...”  

Article 4 del Decret 143/2007: 

“4.1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a llengua 
vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge i en les activitats internes i externes de la 
comunitat educativa: activitats orals i escrites de l'alumnat i del professorat, exposicions del 
professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d'aprenentatge i d'avaluació, i 
comunicacions amb les famílies.  
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4.2. L'objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe és aconseguir que tot l'alumnat 
assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar l'educació obligatòria, de manera 
que pugui utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i pugui 
comprendre i emetre missatges orals i escrits en les llengües estrangeres que el centre hagi 
determinat en el projecte educatiu. 

Durant l'educació secundària es farà un tractament metodològic de les dues llengües 
oficials tenint en compte el context sociolingüístic, per garantir el coneixement de les dues 
llengües per part de tot l'alumnat, independentment de les llengües familiars.  

D'acord amb el projecte lingüístic, els centres podran impartir continguts d'àrees no 
lingüístiques en una llengua estrangera. En cap cas els requisits d'admissió d'alumnes als 
centres que imparteixin continguts d'àrees no lingüístiques en una llengua estrangera 
podran ser diferents per aquesta raó.  

4.3. Tots els centres han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic 
propi, en què adaptaran aquests principis generals i la normativa a la realitat 
sociolingüística de l'entorn i al mateix temps hi garantiran la continuïtat i la coherència de 
l'ensenyament de les llengües estrangeres iniciades a primària. 

4.4. El projecte lingüístic establirà pautes d'ús de la llengua catalana per a totes les persones 
membres de la comunitat educativa i garantirà que les comunicacions del centre siguin en 
aquesta llengua. Aquestes pautes d'ús han de possibilitar, alhora, adquirir eines i recursos 
per a implementar canvis per a l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric. Tanmateix, 
s'arbitraran mesures de traducció per al període d'acollida de les famílies.  

4.5. En el projecte educatiu els centres preveuran l'acollida personalitzada de l'alumnat 
nouvingut. En el projecte lingüístic es fixaran criteris perquè aquest alumnat pugui 
continuar, o iniciar si escau, el procés d'aprenentatge de la llengua catalana i de la llengua 
castellana.  

4.6. Per l'alumnat nouvingut, s'implementaran programes lingüístics d'immersió en llengua 
catalana amb la finalitat d'intensificarne l'aprenentatge i garantirne el coneixement.”  

Apartats 3-4 de l’article 4 del Decret 142/ 2008 a:  

“3. Les administracions educatives poden autoritzar que una part de les matèries del 
currículum s'imparteixin en llengües estrangeres sense que això comporti modificar els 
aspectes bàsics del currículum regulats en aquest Decret. En aquest cas, han de procurar 
que al llarg de tots dos cursos l'alumnat adquireixi la terminologia bàsica de les matèries en 
ambdues llengües.  

4. Els centres que imparteixen una part de les matèries del currículum en llengües 
estrangeres han d'aplicar, en tot cas, els criteris per a l'admissió de l'alumnat que estableix 
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els quals no poden incloure requisits 
lingüístics.  

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació estableix al títol 2, articles del 9 al 18, el règim 
lingüístic del sistema educatiu de Catalunya.  
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El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, en el seu Títol 1, 
capítol 1, article 5è, es refereix al contingut del Projecte Lingüístic de Centre.  

El nou context sociolingüístic, juntament amb el nou marc legislatiu, fan necessària 
l’actualització del  projecte lingüístic, que ha estat consensuat pel Claustre de Professorat 
del Centre i aprovat pel Consell Escolar. Com a tal, és un instrument que vincula famílies, 
alumnat, professorat i personal de l’Institut respecte a l’objectiu comú de fer efectiu 
l’aprenentatge de les diferents llengües al Centre. La revisió que se’n faci –periòdica– es 
recollirà en la programació anual de centre per tal d’avaluarla en la memòria anual, 
procurant –la direcció– donarne coneixement i informació a tota la comunitat educativa. 

 

2. Context sociolingüístic 

2.1. Alumnat 

La llengua materna majoritària de l’alumnat que s’incorpora a l’ESO és el català. Pel que fa 
al batxillerat, la majoria de l’alumnat és ja alumnat del Centre, tot i que cada curs se 
n’incorporen  de nous. En general, el català  també és la llengua habitual de relació.  

L’INS Domènech i Montaner  ofereix quatre cicles formatius de grau mitjà,  tres de grau 
superior, el curs d’accés a grau superior (CAS), i dos programes de qualificació professional 
inicial. Només   la meitat dels estudiants utilitzen el català com a llengua de comunicació 
habitual.  

2.2. Entorn 

L’Institut està situat a la part nord de Reus, prop de la carretera de Castellvell del Camp. 
L’alumnat d’ESO prové de les escoles adscrites de Reus i de l’escola de Castellvell, també 
adscrita. En l’actual context econòmic, els alumnes nouvinguts han disminuït força, i 
segueixen el Pla d’Acollida del Centre. 

Tot i que la gran majoria de l’alumnat de cicles, el CAS i els de qualificació professional són 
nascuts a Catalunya, al voltant d’una cinquena part de les seves famílies és d’origen 
sudamericà o magrebí i, en general, ofereixen força reticències a parlar i escriure en català. 

 

3. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 

3.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència  

3.1.1. El català, vehicle de comunicació 

El català és la llengua vehicular de totes les activitats del nostre Institut, tant acadèmiques 
com administratives, i és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones que hi estan 
implicades. Les intervencions i col·laboracions externes que en moments determinats es 
puguin produir també utilitzaran la llengua catalana com a mitjà de comunicació. 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Lluís Domènech i Montaner 

  PEC   
Projecte educatiu de centre 

 

  
 Versió 

: 

2.0 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès. 

Elaborat per: Director Data:28.06.22 Revisat: Claustre Data: 30.06.22 

Entrada en 

vigor: 

01.09.22 Nom del document: PEC Pàgina: 65 de 227 

 

3.1.2. El català, eina de convivència  

L’ús de la llengua catalana no queda restringit en l’àmbit d’ensenyament-aprenentatge i en 
l’administratiu sinó que s’estén a qualsevol activitat comunicativa quotidiana en tots els 
àmbits de convivència i relació. El Centre vetllarà perquè tota la informació externa que 
faci pública, o la procedent de l’AMPA, sigui correcta.  

 

3.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana  

3.2.1. Llengua oral  

Cada docent imparteix les classes en català d’acord amb la seva varietat dialectal, natural o 
apresa,  tenint en compte l’estàndard oral, i aquesta diversitat és viscuda per la nostra 
comunitat educativa com una fortalesa  per al coneixement de la llengua. 

La llengua oral és fonamental: cal parlar, escoltar, exposar i dialogar per aprendre. Un bon 
domini de l’expressió oral és bàsic per ser ciutadans  preparats per saber expressar de 
forma raonada i coherent les pròpies opinions. En conseqüència, el professorat de totes  
les àrees demanarà als alumnes  intervencions orals preparades, que incloguin diferents 
tipologies textuals, d’acord amb els models treballats i, alhora, vetllarà perquè siguin 
escoltades de forma analítica. A més de controlar  la dicció, el to i el ritme, aprendre a 
parlar també vol dir controlar l’actitud del cos, el gest, el to i la mirada. La interacció i la 
mediació són dos processos relativament nous en el camp de l’ensenyament com a vies de 
construcció de coneixement. De vegades, les diferències culturals i les deficiències 
cognitives aconsellaran una dinàmica de grup reduït. 

 

3.2.2. Llengua escrita  

L’aprenentatge de la llengua escrita seguirà l'enfocament metodològic que proposa el 
currículum. L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu formar  lectors i 
escriptors competents. La lectura, amb tota la seva potencialitat (coneixements lingüístics, 
esperit crític, desenvolupament de la imaginació, gust pel coneixement i la bellesa, 
descoberta dels propis sentiments…) ha de liderar el procés d’ensenyament-aprenentatge. 
L’ensenyant ha de mostrar els diferents objectius lectors: recerca d’informació, 
consolidació de coneixements, revisió i millora d’un escrit, presa de decisions, gaudi…  

Actualment, saber llegir i escriure significa també dominar competències tecnològiques 
d’informació i comunicació: selecció d’informació pertinent, comprensió i integració de la 
informació en la lectura hipertextual, interpretació de missatges construïts amb una gran 
varietat de llenguatges, valoració de la qualitat i de la fiabilitat de les informacions, i 
producció de missatges nous d’una manera ètica. El professorat de totes les àrees 
proposarà activitats concretes de lectura i producció de textos a la xarxa. 
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3.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita  

El procés d’ensenyament-aprenentatge de llegir-comprendre-parlar-escriure, complex, 
exigeix esforç personal, silenci, concentració, i també soledat. El professorat ha de ser 
conscient que els alumnes estan immersos en un món en el qual la imatge s’imposa com a 
via principal d’accés al coneixement, l’allau d’informació bloqueja el coneixement i el ritme 
vertiginós provoca la superficialitat. 

Les activitats proposades al llarg de la vida escolar han de permetre a l’alumnat 
desenvolupar les capacitats lingüístiques necessàries que afavoreixin la seva inserció social, 
laboral, afectiva i personal, garantint el principi d’equitat i buscant el de l’excel·lència.  El 
plantejament integrat de les quatre habilitats, compartit per tot el professorat, comença 
per relacionar de forma recíproca la llengua oral i l'escrita com a suport per analitzar, 
reflexionar i millorar cada habilitat.  

 

3.2.4. La llengua en les diverses àrees 

Les diferents disciplines impliquen espais conceptuals, retòrics i discursius diferents. 
Aprendre una disciplina implica aprendre a llegir-comprendre-escriure els seus textos i a 
parlar-ne. L’ensenyant de cadascuna de les àrees curriculars ha d’assumir aquest procés 
docent, l’ha de programar i l’ha d’avaluar.  

 

3.2.5. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells  

Les reunions d’equip docent de nivell estan planificades de manera sistemàtica. Es disposa 
de protocols per fer el traspàs d’informació de l’alumnat que s’incorpora de les diferents 
escoles de primària i, dins al Centre, es propicia també el traspàs d’informació quan hi ha 
canvi de nivell i d’ensenyant. El professorat s’organitza en equips intercicles per establir 
línies d’intervenció coherents amb l’alumnat.  

 

3.2.6. Acollida de l’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 

vehicular  

Per tal que l’alumnat nouvingut rebi una acollida i una atenció lingüística de qualitat, de 
manera que se li faciliti l’accés a la llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu 
de Catalunya en les millors condicions possibles, el Centre disposa d’un Pla d’Acollida, 
compartit per tot el personal de l’Institut, on es preveuen  totes les accions que s’han de 
dur a terme amb l’alumnat nouvingut o amb la seva família: entrevistes personals, proves 
inicials, nivell d’adscripció, nivell de coneixement de les dues llengües oficials, hores 
d’assistència a l’aula ordinària, adaptacions curriculars recollides als plans individuals, 
avaluació…   

En el context econòmic actual, el nombre d’alumnes nouvinguts ha disminuït 
considerablement i el Centre ja no disposa de la dotació  personal d’Aula d’Acollida. En 
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conseqüència, aquests alumnes són acollits des de l’atenció a la diversitat i el professorat 
que l’atén es coordina per tal de facilitar-li la formació progressiva en totes les àrees. 

 

3.2.7. Atenció a la diversitat 

La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) ha consolidat els següents mecanismes 
organitzatius, curriculars i pedàgogics per atendre la diversitat: 

a) Agrupament flexible en les àrees instrumentals. A 1r i 2n d’ESO el Centre 
preveu un agrupament reduït d’alumnes per tal d'atendre les seves diversitats de 
ritmes d’aprenentatge amb l'objectiu clar de millorar les seves habilitats 
instrumentals en aquestes àrees bàsiques per a la resta d'aprenentatges. 
Trimestralment l’alumnat és avaluat, i es revisa la seva correcta ubicació en el grup. 

b) Suport intensiu a l’escola inclusiva a secundària (SIEI-SEC), que atén els 
alumnes que no tenen prou autonomia personal per a l’aprenentatge col·lectiu.  

c) Organització de les matèries optatives per tal de treballar profundament 
l'expressió oral i l'expressió escrita.  

d) Adaptacions curriculars individualitzades (PI), d’acord amb les necessitats 
educatives d’alguns alumnes. 

e) Atenció Individualitzada (AI) per part del  psicopedagog del Centre. 

f) Suport de la Vetlladora als alumnes amb discapacitats físiques i/o 
psíquiques.  

g) Coordinació amb els equips docents i amb els serveis educatius, socials, 
terapèutics, externs. 

 

3.2.8. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua  

Per potenciar l’ús de la llengua, el Centre participa en concursos literaris externs (Sambori, 
Ficcions, Coca-Cola, El gust per la lectura…), i organitza el concurs literari de Sant Jordi.  
També promou visites a teatres i assistència a representacions teatrals, participa en rutes 
literàries i en el concurs Pica Lletres, i organitza activitats d’animació a la lectura.  

 

 3.2.9. Avaluació del coneixement de la llengua  

Per tal de fer el seguiment del procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua catalana 
s’han establert uns criteris d’avaluació. En qualsevol cas, l’avaluació de l’alumnat serà 
sempre en funció del seu punt de partida i del seu procés de desenvolupament individual. 
Per facilitar aquesta tasca, l’alumnat que no té la competència lingüística suficient per 
seguir el ritme normal de les classes comptarà amb un pla individualitzat, en què es faran 
constar els objectius, els reforços i els criteris d’avaluació propis.  
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Altrament, tots els  departaments, amb uns criteris consensuats, han de treballar la 
competència lingüística i avaluar-la.  

 

3.2.10. Materials didàctics  

A l’hora de determinar els materials didàctics per a l’aprenentatge/ensenyament de la 
llengua catalana entesos en un sentit ampli (s’han de tenir en compte els materials de les 
àrees no lingüístiques), els departaments didàctics aplicaran uns criteris clars i coherents 
sobre quines han de ser les seves funcions, sobre les característiques que han de tenir i 
sobre l’adequació al currículum, incloenthi la dimensió literària. El consens respecte als 
criteris aplicats faran referència a la selecció de llibres de text i de materials 
complementaris (diccionaris, textos reals, recursos audiovisuals...), a l'adaptació i creació 
de material adaptat i/o concreció de materials per atendre la diversitat de necessitats 
d’aprenentatge.  

 

3.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe  

3.3.1. Informació multimèdia  

L’aprenentatge d’una llengua requereix múltiples situacions d’ús. L’alfabetització demana 
dominar competències tecnològiques d’informació i de comunicació. Atès que la 
competència comunicativa lingüística i audiovisual és una competència bàsica, totes les 
àrees curriculars vetllaran pel  seu desenvolupament. Les tecnologies de l’aprenentatge i el 
coneixement utilitzades (pàgina web, campus virtual, programari específic) així com altres 
elements multimèdia incorporats al funcionament del Centre afavoreixen l’aprenentatge 
de la llengua vehicular i la consoliden com a vehicle de comunicació i convivència. En 
aquesta línia, el Centre ha dotat les seves aules amb equipament multimèdia. 

 

3.3.2. Usos lingüístics  

Tot el professorat del Centre és conscient de la complexitat sociolingüística i cultural de la 
societat catalana. Per tant, vetlla perquè el català sigui la llengua d’ús habitual, 
especialment en aquells estudis en què hi ha un nombre significatiu d’alumnes no 
catalanoparlants. 

 

3.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum  

Tot el professorat afavorirà que l’alumnat desenvolupi una actitud positiva envers la 
diversitat lingüística i cultural que té el Centre com una font d’enriquiment potent en el 
marc del plurilingüisme. Aquesta mateixa diversitat s’aprofitarà per fer activitats 
relacionades amb el currículum (la celebració del Dia Internacional de la Poesia, per 
exemple). 
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3.3.4. Català i llengües d’origen 

El fet que la llengua habitual de les activitats del Centre sigui el català es compaginarà amb 
una actitud d’incentivació del coneixement d’altres llengües i d’altres realitats 
sociolingüístiques, tant en l’àmbit de llengües com en totes les àrees curriculars. Només 
des del respecte i la valoració de la llengua materna de l’alumnat nouvingut podrem 
transmetre el valor de la llengua catalana com a vehicle de comunicació i de cohesió. 

 

4. La llengua castellana 

4.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 

4.1.1. Introducció de la llengua castellana 

El Centre, atesa la composició sociolingüística de l’alumnat, assegurarà una distribució 
coherent i progressiva del currículum de llengua castellana en acabar qualsevol dels cursos 
de l’ESO i el Batxillerat, i establirà criteris que permetin reforçar els continguts comuns que 
s’han programat  en el currículum de llengua catalana, la llengua més comuna de 
l’alumnat. El Centre vetllarà per fer un desplegament del currículum incorporant el treball 
de les formes d’ús de la llengua castellana menys conegudes pel nostre alumnat, i 
especialment incidirà en la comprensió i en l’expressió oral. El professorat de la matèria és 
conscient que, sigui quina sigui la llengua d’ús habitual de l’alumnat, ha de possibilitar la 
seva competència lingüística en llengua castellana en acabar l’ESO.  

 

4.1.2. Llengua oral 

El Centre té present que l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de la llengua 
castellana inclogui, especialment, activitats on es treballin  diverses modalitats de textos 
orals, per superar, d’aquesta manera, les dificultats d’ús d’una llengua que no és l’ 
habitual. També es tindran en compte i en consideració no solament l’estàndard del 
castellà sinó també les varietats dialectals, especialment les aportades pels alumnes 
nouvinguts castellanoparlants, com un acte més de consideració i respecte cap a la seva 
varietat i com a punt de partida de la realitat plurilingüe. 

 

4.1.3. Llengua escrita  

L’aprenentatge de la llengua escrita seguirà l'enfocament metodològic que proposa el 
currículum amb l’objectiu de formar lectors i escriptors competents en llengua castellana, 
tot aprofitant les estructures comunes amb la llengua catalana. Pel que fa a la lectura a la 
xarxa, més complexa per la diversitat de procedències i punts de vista, caldrà acompanyar 
l’alumnat a planificar bé les cerques, registrar les fonts consultades i avaluar-les, 
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interpretar la informació nova, llegir-la críticament i incorporar-la per tal d’aplicar el 
coneixement après i construir-ne de nou.  

 

4.1.4. Activitats d’ús  

El professorat vetllarà per la creació de contextos d'ús  de la llengua castellana, com 
sortides al teatre, participació en concursos... Com que l’assignatura de llengua castellana 
té la consideració d’àrea instrumental, el Centre hi aplica els mateixos mecanismes 
organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la diversitat ja exposats en l’apartat  
2.1.2.7., referit a l’atenció a la diversitat. El Centre també vetllarà per assegurar la 
presència dels recursos audiovisuals en l’aprenentatge de la llengua castellana, que es 
consideren imprescindibles en l’aprenentatge d’una llengua que no és la d’us habitual de 
l’alumnat.  

 

4.1.5. Alumnat nouvingut  

El Centre, des de l’atenció a la diversitat, disposarà els mecanismes necessaris per tal que 
l’alumnat que s’incorpora tardanament al sistema educatiu i no coneix la llengua 
castellana, en assolir els coneixements bàsics de la llengua vehicular, segueixi un pla 
individualitzat per tal que també pugui assolir els coneixements bàsics d’aquesta llengua. 

 

5.  Altres llengües  

5.1. Llengües estrangeres 

5.1.1.  Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 

L’anglès és primera llengua estrangera i està previst que també ho sigui el francès; el francès 
s’ofereix com a matèria optativa a partir de 1r d’ESO i està previst que es substitueixi per 
l’alemany.  

Per garantir l’assoliment de les competències bàsiques, l’anglès a 1r d’ESO s’inicia a un nivell 
bàsic per reforçar els coneixements ja adquirits a l’educació primària, i s’enriqueix amb 
vocabulari i estructures gramaticals més complexes. L’objectiu és que l’alumnat obtingui el 
nivell A2 del Marc Comú Europeu a 2n d’ESO, el B1 a 4t d’ESO, i el B2 a 2n de BAT. 

 

5.1.2.  Desplegament del currículum 

Tal i com especifiquen les programacions del Departament de Llengües Estrangeres, el 
desplegament del nostre currículum s’adequa a la normativa establerta per la Generalitat de 
Catalunya.   
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El caràcter cíclic de l’aprenentatge de les llengües fa que tots els cursos s’iniciïn amb un 
repàs del vocabulari i les estructures gramaticals que l’alumnat ja coneix per tal de 
consolidar-los i es comprova que l’alumnat ja els ha assimilat. Progressivament s’introdueix 
vocabulari nou i es  matisa l’ús de la gramàtica per aconseguir un major nivell. 

Es procura que les classes incloguin activitats de caire divers (individuals, per grups, orals, 
escrites...), que aquestes activitats siguin motivadores per a l’alumnat i s’ajustin al seu nivell 
real, i que  utilitzi a les classes de llengua estrangera coneixements assolits en altres 
matèries. A més de llengua anglesa o francesa, els alumnes entren en contacte amb la 
realitat cultural dels països on es parlen aquestes llengües. 

 

5.1.3.  Metodologia 

Anglès   

 A tots els cursos, els alumnes reben tres hores de classe d’anglès, una de les quals es 
treballa amb mig grup.  A primer cicle d’ESO i a BAT, el tractament de la diversitat es fa dins 
de l’aula i cada professor proporciona les adaptacions curriculars que considera 
convenients. A 3r un dels quatre grups és d’adaptació curricular grupal i, sempre que els 
recursos del Centre ho permetin, a 4t també es constitueix un grup d’adaptació curricular 
grupal. La ràtio dels grups de 4t disminueix i millora el rendiment de l’alumnat. El nivell dels 
grups adaptats és més bàsic, i està enfocat que els alumnes s’incorporin a estudis de CF en 
acabar la secundària obligatòria. 

Francès 

S’ha desplegat a l’ESO el francès com a primera llengua a l’ESO i està previst al Batxillerat. Es 
treballarà per poder implementar si es donen les condicions el Batxibac. Es manté l’oferta 
com a optativa. 

Alemany 

El tractament de l’alemany com a matèria optativa és equivalent al del francès. 

 

5.1.4.  Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

Tant en el cas dels cursos d’ESO com en el BAT, al Centre es treballa amb materials 
homologats per la Generalitat de Catalunya. L’elecció de llibres de text es fa amb el consens 
del professorat que ha d’impartir la matèria, procurant fer servir el mateix projecte editorial 
a tots els nivells per garantir una distribució coherent de tots els continguts. Si això no és 
possible, es pot optar per una editorial per treballar als cursos d’ESO i una altra al BAT. 

A classe, els alumnes treballen en el marc del llibre de text en activitats proposades i 
dirigides pel professorat. A casa seva, de manera més autònoma, poden reforçar el seu 
aprenentatge amb pràctiques complementàries fetes al quadern d’exercicis que acompanya 
el llibre de text, o en pàgines web relacionades amb els seus interessos i/o les seves 
necessitats. 
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Els projectes editorials inclouen material addicional per tal que el professorat pugui tractar 
la diversitat a l’aula (ampliació o reforç), però també es fan servir altres recursos del 
Departament. 

5.1.5.  Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

Totes les aules de l’Institut estan equipades amb wifi, canons projectors  i altaveus perquè el 
professorat pugui emprar les TAC i recursos audiovisuals a les seves classes sempre que ho 
consideri convenient.  La majoria de les aules, a més, disposen de pissarres digitals 
interactives. Tots els professors tenen un ordinador portàtil que els ha subministrat el 
Departament.  

A qualsevol nivell, els llibres de text es complementen amb un DVD o CD per tal que 
l’alumnat que desitgi treballar amb noves tecnologies pugui fer-ho offline i les editorials 
proporcionen enllaços a la seva pàgina web on ofereixen activitats i material audiovisual per 
complementar el material didàctic. El professorat recomana pàgines web per treballar 
online les quatre destreses (reading, writing, listening and speaking). 

Actualment es valora la possibilitat de permetre a classe l’ús dels telèfons mòbils per 
emprar diccionaris online i cercar informació que pugui ser rellevant. 

5.1.6. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 

Tant a les classes d’anglès com a les de francès, la llengua vehicular és la que s’estudia. El 
professorat imparteix les classes i es dirigeix als alumnes íntegrament en anglès o francès. Es 
procura que la llengua de comunicació de l’alumnat amb el professorat i els companys de 
classe sigui també l’anglès o francès. 

Únicament en els casos  en què es requereixi suport d’una altra llengua per facilitar la 
comprensió del vocabulari o nous continguts gramaticals es fa servir el català. 

5.2.  Estratègies de l’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 

5.2.1.  Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 

A l’Institut ja s’imparteixen matèries optatives de ciències naturals i socials en anglès.  
També en assignatures comunes com la biologia s’incorporen materials addicionals originals 
en anglès als nivells més alts (4t ESO i BAT), i en algunes àrees relacionades amb la 
tecnologia es treballa vocabulari específic en llengua anglesa. 

 El Centre continuarà en aquesta línia de treball perquè diversos departaments han 
expressat la seva voluntat de presentar parts del currículum en anglès o en francès. 

5.2.2. Projectes i programes plurilingües  

El Centre no s’ha plantejat actualment cap tipus de projecte i/o programa plurilingüe que 
permeti  potenciar la comprensió de les diverses llengües romàniques. 
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5.3. Altres llengües oficials 

5.3.1. Occità, llengua oficial de Catalunya 

El Centre no ha previst potenciar el coneixement de  la cultura i la llengua occitana com a 
matèria optativa. 

5.3.2. Llengües oficials a l’Estat 

El Centre no ha previst potenciar el coneixement d’altres llengües oficials a l’Estat com a 
matèria optativa.  

5.4. Llengües complementàries procedents de immigració exterior 

recent  

L’Institut, com a centre amb capacitat per generar noves complicitats i de sumar tot allò 
que tenen de positiu totes les cultures, fa un ús simbòlic de les llengües d’origen  per 
treballar la dimensió plurilingüe i intercultural del currículum ja que s’entén que, a partir 
de la valoració d’aquestes llengües i cultures, es valora la llengua i cultura catalanes i es 
potencien les actituds positives cap a persones que les parlen, les quals també se senten 
reconegudes, sense implicar en cap moment la renúncia al bagatge lingüístic i cultural de 
cadascú. 

 

6. Organització i gestió 

6.1. Organització dels usos lingüístics  

6.1.1. Llengua del centre 

El català és el vehicle d’expressió en totes les activitats, tant les internes com les externes, 
en què intervenen els diferents sectors educatius implicats amb el Centre. És la llengua de 
relació habitual amb l’alumnat, amb les famílies, amb tota la comunitat educativa, i amb 
els serveis de suport extern. Per tant, el Centre vetllarà perquè els rètols, els cartells i la 
decoració general sigui també en català, al marge d’alguna addició possible en altres 
llengües en alguns espais determinats per afavorir el plurilingüisme. 

6.1.2. Documents de centre 

Tota la documentació que elabora l’Institut, tant la interna com l’externa, es fa en català. 
Els documents de centre (PEC, NOFC, PLC, PAT, PILE, Estratègia Digital, Projecte de 
Convivència…), amb els continguts referits a la llengua catalana, es revisen i s’actualitzen 
amb regularitat, i han de ser coneguts, si més no sintèticament, per tota la comunitat 
educativa per tal d’evitar contradiccions entre els continguts dels documents i les 
actuacions que se’n deriven. 
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6.1.3. Ús no sexista del llenguatge 

En general, en tots els documents del Centre es procura que el llenguatge utilitzat no sigui 
una eina de discriminació. La paraula és una eina de transformació i, en conseqüència, cal 
vetllar perquè l’alumnat defugi els estereotips i sigui crític davant qualsevol situació que 
pugui generar segregació o desigualtat. Cal no confondre la utilització del llenguatge 
sexista amb l’ús lingüístic de la forma masculina com a gènere no marcat. L’acarnissament 
verbal que pot suposar –redactats enfarfegats-  només demostra el desconeixement 
profund de la llengua. 

6.1.4. Comunicació externa 

Tots els documents interns que es redacten al Centre es fan en català. També s’hi escriuen 
les comunicacions adreçades a persones físiques o jurídiques no pertanyents a la 
comunitat educativa resident en l’àmbit lingüístic català. 

6.1.5. Llengua de relació amb  les famílies  

El català és la llengua de relació amb les famílies. Només en els casos en què la 
comunicació en català no sigui possible, s’optarà per una altra llengua. El català ha de ser  
un mitjà d’integració escolar de les famílies que no el tenen com a propi, que en cap cas 
han de sentir-se excloses de la comunitat educativa. 

6.1.6. Educació no formal 

Serveis d’educació no formal 

La llengua d’ús habitual en l’organització i la realització de serveis d’educació no formal a 
l’Institut, força limitats en el context actual, és el català. El Centre ha de garantir que la 
llengua de relació sigui sempre la catalana. 

Activitats extraescolars 

En totes les activitats extraescolars, que supervisa l’Institut per tal de garantir-ne la seva 
qualitat, els responsables s’han d’adreçar als alumnes en català, tant en les situacions 
formals com en les més informals, i han de vetllar perquè l’alumnat es comuniqui sempre 
en aquesta llengua.   

Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 

Les empreses contractades per a l’organització de les activitats extraescolars han d’utilitzar 
el català en tota la documentació adreçada al públic, rètols, avisos, publicacions…, i han de 
garantir dels monitors la formació en llengua catalana i el seu ús. 

6.1.7. Llengua i entorn 

L’Institut participa des de fa força anys en algunes activitats coordinades des del pla 
educatiu d’entorn. Actualment es focalitza en l’activitat del Casal de Joves (Epijoves), i els 
representants del Centre,  alumnes de 3r d’ESO, assisteixen a les reunions de coordinació 
en les quals es programen les activitats, conjuntament amb altres centres, per potenciar 
l’ús de la llengua catalana, la interculturalitat i la cohesió social. 
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6.2. Plurilingüisme al centre educatiu 

6.2.1. Actituds lingüístiques 

L’Institut, d’acord amb la Declaració Universal de Drets Lingüístics, que estableix que 
tothom té dret a ésser reconegut com a membre d’una comunitat lingüística i, si s’estableix 
en una altra comunitat lingüística, té el dret i el deure de mantenir-hi una relació 
d’integració, disposa de programes específics sobre diversitat lingüística, interculturalitat i 
resolució de conflictes, que es treballen, si més no, a les sessions de tutoria i amb les 
relacions amb les famílies. La comunitat educativa reconeix com una fortalesa del Centre la 
diversitat lingüística i cultural de l’alumnat. 

6.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació)  

Tot i establir pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots els membres 
de la comunitat educativa, la comunicació amb les famílies comptarà amb els serveis de 
mediació i traducció lingüística que posa a l’abast l’administració per tal de facilitar 
l'intercanvi i el vincle amb les famílies, així com també fer arribar de forma entenedora 
qualsevol informació que es vulgui transmetre. Recordem que actualment aquesta 
necessitat ha minvat força pel poc volum d’alumnat nouvingut.   

6.3. Alumnat nouvingut  

El català s’utilitza sempre amb l’alumnat nouvingut per tal d’afavorir-li la integració. 
Actualment, tot  i que se segueix el protocol establert en el Pla d’Acollida recollit en 
l’anterior PLC, de 2008, el Centre ja no disposa d’Aula d’Acollida, tal com ja s’especifica en 
l’apartat 2.1.2.6.  

L’alumnat és atès des de l’atenció a la diversitat amb un enfocament comunicatiu però ja no 
se li pot garantir una atenció individualitzada  intensiva. Per tant, dins de l’aula ordinària el 
professorat tindrà en compte estratègies d’atenció a la diversitat que facilitin aquest 
objectiu: grups cooperatius, parelles lingüístiques, companys guia, materials adaptats, etc.  

6.4. Organització dels recursos humans 

6.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics 

El Centre promou contínuament a través del correu electrònic que el professorat participi 
en activitats diverses de formació, tant externes com les organitzades per l’Institut. A partir 
de les anàlisis de les propostes de millora del Centre, es podrà determinar la planificació de 
l’assessorament com a mesura professionalitzadora i cohesionadora dels diversos equips 
docents. En conseqüència, tot i que sí que s’ha organitzat alguna activitat concreta en 
temes lingüístics, cal concretar-ne el perfil de formació. 
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6.5. Organització de la programació curricular  

6.5.1. Coordinació de cicles i nivells 

Se segueixen uns protocols de traspàs d’informació entre cursos i cicles, però es fa de 
forma general. La coordinació específica s’estableix, bàsicament, dins de cada àrea 
lingüística. 

6.5.2.  Estructures lingüístiques comunes 

El professorat de les àrees de llengua és conscient que l’ensenyament comunicatiu 
pressuposa treballar la diversitat textual a totes les àrees, tenint en compte els objectius 
mínims, per tal d’assolir la competència comunicativa lingüística i audiovisual de cada 
nivell. Pel que fa a les estructures lingüístiques comunes, es treballen des de cada àrea, 
afavorint la transferència d’aprenentatges i controlant l’equivalència de la terminologia 
emprada, que respon a escoles lingüístiques diferents, per tal d’afavorir la pràctica 
reflexiva de la llengua. 

6.5.3. Projectes d'innovació 

El Centre ha participat en diferents projectes d’innovació. Pel que fa referència a 
l’aprenentatge/ensenyament de les llengües, actualment disposa d’un Pla d’impuls de les 
llengües estrangeres (PILE), que es concreta en les actuacions següents: 

- Relació amb altres instituts d’Europa per portar a terme actuacions 
conjuntes, com ara projectes Comenius, eTwinning, Grundtvig, etc.  

- Intercanvis d’alumnes 

- Estades lingüístiques 

- Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres  (AICLE) -ciències 
naturals, biologia, geologia, física i química, ciències socials, economia, i mòdul 
d’anglès tècnic-, en tots els estudis que imparteix el Centre: ESO, batxillerat i cicles.   

6.6. Biblioteca escolar 

La biblioteca ha de ser un espai de trobada entre l’alumnat i els llibres, els documents, i els 
altres canals d’informació i ha de facilitar la superació  de desigualtats socials. 

Cal, però, dinamitzar-la en diferents aspectes: revisió i ampliació dels llibres, els DVD i 
documents diversos,  organització general del material i de l’espai, planificació i organització 
d’activitats adreçades a fomentar la lectura com a font de coneixement i de plaer… 

El Centre està en contacte amb la biblioteca pública municipal i  participa en alguna activitat 
lectora que s’hi  organitza. 

6.6.1. Accés i ús de la informació 

La biblioteca ha d’esdevenir un motor important per afavorir el desenvolupament de la 
competència informacional, que implica l’assumpció de les estratègies de recerca, avaluació 
i comunicació de la informació, fins a la creació de coneixement,  que es fa actualment des 
de cada àrea del currículum. 
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6.6.2. Pla de lectura de centre 

Malgrat que el Centre no ha elaborat un PLEC, es potencia la lectura  des de diversos 
departaments. Per exemple, es programen optatives relacionades amb el plaer de llegir i es 
llegeixen obres  a l’aula  a  l’ESO; al CAS i als dos cursos de batxillerat es presenta, si més no 
des del departament de llengua catalana, un itinerari lector voluntari de manera que en 
qualsevol trimestre els alumnes s’hi poden adherir i poden consolidar una avaluació més 
positiva de la matèria corresponent.  A més, es treballa la transposició de textos escrits d’un 
llenguatge a un altre a través del cinema i el teatre, com a dos mitjans potentíssims de 
difusió cultural. 

Fer-se lector és una decisió personal, però els centres educatius han de propiciar que 
l’alumnat pugui adquirir-ne l’hàbit lector,  a través del qual podrà assumir els valors 
universals acceptats per tothom, l’imaginari col·lectiu, i desenvolupar per tant la 
competència social i ciutadana. 

6.7. Projecció del centre 

6.7.1. La pàgina web del centre 

La pàgina web de l’Institut, en llengua catalana, possibilita la comunicació amb tota la 
comunitat educativa. S’hi troba la informació essencial de la documentació del Centre, el 
calendari general, les activitats singulars que es fan durant el curs, etc. Tot i que encara no 
ha esdevingut un recurs majoritàriament utilitzat, ha iniciat darrerement un impuls 
important d’actualització pel que fa als continguts, el disseny i el manteniment.  

6.7.2. Revista 

L’Institut  va editar durant uns quants cursos acadèmics la revista escolar, recull de les 
activitats de l’alumnat i espai de reflexió de la comunitat educativa. D’uns anys ençà, ha 
deixat d’editar-se. 

6.7.3. Exposicions 

El Centre possibilita, amb la col·laboració d’organismes públics o d’entitats diverses, la 
celebració d’exposicions sobre temàtica relacionada amb el món de l’educació, en llengua 
catalana, i participa en altres exposicions organitzades per institucions privades o per la 
biblioteca pública de la ciutat, d’acord amb els interessos de l’alumnat i les necessitats 
pedagògiques dels docents. 

6.8. Xarxes de comunitats virtuals 

L’Institut ha iniciat el treball amb xarxes de comunitats virtuals: Facebook en els 
intercanvis, i eTwinning en els cicles.  
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6.9. Intercanvis i mobilitat 

L’INS Domènech i Montaner, conscient de la millora de la competència comunicativa 
lingüística i l’enriquiment sociocultural que suposen els intercanvis, les estades 
lingüístiques, i les sortides a l’estranger, concreta en el PILE les actuacions següents: 

- Intercanvi  amb l’institut de Cabestany, a la Catalunya Nord  (1r d’ESO) 

- Intercanvi amb un institut de la localitat alemanya de Maintal (2n d’ESO) 

- Intercanvi amb un institut de la ciutat danesa d’Slagelse (4t d’ESO) 

- Estada lingüística a Bournemouth, localitat costanera al sud d’Anglaterra  
(de 1r d’ESO a 1r de BAT) 

- Viatge a França (de 2n a 4t d’ESO) 

Els resultats obtinguts i les valoracions molt positives de l’alumnat que ha participat en 
alguna d’aquestes activitats ha afavorit que s’hagi potenciat i ampliat  progressivament 
aquesta oferta formativa, que ha esdevingut una fortalesa  del Centre cara al 
plurilingüisme.   

6.10. Dimensió internacional del centre educatiu 

La dimensió internacional de l’Institut és garantia de participació en un món global. Dóna 
oportunitats a l’alumnat i permet al professorat del Centre conèixer, col·laborar i treballar 
conjuntament amb altres centres d’arreu del món per a la millora dels processos educatius. 

El curs 2014-2015 un professor ha fet una estada a Dinamarca per conèixer de prop la 
formació professional dual, i es preveu per al curs que ve un intercanvi de quatre alumnes 
de grau mitjà del cicle de Manteniment electromecànic amb un institut francès perquè 
facin una estada a l’empresa en pràctiques, d’un mes de durada, a través d’un Erasmus+. El 
professorat de cicles treballa també per aconseguir l’acreditació Erasmus Charter for 
Higher Education (ECHE) per tal de poder iniciar aquestes activitats d’intercanvis amb els 
estudiants de cicles superiors. Cal garantir, per tant, el domini de la llengua anglesa  dels 
estudiants en el camí d’aquesta innovació educativa, que promou, sens dubte, el 
plurilingüisme a l’Institut.  

7. Concreció operativa del projecte (Pla anual) 

7.1. Elements de la concreció operativa 

La concreció operativa del Projecte Lingüístic preveu:  

1. Els punts febles a millorar i/o les necessitats detectades.  

2. Els objectius.  

3. Les propostes d’actuació.  

4. Els responsables.  

5. La temporització.  

6. L’avaluació i seguiment. 
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CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE  

PUNTS FEBLES A 

MILLORAR O NECESSITAT 

DETECTADA  

OBJECTIU  PROPOSTA 

D’ACTUACIÓ  

RESPONSABLES  TEMP.  

 
 

 
 

 
1. Elaboració del PLEC 

 

 

 

Potenciar la lectura com a font de 

gaudi, recerca d’informació, 

consolidació de coneixements, 

revisió i millora d’un escrit, presa de 

decisions, etc. 

 

 

. Redacció del document 

 

 

. Implicació de tots els departaments 

del Centre 

 

 

Coordinador responsable 

del PLEC ( a determinar per 

la Direcció del Centre) 

 

 

Comunitat educativa 

 

 

 

 

 

A llarg termini 
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2. Potenciació de l’ús de la biblioteca 

 

Dotar la biblioteca del material 

necessari i organitzar-la per tal que 

esdevingui motor del procés 

d’ensenyament/aprenentatge 

   

Revisió i ampliaciació de les 

fonts de consulta, llibres i DVD i  

dinamització de l’espai 

 

Coordinador responsable 

de la biblioteca (a 

determinar per la Direcció 

del Centre) 

 

Comunitat educativa 

 

 

 

A llarg  termini 

 

 

3.  Potenciació de l’ús de la llengua catalana 

en l’alumnat de cicles, CAS, i programes de 

qualificació professional inicial 

 

 

Fer que el català esdevingui 

plenament la llengua vehicular dins i 

fora de l’aula 

 

Afavoriment d’actituds motivadores 

(parelles lingüístiques, alumnat guia,  

i avaluació positiva de 

l’autoaprenentatge)  

 

 

Tutor de cada grup  

 

 

Equips docents 

 

 

 

A llarg termini 
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7.2. Avaluació i seguiment  

El Pla anual de centre recollirà els aspectes de revisió i concreció del Projecte Lingüístic, que es 
valoraran i avaluaran cada curs. La memòria anual recollirà els resultats de l’avaluació. L’equip 
directiu i la coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social decidiran quins aspectes puntuals 
cal treballar cada any. Els departaments de llengües, en les seves respectives memòries, recolliran 
l’actualització del projecte. L’equip directiu, junt amb la coordinació LIC, divulgarà els resultats de la 
revisió. 
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Annex II. Concreció i desenvolupament dels currículums 
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Concreció i desenvolupament dels currículums  

1. OFERTA EDUCATIVA 

Els estudis que s’imparteixen  en el nostre centre són: 

 ESO 

 Batxillerat en les modalitats:  
 Humanitats i Ciències Socials 
 Ciències i tecnologia 

 Cicles formatius de  Grau Mitjà:  
 Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques 
 Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Instal·lacions de telecomunicació 
 Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Mecanització 
 Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Manteniment electromecànic 

 Cicles Formatius de Grau Superior: 
 Cicle Formatiu de Grau Superior d’Automatització i robòtica industrial  
 Cicle Formatiu de Grau Superior de Programació de la producció en fabricació mecànica  
 Cicle Formatiu de Grau Superior de Mecatrònica industrial 

 PFI (Programa Formació i Inserció): 
 Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas 
 Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics 

 Itinerari formatiu específic (IFE) amb perfil: Auxiliar de vendes i atenció al públic 
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2. ESO 

2.1. Distribució horària de les matèries de 1r a 3r d’ESO 

2.1.1. Promoció 2021-2024 i anteriors 

 

2.1.2. Promoció 2022-2025 i posteriors 

MATÈRIES Total hores 1r a 3r 1r 2n 3r 

Ciències de la Naturalesa: Biologia i Geologia 175 3 - 2 

Educació Visual i Plàstica 140 2 - 2 

Educació física 210 2 2 2 

Ciències de la Naturalesa: Física i química 175 - 3 2 

Llengua Castellana i Literatura 315 3 3 3 

Llengua Catalana i Literatura 315 3 3 3 

Llengua Estrangera – Anglès o Francès 350 3 4 3 

Matemàtiques 385 3 4 4 

Música 140 2 2 - 

Optatives 210 2 2 2 

Religió o Cultura i Valors Ètics 105 1 1 1 

Ciències socials: Geografia i Història 315 3 3 3 

Tecnologia 210 2 2 2 

Tutoria 105 1 1 1 

Hores de gestió autònoma - - - - 

Total de hores del cicle 3150 30 30 30 

MATÈRIES Total hores 1r a 3r 1r 2n 3r 

Biologia i Geologia 140 2 - 2 

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual 140 2 - 2 

Educació física 210 2 2 2 

Física i química 140 - 2 2 

Llengua Castellana i Literatura 245 2 3 2 

Llengua Catalana i Literatura 245 2 3 2 

Llengua Estrangera – Anglès o Francès 280 3 2 3 

Matemàtiques 315 3 3 3 

Música 140 2 2 - 

Optatives 210 2 2 2 

Religió / Activitats cíviques i culturals 105 1 1 1 

Ciències socials: Geografia i Història 280 3 3 2 

Tecnologia i Digitalització 175 1 2 2 
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– A 1r i 2n es dediquen els recursos de Diversitat a desdoblar el grups en les matèries de 

Llengua Catalana, Llengua Castellana i Matemàtiques. El professorat de Diversitat atén 

l’alumnat amb més necessitats d’atenció individual en grups reduïts. Aquest grups de 

Diversitat poden anar variant durant el curs en funció de la progressió de l’alumnat o 

incorporar-ne de nous que estaven al grup-classe original i són diferents segons la 

matèria. 

– A 3r i 4t el tractament que es fa de la diversitat es concreta en la creació de dos grups 

amb adaptació curricular, com s’explica en el punt 2.3  

– En l’oferta d’optatives n’hi ha d’activitat teatral vinculades a diferents àrees (Anglès, 

Clàssiques, Català...) que permeten realitzar representacions de final d’optativa i a les 

que es convida a assistir a familiars i a alumnes de les escoles adscrites, amb l’objectiu 

de què els potencials alumnes tinguin un primer contacte amb el nostre centre i la 

manera de treballar. 

– També s’oferta a 3r l’optativa de Mediació amb l’objectiu de formar alumnat que 

pugui intervenir en els casos de mediació, un dels principals serveis de què disposa 

l’institut per a resoldre els problemes de convivència. 

– Els Crèdits de Síntesi de 1r a 3r, es desenvolupen al llarg del curs, principalment del 3r 

trimestre, amb una temàtica específica per a cada nivell. Es fan sortides relacionades 

amb el tema i a l’aula es treballen els diferents dossiers o tasques relacionades. En el 

nou currículum passen a estar integrat en les hores de gestió autònoma. Aquestes 

hores de gestió autònoma implicaran diverses matèries, entre dues i quatre, que 

desenvoluparan competències d’àmbits Científic-Tecnològic, Transversal, Projecte 

Digital-Transversal i Projecte Lingüístic. 

 

2.2. Distribució horària de les matèries  a 4t  d’ESO. Promocions 2022-2025. 
a) Matèries comunes 

MATÈRIES COMUNES 4t 

Llengua Catalana i Literatura 3 

Llengua Castellana  i Literatura 3 

Llengua Estrangera – Anglès o Francès 3 

Ciències Socials: Geografia i Història 3 

Matemàtiques 4 

Educació Física 2 

Religió / Cultura i Valors Ètics 1 

Tutoria 1 

Tutoria 105 1 1 1 

Hores de gestió autònoma 420 4 4 4 

Total de hores del cicle 3150 30 30 30 
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Projecte de Recerca (1) 

Servei comunitari (1) 

 

– El projecte de recerca es realitza vinculat a les matèries optatives que els alumnes 

escullen per a facilitar el seguiment dels projectes i la continuïtat al llarg del curs. 

– El servei comunitari 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’objectiu és concreta en 

promoure la participació de tot l’alumnat en accions de servei a la comunitat com una 

eina per desenvolupar la competència social i ciutadana, en el marc del currículum 

obligatori. Els indicadors per aquest serveis a utilitzar són: 

o Nombre i relació de projectes de Servei comunitari. 

o Nombre d’alumnat participant  

o Matèries que desenvolupen els projectes de Servei comunitari per a cada 

projecte que es realitzi. 

 

b) Matèries optatives 

– Per l’assignació de les matèries optatives de 4t, Caps d’estudis,  Coordinació 

Pedagògica i els tutors de 3r donaran informació i orientaran l’alumnat. 

– Les matèries optatives de 4t d’ESO estan organitzades en blocs segons diferents 

itineraris de coneixements enfocats als estudis post-obligatoris que vulgui realitzar 

l’alumnat. 

– Cada alumne cursa dues matèries de forma  obligatòria de cada un d’aquests itineraris 

(i l’ampliació de llengües en els itineraris científic i humanístic-tecnològic) i en tria una 

tercera matèria de continguts més transversals: 

 

 

ITINERARI CIENTÍFIC ITINERARI HUMANÍSTIC-SOCIAL ITINERARI TÈCNIC 

Biologia i Geologia 3 Llatí 3 Tecnologia 3 

Física i  Química 3 Economia 3 Ciències Aplicades 4 

Ampliació Llengües 1 Ampliació Llengües 1   

  

UNA MATÈRIA OPTATIVA D’ENTRE LES SEGÜENTS: 

Educació visual  i plàstica 3 

Filosofia 3 

Informàtica 3 

Música 3 

Segona llengua estrangera - Francès 3 
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– Es garanteix que tots els alumnes puguin cursar l’itinerari triat. En l’assignació de la 

tercera matèria optativa tindran preferència els alumnes amb millors  notes a 3r 

d’ESO. 

– A l’hora d’organitzar, programar i impartir cada matèria optativa se seguiran  els 

continguts marcats pel decret. 

 

c) En els itineraris científic i humanístic-tecnològic s’utilitza el marge horari d’una hora  de les 

matèries optatives a la  millora de l’assoliment de les competències bàsiques. Per tant, 

tots els alumnes dediquen  una hora setmanal de manera rotatòria en els tres trimestres a 

les següents matèries amb aquest objectiu: 

– Llengua catalana i literatura 

– Llengua castellana i literatura 

– Llengua estrangera – Anglès o Francès 

 

2.3. Grups d’adaptació curricular a 3r i 4t: 
– Per aquell alumnat amb dificultats d’aprenentatge i que tenen una bona actitud a 

l’aula. 

– Grups més reduïts (màxim 20 alumnes) 

– L’objectiu principal és que no abandonin els estudis i puguin assolir les competències 

bàsiques que els permeti obtenir el Graduat en ESO i poder fer un Cicle Formatiu de 

Grau Mitjà o, en cas de no graduar-se, preparar-los per a les Proves d’accés o per a 

cursar un PFI en millors condicions. 

– Les matèries tenen totes una adaptació curricular 

– A 3r les optatives són les mateixes que les dels grups ordinaris i a 4t són específiques. 

– Es parla amb els pares/tutors i se’ls demana un compromís per escrit d’aprofitament 

del recurs que se’ls ofereix. 

– Distribució horària 

MATÈRIES 3r 4t 

Llengua Catalana iLliteratura 3 3 

Llengua Castellana  i Literatura 3 3 

Llengua Estrangera – Anglès o Francès 3 3 

Ciències Socials: Geografia i Història 3 3 

Biologia i Geologia 2 - 

Física i Química 2 3 

Matemàtiques 3 4 

Educació física 2 2 

Educació Visual i Plàstica 2 - 

Tecnologia 3 - 

Religió / Cultura i valors ètics 1 1 

Tutoria 1 1 
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Treball de síntesi (1) (1) 

Matèries optatives 2 - 

FOL - 1 

Informàtica - 2 

Tallers de Tecnologia - 2 

Tallers de Visual i Plàstica - 3 
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3. BATXILLERAT 

3.1. Distribució horària de les matèries 

3.1.1. Promoció 2022-2024 i posteriors 
MATÈRIES COMUNES 1r 2n 

Llengua catalana i literatura 2 2 

Llengua castellana  i literatura 2 2 

Llengua estrangera – Anglès o Francès 3 3 

Filosofia 2 - 

Història de la Filosofia - 3 

Història - 3 

Educació física 2 - 

Tutoria 1 1 

Treball de recerca   

 

 

MODALITAT DE BATXILLERAT MATÈRIA OBLIGADA DE MODALITAT 

Ciències i Tecnologia Matemàtiques I, Matemàtiques II o Matemàtiques CS II 

Humanitats i 

Ciències Socials 

Humanitats Llengua i Cultura Llatines I i II 

Ciències Socials Matemàtiques CS I i II o Matemàtiques I i II 

 

 

MATÈRIES DE MODALITAT I OPTATIVES 

CIÈNCIES I TECNOLOGIA HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS  

Biologia I i II Economia I i II 3 

Dibuix Tècnic I i II Història del Món Contemporani 3 

Física I i II Llengua i Cultura Gregues I i II 3 

Geologia i Ciències Ambientals I i II Llengua i Cultura Llatines I i II (*) 3 

Química I i II Matemàtiques CS I i II (*) 3 

Tecnologia i Enginyeria I i II Geografia 3 

 Història de l’Art 3 

 Literatura Castellana 3 

 Literatura Catalana 3 

Sociologia (Matèria Optativa) 2 

Psicologia (Matèria Optativa) 2 

Activitat Física (Matèria Optativa) 2 

Francès 2a Llengua (Matèria Optativa) 2 
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Estada a l’Empresa (Matèria Optativa) - 

 

(*) Si no es cursa com a matèria obligada de modalitat. 

 

Matèries optatives anuals de 1r curs (franja 1) 

Totes les modalitats 

Biomedicina 

Física I 

Funcionament de l’Empresa 

Geologia i Ciències Ambientals I 

Psicologia 

 

Matèries optatives anuals de 1r curs (franja 2) 

Totes les modalitats 

Astrofísica 

Creació literària 

Problemàtiques Social 

Reptes Científics Actuals (Biologia i Geologia) 

 

Matèries optatives anuals de 1r curs (franja 3) 

Totes les modalitats 

Llengüatge i Societat 

Ciutadania, Política i Dret 

Reptes Científics Actuals (Física i Química) 

Robòtica 

 

Matèries optatives trimestrals 2n curs 

Totes les modalitats 

Entorn Sostenible 

Pau, Justícia i Corresponsabilitat 

Població i Prosperitat 

Religió 

 

Matèries optatives anuals 2n curs 

Ciències i Tecnologia 

Geologia i Ciències Ambientals II 

Física II 

Humanitats i Ciències Socials 

Literatura Castellana 

Història de l’Art 
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3.1.2. Promoció 2021-2023 

MATÈRIES COMUNES 1r 2n 

Llengua catalana i literatura 2 2 

Llengua castellana  i literatura 2 2 

Llengua estrangera – Anglès o Francès (previst) 3 3 

Ciències pel món contemporani 2 - 

Filosofia i ciutadania 2 - 

Història de la Filosofia - 3 

Història - 3 

Educació física 2 - 

Tutoria 1 1 

 

MATÈRIES DE MODALITAT I OPTATIVES 

CIÈNCIES I TECNOLOGIA HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS  

Matemàtiques I i II Llatí I i II 4 

Química I i II Economia i Organització d’Empresa I i II 4 

Tecnologia Industrial I i II Grec I i II 4 

Física I i II Matemàtiques Aplicades a CS I i II 4 

Ciències de la Terra I i II Literatura Universal 4 

Biologia I i II Hª del Món Contemporani 4 

Dibuix Tècnic I i II Literatura Catalana 4 

 Literatura Castellana 4 

 Hª de l’Art 4 

 Geografia 4 

Sociologia (Matèria Optativa) 2 

Psicologia (Matèria Optativa) 2 

Activitat Física (Matèria Optativa) 2 

Francès 2a Llengua (Matèria Optativa) 2 

Estada a l’Empresa (Matèria Optativa) - 
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4. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, GRAU SUPERIOR, PFI i IFE. 

Cada vegada és més extensa la cultura de l’aprenentatge professionalitzador al llarg de la vida, 
fins i tot en persones de més edat, moltes d’elles treballadors en actiu. Tenim una demanda 
de formació creixent d’alumnes de 16/18 anys i pel context de crisi i d’atur, alumnes de més 
edat amb la intenció de reciclar-se com a estratègia de reinserció laboral.  
 
Cicles formatius de grau mitjà: 

- Instal·lacions elèctriques i automàtiques (2 anys, torn: matí) 

- Instal·lacions de telecomunicacions (2 anys, torn: matí) 

- Mecanització (2 anys, torn: matí) 

- Manteniment electromecànic (2 anys, torn: matí) 
- Itinerari formatiu específic (IFE) amb perfil: Auxiliar de vendes i atenció al públic (4 anys, torn: 

matí) amb (9/12) alumnes amb necessitats educatives 
 

Cicles formatius de grau superior: 

- Automatització i robòtica industrial (2 anys, torn: tarda) 

- Programació de la producció en fabricació mecànica (2 anys, torn: tarda) 

- Mecatrònica industrial (2 anys, torn: tarda) 

 

Programes de qualificació professional inicial: 

- Auxiliar de manteniment i muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i de gas (1 any, torn: 
matí) 

- Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics (1 any, torn: tarda) 

 

Tenim un Pla de Promoció que desenvolupem durant tot el curs tots els professors de Cicles 

Formatius i PFI, de cara a explicar la nostra oferta educativa a tot el nostre entorn, instituts, 

empreses, SOC, etc. 

Tenim un Pla d’acció tutorial gestionat pels tutors, el Coordinador de Cicles i el Cap d’Estudis 

de Cicles Formatius, que incideix molt especialment en el seguiment individualitat dels nostres 

alumnes. Els alumnes assumeixen en matricular-se que l’assistència a classe és obligatòria, les 

faltes d’assistència a més del 20% de les classes comporta la pèrdua del dret a l’avaluació 

continuada. L’alumne podrà passar a 2n sempre i quan la suma de les hores de les unitats 

formatives aprovades arribi al  60% del nombre total d’hores de les unitats formatives dels 

mòduls professionals de 1er. Els nostres alumnes poden acollir-se si compleixen els requisits a 

la matrícula semipresencial, convalidacions i exempcions de FCT que els poden ajudar en el 

seu procés cap a l’obtenció del títol que desitgen.  

Tenim projectes de Mobilitat Internacional amb Alemanya i altres països a fi i efecte d’obrir 

més possibilitats en els nostres alumnes. 

Estem en un procediment per aconseguir la Qualitat als estudis de FP que sens dubte ens 

ajudarà a oferir un millor servei als nostres alumnes i entorn laboral. 
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L’Institut Lluís Domènech i Montaner forma part de la xarxa de centres educatius de Catalunya 

que imparteixen ensenyaments professionals, aposta pel foment i suport a l’emprenedoria, la 

intraprenedoria,  el contacte amb empreses o entitats vinculades  a la creació d’empreses. 

El Centre ofereix el servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu 

les persones consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats i les expectatives 

professionals de les persones que el sol·liciten, i la valoració i la recomanació de les ofertes 

formatives, amb les seves variants, que millor s’adaptin al seu perfil i interessos. 

Un cop acabats els estudis recolzem l’entrada de l’alumnat que volen accedir al Mercat 

laboral, amb una borsa de treball gestionada pel coordinador de cicles formatius i accions 

directes amb les empreses. Avaluades al setembre de cada any les incorporacions al mercat 

laboral, podem parlar d’una inserció laboral per sobre del 75%. 
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4.1. Distribució horària de les matèries de CFGM 

FM20_GM Mecanitzacio 
   

IM10_GM Manteniment_electromecanic 

         Curs 1r 

 

Curs 1r 

Mòduls 
professionals 

Hores 
mínimes 

HLD 
Hores 
totals 

 

Mòduls 
professionals 

Hores 
mínimes 

HLD 
Hores 
totals 

MP1  99   99 

 

MP1  132 33 165 

MP4  231 33 264 

 

MP2  99   99 

MP5  132   132 

 

MP3  198   198 

MP6  99   99 

 

MP5  132 33 165 

MP7  99   99 

 

MP6  132 33 165 

MP8.  66   66 

 

MP8.  66   66 

MP 10:  99   99 

 

Total 759 99 858 

Total 825 33 858 

 

Tutoria 33   33 

Tutoria 33   33 

 

Total 1r 792   891 

Total  1r 858   891 

 
 

   
 

    

Curs 2n 

Curs 2n 

 

Mòduls 
professionals 

Hores 
mínimes 

HLD 
Hores 
totals 

Mòduls 
professionals 

Hores 
mínimes 

HLD 
Hores 
totals 

 

MP4 
Automatismes 
pneumàtics i 
hidràulics. 

165   165 

MP2  198 33 231 

 

MP7  132   132 

MP3  132 33 165 

 

MP09  66   66 

MP9.  66   66 

 

MP10.  99   99 

MP11. 264   264 

 

MP11  297   297 

Total 660 66 726 

 

Total 759   759 

Tutoria 33   33 

 

Tutoria 33   33 

Total 2n 693   759 

 

Total 2n 792   792 

MP12 FCT   416 

 

MP12  FCT   383 
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EE30_GM Telecomunicacions 

  

EE10_GM Instal·lacions Elèctriques  

 Curs 1r 

 

Curs 1r 

Mòduls 

professionals 

Hores 

mínimes 
HLD 

Hores 

totals 

 

Mòduls 

professionals 

Hores 

mínimes 
HLD 

Hores 

totals 

MP1. 66 33 99 

 

MP1  198   198 

MP2.  132 33 165 

 

MP2  198 33 231 

MP3.  99   99 

 

MP6  66   66 

MP5.  99   99 

 

MP7  66   66 

MP8.  132   132 

 

MP8 66   66 

MP9.  165   165 

 

MP9  165   165 

MP10.  66   66 

 

MP10  66   66 

Total 759 66 825 

 

Total 759 66 858 

Tutoria 33   33 

 

Tutoria 33   33 

Total  1r 792 66 858 

 

Total  1r 792   891 

 
        Curs 2n 

 
 

 Curs 2n  

Mòduls 

professionals 

Hores 

mínimes 
HLD 

Hores 

totals 

 

Mòduls 

professionals 

Hores 

mínimes 
HLD 

Hores 

totals 

MP4.  99   99 

 

MP3  66   66 

MP6. s. 99 33 132 

 

MP5  99 33 132 

MP7.  99   99 

 

MP4  66 33 99 

MP11.  66   66 

 

MP11  66   66 

MP12.  99   99 

 

MP12  99   99 

MP13. 297 33 297 

 

MP13  297   297 

Total 759   792 

 

Total 759 33 759 

Tutoria 33   33 

 

Tutoria 33   33 

Total 2n 792 33 825 

 

Total 2n     792 

MP14.  FCT   383 

 

MP14.  FCT   383 
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4.2. Distribució horària de les matèries de CFGS 

EEB0 Automatització i Robòtica Industrial 

 
FMB0 Fabricació Mecànica 

 

         Curs 1r 

 

Curs 1r 

Mòduls 
professionals 

Hores 
mín. 

HLD 
Hores 
totals 

 

Mòdul 
professional 

Hores 
min. 

HLLD 
Hores 
Totals 

MP1 132   132 

 

MP1 99   99 

MP2 99 33 132 

 

MP2 99   99 

MP3 132   132 

 

MP5  132   132 

MP4 132   132 

 

MP6  99   99 

MP5 66   66 

 

MP7 132 33 165 

MP7 99   99 

 

MP8  66   66 

MP10 66   66 

 

MP10  99 33 132 

MP11 66   66 

 

MP11  66   66 

Total 792 33 825 

 

Total 792 66 858 

Tutoria 33   33 

 

Tutoria 33   33 

Total 1r  825   858 

 

Total 1r  825   891 

 
    

 
   Curs 2n 

 

Curs 2n 

Mòduls 
professionals 

Hores 
mín. 

HLD 
Hores 
totals 

 

Mòdul 
professional 

Hores 
min. 

HLLD 
Hores 
Totals 

MP6 99   99 

 

MP3  198   198 

MP8 132 33 165 

 

MP4  66 33  99 

MP9 132 33 165 

 

MP9 99   99 

MP12 66   66 

 

MP12 66   66 

MP13 297   297 

 

MP13  297   297 

Total 726 66 792 

 

Total 726 33 759 

Tutoria 33   33 

 

Tutoria 33   33 

Total 2n 759   825 

 

Total 2n 759   792 

MP13.  FCT   383 

 

MP14. FCT   383 
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IMC0 Mecatrònica Industrial 

 

    Curs 1r 

Mòdul 
professional 

Hores 
mín. 

HLD 
Hores 
Totals 

MP2 . 99 33 132 

MP3  132 33 165 

MP4. 66   66 

MP5 132   132 

MP6  132   132 

MP8  66   66 

MP11 66   66 

MP12 66   66 

Total 759 66 825 

Tutoria 33   33 

Total 1r 792   858 

 
   Curs 2n       

Mòdul 
professional 

Hores HLLD Hores 

MP1  132   132 

MP7  99   99 

MP9  165 33 198 

MP10  66   66 

MP13 297   297 

Total 759 33 792 

Tutoria 33   33 

Total 2n 792   825 

MP14 FCT   383 
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Perfil professional: Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas 
Codi: PFI EE02 
Família professional: Electricitat i electrònica 
Títol de referència: Professional bàsic en electricitat i electrònica 
Durada total: 1000 hores 

615 hores I. MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

295 hores II. MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL 

40 hores III. TUTORIA 

50 hores  

Adaptada a les característiques del programa, dels alumnes i de l’entorn (Recomanable reforç del 

mòdul de fontaneria) 

4.3. Distribució horària de les matèries de PFI 

Mòduls formatius: 

Mòduls referits a títols de formació professional bàsica 

Mòduls professionals Unitats de competència Durada 

 
3013. Instal·lacions elèctriques 

UC0816_1: Realitzar operacions de 
muntatge d’instal·lacions elèctriques 

180 hores 
(inclou 

i domòtiques. de baixa tensió i domòtiques en Projecte 
 edificis integrat I.c) 

3014. Instal·lacions 
telecomunicacions 

de 
UC0817_1: Realitzar operacions de 
muntatge d’instal·lacions de 
telecomunicacions. 

180 hores 
(inclou 

Projecte 
integrat I.c) 

 

Referència al Catàleg de Qualificacions Professionals i certificat de 
professionalitat corresponent: 

- Qualificació professional completa: ELE255_1 Operacions auxiliars de muntatge 

d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis 
- Qualificació professional incompleta: Cap 

- Certificat de professionalitat: ELES0208 Operacions auxiliars de muntatge 

d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis 

I.a. Mòduls de formació professional específica del perfil professional 
Mòduls Durada 

MFPE025. Operacions de fontaneria 40 hores 

 

I.b. Mòduls de formació professional comuns a tots els perfils 
Mòduls Durada 

MFCT. Formació en centres de treball 180 hores 
MPI. Projecte integrat (40 hores dedicació alumne dintre dels mòduls I.a) (transversal) 
MPRL. Formació bàsica en prevenció de riscos laborals 35 hores 

 

 

Mòduls Durada 

MFG1: Estratègies i eines de comunicació 110 hores 

MFG2: Entorn social i territorial 30 hores 

MFG3: Estratègies i eines matemàtiques 110 hores 

MFG4: Incorporació al món professional 45 hores 
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Perfil professional: Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics 
Codi: PFI IC01 
Família professional: Informàtica i comunicacions 
Títol de referència: Professional bàsic en informàtica i comunicacions 
Durada total: 1000 hores 

640 hores I. MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

295 hores II. MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL 

40 hores III. TUTORIA 

25 hores  

Adaptada a les característiques del programa, dels alumnes i de l’entorn 

 

Mòduls formatius: 
 

 

I.a. Mòduls referits a títols de formació professional bàsica 

Mòduls professionals Unitats de competència Durada 

3029. Muntatge i manteniment 
de sistemes i components 
informàtics 

UC1208_1: Realitzar operacions auxiliars 
de manteniment de sistemes 
microinformàtics 

180 hores 
(inclou 

Projecte 
integrat I.b) 

3030. Operacions auxiliars per a 
la configuració i explotació 

UC1209_1: Realitzar operacions auxiliars 
amb tecnologies de la informació i la 
comunicació 

115 hores 
(inclou 

Projecte 
integrat I.b) 

3016. Instal·lació i 
manteniment de xarxes per a la 
transmissió de dades. 

UC1207_1: Realitzar operacions auxiliars 
de muntatge d’equips microinformàtics 

130 hores 
(inclou 

Projecte 
integrat I.b) 

 

Referència al Catàleg de Qualificacions Professionals i certificat de 
professionalitat corresponent: 

 

- Qualificació professional completa: IFC361_1 Operacions auxiliars de muntatge i 

manteniment de sistemes microinformàtics 
- Qualificació professional incompleta: Cap 

- Certificat de professionalitat: IFCT0108 Operacions auxiliars de muntatge i 

manteniment de sistemes microinformàtics 
I.b. Mòduls de formació professional comuns a tots els perfils 

Mòduls Durada 

MFCT. Formació en centres de treball 180 hores 
MPI. Projecte integrat (40 hores dedicació alumne dintre dels mòduls I.a) (transversal) 
MPRL. Formació bàsica en prevenció de riscos laborals 35 hores 

 

 

Mòduls Durada 

MFG1: Estratègies i eines de comunicació 110 hores 

MFG2: Entorn social i territorial 30 hores 

MFG3: Estratègies i eines matemàtiques 110 hores 

MFG4: Incorporació al món professional 45 hores 
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4.4. Distribució horària de les matèries d’IFE 

Mòdul Professional 1: Vida saludable i cura d’un mateix 
Durada: 210 hores 
Mòdul Professional 2: Comunicació i relacions interpersonals 
Durada: 210 hores 
Mòdul Professional 3: Viure en entorns propers 
Durada: 175 hores 
Mòdul Professional 4: Ús d’establiments i serveis 
Durada: 140 hores 
Mòdul Professional 5: Organització personal 
Durada: 175 hores 
Mòdul Professional 6: Activitats comunitàries 
Durada: 140 hores 
Mòdul professional 7: Participació ciutadana 
Durada: 140 hores 
Mòdul professional 8: Iniciació a l’activitat laboral 
Durada: 385 hores 
Mòdul professional 9: Organització de les empreses 
Durada: 105 hores 
Mòdul professional 10: Món laboral 
Durada: 105 hores 
Mòdul professional 11: Desenvolupament en el lloc de treball 
Durada: 140 hores 
Mòdul professional 12: Tutoria I 
Durada: 70 hores 
Mòdul professional 13: Tutoria II 
Durada: 70 hores 
Mòdul professional 14: Tutoria III 
Durada: 70 hores 
Mòdul professional 15: Tutoria IV 
Durada: 70 hores 
Mòdul professional 16: Tècniques bàsiques de marxandatge 
Durada: 245 hores 
Mòdul professional 17: Atenció al client 
Durada: 140 hores 
Mòdul professional 18: Preparació de comandes i venda de productes 
Durada: 140 hores 
Mòdul professional 19: Treballs de reprografia 
Durada: 245 hores 
Mòdul professional 20: Formació en centres de treball 
Durada: 385 hores 
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Annex III. Pla d’acollida. 
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Annex IV. Pla d’atenció a la diversitat 
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Pla d’atenció a la diversitat 

1- MARC NORMATIU 

El Pla d’atenció a la diversitat és un document que recull totes aquelles actuacions que es 

realitzen a l’institut encaminades a atendre la diversitat de l’alumnat que hi assisteix.  

 El marc normatiu de referència el tenim en les instruccions per a l’organització i el 

funcionament dels centres docents públics d’Educació secundària. 

 També el trobem en l’article 91 de la Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’educació, i l’article 5 del 

decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, que estableixen que entre els 

elements que ha de contenir el projecte educatiu del centre hi ha els procediments d’inclusió 

educativa, els criteris que han d’orientar l’atenció a la diversitat i els que han d’orientar les mesures 

organitzatives, sempre d’acord amb els principis de l’educació inclusiva i la coeducació. 

 El Decret 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica, 

recull que un dels vectors claus per la millora del model educatiu preveu la universalitat del 

currículum que faci possible l'accessibilitat de totes les persones a l'educació, marcant el camí cap a la 

inclusió efectiva, la igualtat d'oportunitats, l'equitat educativa, la plena participació i l'èxit educatiu. 

 D’altra banda es tindran en compte les mesures d’avaluació de l’alumnat, seguint les 

indicacions establertes en les ordres d’avaluació:  Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol de 2018, 

i  Decret 175/2022, de 27 de setembre de 2022, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica. 

 Les diverses referències a l’“Atenció educativa a l'alumnat” recollides en els documents per 

l’organització i la gestió dels centres, serveixen  d’orientació per a la realització d’aquest pla. 

 JUSTIFICACIÓ 

El PAD (Pla d’atenció a la diversitat) és la manifestació d’una necessitat que s’està cobrint des 

de l’any 98-99 any en el que l’institut va comptar amb una UAC formada per dos professors. 

Posteriorment, l’any 2003-04 es va crear el departament d’Atenció a la diversitat format per 

tres professors destinats a l’atenció a la diversitat i un mestre terapeuta.  

En l’actualitat disposem d’un departament d’orientació i psicopedagogia que atén l’atenció a 

la diversitat en les seves diferents facetes, en coordinació amb la CAD, els equips docents i l’EAP. 

Aquest departament està format per: 

- Tres professores d’atenció a la diversitat  que fan principalment un reforç en les àrees 

instrumentals (en l’actualitat 2 i mig). 

- Dues psicopedagogues i una educadora que porten la SIEI-SEC del centre i atenen aquells 

alumnes que venen amb dictamen d’escolarització amb plaça d’SIEI-SEC. 

- Un orientador que atén la diversitat de l’alumnat amb necessitats educatives especials i 

permanents, així com realitza les tasques específiques de la seva especialitat. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7659/1685428.pdf
mailto:https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8762/1928585.pdf
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- Una psicopedagoga de l’EAP que ve al centre tres matins al mes. 

- Una vetlladora que atén els alumnes amb necessitats específiques d’acompanyament un 

total de 10 hores setmanals. 

- Les cues horàries del professorat. 

 

Com diu la normativa, les mesures generals de l’atenció a la diversitat poden ser 

organitzatives (dos professors a l’aula), agrupament flexibles, suport en petits grups o suport 

de manera individualitzada preferentment dins l’aula ordinària o atenció fora de l’aula, etc., 

però han d’incidir fonamentalment en les mesures estratègiques i metodològiques i en el 

procés d’avaluació de l’alumnat. L’orientació i el seguiment de l’alumne s’estableixen com a 

element clau en les mesures d’atenció a la diversitat, així com els principis psicopedagògics i la 

importància de l’enfocament del treball competencial, com a mesures prèvies a les mesures 

específiques d’atenció a la diversitat. 

Al llarg de l’ESO, l’alumne ha de rebre una orientació en els diferents cursos que marcaran 

un itinerari determinat. El centre ha de proporcionar la informació suficient i l’orientació 

necessària als alumnes per a triar les opcions més adequades al seu procés d’aprenentatge, 

d’acord amb les ofertes acadèmiques i professionals existents, tant durant l’escolarització 

com en l’accés a estudis o en activitats posteriors. 

En finalitzar 4t d’ESO el centre posarà a disposició de la família un document orientador 

per a l’alumne sobre les opcions més adequades del futur acadèmic i professional, que tindrà 

caràcter confidencial i no pot ser prescriptiu. 

 

2- ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Aquí hem de tenir en compte: 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT ESO 

Mesures generals Mesures específiques Mesures 

extraordinàries 

Programacions del grup 

classe tenint en compte 

les mesures de 

reforç/ampliació 

convenients i ajustant-

les a les necessitats de 

l’alumnat. 

Agrupacions d’alumnes 

amb dificultats 

d’aprenentatge en les 

àrees instrumentals 

(català, castellà i 

matemàtiques). 

PDC. Programes de 

SIEI-SEC. Unitat de 

suport a l’educació 

especial. 

 

UEC. Unitat 

d’escolarització 
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Diversificació dels 

procediments i de les 

activitats 

d’ensenyament 

aprenentatge i de les 

activitats d’avaluació: 

Mesures organitzatives, 

mesures estratègiques i 

metodològiques. 

Orientació i seguiment 

de l’alumnat. 

diversificació curricular 

pels alumnes de 3r i 4t 

d’ESO. 

Atenció als alumnes 

nouvinguts. 

compartida. 

Eines de planificació i seguiment de l’alumnat. 

PI: Pla Individualitzat. 

 

En aquest apartat hem de valorar: 

1- Tractament global de la diversitat al centre. Comissió d’atenció a la diversitat. 

2- Atenció a la diversitat d’alumnes a l’aula ordinària i en petits grups. 

3- Programes de diversificació curricular a 3r i 4t ESO. 

4- Plans individualitzats 

5- Programes de diversificació curricular específics per als alumnes amb inadaptació escolar i 

risc d’exclusió social (UEC). 

6- Atenció als alumnes amb necessitats educatives especials. 

a) Criteris generals. 

b) Atenció educativa als alumnes amb nee. 

c) Unitat de suport d’educació especial (SIEI-SEC) 

 

1- Tractament global de la diversitat al centre. 

Les actuacions destinades a l’atenció a la diversitat es consideren des de la CAD i des de 

les reunions entre la coordinació pedagògica, l’EAP i el psicopedagog i alhora coordinador 

d’atenció a la diversitat del centre. Aquí es prenen les mesures que poden ser 

organitzatives, didàctiques, metodològiques i d’avaluació. Es tenen en compte les 

propostes de l’equip docent i del professorat en general. 

Hi ha una reunió de la CAD a començament de curs per tal d’establir les pautes 

d’actuacions del curs escolar. Després es realitzen altres reunions, al llarg del curs, de la 

CAD per tal de seguir el procés de les actuacions predeterminades. 

Les funcions de la CAD són les següents: 

- Organitzar, ajustar i fer el seguiment de l’aplicació de recursos de què disposa el 

centre i de les mesures adoptades per tal d’aplicar els criteris (determinats en el 

PEC) i les actuacions per a l’atenció a la diversitat. 
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- Establir els trets bàsics de les formes organitzatives i de les metodologies d’aula que 

es considerin més idonis per a atendre la diversitat de l’alumnat. 

- Decidir els procediments i criteris que empraran els equips docents per fer les 

adaptacions o els PI corresponents. 

- Col·laborar amb l’entorn escolar o, si s’escau, amb els plans educatius d’entorn o 

altres programes socioeducatius en els quals participi el centre, per dissenyar, 

planificar i desenvolupar accions de suport escolar i educatiu per atendre la 

diversitat de l’alumnat. 

- Promoure i establir els criteris per a l’avaluació formativa de l’alumne. 

- Fer una avaluació de la millora de l’atenció a la diversitat en el centre i del progrés 

de tot l’alumnat. 

- Establir els mecanismes per garantir el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb 

necessitats educatives especials i específiques. 

- Fer el seguiment de l’alumnat que ha passat de 6è de primària a 1r d’ESO i valorar 

les ajudes pedagògiques emprades, en el marc de la coordinació entre primària i 

secundària. 

- Fer el seguiment i valoració de les decisions que es vagin prenent en el marc de la 

CAD. 

- Fer la prevenció i el seguiment de l’alumnat amb risc d’abandó escolar. 

- Altres funcions que en aquest àmbit li atribueixi el mateix centre. 

D’acord amb aquestes funcions, la CAD és l’òrgan que ha de promoure les sessions de 

treball i l’intercanvi entre equips docents, equips de tutors i departaments didàctics. 

La CAD està formada per la coordinació pedagògica, el/la psicopedagog de l’EAP, 

l’orientador de centre, la coordinadora LIC, els professionals de la SIEI-SEC, coordinadors 

de cicle i tots aquells professors que es cregui convenient en un moment determinat. 

D’altra banda, es realitzen reunions setmanals entre la coordinadora pedagògica, 

l’orientador de centre i la psicopedagoga de l’EAP. En aquestes reunions es fa el seguiment 

d’aquells casos d’alumnes amb necessitats educatives especials que es cregui convenient, 

així com d’altres alumnes que presenten algun tipus de dificultat o de demanda. 

Un cop al mes, també es reuneix la CAD social, concretament: l’orientador de centre, la 

coordinadora pedagògica, la psicòloga de l’EAP i els educadors socials tant de l’EAP com de 

les zones que afecten al centre (Reus i Castellvell). 

Cal dir que, a nivell organitzatiu, l’atenció a la diversitat global del centre està repartida de 

la següent manera: 

- A primer cicle es fan grups reduïts d’atenció en les matèries instrumentals (català, 

castellà i matemàtiques). 

- En segon cicle es fa un grup de diversificació curricular a 3r i un altre a 4t. 
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Aquests grups estan formats per tots aquells alumnes que tenen greus problemes 

d’aprenentatge. 

 

2- Atenció a la diversitat a l’aula ordinària. 

Les primeres mesures d’atenció a la diversitat es realitzen dins de l’aula ordinària. 

Consisteixen en el conjunt d’estratègies que adopta el professorat per tal d’ajustar la 

programació a les necessitats de l’alumnat. 

Els criteris d’avaluació s’estableixen d’acord amb els objectius programats per tal d’assolir 

les competències bàsiques. L’avaluació és continua. 

Dins de les estratègies aplicades hi ha la de dos professors a l’aula, quan aquesta és 

necessària per tal d’adoptar mesures inclusives per a la integració d’alumnes amb 

discapacitat o amb necessitats educatives greus i permanents. 

També hi ha la mesura d’agrupar alumnes amb necessitats educatives de dues classes per 

tal de poder treballar les àrees instrumentals (català, castellà i matemàtiques). 

En aquestes agrupacions es realitzen mesures de reforç dels aprenentatges on s’intenta 

que aquests alumnes puguin adquirir els aprenentatges de la matèria amb una 

metodologia adequada a la seva manera d’aprendre o als seus coneixements previs de la 

matèria. 

Aquests no són grups tancats ja que hi ha una connexió amb l’aula ordinària de manera 

que, quan un alumne assoleix un determinat nivell d’aprenentatge puja a l’aula ordinària 

per tal de seguir (en cas que sigui possible) l’aprenentatge en el grup classe. 

També es poden realitzar mesures d’ampliació de la matèria per a aquells alumnes amb 

més capacitats. Aquestes mesures consisteixen en l’ampliació del currículum en aquelles 

matèries que es cregui convenient. Unes altres mesures d’ampliació consisteixen en un 

enriquiment curricular del contingut o en una millora les estratègies d’aprenentatge. Cal 

dir que, en casos concrets, difícilment ha estat demanada aquesta mesura. 

 

3- Programes de diversificació curricular 

a) Característiques: 

L’objectiu dels programes de diversificació curricular consisteix en afavorir que aquells 

alumnes que presenten mancances greus d’aprenentatge puguin assolir els objectius i 

competències pròpies de l’ensenyament obligatori amb una organització de continguts 

específics i amb una metodologia pròpia, específica i personalitzada. 

A l’institut Domènech i Montaner es realitzen dos programes de diversificació curricular. 

Concretament en els cursos de 3r i 4t d’ESO. L’objectiu és assolir les competències 

bàsiques per tal de poder obtenir el títol en graduat d’ESO. 

La incorporació a un grup de diversificació curricular és voluntària i es produeix després de 

la valoració per part de l’equip de professors, tenint en compte l’informe d’avaluació de 

l’alumne en el primer cicle d’ESO, les mancances en els aprenentatges i les dificultats per 
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assolir l’ESO en el grup ordinari. De la mateixa manera, els alumnes es poden reintegrar al 

grup ordinari si així ho creuen convenient (d’acord amb les famílies).  

Els alumnes del grup de diversificació curricular signen un contracte d’obligacions per tal 

de pertànyer al grup. Es pot donar el cas que un alumne no continuï al grup de 

diversificació si no acompleix allò que ha pactat. 

La finalitat del programa de diversificació curricular consisteix en l’assoliment dels 

objectius i competències bàsiques de l’etapa i l’obtenció del graduat en educació 

secundària obligatòria. La metodologia és funcional i motivadora i es fan servir les TAC 

com a eina d’aprenentatge de les matèries. 

Els professors que participen en aquests programes són els d’atenció a la diversitat, 

l’orientador de centres i altres implicats en el projecte. 

Els programes de diversificació curricular estan repartits en matèries englobades en un 

àmbit de caràcter lingüístic, un àmbit científic i tecnològic i un últim àmbit pràctic de caire 

orientador i per reforçar les habilitats personals  necessàries per la vida adulta i 

professional. 

La tutoria corre a càrrec del professor de diversitat per a cadascun dels grups. Aquests fan 

un seguiment individualitzat de l’activitat de cadascun de l’alumnat, potencien els hàbits i 

valors propis del món escolar i laboral i els orientaran al llarg de l’etapa educativa. 

L’orientador de centre realitza una tasca de seguiment i orientació de l’alumnat, en 

col·laboració amb el tutor i equip docent. D’aquesta manera aquests alumnes poden 

continuar l’escolaritat postobligatòria d’acord amb els seus interessos i possibilitats. 

b) Tipus d’alumnat 

Segons la normativa en curs, pel que fa als alumnes hi poden participar els alumnes que, 

pel fet de presentar dificultats generalitzades d'aprenentatge i un baix nivell de 

competències en la majoria de matèries, tenen compromès l'assoliment dels objectius de 

l'etapa i que compleixen, a més, un dels requisits següents:  

 Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l'ESO no compleixen els requisits de 

titulació. 

 Alumnes a partir del tercer curs d'educació secundària obligatòria, que només es 

poden incorporar als programes de diversificació després de l'avaluació adient i a 

proposta de l'equip docent, i quan s'ha escoltat el seu parer i el dels pares o tutors 

legals.  

 Alumnes que, havent cursat el segon d'ESO, no estan en condicions de passar a 

tercer i ja han repetit un curs a l'etapa. Com els del punt anterior, aquests alumnes 

només es poden incorporar als programes de diversificació si hi ha una avaluació 

prèvia i a proposta de l'equip docent, un cop s'ha escoltat el seu parer i el dels 

pares o tutors legals. 

 

4- Plans individualitzats 
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Un pla individualitzat és una eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports per 

donar resposta a situacions singulars de l’alumnat derivades de les seves dificultats 

d’aprenentatge o de situacions socioeducatives desafavorides. 

El pla individualitzat l’elabora l’equip docent, coordinat pel tutor i pels professionals que 

participen en l’atenció educativa de l’alumne. La CAD promou les mesures d’informació 

general, ajuda i assessora al tutor –coordinador del pla i a l’equip de professors per a la 

seva elaboració i aplicació. 

Habitualment, per fer un pla individualitzat s’ha de partir d’un dictamen d’escolarització, 

d’un informe psicopedagògic o de la demanda del professorat quan s’observen dificultats 

que perjudiquen de manera significativa l’aprenentatge d’un alumne. El pla individualitzat 

es fa sempre des de la perspectiva inclusiva i, tenint en compte, els recursos de que 

disposa el centre. 

El pla individualitzat ha d’incloure els interessos, les capacitats de l’alumne i les 

expectatives de la família per realitzar l’itinerari escolar i la posterior orientació 

postobligatòria. 

 

5- Programes de diversificació curricular específic per a  alumnes amb inadaptació escolar i 

risc d’exclusió social (UEC). 

Aquest programa està dedicat a aquells alumnes de l’ESO que presenten problemes de 

comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d’inadaptació 

social i risc de marginació. 

L’objectiu és afavorir l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa i l’obtenció del 

títol de graduat en ESO, amb una metodologia motivadora que faciliti l’èxit personal i eviti 

l’abandó escolar. 

Aquests programes es desenvolupen en unitats d’escolarització compartida (UEC) on 

tenen una organització pròpia i en les quals els continguts de l’etapa es treballen en 

relació amb activitats de tipus pràctic. 

La derivació a la UEC es produeix quan s’ha esgotat totes les mesures d’atenció a la 

diversitat de què disposa el centre. 

 

6- Atenció als alumnes amb necessitats educatives especials. 

a) Criteris generals. 

Els alumnes amb necessitats educatives especials es regeixen pels principis 

generals de l’educació inclusiva. El centre intenta que el medi on es desenvolupin 

les tasques d’aprenentatge i de reforç siguin el més normalitzades possibles, 

aprofitant els recursos humans de l’atenció a la diversitat. 

La intervenció directa vers aquests alumnes està organitzada per l’orientador ja 

que el centre no disposa de mestre de pedagogia terapèutica. Aquests alumnes 

també participen de l’entorn ordinari i dels grups reduïts de diversitat. En cas de 
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que siguin alumnes amb dictamen d’escolarització en una SIEI-SEC seran atesos 

seguint el protocol d’SIEI-SEC. 

El seguiment a nivell d’aprenentatges i de mesures d’atenció a la diversitat 

d’aquest alumnat es farà a partir de la CAD, de l’EAP i de l’equip docent. 

Resulta bàsic en aquests casos l’assoliment de competències bàsiques  i el 

desenvolupament d’hàbits d’autonomia i de treball.   

Aquells alumnes amb necessitats educatives especials que disposin d’un pla 

individual, serà aquest pla el que determini les pautes de treball i l’avaluació de 

l’alumne. Aquesta avaluació anirà referida al grau d’assoliment de les 

competències bàsiques. 

En l’avaluació final de l’etapa cal considerar la maduresa de l’alumne en relació 

amb els objectius i les competències bàsiques de l’etapa, la maduresa personal i les 

possibilitats de progrés en cursos posteriors. 

L’orientació postobligatòria d’aquest alumnat anirà a càrrec de l’orientador del 

centre, en coordinació amb el tutor i l’equip docent de l’alumne i amb la 

col·laboració de l’EAP. 

 

 

b) Atenció educativa als alumnes amb nee 

L’organització específica d’aquests alumnat i el treball individual segueix el següent 

procés: 

 En primer lloc obtenim la informació per mig de les reunions de traspàs 

de primària a secundària. En cas de que aquests alumnes gaudeixen 

d’un dictamen, la via d’informació és la donada per l’EAP. 

 Un cop tenim coneixement de les dificultats i les competències de 

l’alumne es comença a organitzar les estratègies de treball i l’atenció de 

l’alumne tenint en compte els recursos de què disposa el centre. 

 Aquesta atenció tindrà en compte les competències i habilitats de 

l’alumne. L’avaluació vindrà determinada pel pla individual. 

 Aquells alumnes que, per les seves característiques específiques, a nivell 

d’autonomia o de sociabilitat requereixen de l’acompanyament d’una 

altra persona (vetlladora), el tindran en la mida que determini la CAD. 

Aquesta establirà una pauta d’actuació i d’intervenció envers aquests 

alumnes. 

 

 

c) Unitat de suport d’educació especial (SIEI-SEC) 
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1. CONCEPTE I FUNCIONS 

La SIEI-SEC és un recurs per facilitar l’atenció educativa i promoure la participació en 

entorns escolars ordinaris als alumnes amb discapacitats intel·lectual i del 

desenvolupament. 

La SIEI-SEC del Domènech i Montaner disposa de dos psicopedagogues i una 

educadora  atenent 15 alumnes.  

Correspon als professionals de la SIEI-SEC: 

 Elaborar el Pla Individualitzat de l’alumne conjuntament amb el professorat de les 

diferents matèries per facilitar la participació de l’alumne en les activitats de l’aula 

ordinària i del centre. 

 Elaborar materials específics o adaptats que facilitin la participació d’aquests 

alumnes en les activitats generals del grup i la concreció d’estratègies per fer 

possible la seva participació a l’aula ordinària.  

 Acompanyar quan és necessari, d’aquests alumnes en les activitats a l’aula 

ordinària.  

 Impartir la docència, individual o en grup reduït, quan els continguts i les 

competències a desenvolupar ho facin indispensable. 

 Dur a terme tutories individuals amb els alumnes que s’atenen. 

 Realitzar tutories amb les famílies conjuntament amb el tutor/a de l’aula ordinària. 

 Participar en les reunions i coordinacions amb l’EAP, l’equip docent, la CAD i el 

Departament d’Orientació Educativa. 

 Planificar conjuntament amb l’EAP i els tutors l’orientació postobligatòria. 

 Coordinar amb els centres d’educació especial quan hi hagi alumnes amb escolaritat 

compartida. 

 Col·laborar amb els diferents serveis externs que atenen aquests alumnes per tal 

d’assegurar una atenció educativa coordinada. 

 Col·laborar amb l’equip directiu del centre en totes les actuacions per a la inclusió 

de l’alumnat. 

Els alumnes d’SIEI-SEC tenen com a marc curricular de referència el mateix que 

s’estableix en el projecte educatiu per la resta de companys, prioritzant aspectes 

que afavoreixin les competències i l’adquisició de les habilitats adaptatives 

següents:  

 Autonomia i iniciativa personal. 

 Comunicació. 

 Cura, higiene, mobilitat i seguretat. 

 Aprendre a aprendre. 

 Viure en comunitat. 
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2. ALUMNAT SIEI-SEC 

Els alumnes que són derivats a la SIEI-SEC venen amb un dictamen d’escolarització 

emès per l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica autoritzat per la 

direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament. 

En aquest dictamen ens especifica entre altres dades les necessitats educatives 

especials de l’alumne i les orientacions per la seva escolarització i elaboració del PI. 

Aquest document més el traspàs d’informació de l’escola de primària ens dóna el 

punt de partida per conèixer i començar a treballar amb els alumnes de nova 

incorporació a la SIEI-SEC. 

El nombre d’alumnes en l’actualitat és d’un màxim de 15 escolaritzats entre primer i 

quart d’ESO. 

Són alumnes que formen part del grup ordinari i reben el suport de la SIEI-SEC en 

funció de les seves necessitats. 

 
3. EMPLAÇAMENT 

Partint del principi d’inclusió es recomana: 

a) Un màxim de dos alumnes que reben suport de la SIEI-SEC dins d’un mateix grup 

ordinari. 

b) Participar al màxim possible de les activitats proposades en l’entorn ordinari amb 

l’acompanyament de la SIEI-SEC sempre que es consideri convenient. 

c) Participar en entorns més reduïts quan les activitats ho requereixin. 

 
4. ACTIVITATS PRÒPIES 

La SIEI-SEC va proposar juntament amb la CAD i amb l’aprovació de l’equip directiu  

unes optatives alternatives a 4r d’ESO ja que l’oferta ordinària no contempla totes 

les necessitats d’aquests alumnes. 

Així doncs les optatives proposades giren al voltant de  les competències i 

l’adquisició d’habilitats adaptatives i poden variar en funció de l’alumnat.  

Les optatives ofertades són: 

1) PROJECTE ENTORN:  engloba activitats relacionades amb taller de 
cuina, sortides a l’entorn proper, dinàmica de grups, treball de les 
habilitats socials, les festes i tradicions, la participació en les 
activitats del Centre. 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Lluís Domènech i Montaner 

  PEC   
Projecte educatiu de centre 

 

  
 Versió 

: 

2.0 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès. 

Elaborat per: Director Data:28.06.22 Revisat: Claustre Data: 30.06.22 

Entrada en 

vigor: 

01.09.22 Nom del document: PEC Pàgina: 113 de 227 

 

2) AJUDANT DE CONSERGERIA: desenvolupar les tasques pròpies de 
consergeria amb la supervisió i acompanyament de les conserges de 
l’Institut. 

3) AJUDANT DE MANTENIMENT: es realitza l’activitat amb la 
col·laboració del professorat de Programes de Formació i Inserció 
(PFI).  

4) INFORMÀTICA: es porten a terme activitats relacionades amb el 
maneig bàsic de l’ordinador i alguns programes de processador de 
textos i l’ús d’Internet (tant per fer cerca com programes educatius). 

 
5. AVALUACIÓ 

Durant el primer trimestre s’elabora el Pla Individualitzat que és l’instrument que 

ens farà de guia per treballar amb l’alumne. En aquest document quedaran 

redactades les diferents competències que ha de treballar l’alumne i els objectius 

que ha d’assolir al llarg del curs escolar. 

En cas de no assolir els objectius el PI té validesa pel curs següent actualitzant 

aquells aspectes que convinguin. 

És a les juntes d’avaluació trimestral reunits amb tot l’equip docent es on es valora 

el progrés de l’alumnat i les notes de les diferents matèries. 

A part de l’informe de notes general que rep tot l’alumnat del centre, els alumnes 

de la SIEI-SEC disposen de dos informes complementaris al llarg del curs. Un el 

primer trimestre on s’especifica bàsicament l’adaptació al nou i el pla de treball que 

seguirà i un al final de curs on es valora l’evolució en totes àrees treballades. 

 

6. ACTIVITATS PRÒPIES 

La SIEI-SEC va proposar juntament amb la CAD i amb l’aprovació de l’equip directiu  

unes optatives alternatives a 4r d’ESO ja que l’oferta ordinària no contempla totes 

les necessitats d’aquests alumnes. 

Així doncs les optatives proposades giren al voltant de  les competències i 

l’adquisició d’habilitats adaptatives i poden variar en funció de l’alumnat.  

Les optatives ofertades són: 

5) PROJECTE ENTORN:  engloba activitats relacionades amb taller de 
cuina, sortides a l’entorn proper, dinàmica de grups, treball de les 
habilitats socials, les festes i tradicions, la participació en les 
activitats del Centre. 

6) AJUDANT DE CONSERGERIA: desenvolupar les tasques pròpies de 
consergeria amb la supervisió i acompanyament de les conserges de 
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l’Institut. 
7) AJUDANT DE MANTENIMENT: es realitza l’activitat amb la 

col·laboració del professorat de Programes de Formació i Inserció 
(PFI).  

8) INFORMÀTICA: es porten a terme activitats relacionades amb el 
maneig bàsic de l’ordinador i alguns programes de processador de 
textos i l’ús d’Internet (tant per fer cerca com programes educatius). 
 

 

 

3- COORDINACIONS 

3.1- Coordinació de l’orientador amb els tutors. 

 La coordinació dels tutors amb l’orientador tindran com a finalitat prioritària els 

següents aspectes: 

 Planificació i organització de les tasques educatives en relació als alumnes amb NEE. 

 Recursos organitzatius, metodològics, materials, que caldria utilitzar en el procés 

d’ensenyament aprenentatge. 

 Col·laboracions en els plans individuals. 

 Seguiment i avaluació del procés educatiu de l’alumnat amb NEE. 

 Coordinació i recolzament als tutors en relació amb les famílies de l’alumnat amb NEE. 

3.2- Coordinació amb el psicopedagog de l’EAP 

 La coordinació amb el professional de l’EAP es realitzarà de manera regular per mig 

d’una reunió setmanal conjunta amb l’orientador de centre i el coordinador pedagògic. 

 La coordinació amb els mestres tutors tindran per objecte la concreció de demandes 

d’intervenció dels professionals d’EE de l’alumnat de NEE o fer el retorn més explícit de 

les actuacions fetes. 

 Serà present en les reunions de la CAD, amb la periodicitat que es cregui convenient. 

 El circuit de rebuda de demandes d’intervenció del professional de l’EAP es farà a 

través de l’orientador del centre o de la coordinadora pedagògica. 

 En els casos d’alumnes amb informe de reconeixement de necessitats educatives 

especials, comparteixen l’assessorament del tutor o tutora i de l’equip docent sobre 

aspectes relacionats amb l’elaboració i el seguiment del pla individualitzat. 

 Col·laborar en la proposta, la planificació i el seguiment de les mesures organitzatives i 

metodològiques que el centre aplicarà per millorar l’acompanyament i aprenentatge 

de l’alumnat. 

 Coordinació per orientar i informar les famílies de l’alumnat amb nee sobre serveis i 

recursos del sector, beques i ajuts. 

 Seguiment i avaluació del procés educatiu de l’alumnat amb NEE. 

 Coordinació i recolzament als tutors en relació amb les famílies de l’alumnat amb NEE. 
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 Coordinació amb els professors de la SIEI-SEC i el psicopedagog de l’EAP, amb la 

finalitat de fer el seguiment del PI i acompanyar els docents en la resposta educativa 

d’aquests alumnes dins de l’aula. 

 Orientar i informar de la intervenció de serveis externs o derivacions d’alumnes a la 

UEC. 

 Permetre i promoure el treball de la cultura inclusiva en el centre. 

 

3.3- Coordinació de l’EAP i els professors d’SIEI-SEC 

 La coordinació de l’EAP amb els professors d’SIEI-SEC es realitza de forma  setmanal. 

En aquesta reunió assisteixen les psicopedagogues de la SIEI-SEC, a més de 

l’educadora. En ella es plantegen tots aquells temes que afecten als alumnes de la SIEI-

SEC. És objectiu d’aquestes reunions: 

 Colaborar en l’elaboració del Pla Individualitzat de l’alumne, sobretot en aquells 

aspectes de caire més tènic. 

 Concreció d’estratègies per fer possible la seva participació a l’aula ordinària.  

 Colaborar en les tutories amb les famílies d’aquests alumnes, conjuntament amb el 

tutor/a de l’aula ordinària. 

 Planificar conjuntament amb els tutors l’orientació postobligatòria. 

 Coordinar amb els centres d’educació especial quan hi hagi alumnes amb escolaritat 

compartida. 

 Col·laborar amb els diferents serveis externs que atenen aquests alumnes per tal 

d’assegurar una atenció educativa coordinada. 

 

 

3.4- Coordinació amb els professors de diversitat (Reunions de departament) 

 Els professors de diversitat, conjuntament amb l’equip de professorat d’SIEI-SEC i el 

psicopedagog de centre formen el departament d’orientació i psicopedagogia, més 

conegut al centre com a departament d’atenció a la diversitat. 

 El departament realitza reunions de manera setmanal.  

 Les funcions principals d’aquestes reunions són: 

 Informar de les reunions de caps de departament del centre. 

 Informar d’altres reunions que s’hagin realitzat (CAD, Coordinació...) 

 Informar sobre els alumnes amb nee del centre. 

 Coordinar actuacions en relació a les hores d’atenció a la diversitat i als 

alumnes que la realitzen. 

 Plantejar mesures de diferent tipus (metodològiques, organitzatives...) per 

treballar amb els alumnes amb nee. 

 Coordinar i proposar mesures d’atenció a la diversitat. 

 

3.3- Coordinació amb serveis socials 
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 La coordinació es realitza de manera mensual. 

 La canalització de les reunions serà la mateixa que amb el psicopedagog de l’EAP. 

Aquestes es faran, de manera conjunta, amb l’orientador i la coordinadora 

pedagògica. 

 S’ha de tenir en compte la peculiaritat de l’institut Domènech i Montaner pel que fa a 

l’origen de l’alumnat. Aquests venen de dos poblacions diferents: Reus i Castellvell. És 

per això que, de forma periòdica, realitzem reunions amb els serveis socials de 

cadascuna de les zones. 

 

3.4- Coordinació amb els recursos externs i altres serveis educatius (CREDA, ONCE, CSMIJ...) 

 La derivació de l’alumnat als serveis externs de l’escola es vehicularan a partir del 

professional de l’EAP i la CAD. 

 A partir de les derivacions fetes es portaran a terme coordinacions entre els 

professionals implicats. 

 El nostre centre, en el curs 14/15 i 15/16 ha rebut la intervenció i assessorament, de 

manera directa dels especialistes del CREDAT i de la ONCE, per tal d’atendre dos casos 

d’alumnes amb necessitats educatives sensorials. 

 La incorporació d’un alumne amb trastorn motòric i dèficit visual ha fet necessària la 

coordinació amb una fisioterapeuta que portava el cas en el centre anterior. 

 

4- PROTOCOL DE DERIVACIÓ 

Abans de recomanar a uns pares que el seu fill vagi a un psicòleg, logopeda…, s’ha de complir 

aquest protocol: 

1) Detecció d’alumnes: 

A partir del tutor, de les especialistes, de la família. 

2) Concreció de la demanda: 

La realitza el tutor a partir del full de derivació a l’EAP. 

3) Recollida de la demanda: 

La realitza l’orientador de centre o la coordinadora pedagògica. 

4) Derivació d’alumnes: 

A partir de la reunió setmanal entre l’orientador, la coordinadora pedagògica i la 

psicòloga de l’EAP: 

També es pot fer a partir de la CAD. 

5) Valoració psicopedagògica: 

Valoració psicopedagògica de l’alumne per part de l’EAP amb proves específiques i 

observació directa. 

6) Retorn valoració psicopedagògica: 

Al tutor /a 

A l’orientador de centre i/o coordinadora pedagògica 

A la família 
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7) Derivació: 

a. Serveis externs 

Serveis Socials 

CSMIJ 

Psicòleg 

Logopeda 

Altres serveis 

b. Serveis interns 

Educació Especial 

Diversitat 

Grup de diversificació curricular 

SIEI-SEC 
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Annex V. Pla de convivència 
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1. INTRODUCCIÓ. 

El Pla de Convivència (PdC) és un instrument viu que engloba el conjunt d’accions 

encaminades a la millora de la convivència en el centre educatiu i, per tant, recull les 

intervencions que el centre educatiu desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la 

resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes.  

Aquestes accions poden anar adreçades a millorar la convivència a l’aula, al centre o a l’entorn, amb 

el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència 

d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals.  

També recull els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes que es 

produeixen en els tres àmbits i crear una atmosfera de treball i convivència segura i saludable, que és 

especialment rellevant per als alumnes i els grups més vulnerables. 

Hi ha dos eines participatives rellevants que promocionen la participació i la cooperació entre els 

diferents membres de la comunitat educativa. Per una banda trobem el Pla d’Acollida que recull 

aquelles accions que el Centre desenvolupa a fi d’afavorir el bon clima i la cohesió social i per altra 

banda disposem de la carta de compromís educatiu que facilita la cooperació entre les famílies i el 

centre educatiu i, si s’escau, el mateix alumne, en relació amb el seu procés personal, acadèmic i 

educatiu.  

Conviure significa viure plegats i en bona relació. La convivència, entesa com la 

necessària relació entre persones basada en xarxes de sentit compartit, demana la 

formació integral de la persona i es fonamenta en els valors de la pluralitat, la 

participació democràtica, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, el respecte a la 

diferència, la gestió positiva de conflictes i la cultura de pau. La convivència comporta 

una consciència de la pròpia identitat que implica l’acceptació de l’altre i un sentit de 

pertinença i contribució personal a la societat. 

Així doncs, per educar en la convivència, cal posar l’accent en les relacions, abans que en les 

diferències.  Cal destacar l’informe Delors (UNESCO) que va publicar-se l’any 1994 i va constituir un 

marc de referència on especificava els quatre pilars bàsics que són: aprendre a ser, aprendre a 

conviure, aprendre a fer i aprendre a aprendre. 

Per assolir aquests propòsits i finalitats educatives, hi ha d’haver una  

implicació global i coordinada de tots els agents socials, tant els de la comunitat 

educativa, com les institucions, les famílies i la societat en general. 

Val a dir que la confluència en el centre educatiu de moltes persones diverses que 

comparteixen de manera continuada un mateix espai i temps, amb diferents expectatives i potser 

diferents interessos, genera l’aparició de conflictes de convivència 

que cal resoldre en comú.  
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El conflicte és inevitable i forma part de les relacions socials. Cal enfrontar cada conflicte des de la 

singularitat evitant les generalitzacions i partint de la gestió positiva de conflictes. 

- Àmbit d’aplicació i vigència 

L’elaboració, desplegament i aplicació d’aquest projecte té una previsió de quatre anys centrant-se 

aquest primer any amb el recull de tota la informació en matèria de convivència i especificant 

algunes línies d’actuació a curt termini.  

 

2. MARC NORMATIU DE REFERÈNCIA 

El Marc normatiu de referència1 que justifica i determina les línies d'actuació que es duen a terme en 

matèria de convivència i mediació escolar són: 

 Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per la millora de la qualitat educativa (LOMCE) 

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

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC). 

 DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la 

convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. 

 DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.  

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

obligatòria. 

 

3. CARACTERÍSTIQUES I ENTORN DEL CENTRE EDUCATIU 

 

3.1. DESCRIPCIÓ DEL CENTRE. 

L’institut Domènech i Montaner està situat al carrer Maspujols 21-23 de Reus. Geogràficament es 

troba a la zona nord i a les afores de la ciutat. 

Els alumnes provenen de les zones adscrites de la zona que són els CEIPs: Joan Rebull, La Vitxeta, Els 

Ganxets, Montsant, Sant Pau, Pompeu Fabra i Santa Anna del municipi de Castellvell del Camp. 

L’alumnat prové de famílies de classe mitja. Hi ha escassa immigració. 

El centre s’atén aproximadament uns 900 alumnes dels estudis de l’ESO, BAT, CFGM, CFGS, PFI i IFE. 

El Centre desenvolupa un conjunt d’actuacions preventives per reduir al màxim el sorgiment de 

conflictes com són: 

                                                           
1
 En l’annex I al document es pot fer una lectura dels diferents articles i normatives que fan referència a la convivència del 

centre.  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=545262&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_ES
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- El funcionament de les normes de convivència i el protocol d’actuació en cas de situacions 

contràries en aquesta convivència reunits en el document NOFC. 

- L’acció tutorial desenvolupant actuacions com: seguiment continuat amb les famílies, 

entrevistes individualitzades amb alumnes, propostes educatives centrades en el treball en 

valors i els eixos transversals entre d’altres activitats que queden explicitades en el Pla d’Acció 

Tutorial (PAT). 

- El servei de mediació del Centre que fa deu anys que està en funcionament i està centrat en 

la resolució positiva dels conflictes a través del diàleg.  

A més a més, la principal línia d’actuació pedagògica del Centre és la de donar una resposta i sortida 

adequada a les necessitats i característiques personals de cadascú de l’alumnat al llarg del seu procés 

d’ensenyament-aprenentatge i al final del seu pas pel sistema educatiu. Es pretén donar una òptima 

formació en coneixements acadèmics així com en valors de conducta social. 

Aquest principi pedagògic determina dos objectius en el nostre centre, íntimament lligats amb la 

convivència escolar que són: 

1) Fomentar en l’alumnat 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. 

2) Potenciar la capacitat crítica i l’actitud dialogant com a preparació per a l’exercici responsable 

de la llibertat. 

 

3.2. IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DELS ASPECTES QUE AFAVOREIXEN O DIFICULTEN LA CONVIVÈNCIA. 

Respecte a la situació actual de la convivència, el nostre institut té un grau de convivència prou 

acceptable sense que puguem negar l’existència d’alguns casos de conflictivitat. En general, el clima 

del Centre és positiu i el sistema de relacions en tots els sectors: professorat, alumnat i personal 

administratiu i de serveis (PAS), tant a dins de cada sector com entre ells és correcte i respectuós. El 

tipus de conducta problemàtica més freqüent té a veure amb incompliments de deures o vulneració 

de drets de caràcter lleu. Podem destacar-ne les següents situacions: comportaments a l’aula, que 

impedeixen el desenvolupament normal d’algunes classes, alumnat amb falta d’interès per les 

matèries que s’imparteixen, alumnat que no porta el material necessari a classe, alumnat repetidor 

i/o desmotivat, entre d'altres.  

Aquests conflictes es resolen dialogant amb els alumnes implicats i amb les seves famílies, amb 

mesures disciplinàries d’estil pedagògic, i sols es recorre a l’obertura d’expedients disciplinaris si la 

gravetat de la falta aïllada o l’acumulació de faltes així ho determina.2  

Per altra part, el Centre disposa d’un protocol d’actuació envers els casos d’absentisme. El tant per 

cent d’absentisme és baix en els estudis de la ESO i BAT i augmenta lleugerament en alumnes del CAS 

i Cicles Formatius de grau mig. El nostre propòsit es eradicar els casos d’absentisme i per això caldrà 

                                                           
2
 Al capítol 3 i 4 de les NOFC específica els procediments i mesures sancionadores envers les conductes contràries. 
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realitzar noves actuacions per minimitzar aquest absentisme i/o abandonament escolar quan 

s’esdevingui. (proposta de treball a curt termini). 

 

3.3. RELACIÓ DEL CENTRE AMB ELS SERVEIS I RECURSOS DE L’ENTORN. 

El Centre treballa de forma coordinada i amb xarxa amb els diferents serveis i recursos de l’entorn 

proper.  

3.3.1. RELACIONS AMB RECURSOS I ENTITATS EDUCATIVES 

 L’Equip d’Assessorament Psicopedadògic (EAP) que està compost actualment per una orientadora 

educativa, una treballadora social i una fisioterapeuta i són els professionals que fan de pont entre 

les demandes i necessitats sorgides al Centre amb els recursos i treball en l’entorn. Les seves 

competències radiquen en el traspàs d’informació d’alumnat, seguiment individual d’alumnat i el 

treball amb les famílies, coordinació amb altres centres i serveis de zona , entre d’altres funcions. 

 Serveis educatius específics: CREDA I CREDV. 

El CREDA és el servei que dóna suport a un alumna de l’ESO amb dificultats greus d’audició, 

llenguatge i/o comunicació. 

El  CREDV  és un servei educatiu específic que en col·laboració amb l'ONCE dóna suport a la tasca docent 

del professorat pel que fa a un alumne de BAT amb greus dèficits visuals. 

Ambdós professionals destinen unes hores setmanals determinades a l’atenció directa amb aquests 

alumnes i després també estableixen reunions amb la CAD i l’orientador educatiu del Centre per fer el 

seguiment educatiu de l’alumne i l’acompanyament i orientació a les famílies. 

 CEIPs de la zona adscrita. 

El Centre estableix una coordinació i relació amb els Centres de Primària de la zona al llarg del curs 

acadèmic i per diferents motius, des de el traspàs d’informació de l’alumnat de sisè de primària 

que s’incorporarà a l’Institut, cedir les instal·lacions del Centre per diferents actes, assistència en 

diferents activitats lúdic-educatives. 

 Instituts de la ciutat i de l’entorn. 

El Centre, a través de l’equip directiu i altres coordinadors de Centre manté contacte amb altres 

instituts de la ciutat a fi de mantenir unes línies d’actuació consensuades a nivell d’estructura i 

organització del curs escolar així com fer traspàs d’alumnat de diferents estudis.  

També es fa el contacte amb altres instituts del camp de Tarragona ja bé sigui per compartir bones 

pràctiques, rebre o donar assessorament i participar en jornades per conèixer els diferents estudis 

que s’imparteixen. 

 Unitat d’Escolarització Compartida (UEC). 

Servei educatiu específic que atén a l’alumnat que per situacions diverses no pot cursar els estudis 

de l’ESO al Centre i ho fa a un espai amb un plantejament de treball més adequat i ajustat a les 

seves necessitats educatives i socials. Trimestralment és fan coordinacions amb l’Institut per 

avaluar el progrés de l’alumnat escolaritzats en aquest recurs i fer-ne el seguiment. 
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pedagògica del Centre, tutors/es, orientador educatiu i EAP per fer-ne el seguiment acadèmic, 

familiar i mèdic.  

 

3.3.2. RELACIONS AMB SERVEIS SOCIALS 

L’assistenta social de zona és qui intervé en reunions de Centre un cop al mes per fer el seguiment de 

l’alumnat que pot trobar-se en una situació familiar i social desestructurada. 

3.3.3. RELACIONS AMB SERVEIS SANITARIS 

 Hospital de Dia. És un dispositiu assistencial d’hospitalització parcial de la xarxa sanitària pública que es 

destina a proporcionar atenció especialitzada als adolescents con problemes de salut mental. Un equip 

multi professional atén aquests adolescents i després es fan les coordinacions pertinents amb els 

professionals de l’Institut.  

 Servei d’infermeria. Un dia a la setmana la infermera del CAP Llibertat assisteix a l’institut i 

realitza diferents tasques com són: atenció i assessorament a l’alumnat que requereix un 

seguiment específic, gestiona el programa de vacunes en alumnes de segon d’ESO i també disposa 

de vacunes per a l’equip docent del Centre, imparteix sessions de tutoria a primer i segon d’ESO 

relacionades amb temes de nutrició i alimentació. 

3.3.4. ALTRES ENTITATS DE LA ZONA 

 Ajuntament de Reus. Disposa de programes educatius adreçats als adolescents i joves proposats 

des de diferents serveis de ciutat: El Departament de Salut Pública, el Casal de Joves de la Palma, 

el Casal de la Dona. 

 Universitat Rovira i Virgili (URV) estableix convenis de col·laboració amb els centres educatius i 

imparteixen diferents projectes educatius des de la Facultat de Medicina relacionats amb 

l’alimentació i la nutrició. 

 Mossos d’Esquadra i Forestals. 

 Entitats de lleure i medi ambient amb propostes d’activitats tant a l’aula com sortides al medi 

natural.  

 Creu Roja i altres fundacions que treballen amb persones amb discapacitat física.  

3.3.5. RELACIONS AMB LES FAMÍLIES 

El treball de les famílies és un dels pilars fonamentals de l’educació i per tant, s’estableixen diferents 

vincles i relacions al llarg del període escolar. La relació amb les famílies és fa des de diferents 

vessants i en varis moments: 

- Família-centre      - Família-fase d’acollida 

- Família-tutor/a     - Família-seguiment educatiu 

- Família-professionals específics   - Família- col·laboracions puntuals 

- Família-AMPA      - Família-finalització etapa 

- Família-famílies 
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Més endavant s’esmena el treball que el Centre realitza amb les famílies. 

 

3.3.6. ALTRES CENTRES COL.LABORADORS 

 Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAEs) 

Són llars residencials de la ciutat de Reus gestionades per diferents entitats i acullen a menors 

escolaritzats en el nostre centre educatiu i que imparteixen estudis de l’ESO. Es manté una 

coordinació entre els tutors/es i altres professionals de l’Institut i els tutors legals dels menors a 

fi de fer el seguiment acadèmic i personal de l’alumnat.  

4. OBJECTIUS DEL PLA DE CONVIVÈNCIA 

1.- Promoure la participació de tots els membres de la comunitat educativa en el pla de convivència. 

2.- Afavorir les relacions positives entre els membres de la comunitat educativa.  

4.- Prevenir tot tipus de violència i el sorgiment de conflictes i, si se’n produeixen, facilitar-ne la gestió 

positiva.  

5.- Minimitzar l’absentisme a partir de diverses actuacions i la implicació de diferents agents de la 

comunitat escolar.  

6.- Sensibilitzar i conscienciar la comunitat escolar tant en relació a la prevenció com a l’aplicació de 

les mesures disciplinàries i les sancions, dedicant-li un temps específic.  

7.- Assegurar l’ordre intern que permeti aconseguir en grau òptim els objectius educatius.  

8.- Divulgar i implantar entre tots els membres de la comunitat educativa les NOFC especialment 

aquells articles referits a les normes de convivència, a la disciplina i a la descripció i qualificació de les 

faltes i dels procediments de correcció de les conductes que les incompleixen.  

9.- Procurar que totes les actuacions tinguin una significació lògica i psicològica, aproximant objectius 

i procediments (per exemple mitjançant la reparació de danys materials o personals) i tenint en 

compte el grau de maduresa de l’alumnat. Sempre que sigui possible, la mesura educadora haurà de 

tenir relació amb la falta comesa.  

10.- Conscienciar tots els membres de la Comunitat Educativa de la necessitat de 

conèixer i respectar els drets i deures de l’alumnat, del professorat, del personal d’administració i de 

serveis i dels pares i les mares.  

11.- Potenciar, dins del Pla d’Acció Tutorial, totes aquelles activitats que afavoreixin l’ordre, la 

disciplina i el respecte mutu, entre les quals cal destacar l’elaboració i el seguiment de les normes 

específiques del grup classe.  
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12.-Desenvolupar l’interès pel treball cooperatiu i solidari, fomentant el treball en equip com a factor 

d’eficàcia enfront de l’excessiu individualisme. La participació i la cooperació són estratègies que 

generalitzen actituds positives i faciliten la transferència d’hàbits en diferents aspectes de la 

convivència.  

13.- Afavorir les situacions en què l’alumne pugui participar en l’organització, 

desenvolupament i avaluació dels diferents aspectes de la vida acadèmica del Centre.  

14.- Mantenir, per part del professorat, una línia de conducta coherent, uniforme i 

sistemàtica en el tractament de l’ordre i la disciplina.  

15.- Propiciar la col·laboració entre la família i l’institut a través d’un intercanvi 

constructiu d’informacions que permeti unir esforços per aconseguir fins comuns i la creació de vies 

de comunicació.  

16.- Reconèixer i reforçar socialment el treball ben fet en l’àmbit de la convivència.  

Entenem que la consecució d’aquests objectius ens permetrà avançar en la millora de la convivència. 

Assumim la necessitat de prioritzar, cada curs, alguns d’aquests Objectius Generals i de posar especial 

èmfasi a establir les accions necessàries per tal d’aconseguir-los, els òrgans del Centre encarregats 

d’executar-los i la seva temporització. 

5. ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

A continuació s’esmenten i s’expliquen les accions que el nostre centre ja fa en matèria de 

convivència. Són intervencions que es desenvolupen des de diferents nivells (AULA, CENTRE, 

ENTORN)  en funció de qui té la competència de desenvolupar l’acció i a quins agents educatius va 

dirigida cada acció. 

5.1. ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ GENERAL  

No és possible la convivència si no tenim una organització que gestioni, articuli i doni sentit a les 

actuacions i als processos. L’organització afavoreix o dificulta el clima de convivència. 

L’equip directiu s’encarrega d’elaborar, planificar i prendre decisions en els següents aspectes de 

l’organització general de Centre: 

- Establir criteris generals referents a les normes de convivència: les entrades i sortides de l’alumnat, 

les justificacions davant de faltes d’assistència i l’ús de dependències, i adequa, publica i divulga 

aquestes normes, adaptades de la normativa en vigor (NOFC).  

- Potenciar el desenvolupament de les relacions interpersonals, en general, promocionant el diàleg i 

consensuant les solucions als conflictes, sempre que sigui possible.  

- Elabora i divulga el plànol de l’INS i el pla d’evacuació.  

- Estableix les guàrdies del professorat. 
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- Informa de les normes que el professorat ha de transmetre a l’alumnat i que tots han de tenir en 

compte, amb independència de la funció de tutoria. 

- Planteja en els claustres aquells aspectes que precisen revisió o que no funcionen o bé en recorda el 

compliment. 

- Manté informat el Claustre trimestralment i anualment. 

- Habilita un sistema eficaç perquè tot el professorat tingui constància dels retards i les faltes, amb la 

major celeritat possible.  

- Així mateix, procura, si és possible, la comunicació immediata a la família del retard o l’absència. 

5.2. ACOLLIDA 

L’acollida és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre educatiu posa en 

funcionament per acompanyar als nous membres de la comunitat educativa, o els que s’incorporen 

després de processos d’absència, en la vida i la cultura del centre i, alhora, fer-los partícips dels 

projectes que s’hi desenvolupen. 

 

És important destacar quins són els processos d’acollida que es porten a terme dins del Pla de 

Convivència (PdC) per diferents raons: 

 

1) Crear nous vincles de bona relació. 

2) Afavorir la implicació en el centre de tots els membres. La carta de compromís educatiu és un 

document clau que permet formalitzar la coresponsabilitat i la implicació familiar en el centre. 

3) Disposar de mesures de reincorporació després de llargs processos d’absència d’alumnes per 

garantir una correcta adaptació.  

 

A continuació es detallen els processos que es segueixen durant l’arribada o reincorporació dels  

membres de la comunitat escolar (alumnes, professorat, famílies,...etc) a fi de crear una estructura 

organitzativa que permeti plantejar l’acollida com un procés gradual i seqüenciat en el temps, no 

quedant restringida a un primer contacte o trobada inicial. 

 

5.2.1. FAMÍLIA 

 

Un dels elements que semblen essencials per construir la convivència és la col·laboració de les 

famílies en la funció educativa. Cal afavorir de manera positiva aquesta col·laboració i establir un 

clima de confiança mútua. Si bé l’escola i la família es mouen en àmbits i esferes autònomes, s’han de 

trobar punts de complementarietat perquè ambdues incideixen sobre el mateix subjecte. 

La creació de xarxes esdevé cabdal. 

Al llarg del procés educatiu —i de manera especial a secundària— hi ha d’haver ponts de diàleg i  de 

comunicació constants. El paper de les associacions de mares i pares (AMPA) és essencial en aquest 

procés. Però també ho és que el professorat conegui les famílies i faci un reconeixement explícit de la 

tasca educadora. La participació de les famílies en activitats educatives formals és una bona via per al 

treball conjunt i per a la col·laboració entre centres i famílies. 
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Cada vegada adquireix més importància l’acollida de les famílies en el moment de l’entrada al centre 

o en el canvi de centre. Un bon pla d’acollida familiar, deixant clars els criteris i convidant a compartir 

la tasca educadora, és fonamental per a la construcció d’un clima de confiança mútua, que ha de ser 

a la base de la convivència en el centre educatiu. 

El treball amb les famílies engloba diferents actuacions al llarg de tot el curs: actuacions  relacionades 

amb l’acollida de les famílies del nou alumnat, implicació de les famílies en el procés educatiu del 

seus fills i en activitats extraescolars. Aquest quadre reflecteix el treball que es fa actualment amb les 

famílies: 

OBJECTIUS CONTINGUTS TEMPORITZACIÓ 

Informar de l’organització general 

del Centre i visita a les seves 

dependències amb la rebuda dels 

diferents caps dels 

Departaments. 

- Jornada de Portes Obertes a 

l’ESO pels alumnes de sisè de 

primària. 

Mes de març. 

- Jornada de Portes Obertes a 

1r i 2n de BAT 

Mes de maig.  

- Jornada de Portes Obertes a 

Cicles Formatius 

Mes de maig 

- Jornada de Portes Obertes als 

PFI 

Mes de maig 

Formalitzar la matrícula i fer 

entrega d’una carpeta amb la 

documentació de Centre.  

- Carta de compromís. 

- Autorització drets d’imatge. 

- Elecció d’optativa de religió. 

- Documents de l’AMPA. 

- Tríptic de mediació. 

- Full de matrícula i despeses. 

Durant el període que 

estableix el Departament 

d’Ensenyament de 

matrícula pels diferents 

estudis que s’imparteixen.  

Oferir informació del Centre a les 

famílies de l’alumnat oficialment 

matriculats a l’ESO. 

- Organització general.  

- Les NOFC. 

- Llibres i material. 

- L’AMPA i la seva activitat. 

Primers de juliol 

Atendre i fer un acompanyament 

individual a les famílies de 

l’alumnat amb necessitats 

educatives específiques i de 

suport educatiu. 

- Instal.lacions i accessos 

adaptats. 

- L’aula SIEI-SEC. 

- L’aula d’acollida. 

- Grups de diversitat. 

- Grups de diversificació 

curricular a 3r i 4r ESO. 

- Atenció individualitzada. 

 

Durant el mes de juliol per 

part de la coordinació 

pedagògica i els 

professionals d’orientació 

educativa. 

 

Donar la benvinguda al nou curs - Presentació dels tutors/es. Finals del mes de setembre 
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escolar  - Horaris del grup-classe. 

- Matèries impartides. 

- Calendari del curs amb les 

informacions més rellevants 

(sortides, intercanvis, 

festivitats...). 

i primers d’octubre.  Es fa 

una reunió per cada curs 

escolar (ESO, BAT I CF). 

Col·laborar amb  l’AMPA.  - Ser soci de l’AMPA. 

- Llibres i guixetes. 

- Activitats extraescolars. 

- Assemblea general. 

Principalment al llarg del 

primer trimestre. 

 

Al llarg del curs. 

Realitzar entrevistes amb el 

tutor/a.   

- Seguiment de l’alumne en 

relació als aprenentatges, el 

comportament i la relació amb 

els altres. 

- Registre a iEduca   

- Full de registre de seguiment 

de les reunions realitzades. 

Al llarg de tot el curs es 

poden realitzar més d’una 

reunió amb la mateixa 

família en funció de les 

necessitats sorgides. 

Lliurament de les notes per part 

del tutor/a. 

- Butlletí de notes on s’hi fa 

constar alguna observació 

qualitativa referent al 

comportament i convivència. 

A finals del primer i segon 

trimestre. 

Atendre famílies nouvingudes i 

d’incorporació tardana. 

- Funcionament general del 

Centre. 

 

 

Al llarg del curs atesos per 

la coordinadora 

pedagògica. 

Coordinadora LIC quan sigui 

necessari. 

Oferir formació a les famílies de 

l’alumnat de 1r i 2n d’ESO.   

- Xerrada d’Internet Segura i 

conductes discriminatòries 

duta a terme pel cos dels 

mossos d’esquadra. 

Primer trimestre. 

Realitzar una sessió informativa 

sobre els itineraris formatius de 

3r i 4r d’ESO. 

- Les diferents modalitats 

d’optatives de 4r d’ESO. 

- Estudis post obligatoris. 

-Orientació professional i 

laboral. 

Tercer trimestre. 

Realitzar sessions informatives 

sobre els viatge d’estudis de 4r 

d’ESO.  

-Normes de convivència 

durant el viatge. 

- Assegurança. 

- Temes diversos.  

Una reunió al primer 

trimestre i l’altra reunió al 

tercer trimestre. 
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Implicar a les famílies a les 

activitats extraescolars de 4r 

d’ESO pel viatge d’estudis. 

- Activitats de la castanyada. 

- Activitats de la Tuna. 

-Venda samarretes.... 

Octubre ,febrer, maig. 

Assistir a actes institucionals a 

final de curs 

- Entrega d’Orles de l’alumnat 

de 4t d’ESO i 2n de BAT. 

Juny 

 

 

5.2.2. ALUMNAT  

Ens referim a l’alumnat que s’incorpora nou al Centre: 

- Alumnes que s’incorporen a primer d’ESO. 

- Alumnes que s’incorporen al Centre en diferents moments del curs i a  diferents nivells 

educatius. 

- Alumnes nouvinguts al sistema educatiu. 

- Alumnes que es reincorporen després d’un període d’absència. 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS TEMPORITZACIÓ 

Donar la benvinguda al nou curs 

escolar. 

- Assignació del grup-classe. 

- Presentació del tutor/a. 

- Presentació de la resta de professorat 

del curs. 

- Recorregut per les instàncies del 

Centre. 

- Coneixement de les diferents 

matèries i les hores setmanals. 

- Oferta d’optatives. 

- Entrega del quadern de navegació 

amb les informacions més rellevants 

del Centre. 

Es fa una rebuda 

de l’alumnat del 

Centre el primer 

dia de classe en 

diferents horari 

(ESO, BAT,CF,CAS). 

Participar a una sortida a l’entorn  

que potenciï el coneixement del 

grup i la convivència. 

- Jornada d’un dia de convivència amb 

el grup-classe de primer d’ESO. 

Octubre. 

Dur a terme activitats d’acollida 

dins de les sessions de tutoria. 

- Activitats  contemplades al PAT per 

alumnat de primer d’ESO. 

Setembre.    

Atendre a l’alumnat nouvingut i 

que s’incorpora al centre en 

diferents moments del curs. 

- Primer contacte amb l’alumne per 

part de la coordinadora pedagògica i la 

coordinadora LIC (si es nouvingut). 

- Proves del nivell de competències. 

Al llarg del curs. 
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- Assignació de cues horàries.  

- Assignació grup-classe. 

- Presentació del nou alumne/a per 

part del tutor/a el primer dia 

d’incorporació. 

- Previsió de material de l’aula, lloc on 

seure, companys, etc.  

- Recursos i materials didàctics 

adaptats a l’alumnat. 

Atendre a l’alumnat que es 

reincorpora al Centre després 

d’un període d’absència. 

(malalties prolongades, 

absentisme, altres) 

- Acompanyament de l’alumnat per 

part de la coordinadora pedagògica i 

l’orientador educatiu.  

- Seguiment de la seva reincorporació 

escolar per part de l’orientador. 

- Intervenció d’altres professionals 

externs (hospital de dia. 

 

 

Al llarg del curs. 

 

5.2.3. PROFESSORAT NOUVINGUT 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS TEMPORITZACIÓ 

Rebre i donar la benvinguda al 

nou professorat amb destinació 

al Centre. 

- Mapa del Centre. 

- Informació general del Centre. 

- Coneixement del PEC, les NOFC i 

d’altres documents. 

Setembre reunits 

amb l’equip 

directiu. 

Conèixer el nou professorat  - Presentació al claustre. Setembre reunits 

en claustre. 

Rebre i donar la benvinguda al 

professorat que s’incorpora al 

centre a fer substitucions. 

- Mapa del Centre. 

- Informació general del Centre. 

Al llarg del curs. 

Atesos per equip 

directiu. 
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- Coneixement dels documents de 

Centre. 

- Coneixement dels seus companys de 

departament o seminari. 

Valorar el professorat novell en 

període de pràctiques.  

- Reunió amb l’equip directiu més el 

membre d’inspecció per avaluar el 

professorat novell. 

Durant el curs.  

 

 

5.3. ACCIÓ TUTORIAL 

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. El seu objectiu és potenciar la maduresa de l’alumnat, la seva autonomia i la capacitat 
de prendre decisions coherents i responsables, de manera que tots els alumnes aconsegueixin un 
millor creixement personal i una bona integració social.  

Així mateix, l’acció tutorial ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup 
classe i a la implicació de l’alumnat en la dinàmica del centre.  

L’acció tutorial ha d’emmarcar el conjunt d’actuacions que tenen lloc en el centre educatiu, tot 
integrant les funcions del tutor/a i les actuacions d’altres professionals i òrgans 
(professorat, departaments didàctics, equips docents, comissions, etc.).  
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Pel que fa a l’acció tutorial, el centre ha de concretar els objectius i les activitats que es duen a terme en relació amb tres àmbits d’actuació: 

ALUMNAT : tutoria grupal i individual 

 

PROFESSORAT FAMÍLIES 

L’orientació 

personal 

L’orientació escolar L’orientació 

acadèmica i 

professional 

La cohesió i 

dinamització del 

grup classe 

La coordinació amb 

els equips docents i 

tutors 

La comunicació amb 

famílies 

Autoconeixement. 

Organització del 

temps d’estudi i de 

lleure. 

Valors i cura de la 

imatge. 

Autogestió de les 

emocions i 

afectivitat. 

Autoregulació i 

hàbits de vida 

Procés 

d’aprenentatge, 

avaluació i 

autoavaluació. 

Perspectives de futur 

Itineraris acadèmics i 

professionals. 

Situació de l’entorn. 

Món laboral. 

Presa de decisions 

Relació amb els 

altres. 

Participació al 

centre. 

Junta de delegats i 

subdelegats. 

 

Habilitats socials. 

Gestió positiva de 

conflictes. 

Habilitats 

Traspàs d’informació 

envers: 

Alumnat. 

Dinàmiques i 

funcionament del 

grup-classe. 

Calendari de 

xerrades. 

 

Entrevistes 

individuals. 

 

Altres vies de 

comunicació. 
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comunicatives. 

Valors democràtics. 

En la planificació i el desenvolupament de l’acció tutorial es comptarà amb la tasca dels coordinadors d’ESO i BAT així com la col·laboració de 
l’orientador educatiu del Centre. 
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5.3.1. ALUMNAT 

En relació a la tutoria de l’alumnat distingim: 

- La tutoria grupal. A coordinació pedagògica es disposa d’uns dossiers amb una bateria 

d’activitats de tutoria per realitzar amb el grup-classe. Són activitats diverses i 

seqüenciades al llarg del curs escolar a fi que els tutors tinguin una guia de treball a les 

sessions de tutoria. 

OBJECTIUS CONTINGUTS TEMPORITZACIÓ 

Conèixer el funcionament 

general del Centre. 

- Horari setmanal i matèries. 

- Les normes de 

funcionament i convivència 

al centre.  

- Xerrada del servei de 

mediació. 

Primeres sessions de tutoria 

– setembre – octubre.  

Assignar el delegat i subdelegat 

de cada grup classe. 

- Votació democràtica de 

l’alumnat del grup-classe. 

- Funcions del delegat i 

subdelegat.  

- Setembre –octubre. 

 

 

Promoure activitats de 

convivència.  

- Bateria d’activitats incloses 

al PAT.  

- Recordatori de les normes 

de convivència.  

Al llarg del curs. 

Dur a terme activitats 

d’orientació personal, 

professional i postobligatòria.  

- Recull d’activitats incloses 

al PAT 

Al llarg del curs.  

Oferir xerrades per agents 

externs al Centre. 

- Calendari de xerrades en 

diferents grups-classe. 

- Activitats complementàries 

perquè realitzin els tutors 

Durant el curs. 
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després de les xerrades.  

 

 

 

A més a més, les coordinadores d’ESO i BAT porten a terme un treball amb entitats de l’entorn 

per oferir diferents xerrades i activitats a l’alumnat tenint en compte l’edat i el nivell educatiu 

que cursen.  

 

- La tutoria individual. El tutor/a pot entrevistar-se amb un alumne quan ho consideri 

convenient per motius diversos  i també pot fer una sol·licitud escrita de demanda 

perquè pugui rebre una atenció individualitzada per l’orientador educatiu o l’EAP. 

- La tutoria compartida. Es dóna en situacions particulars on el seguiment és realitza per 

part de diversos tutors:  

SIEI-SEC: la tutora de la SIEI-SEC i el tutor/a del grup ordinari. 

UEC: el tutor/a de l’institut i el tutor/a de la UEC. 

En ambdues situacions es convoquen coordinacions quan es considera oportú i, com a 

mínim, un cop al trimestre per fer el seguiment integral de l’alumne. 

 

5.3.2. FAMÍLIES 

La comunicació amb les famílies és fa en diferents moments del curs i a través de diversos 

canals. 

ENTREVISTES INDIVIDUALS: 

- Entrevistes individuals que fa el tutor/a. Coordinació pedagògica té un document on cal 

registrar totes les entrevistes realitzades a les famílies. Es fan dues entrevistes com a mínim al 

llarg del curs escolar.  

- Entrevistes individuals que fa el membre de l’EAP en aquell alumnat que presenta dificultats 

d’aprenentatge i d’adaptació a la dinàmica del Centre. 

- Entrevistes individuals amb l’orientador educatiu per fer seguiment de l’alumnat amb NEE o 

per informar de l’orientació escolar i postobligatòria.  

- Entrevistes individuals amb algun membre de l’equip directiu ja bé sigui a petició del Centre o 

de la mateixa família.  

ALTRES VIES DE COMUNICACIÓ: 
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- Trucades telefòniques en casos de necessitat més emergent.   

- Comunicats  via iEduca per informar a la família d’alguna amonestació, incidència o absència 

del seu fill/a al Centre.  

- Reunions amb el tutor/a del grup pel lliurament de notes 

- Carta mensual amb el resum de l’assistència a les classes i el recull de les incidències d’aula.  

 

5.3.3. PROFESSORAT 

Les coordinadores d’ESO i BAT confeccionen un calendari trimestral amb activitats per dur a 

terme a les hores de tutoria grupal i on intervenen professionals externs.  

SERVEIS EXTERNS TEMÀTICA DE TREBALL A LES TUTORIES NIVELL EDUCATIU 

CASAL JOVE. AJUNTAMENT 

DE REUS 

- Referents d’igualtat que reben una 

formació específica i després fan el traspàs 

als seus companys de classe. 

3r i 4r d’ESO 

- Tallers en hores de pati: bullying, el dia de 

la dona treballadora. 

Tots els cursos 

- Xerrades al grup classe  3r d’ESO 

- Drugmetratges. Teatre Bràvium. Drogues 3r d’ESO 

FUNDACIÓ MESTRAL 

TARRAGONA 

- Xerrada “Obre’t al món” 1r d’ESO 

- Xerrada “Jo vida sana: aprenent salut”. 2n d’ESO 

- Xerrada “Superant barreres” 3r d’ESO 

- Xerrada “No passis de roda a roda” 4r d’ESO 

CASAL DE LA DONA - Violència de gènere 3r d’ESO 

MOSSOS D’ESQUADRA - Mobilitat segura Tots els cursos 

CREU ROJA - Prevenció de la SIDA 4r d’ESO 

FACULTAT DE MEDICINA. - Xerrada duta a terme per estudiants de 1r i 2n d’ESO 
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URV nutrició “Esmorza bé” 

- Projecte Eyto-Kids “Estils de vida 

saludables” 

Un grup de 

voluntaris de 2n 

d’ESO. 

FORESTALS - Professió 

- Prevenció d’incendis 

1r i 2n d’ESO 

INFERMERA DEL CAP - Nutrició i alimentació 1r i 2n d’ESO 

- Lluita contra l’estigma 3r i 4r d’ESO 

PLA EDUCATIU D’ENTORN - Tastet d’oficis al Mas Carandell: 

perruqueria i comerç 

Alumnes de 3r i 4r 

d’ESO orientats a 

un PFI. 

SALUT PÚBLICA. 

AJUNTAMENT DE REUS 

- La SIDA. Teatre “Que sí, vida” 3r d’ESO 

- La Marxa dels tòpics. Exposició itinerant 4r d’ESO 

CÒDOL - Activitats de medi ambient 1r (treball de 

síntesi) 

LIMÒNIUM - Activitats a la natura 2n (treball de 

síntesi) 

FUNDACIÓ ALICIA - Alimentació  3r (treball de 

síntesi) 

 FIRA FP DE REUS - Visita i xerrada ala Fira per orientació a 

estudis post obligatoris. 

4r d’ESO 

PROJECTE EYTO-KIDS - Estils de vida saludables Un grup 

d’alumnes 

voluntaris de 2n 

d’ESO. 

MARATÓ DE TV3 - Sensibilització sobre malalties. ESO I BAT 

ASSOCIACIÓ ALCOHÒLICS 

ANÒNIMS 

- Consum d’alcohol.  
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UNIVERSITATS - Orientacions en els estudis oferts per 

cada universitat. 

- Visita al campus universitari de Bellaterra. 

- Saló d’Ensenyament. 

 

BAT 

INSTITUT GUTTMANN - Discapacitats físiques. 

 

A més a més, alguns professionals del Centre també ofereixen algunes sessions informatives a 

l’alumnat: 

- Sessió informativa sobre “el servei de mediació” per part de la coordinadora del servei 

explicant el funcionament i la gestió positiva dels conflictes. Dirigit a tots els estudis i 

alumnat del centre (ESO-BAT-CF-PFI-IFE). 

 

- Xerrada per part d’un professor invident als alumnes de primer d’ESO explicant el seu dia a 

dia al centre i fora del centre.  

- Sessions d’orientació per part de l’orientador educatiu en relació a les proves d’accés a cicles 

formatius a un grup d’alumnes que fan 3r i 4r d’ESO.  També xerrades sobre l’oferta de PFI 

que ofereix la zona.  

Les coordinadores a part de coordinar i fer el contacte amb tot aquest conjunt d’entitats que 

poden variar d’un curs  a l’altre en funció dels indicadors d’avaluació i satisfacció, també 

desenvolupen unes tasques que li són pròpies del seu càrrec i condueixen a afavorir un bon 

clima i un bon traspàs d’informació com són: 

-  Elaborar conjuntament amb coordinació pedagògica uns dossier amb activitats per les 

diferents tutories de l’ESO on s’inclouen temàtiques variades com: normativa, coneixement 

del grup-classe, tècniques d’estudi, gestió del temps de deures i de lleure, habilitats socials, 

resolució de conflictes). S’inclou una fitxa d’autoavaluació que omple l’alumnat a final de 

cada trimestre perquè valorin el funcionament del grup-classe i autoavaluïn el resultat de les 

seves notes.  

- Conduir les reunions d’equip docent i les reunions de tutors. 

- Convocar i coordinar les reunions trimestrals de delegats i subdelegats a fi d’organitzar 

activitats culturals al Centre (Castanyada, Carnaval, Sant Jordi, últim dia abans vacances de 

Nadal...) 
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6. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ I ESPAIS DE TREBALL PER LA CONVIVÈNCIA 

El centre disposa d’uns òrgans de participació i diàleg que tenen per objectiu, entre d’altres, 

afavorir uns bons canals de comunicació i, de retruc un bon clima al Centre a partir d’actuacions 

concretes. Destaquem els següents òrgans i espais de treball:  

6.1. CONSELL ESCOLAR 

És l’òrgan col·legiat de representació i participació dels membres de la comunitat educativa i 

entre les seves funcions destaquem les corresponents a l’àmbit de la convivència del Centre 

com pot ser: aprovació de les NOFC, aprovació de la carta de compromís educatiu, la 

intervenció en la resolució de conflictes i, si s’escau, revisió de les sancions de l’alumnat i 

expedients disciplinaris.  

6.2. CLAUSTRE 

És l’òrgan de participació i l’ espai on s’informa i es sensibilitza al professorat sobre aspectes del 

funcionament general, la gestió curricular i les activitats educatives que realitza el Centre entre 

les quals al present document destaquem aquells temes que afecten més al clima de Centre i la 

convivència diària com són: control i actuació envers l’absentisme, situacions generades en 

l’àmbit de les tutories i les relacions interpersonals entre els diferents membres de la comunitat 

educativa.  

6.3. CONSELL DE DIRECCIÓ 

Integrat per l’equip directiu i membres del claustre que tenen assignades tasques de 

coordinació es treballen aspectes relacionats amb l’elaboració i revisió dels documents de 

Centre com són: Programació General Anual (PGA) , el Projecte Educatiu de Centre (PEC) , les 

Normes de Funcionament i organització de Centre (NOFC), Pla de Convivència (PdC), el Pla 

d’Acollida (PA), el Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD), el Pla d’Acció Tutorial (PAT), Porjecte 

Lingüístic (PL) i altres documents que el centre requereixi.  

6.4.  COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 

La Comissió de Convivència està representada per diferents membres de la comunitat 

educativa i del mateix Consell Escolar: director, cap d’estudis, secretària, representant dels 

pares i mares i es reuneix quan la situació ho requereix específicament pel seguiment i 

resolució d’expedients disciplinaris i altres faltes greus contràries a les normes de convivència.  

És va aprovar que també hi participés segons en quins casos  el tutor o tutora d’aquell alumnat 

al qual se li faci un seguiment per expulsió o aplicació d’altres mesures sancionadores. 
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També s’ha generat una nova carpeta a cap d’estudis on es fa el seguiment de l’alumne que es 

reincorpora al centre després d’una expulsió per poder valorar l’efectivitat d’aquesta mesura 

en el mateix alumne implicat així com la repercussió de tal actuació comporta en el seu grup-

classe.  

6.5. LA CAD 

És l’espai institucional en el que es planifiquen les mesures de centre per atendre la diversitat 

de l’alumnat, es fa el seguiment d’aquestes mesures, es revisen  i es promouen canvis per 

millorar els resultats, l’acollida i l’èxit de tot l’alumnat. L’atenció a la diversitat i la inclusió és un 

dels punts claus de l’actual sistema educatiu que ha de posar en marxa accions específiques per 

garantir la bona acollida al Centre i a l’aula ordinària de tot l’alumnat i especialment el més 

vulnerable.  

6.6. ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ 

En el document NOFC s’esmenten les diferents coordinacions que es realitzen al Centre 

imprescindibles per regular el bon funcionament dels diferents estudis impartits.  

Entre aquestes coordinacions cal destacar les que treballen més directament en la gestió de 

l’aula i centre i que proposen actuacions centrades en la relació amb els altres i la millora de la 

convivència: coordinació d’ESO, coordinació de BAT, coordinació de Cicles, coordinació 

d’activitats extraescolars i coordinació de la mediació.  

6.6.1. COORDINACIÓ PEDAGÒGICA + COORDINADORS ESO I BAT + ORIENTADOR EDUCATIU 

Es reuneixen un cop per setmana per tractar els següents temes: 

- Programar les reunions d’equips docents i reunions de tutors per fer un bon traspàs 

d’informació. 

- Programar les reunions de delegats. 

- Planificar les xerrades de tutories per part de serveis externs o propis del Centre. 

- Planificar sortides i  treballs de síntesi. 

- Planificar el treball de recerca de 4r d’ESO. 

- Planificar i repartir el grup d’optatives trimestrals i quadrimestrals. 

- Intercanvi d’informació i seguiment d’alumnat des de diferents àmbits: familiar, 

escolar, mèdic... 

- Programar activitats d’orientació dels itineraris de 3r i 4r d’ESO així com altres 

itineraris postobligatoris.  

- Planificar les festes de final de curs 
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Puntualment intervenen en aquestes reunions altres professionals que fan el seguiment 

d’alumnat.  

6.6.2. COORDINACIÓ PEDAGÒGICA + SERVEIS SOCIALS DE LA ZONA+ EAP  
 

En aquesta sessió setmanal es tracten casos específics d’alumnat: 
- Absentisme puntual o crònic per malaltia. 
- Alumnat amb NEE que requereix un Pla Individual. 
- Alumnat amb informe social. 
- Derivació d’alumnat al servei d’infermeria ja bé sigui per problemes d’alimentació o 

altres situacions soci emocionals.  
- Alumnat d’atenció domiciliària. 
- Gestió de llibres i beques en l’alumnat que ho requereix.  

 
A parts d’aquests professionals fixes a la setmana també intervenen altres professionals com: 
logopeda, fisioterapeuta, professors d’atenció domiciliària. 
 
 
 
6.6.3. COORDINACIÓ PEDAGÒGICA + EAP+ORIENTADOR EDUCATIU 
 
Traspàs d’informació del seguiment d’alumnat amb necessitats educatives.  
Els tutors que ho sol·liciten omplen un full de demanda perquè el membre de l’EAP faci  el 
seguiment de l’alumne que ho precisi així com trobada amb la seva família.  
L’EAP, a la vegada, informa d’aquell alumnat que ja en realitza el seguiment. 
 
6.7.  JUNTA DE DELEGATS I SUBDELEGATS  

La Junta de delegats i subdelegats és l’òrgan representatiu de l’alumnat i facilita els canals de 
comunicació i participació del sector alumnat amb els altres sectors de la comunitat educativa. 

La junta de delegats i subdelegats es composa dels diferents delegats i subdelegats dels grups 
classe.  

L’elecció de delegats es realitza durant les primeres setmanes del curs, mitjançant sufragi 
directe i secret entre tots els alumnes de la classe. Tots els alumnes són electors i elegibles. El 
tutor/a aixeca acta de la votació, de la qual lliura còpia d’aquesta acta al Cap d’Estudis. Una 
vegada feta la votació, qui obtingui la majoria dels vots té el dret a ser delegat i podrà renunciar 
a ser-ho si expressa al tutor/a les seves raons que ho justifiquin. En tal cas es procedeix a una 
segona votació fins que el càrrec sigui acceptat. El delegat és substituït en cas d’absència i 
ajudat en tot cas pel subdelegat, que és qui hagi quedat en segon lloc en la votació. 
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El delegat pot en qualsevol moment del mandat, presentar la dimissió irrevocable. En aquest 
cas, es convocaran noves eleccions fins a la resta de curs. 

El delegat pot ser revocat del seu càrrec quan incompleixi greument les seves funcions. La 
renovació es pot donar en qualsevol moment del curs i sempre en votació secreta per majoria 
simple de la classe.  

El delegat és el màxim representant de l’alumnat d’un grup classe amb la qual cosa ha de dur a 
terme unes funcions molts concretes que facilitin una bona comunicació i convivència a l’aula i 
al Centre:  

- Recollir queixes i propostes de l’alumnat i fer de portaveu de la classe per transmetre-les a 
l’estament adequat  (Equip directiu, Consell Escolar, tutor, professors). 

- Tenir informat als alumnes de les decisions de la Junta de delegats i del Consell Escolar. 

- Convocar a través dels representants del Consell Escolar, reunió de la Junta de delegats, quan 
ho cregui convenient. 

- Impulsar i coordinar les diferents activitats (visites, excursions, jornades culturals.....) perquè 
funcionin a nivell de la seva classe. 

- Ocupar-se del funcionament de la classe, estat del material, confecció de calendaris 
d’exàmens, etc. 

- Dirigir les assemblees de classe per debatre temes i qüestions plantejats per la Junta de 
delegats o  pels propis alumnes. 

La junta de delegats és reunirà en algunes hores de pati amb les coordinadores de l’ESO i la 
coordinadora pedagògica a fi de: 

 Donar difusió a l’alumnat dels diferents acords del Consell Escolar. 

 Informar de les activitats a tots el alumnes del centre. 

 Participar en l’organització, difusió i planificació de les activitats culturals i 
lúdico-esportives no reglades del centre: jornades culturals, viatges d’estudis, 
Sant Jordi... 

7. ALTRES COL.LECTIUS DE PARTICIPACIÓ I ESPAIS DE COMUNICACIÓ 

7.1. AMPA 

L’associació de mares i pares d’alumnes té per finalitat col·laborar amb l’equip de professors de 

l’Institut amb l’objectiu de millorar l’educació integral dels fills/es. Es regeix per una Junta 

Directiva que desenvolupa unes funcions: 
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- Organitzar diverses activitats extraescolars (classes d’anglès, participació en la 

Marató de TV3, festa de la Tuna i la Castanyada, ...). 

- Oferir diferents serveis: reserva de llibres i material escolar, servei de lloguer 

d’armaris, servei de fotocòpies, lloguer de vestits i instruments de la Tuna. 

- Col·labora i ajuda en diverses activitats del Centre. 

7.2. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS). 

Els professionals del PAS participen en la dinàmica del Centre i faciliten també el traspàs 

d’informació de diferents aspectes organitzatius i de control de l’Institut: control de la porta, 

atenció a telefonades, comunicació fluïda amb pares i mares, professorat i equip directiu entre 

d’altres funcions.  

 

7.3. CANALS DE COMUNICACIÓ EN XARXA 

 

El Centre disposa d’una web on els diferents membres de la comunitat educativa poden 

conèixer informació rellevant sobre diferents aspectes de l’organització i el funcionament del 

Centre: estudis, calendari escolar, serveis de l’ampa, el treball amb el moodle, l’intraweb amb 

informació pel professorat, el programa de control d’assistència de l’alumnat i l’enllaç al 

facebook on s’hi destinen totes les notícies del Centre.  

A través del mòbil també s’estableix un aplicatiu anomenat TELEGRAM (abans INFO ESCOLA) 

que permet rebre informació sobre totes les activitats culturals i curriculars que es realitzen en 

els diferents cursos així com altra informació general que es consideri rellevant de comunicar. 

 

 

8. PROCEDIMENTS ESPECÍFICS D’ACTUACIÓ PER LA PREVENCIÓ I GESTIÓ POSITIVA DE 

CONFLICTES 

 

8.1. LES NOFC 

Les Normes de Funcionament i Organització de Centre (NFOC) del nostre Centre exposen els 

mecanismes bàsics del funcionament de la comissió de convivència, amb especial esment als 

processos de mediació escolar i de negociació d’acords educatius, així com les mesures 

correctives que pertoquin. També els delegats tenen entre les seves funcions fomentar la 

convivència entre els alumnes del seu grup.  
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Quant a les normes de convivència, especificar que estan basades en el respecte a la persona i 

la dignitat pròpia i aliena. Es concreten en l’exercici i el respecte als drets i el compliment de les 

obligacions dels components de la comunitat educativa.  

 
En aquest punt i en relació amb les NOFC, és important fer menció al règim disciplinari i 
mesures educatives de correcció, pel que fa a procediment intern i la seva documentació.  
 
Faltes lleus: comunicat d’amonestació 
 
A part de ser una mesura correctiva, el full d'incidència o d'amonestació ha de servir a 
l’alumnat per autocontrolar-se, a fi de fer-li veure sobre la marxa el que està bé i el que no. Per 
això, abans de fer servir aquest full,  es pot recórrer a altres mecanismes, com ara avisos orals o 
anotacions al programa informàtic de control d'assistència i altres observacions d'aula. 
 
Quan la situació es reiterativa i difícil, el professorat pot prendre les mesures oportunes i fer 
omplir a l'alumne el full d'amonestació on s'especifica el motiu que s'ha generat: molestar a 
classe, entrar amb retard, negar-se a fer una feina encomanada. 
 
L'acumulació de tres amonestacions comporta assistir una tarda al Centre per dedicar un temps 
a fer deures o estudiar. Les famílies signen un document quedant assabentades de la mesura 
correctora que s'aplicarà.  
L'acumulació de moltes amonestacions també pot derivar-se a una falta més greu o una 
expulsió durant alguns dies.  
 
Faltes greus: comunicat d’expulsió 
 
A l’apartat de faltes greus ens referim a les conductes que impedeixen el funcionament de la 
classe: ús de mòbil, indisciplina a l’aula, alumne reiteratiu en conductes, manca de respecte, 
provocar desperfectes, consum de drogues i tabac dins del Centre.  
Davant d’aquestes situacions s’informa immediatament a les famílies de l’expulsió provisional 
de l’alumne durant uns dies.  
 
Faltes molt greus: expedient disciplinari 
 
L’equip directiu reunit en comissió de convivència poden considerar oportú l’obertura d’un 
expedient disciplinari per situacions molt greus com: agressió verbal o física, assetjament 
escolar, captació d’imatges dins del Centre sense permís. 
 
Faltes comeses en activitats fora del Centre 
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Són aquelles faltes que es poden cometre mentre es fan sortides curriculars i s’aplica una de les 
mesures sancionades anteriors i l’equip docent pot decidir la no participació de les properes 
activitats que es fan fora del centre. 
 
8.2. MEDIACIÓ ESCOLAR 

La mediació és una mesura preventiva que pretén donar resposta a situacions concretes de 
resolució positiva dels conflictes.  Una de les funcions de la comissió de convivència és 
col·laborar amb la mediació escolar i la negociació d’acords educatius.  
 
Els objectius de la mediació són:  
 
1. Resoldre conflictes entre membres de la comunitat educativa de manera cooperativa i sense 
necessitat de sancions.  

2. Millorar la convivència del centre.  

3. Engegar i afavorir una dinàmica de tractament de conflictes basada en el diàleg i la resolució 
pacífica.  

4. Desenvolupar el pensament crític i les habilitats socials.  

5. Incrementar la participació de l’alumnat pel que fa a la millora de la convivència en el centre. 
 

En un document annex es troba redactat el Projecte del Servei de Mediació diferenciant 

diferents apartats, des dels inicis fins al funcionament en el curs present i les propostes de 

millora.  

 

9. PROPOSTES D’ACTUACIÓ A CURT TERMINI 

Elaborat el primer esborrany del Pla de Convivència del nostre Centre, és el moment de marcar 
unes línies d’actuació a curt termini amb la finalitat de promoure i impulsar noves intervencions 
a nivell d’aula, centre i entorn que no queden prou cobertes amb les accions actuals que ja es 
desenvolupen al nostre context. 
 
Aquestes línies d’actuació queden centrades en tres vèrtex:  
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ABSENTISME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLA D’ACOLLIDA I        GESTIÓ POSITIVA 
TREBALL AMB FAMÍLIES        DE CONFLICTES 
 
 
 
Absentisme:  Reduir l’índex d’absentisme a zero als diferents estudis, especialment pel que fa  a 
l’alumnat de cicles formatius. 
 
Pla d’Acollida i treball amb famílies: millorar els mecanismes d’acollida i atenció a les famílies. 
 
Gestió positiva dels conflictes: disposar d’estratègies i protocols d’actuació davant de situacions 
adverses i de conflicte especialment casos d’assetjament escolar i violència.  
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Annex I: NORMATIVA EN MATÈRIA DE CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ. 

 Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per la millora de la qualitat educativa (LOMCE) 
 

ARTICLE 1. 
L’educació per a la prevenció de conflictes i la resolució pacífica dels mateixos. 
ARTICLE 124. Normes d’organització, funcionament i convivència. 

 

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

L’article 1, referent a Principis de l’educació, estableix que el sistema educatiu espanyol s’inspira, entre d’altres, en el 
principi següent: 
1.k L’educació per a la prevenció de conflictes i per a la seva resolució pacífica, així com la no-violència en tots els 
àmbits de la vida personal, familiar i social. 
L’article 2, referent als Fins de l’educació, disposa que el sistema educatiu espanyol s’orienta a la consecució, entre 
d’altres, del fi següent: 
2.c L’educació en l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència, com també en 
la prevenció de conflictes i la seva resolució pacífica. 

 La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LEC) 

ARTICLE 7 . La convivència 
ARTICLE 30 El dret i deure de convivència 
En l’apartat 5 “ els centres han d’establir mesures de promoció de la convivència, i en particular mecanismes de 
mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i fórmules per mitjà de les quals les famílies es comprometin a 
cooperar de manera efectiva en l’orientació, l’estímul i, quan calgui, l’esmena de l’actitud i la conducta de l’alumnat en 
el centre educatiu. 
ARTICLE 31. Principis generals “s’han d’emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent.” 
ARTICLE 32. Mediació 
1. La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que es puguin produir en el marc 
educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts en conflicte perquè puguin arribar per si mateixes a un acord 
satisfactori. 
2. El Departament ha d’establir les normes reguladores del procediment de mediació, que han de definir les 
característiques del procediment i els supòsits bàsics en què és procedent d’aplicar-lo. 

 

 DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la 

convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. 

Títol 3 De la mediació escolar com a procés educatiu de gestió de conflictes 

Capítol 1 Àmbit i principis bàsics 

Article 23 Definició 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
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La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d'una tercera persona, amb 
formació específica i imparcial, amb l'objecte d'ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. 

Article 24 Principis de la mediació escolar 

La mediació escolar regulada en aquest títol es basa en els principis següents: 
a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són lliures d'acollir-se o no a la mediació, i 
també de desistir-ne en qualsevol moment del procés. 
b) La imparcialitat de la persona mediadora que ha d'ajudar els participants a assolir l'acord pertinent sense imposar 
cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part. La persona mediadora no pot tenir cap relació directa amb els fets 
que han originat el conflicte. 
c) La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a persones alienes la informació confidencial 
que obtinguin, llevat dels casos previstos a la normativa vigent. 
d) El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en el procés de mediació han d'assistir 
personalment a les reunions de mediació, sense que es puguin valer de representants o intermediaris. 

Article 25  

Àmbit d'aplicació 
25.1 El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de conflictes entre membres de la 
comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats com a conductes contràries o greument perjudicials per a la 
convivència en el centre. 
25.2 Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de l'alumnat contràries a les normes 
de convivència o greument perjudicials per a la convivència del centre, llevat que es doni alguna de les circumstàncies 
següents: 
a) Que la conducta sigui una de les descrites en l'apartat b) o c) de l'article 38, i s'hagi emprat greu violència o 
intimidació, o la descrita en l'apartat h) del mateix article. 
b) Que ja s'hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el mateix alumne o alumna, durant el 
mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el resultat d'aquests processos. 
25.3 Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop aplicada una mesura correctora 
o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les persones i proporcionar nous elements de resposta en situacions 
semblants que es puguin produir. 

Capítol 2  

Ordenació de la mediació 

Article 26  

Inici de la mediació 
El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne o alumna, per tal d'aclarir la situació i evitar la 
possible intensificació del conflicte, o per oferiment del centre, un cop detectada una conducta contrària o greument 
perjudicial per a la convivència, d'acord amb l'establert a l'article 25.2. 
 
Si el procés s'inicia durant la tramitació d'un procediment sancionador, el centre ha de disposar de la confirmació 
expressa de l'alumne o alumna, i, si és menor, dels seus pares, en un escrit dirigit al director o a la directora del centre 
on consti l'opció per la mediació i la voluntat de complir l'acord a què s'arribi. 
 
En aquest cas, s'atura provisionalment el procediment sancionador, s'interrompen els terminis de prescripció previstos 
als articles 37 i 48, i no es poden adoptar les mesures provisionals recollides a l'article 44, o bé se suspèn 
provisionalment la seva aplicació si ja s'haguessin adoptat. 

Article 27  

Desenvolupament de la mediació 
27.1 Si la demanda sorgeix de l'alumnat, el procés de mediació serà gestionat, a petició d'aquest, per persones de la 
comunitat educativa prèviament acreditades com a mediadors o mediadores. 
 
Si el procés s'inicia per l'acceptació de l'oferiment de mediació fet pel centre, el director o la directora ha de proposar, 
en el termini màxim de dos dies hàbils, una persona mediadora, d'entre els pares, mares, personal docent i personal 
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d'administració i serveis del centre, que disposin de formació adequada per conduir el procés de mediació d'acord amb 
els principis establerts a l'article 24 d'aquest decret. 
 
El director o la directora també pot designar un alumne o una alumna perquè col·labori amb la persona mediadora en 
les funcions de mediació si ho considera convenient per facilitar l'acord entre els implicats. En tot cas, l'acceptació de 
l'alumne o de l'alumna és voluntària. 
27.2 La persona mediadora, després d'entrevistar-se amb l'alumne o l'alumna, s'ha de posar en contacte amb la 
persona perjudicada per exposar-li la manifestació favorable de l'alumne o de l'alumna de resoldre el conflicte per la 
via de la mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas. Quan s'hagin produït danys a les instal·lacions o al 
material dels centres educatius o s'hagi sostret aquest material, el director o la directora del centre o la persona en qui 
delegui ha d'actuar en el procés de mediació en representació del centre. 
27.3 Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona mediadora ha de convocar una 
trobada de les persones implicades en el conflicte per concretar l'acord de mediació amb els pactes de conciliació i/o 
de reparació a què vulguin arribar. 

Article 28  

Finalització de la mediació 
28.1 Els acords presos en un procés de mediació s'han de recollir per escrit. 
28.2 Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s'ha de dur a terme en el mateix acte. Només s'entén 
produïda la conciliació quan l'alumnat reconegui la seva conducta, es disculpi davant la persona perjudicada i aquesta 
accepti les disculpes. 
Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s'ha d'especificar a quines accions reparadores, en benefici de la 
persona perjudicada, es compromet l'alumnat i, si és menor, els seus pares i, en quin termini s'han de dur a terme. 
Només s'entén produïda la reparació quan es duguin a terme, de forma efectiva, les accions reparadores acordades. 
Aquestes accions poden ser la restitució de la cosa, la reparació econòmica del dany o la realització de prestacions 
voluntàries, en horari no lectiu, en benefici de la comunitat del centre. 
28.3 Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, produïda la conciliació i, si n'hi 
haguessin, complerts els pactes de reparació, la persona mediadora ho comunicarà per escrit al director o a la 
directora del centre i l'instructor o instructora de l'expedient formularà la proposta de resolució de tancament de 
l'expedient disciplinari. 
28.4 Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s'incompleixen els pactes de reparació per causes imputables a 
l'alumne o l'alumna o als seus pares, la persona mediadora ho ha de comunicar al director o directora del centre per 
tal d'iniciar l'aplicació de mesures correctores o el procediment sancionador corresponent. Si el procés de mediació es 
duia a terme un cop iniciat un procediment sancionador, el director o la directora del centre ordenarà la continuació 
del procediment sancionador corresponent. Des d'aquest moment, es reprèn el còmput dels terminis previstos als 
articles 37 i 48 i es poden adoptar les mesures provisionals previstes a l'article 44 d'aquest Decret. 
 
28.5 Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no accepti la mediació, les 
disculpes de l'alumne o l'alumna o el compromís de reparació ofert, o quan el compromís de reparació acordat no es 
pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de l'alumne o l'alumna, aquesta actitud ha de ser considerada com a 
circumstància que pot disminuir la gravetat de la seva actuació, d'acord amb el que disposa l'article 31.1 d'aquest 
Decret. 
28.6 La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï manca de col·laboració en un 
dels participants o l'existència de qualsevol circumstància que faci incompatible la continuació del procés de mediació 
d'acord amb els principis establerts en aquest títol. 
28.7 El procés de mediació s'ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies des de la designació de la persona 
mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa interrompen el còmput del termini. 

 
 

 DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.  

L’article 19, sobre Normes d’organització i funcionament del centre, disposa que en el conjunt d’aquestes normes, 
entre d’altres continguts, s’ha de determinar: 
19.1.e L’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació, així com la definició 
de les irregularitats en què pot incórrer l’alumnat quan no siguin greument perjudicials per a la convivència i 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=545262&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_ES
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l’establiment de les mesures correctores d’aquestes irregularitats i les circumstàncies que poden disminuir o 
intensificar la gravetat de la conducta de l’alumnat. 

L’article 23, sobre Mesures de promoció de la convivència, estableix que: 
23.2 Les normes d’organització i funcionament han d’incorporar les mesures de promoció de la convivència establertes 
en el centre, així com els mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució dels conflictes. Entre aquests mecanismes 
s’ha de considerar el de la mediació, sense perjudici de les altres iniciatives de foment de la convivència i de la resolució 
pacífica dels conflictes que adoptin el Departament d’Educació i les persones titulars dels centres 
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ANNEX II: PROJECTE DE MEDIACIÓ ESCOLAR 
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CAPÍTOL 1. ANTECEDENTS 

SECCIÓ 1. CONTEXTUALITZACIÓ DEL CENTRE. 

L’institut Domènech i Montaner està situat al carrer Maspujols 21-23 de Reus. Geogràficament es 

troba a la zona nord i a les afores de la ciutat. 

Els alumnes provenen de les zones adscrites de la zona que són els CEIPs: Joan Rebull, La Vitxeta, 

Els Ganxets, Montsant, Sant Pau, Pompeu Fabra i Santa Anna del municipi de Castellvell del Camp. 

L’alumnat prové de famílies de classe mitja. Hi ha escassa immigració. 

En el centre s’atén aproximadament uns 900 alumnes oferint estudis de l’ESO, BAT, CFGM, CFGS i 

PFI. 

L’alumnat no és conflictiu en bona part gràcies a les diferents actuacions que es posen en marxa 

per fer una bona prevenció com són: 

- El funcionament de les normes de convivència i el protocol d’actuació en cas de situacions 

contràries en aquesta convivència reunits en el document RRI. 

- El servei de mediació del Centre. 

- L’acció tutorial desenvolupant actuacions com: seguiment continuat amb les famílies, 

entrevistes individualitzades amb alumnes, propostes educatives centrades en el treball en 

valors i els eixos transversals.  

A més a més, la principal línia d’actuació pedagògica del Centre és la de donar una resposta i 

sortida adequada a les necessitats i característiques personals de cadascú de l’alumnat al llarg del 

seu procés d’ensenyament-aprenentatge i al final del seu pas pel sistema educatiu. Es pretén 

donar una òptima formació en coneixements acadèmics així com en valors de conducta social. 

Aquest principi pedagògic determina dos objectius en el nostre centre, íntimament lligats amb el 

projecte de mediació i de retruc en la convivència escolar general que són: 

1) Fomentar en l’alumnat 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. 

2) Potenciar la capacitat crítica i l’actitud dialogant com a preparació per a l’exercici 

responsable de la llibertat. 

SECCIÓ 2. ELS INICIS EN MATÈRIA DE MEDIACIÓ 

Al maig de 2006 va quedar aprovada per Claustre i Consell Escolar la iniciativa d’introduir la 

mediació escolar després de detectar un conjunt de necessitats de Centre: 

 La voluntat de l’equip directiu de Centre per buscar noves vies de resolució de conflictes. 

 La creixent conflictivitat de l’alumnat d’ensenyament secundari. 

 L’increment del nombre d’alumnes nouvinguts. 
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 L’increment de baralles a la sortida de l’institut. 

 El coneixement d’alguns centres que havien incorporat aquests mecanismes de resolució 

pacífica de conflictes. 

 L’interès del claustre per fer una gestió positiva dels conflictes. 

Va posar-se en marxa un formació específica en matèria de mediació escolar a fi que el 

professorat adquirís les estratègies per dur a terme mediacions. Més tard també es va oferir una 

optativa a 3r d’ESO que va ser el motor de formació i seguiment de nous mediadors/es. 

El període de sensibilització i aplicació d’aquest nou projecte al Centre va ser entre el 2006 i el 

2009 on, aleshores les coordinadores del servei van fer-ne les seves memòries anuals resumint-ne 

les actuacions i objectius assolits. 

A partir del setembre de 2013 es va fer un canvi de la responsable de la coordinació de mediació 

continuant les tasques pròpies d’aquest servei i atenent a les necessitats emergents del Centre. 

CAPÍTOL 2: EL PROJECTE MEDIACIÓ ESCOLAR 

SECCIÓ 1. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

Aquest curs 2015-16 fa deu anys que es va posar en marxa el servei de mediació escolar amb la 

necessitat de donar resposta al sorgiment de conflictes entre els diferents membres de la 

comunitat educativa així com també ser un dels principals eixos vertebradors de la línia 

pedagògica i l’ideari de Centre: contribuir a la millora de la convivència i cohesió social. 

Per garantir qualsevol èxit educatiu cal partir de l’assoliment dels següents aspectes cabdals: 

a) La formació de les persones en els quatre pilars bàsics de tota educació: 

- APRENDRE A SER 

- APRENDRE A CONVIURE 

- APRENDRE A FER 

- APRENDRE A EMPRENDRE 

b) Bones pràctiques de convivència escolar. 

c) La transmissió i adquisició d’uns valors afins a la nostra societat complexa. 

d) La participació i implicació dels diferents membres de la comunitat educativa. 

Conviure significa viure plegats i en bona relació. La convivència, entesa com la 

necessària relació entre persones basada en xarxes de sentit compartit, demana la 

formació integral de la persona i es fonamenta en els valors de la pluralitat, la 

participació democràtica, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, el respecte a la 

diferència, la gestió positiva de conflictes i la cultura de pau. La convivència comporta 

una consciència de la pròpia identitat que implica l’acceptació de l’altre i un sentit de 

pertinença i contribució personal a la societat. 
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Partint d’aquesta necessitat imperiosa de generar una bona convivència sorgeix el projecte de 

convivència, instrument viu que engloba el conjunt d’accions 

encaminades a la millora de la convivència en el centre educatiu i, per tant, recull les 

intervencions que el centre educatiu desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la 

resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes. 

Aquestes intervencions s’adrecen a diferents àmbits i nivells: 

1) NIVELL AULA: una bona gestió del clima de l’aula desenvolupant activitats que facilitin i 

millorin la convivència entre alumnes d’un grup-classe.  

2) NIVELL CENTRE: posar en marxa propostes dirigides a tota la comunitat educativa per tal 

de facilitar els bons comportaments i bones relacions socials en els diferents espais que 

disposa el Centre. 

3) NIVELL ENTORN: impulsar iniciatives de cohesió social i bona convivència a nivell d’aula i de 

Centre repercuteix positivament al nostre entorn proper (voltants del Centre, en el 

municipi). 

Una de les accions vinculades al projecte de convivència és la mediació escolar entesa com: 

- FORMACIÓ integral per a la interacció positiva i la coresponsabilitat davant el conflicte. 

- PREVENCIÓ de la violència i promoció de la concòrdia per part de tots els agents educatius. 

- INTERVENCIÓ positiva davant el conflicte que fomenta el consens entre els protagonistes. 

- REPARACIÓ de danys i RECONCILIACIÓ interpersonal que considera l’aprenentatge a partir dels 

errors propis. 

El Departament d’Ensenyament va elaborar les directrius i actuacions del programa de Mediació 

Escolar3 definint en què consistia aquest servei, recollint uns principis i objectius, unes pautes 

d’intervenció amb la col.laboració sine quan non d’un equip de mediadors. 

Al llarg d’aquests anys d’aplicació del servei, el Centre s’ha anat adaptat a les noves realitats 

socioculturals i a les noves necessitats de l’alumnat i, per aquest motiu es necessari introduir punts 

de millora d’aquest projecte per ajustar-se a un millor funcionament i assolir amb èxit la finalitat 

última: millorar la convivència de centre a partir de la gestió positiva dels conflictes. 

Així doncs, amb aquest document no es pretén redactar les directrius que defineixen el programa 

sinó que es pretén elaborar una pla de millora tenint en compte les necessitats actuals del Centre. 

La mediació a més d’un procés de gestió positiva de conflictes, ha d’esdevenir cultura de centre. La 

cultura de mediació promou els canvis necessaris perquè cada persona afronti els conflictes 

convertint-se en part de la solució. D’aquesta manera es promou l’enfortiment personal i la 

capacitat d’aprofitar els conflictes per transformar la realitat.  

SECCIÓ 2. REFERENTS LEGALS 
                                                           
3
 El Programa de Mediació és un document de consulta que ja disposa el Centre.  
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El Marc normatiu de referència4 que justifica les actuacions que es duen a terme en matèria de 

mediació escolar és: 

 Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per la millora de la qualitat educativa (LOMCE) 

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

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC). 

 DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la 

convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. 

 DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.  

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

secundària obligatòria. 

 

SECCIÓ 3. CONCEPTE DE MEDIACIÓ. 

 

La mediació és un mètode constructiu de resolució de conflictes en què les dues parts 
enfrontades recorren voluntàriament a una tercera persona imparcial, el mediador, per arribar a 
un acord satisfactori per a les dues parts. Aquest mètode es basa en els següents principis:  

A) La voluntarietat: Les parts són lliures d’acollir-se a la mediació i de desistir-ne en qualsevol 
moment. La persona mediadora també pot onar per acabada la mediació en el moment 
que detecti manca de col·laboració o qualsevol altra circumstància que sigui incompatible 
amb els principis de la mediació.  

B) La imparcialitat: El mediador ha d’ajudar les parts a assolir l’acord sense imposar cap 
solució ni mesura concreta ni prendre-hi part.  

c) La confidencialitat: La persona mediadora i les parts no poden revelar a persones alienes al 
procés de mediació la informació obtinguda en el curs del procés.  

d) El caràcter personal: Les parts implicades i la persona mediadora han d’assistir 
personalment a les reunions de mediació sense que es valguin de representants o 
intermediaris.  

 
 
 
 
SECCIÓ 4. OBJECTIUS DE LA MEDIACIÓ. 
 

 Desenvolupar la capacitat de diàleg i millorar les habilitats comunicatives.  

 Crear un ambient relaxat millorant les relacions personals.  

 Contribuir a desenvolupar actituds d’interès i respecte.  

 Ajudar a valorar i reconèixer sentiments, interessos, necessitats i valors propis i dels altres.  

                                                           
4
 Veure als annexos els apartats de les diferents normatives vigents on es fa referencia explícita a la resolució de 

conflictes i mediació. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=545262&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_ES
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 Resoldre els conflictes de manera pacífica i cooperadora.  

 Prevenir la violència escolar.  

 Reduir el nombre de sancions i expulsions.  

 Aconseguir que la tendència sigui la intervenció positiva de l’alumnat en els conflictes.  

 Insistir en la responsabilitat social.  

 
SECCIÓ 5. CONFLICTES MEDIABLES. 

El Centre disposa d’un Reglament de Règim Intern amb un conjunt de mesures sancionades quan 

l’alumne no respon a les normes de convivència i funcionament.  

Hi ha una sèrie de conflictes i conductes que són pròpies de ser reconduïdes al servei de mediació 

com són alguns dels següents motius: 

 Conflictes originats per situacions o conductes no sancionables disciplinàriament com 

ofenses verbals, molèsties reiteratives a l’altre, queixes, amenaces, rumors i 

interpretacions errònies, algunes baralles provocades per algun d’aquests motius. Ús 

malintencionat de les xarxes socials (facebook, whattsap, twiter). 

 Conductes clarament sancionables i la mediació s’ofereix com a estratègia complementària 

prèvia per millorar la situació. És una decisió que surt de la comissió de convivència. 

No es pot fer mediació en casos de maltractaments, abusos, ús del mòbil,  ni en situacions no 

legals considerades com faltes greus.  

 

SECCIÓ 6: LÍNIES D’ACTUACIÓ 

6.1) Període de difusió i sensibilització 

El Pla de treball del projecte de mediació s’inicia al setembre i finalitza al juny seguint el calendari 

escolar i per tant, els mesos en que l’alumnat assisteix i conviu al centre educatiu. 

Objectiu:  
Que el conjunt de la comunitat educativa tingui coneixement de l’ existència del Servei de 

Mediació, de la seva finalitat, de les seves característiques i del seu funcionament. D’aquesta 

manera, qualsevol membre de la nostra comunitat educativa que tingui notícia d’un conflicte 

pugui recomanar el Servei de Mediació com a forma positiva i pacífica de resoldre’l i prevenir que 

es derivin a altres situacions més greus. 

Cada començament de curs, el mes de setembre i octubre es planifica un conjunt d’actuacions 

encaminades a la difusió i sensibilització del servei de mediació a tota la comunitat educativa que 

no deixen de ser novetat pels alumnes que s’incorporen en els nous estudis com un recordatori 

per tots aquells que ja fa un temps que conviuen a l’Institut. 



 

160 

 

Aquestes actuacions es concreten en: 

 Difusió del servei a partir de cartells a diferents espais visibles del Centre. 

 Difusió del servei a partir del tríptic que tant reben les famílies a la primera reunió que es 

fa al juliol com puguin disposar de la informació qualsevol persona que en vulgui. A cada 

aula del Centre on s’imparteix docència i assisteix alumnat es pengen dos tríptics a fi que 

tinguin la informació propera per qualsevol situació. 

 Xerrades de sensibilització a tot l’alumnat del Centre en diferents moments. Es confecciona 

un calendari de xerrades dins l’hora setmanal de tutoria a tots els grups de l’ESO, 

Batxillerat, el CAS, els CFGM de primer i segon any.  

 Xerrada a tots els grups de primer d’ESO a la Sala d’Actes on es passa un power point 

explicatiu amb imatges i alguns vídeos. Una vegada feta l’explicació i el visionat dels vídeos 

es tracta de fer un torn obert de paraules i que s’estableixi un debat d’opinions respecte 

l’ús del servei de mediació i la resolució positiva de conflictes. 

 Queda pendent fer difusió del servei a través d’un altre canal que és la web del Centre on 

es pugui introduir un link que accedeixi a l’explicació del servei així com es puguin incloure 

altres actes i novetats que vagin sorgint. 

6.2) Període formació 

6.2.1) Optativa de mediació escolar.  

Cada curs el centre ofereix una optativa a tercer curs de l’ESO  sobre mediació escolar on es pretén 

que alguns alumnes rebin una formació específica i un conjunt d’habilitats socials i estratègies 

comunicatives per arribar a consolidar la finalitat última d’aquesta optativa: adquirir unes 

competències socials per participar en els cursos posteriors com a alumne/a mediador/a del 

Centre. 

A part de fer la difusió del servei a inici de curs és important engrescar i motivar als  grups de 

tercer d’ESO perquè s’apuntin a aquesta optativa que en el curs actual es desenvoluparà al llarg 

del segon quadrimestre.  

La coordinadora del servei que és qui porta a terme aquesta optativa necessita conèixer i fer una 

bona captació d’aquell alumnat potencialment capacitat per ser un bon mediador. 

Per tant, es imprescindible fer un traspàs d’informació amb els tutors de segon d’ESO que l’any 

anterior han estat amb aquests alumnes com també rebre informació de qualsevol altres membre 

de l’equip docent que en conegui les seves característiques.  

6.2.2)  Formació de l’alumnat 

A finals de gener s’inicia el segon quadrimestre en quan a l’oferta d’optatives i comença la 

formació a aquell alumnat que s’ha inscrit en l’optativa de mediació escolar. 
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Es disposa d’un material específic en forma de quadern que es una adaptació d’un material que va 

editar el Departament d’Ensenyament a fi que es pogués portar a terme aquesta formació amb 

alumnat.  

A part de conèixer els fonaments teòrics en matèria de convivència i mediació, la major part de la 

continguts que es desenvolupen radiquen en una metodologia participativa i activa centrada en: 

l’exposició de casos pràctics, roleplaying, visionats, experiències existents, les noves realitats 

socials i culturals, resolució de conflictes... 

Acabada l’optativa, l’alumnat té un reconeixement oficial a través de l’entrega d’un diploma on hi 

fa constar l’aprofitament del curs amb èxit. 

Aquest acte oficial es realitza a primers de juny aprofitant l’entrega d’orles a l’alumnat que 

finalitza els estudis de 4r d’ESO. 

6.3) Composició de l’equip de mediació  

La coordinació que es fa amb l’equip de mediació es fa amb diferents moments: 

-  A inicis de curs (setembre-primers d’octubre) la coordinadora del servei es posa en contacte 

amb l’equip de mediadors, tant el professorat com l’alumnat a través de diferents accions: 

a) Fer una carta de benvinguda al nou curs escolar agraint la seva col·laboració voluntària en 

el servei de mediació. 

b) Realitzar una trobada amb el nou alumnat mediador per explicar el funcionament general 

del servei i el protocol d’actuació davant del sorgiment d’una mediació. 

c) Realitzar una primera trobada de l’equip mediador perquè es coneguin les parelles 

mediadores ja que cada curs s’incorporen alumnes nous mediadors. 

- Al llarg del curs és van realitzant les mediacions que sorgeixen i la coordinadora fa el contacte 

amb les parelles mediadores. 

En quan al professorat és té en compte la seva disponibilitat en les hores de pati (quan es fan les 

mediacions) per tal de facilitar la col·laboració quan se li demani. Una manera de reconèixer i 

agrair aquesta tasca és que per cada cas de mediació que ha realitzat el centre li compensa amb 

una hora de guàrdia feta. 

Pel que fa a l’alumnat mediador el reconeixement de la seva tasca és realitza a final de curs. 

-  A finals de curs és convoca de nou a l’equip de mediadors amb una doble finalitat: 

Per una banda agrair la seva col·laboració i engrescar per la seva continuïtat en propers cursos. 

D’altra banda, per presentar els resultats del servei de mediació realitzat al llarg del curs: nombre i 

freqüència de les mediacions realitzades, motius i tipus conflictes de les mediacions, edats dels 

implicats, cursos més incidents, ...etc. 
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Un petit refrigeri tanca aquesta trobada i posa punt i final a un curs escolar. 

6.4) Temporització i ubicació del servei 

 Per portar a terme la mediació es disposa d’un espai propi a l’institut. Actualment també és una 

aula on s’ubica un cop per setmana la infermera del CAP i també es realitzen algunes tutories quan 

les altres dependències estan ocupades. 

Les mediacions es realitzen sempre en les hores d’esbarjo per no interrompre l’horari lectiu de 

l’alumnat i tenir major disponibilitat de les parelles mediadores. 

En casos excepcionals es pot portar a terme una mediació en una hora diferent quan requereixi 

més urgència.  

6.5) Demanda i protocol d’actuació  

Explicats els motius i els conflictes subjectes a mediació es important conèixer quines són les 

diferents vies de sol·licitar mediació i el protocol d’actuació. 

Davant d’una situació desagradable que comporta conflicte podem comunicar-ho de diferents 

maneres: 

 Explicant el problema o conflicte al tutor/a o qualsevol altre professor/a del l’equip docent. 

 Dirigint-se a la coordinadora del servei de forma personal. 

 Acudint a cap d’estudis o qualsevol membre de l’equip directiu. 

 Fer ús de la bústia de mediació o fer la demanda per l’adreça de correu electrònic si la 

persona vol reservar l’anonimat i confidencialitat. 

Una vegada arriba la sol·licitud de mediació hi ha diferents passos: 

1. Traspàs de la informació a la coordinadora del servei. 

2. Comunicar personalment a les persones implicades en el conflicte la suggeriment de fer 

mediació. 

3. En cas d’acceptació de realitzar mediació per ambdues parts implicades, la coordinadora és 

posa en contacte amb l’equip de mediadors/es per la disponibilitat de fer la mediació i 

explicar els fets ocorreguts. 

4. Marcar en l’agenda i comunicar a les parts el dia que es realitzarà la primera trobada de 

mediació. 

5. Realitzar pròpiament la mediació amb la presència de totes les parts implicades i la parella 

mediadora. 

6. Possibilitat de fer una trobada de revisió passada una setmana. 

7. En casos més excepcionals, pot esdevenir-se més d’una trobada de revisió per assegurar-se 

que s’han complert els acords. 

8. Cal valorar la possibilitat d’aquells casos en que la mediació no ha estat una bona 

alternativa per la voluntat de millora i implicació en la resolució dels conflictes. És 

aleshores quan la comissió de convivència revisa el cas i decideix quina és la sanció o 

proposta alternativa. 
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Cal tenir present que des de que es arriba una demanda de mediació fins que es realitza no es 

deixaran passar més de tres dies lectius ja que sinó es consideren pocs efectius els seus 

resultats. 

 

SECCIÓ 7. FUNCIONS DE LA COORDINADORA DEL SERVEI 

 Assignar l’equip de mediadors i les parelles que faran mediació al llarg del curs acadèmic. 

 Realitzar trobades en diferents moments del curs amb l’equip de mediadors amb la 

finalitat d’afavorir un bon clima de col·laboració. 

 Establir un calendari amb la disponibilitat de cada mediador/a tenint en compte els seus 

horaris. 

 Difondre a través de diferents canals el funcionament del servei de mediació: verbalment 

(reunions, tutories), visualment (cartells, tríptic, web)...etc. 

 Preveure i distribuir els espais en funció de les possibilitats del centre. 

 Atendre les consultes dels mediadors/es quan els sorgeix algun dubte. 

 Gestionar les demandes de mediació i fer el seguiment de les mateixes. 

 Centralitzar les peticions de mediació que, per la complexitat del conflicte o per les 

necessitats de les persones implicades, requereixen ser programades en una franja diferent 

de l’esbarjo o ser derivades cap a una altra mesura de normativa de Centre. 

 Impulsar i mantenir la vitalitat del servei de mediació contribuint a difondre l’experiència. 

 Preveure les necessitats de formació continuada de l’equip de mediadors/es: trobades 

d’autoformació, assessorament, lectures... 

 Fer memòria anual del servei de mediació i generar propostes de millora. 

 

SECCIÓ 8: OBJECTIUS DE MILLORA I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Per tal de concretar els objectius específics de millora i nous indicadors d’avaluació del projecte de 

mediació partim de dos vessants: 

Per un banda, es té en compte l’organització i el funcionament del servei de Mediació del nostre 

centre; 

D’altra banda es contemplen els objectius generals que el Departament d’Ensenyament redacta en 

matèria de convivència que són:  

1) Elaborar un projecte global amb la participació de tota la comunitat educativa per 

tal de gestionar i orientar les actuacions i els processos. 

2) Potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat. 

3) Ajudar a cada alumne a relacionar-se amb ell mateix, amb els altres i amb el 

món. 
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4) Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora 

de la convivència en el centre i l'entorn. 

5) Garantir una aplicació ferma i flexible de les normes. 

6) Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte. 

7) Contribuir a una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que 

fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones. 

Aquest objectius generals del projecte de convivència són un bon referent i punt de partida per 

elaborar propostes de millora amb uns objectius específics que pretenem assolir en la nostra 

realitat concreta i els seus indicadors d’avaluació. 

 



165  

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS D’AVALUACIÓ 

1) Sensibilitzar i fer difusió a la comunitat educativa 
perquè adquireixi l’hàbit del diàleg i posi en 
pràctica la mediació. 

 

 Grau de satisfacció de tot l’alumnat del Centre en la presentació i funcionament del servei de mediació 
a inici del curs escolar (grau d’atenció, grau de participació i dubtes). 
 

 Ús del diàleg i la mediació i en diferents contextos valorant el nombre d’incidències que es generen dins 
l’aula, en els moments de canvis de classe, en l’estona d’esbarjo i fora del Centre. 
 

 Nombre d’alumnat, professorat, pares i mares interessants en rebre formació en matèria de mediació 
(Plans de Formació de Zona, optativa de tercer d’ESO de mediació escolar). 
 

 Percentatge de casos resolts mitjançant el diàleg i la mediació a nivell trimestral i anual. 
 

 Valoració dels diferents canals de difusió del servei de mediació a tota la comunitat educativa i de 
l’entorn (tríptics, cartells, power point, vídeos, link en la web del centre...). 

  

 

 

 

2) Incorporar la cultura de mediació en els diferents 
documents de Centre.  

 Apartat explícit en les NOFC de l’educació en la gestió positiva dels conflictes i la cultura de la mediació. 

 Concreció en la programació anual de centre les línies generals d’actuació referents a la resolució 
positiva de conflictes i la proposta d’utilitzar el servei de mediació. 

 Nombre d’activitats relacionades amb la resolució de conflictes i la mediació en el pla d’acció tutorial 
(dia europeu de la mediació, xerrades sobre el bon ús de les xarxes socials, programes de convivència i 
competència social, tallers específics. casos pràctics i role-playing, metodologies de treball 
cooperatiu...). 
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3) Establir canals de comunicació i coordinació del 
servei de mediació. 

 Grau de participació de la coordinadora del servei de mediació en les reunions de tutors/es. 

 Traspàs d’informació de cap d’estudis amb la coordinació de mediació per consensuar mesures 
d’intervenció davant el sorgiment de conflictes. 

 Nombre de famílies ateses que volen rebre informació sobre un procés de mediació. 

 Contactes amb altres centres que disposin de servei de mediació per conèixer bones pràctiques i 
intercanviar experiències. 
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Annex VI. Pla d’acció tutorial 
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PRESENTACIÓ 

Introducció  

En el marc del Projecte Educatiu de Centre (PEC) presentem el Pla d’Acció 

Tutorial (PAT) que recull totes les actuacions que està previst dur a terme 

d’educació secundaria obligatòria (ESO) batxillerat, cicles de grau mig i superior, 

curs d’accés a cicles de grau superior (CAS), curs formació inicial professional 

(PQPI) i IFE (Itineraris de Formació Específics). 

Tot l’alumnat del nostre Institut té dret a una orientació educativa, personal i 

professional, al llarg de la seva vida escolar. Per tant el centre ha de fer efectiu i 

real aquest dret. Una de les maneres que creiem més adient per a aconseguir-ho 

és la ferma i realista actuació de les tutories. 

Hem d'entendre la tutoria com una funció integrada dins l'àmplia funció 

orientadora. Aquesta es portarà a terme amb tot el professorat que intervé, des de 

l'especifica funció de tutor/a d'un grup, des d’equip de professors d’USSE a l'acció 

d'orientació professional i/o escolar realitzada per el/la psicopedagog/a del centre i 

de l’ EAP. Això implica un seguiment individual i col·lectiu garantint i facilitant la 

implicació i participació de les famílies i de l’alumnat. 

La tutoria suposa la integració d'aspectes que no es circumscriuen exclusivament 

en una hora i a un àrea sinó que impliquen a tothom. 

 Marc legal 

La tutoria en la llei 12/2009, d’educació (LEC).  

Marc normatiu específic  

D’acord amb l’art. 38.1 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres 

educatius s’estableix que la tutoria i l’orientació de l’alumnat forma part de la 

funció docent. Tot el professorat del claustre d’un centre públic ha d’exercir les 

funcions de tutor o tutora quan correspongui.  

En virtut d’aquesta visió de la tutoria com a part pròpia de la funció docent, 

l’art.40.1 b) i c) del mateix decret apunta “que la coordinació del personal docent 

ha de dirigir-se a millorar l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional 

de l’alumnat i a millorar processos d’ensenyament i aprenentatge i la seva 

avaluació”. 
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Aquest caràcter processual i graduat que la normativa de rang superior atribueix a 

la funció de la tutoria i de l’orientació, l’Ordre 295/2008, de 13 de juny, per la qual 

es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés 

d’avaluació a l’educació secundària obligatòria, resol alguns indicadors concrets 

per a la seva consecució 

Article 59 Educació secundària obligatòria 

5. L’acció tutorial a l’etapa d’educació secundària obligatòria ha d’incorporar 

elements que permetin la implicació de l’alumnat en llur procés educatiu. 

Article 61 Batxillerat 

6. L’acció tutorial al batxillerat ha de reforçar l’orientació de caràcter personal, 

acadèmic i professional prestada als alumnes; amb aquest objectiu, el 

Departament ha d’establir mecanismes de coordinació entre els centres que 

imparteixen batxillerat, els centres que imparteixen formació professional de grau 

superior i les universitats. 

La tutoria en el decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 

educatius. 

Article 15 Acció tutorial 

1. L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al 

desenvolupament personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, 

emocional i moral, d’acord amb la seva edat, i comporta el seguiment individual i 

col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat. 

2. Les actuacions associades a l’acció tutorial, com a mínim, han de: 

a) Informar les mares, els pares o tutors/es sobre l’evolució educativa dels seus 

fills i filles, i oferir-los assessorament i atenció adequada. 

b) Facilitar a pares, mares i tutors/es legals l’exercici del dret i el deure de 

participar i implicar-se en el procés educatiu dels seus fills i filles. 

c) Vetllar pels processos educatius de l’alumnat i promoure, especialment a 

l’etapa d’educació secundària obligatòria, la implicació de cada alumne/a en el 

seu procés educatiu. 

d) Dur a terme la informació i l’orientació de caràcter personal, acadèmic i 

professional de l’alumnat, tot evitant condicionants lligats al gènere. 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Lluís Domènech i Montaner - Reus 

PEC   
Projecte Educatiu de Centre 

 

 

 

Versió 

: 

1.0 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès. 

Elaborat per: Director Data:09.07.2013 Revisat: E. Directiu Data: 10.09.2013 

Entrada en vigor: 27.06.13 Nom del document: PEC Pàgina: 173 de 227 

 

 

e) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les 

activitats del centre. 

f) Aquelles altres actuacions de caràcter individual o col·lectiu específicament 

establertes en els decrets reguladors del currículum de cada ensenyament, entre 

les quals, en els ensenyaments professionalitzadors que escaigui, hi haurà la 

tutorització de les pràctiques en les empreses. 

Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior (CAS) 

Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de 

formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació 

específic per a l'accés als cicles de grau superior. 

 

 El Pla d’Acció tutorial en el PEC 

El Pla d’Acció Tutorial del centre (PAT) és l’instrument que planifica i concreta els 

objectius i les activitats que duu a terme el professorat i els tutors. El director del 

centre ha de vetllar per la incorporació en el seu projecte educatiu d’una 

planificació de l’orientació educativa i de la tutoria que afavoreixi l’acompanyament 

de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge i escolarització. 

L’equip directiu, en la seva funció organitzativa i pedagògica, ha de liderar la tasca 

de planificació, coordinació i avaluació de la tutoria i l’orientació. Els professors 

especialistes de l’orientació educativa han de dinamitzar i assessorar la tasca i la 

funció orientadora amb l’equip directiu i l’equip de professors. 

Ha de ser una guia per a coordinar l’aplicació a l’aula. La seva elaboració ha de 

servir per dinamitzar l’activitat educativa del centre. Així doncs, el PAT: 

Ha de concretar els aspectes organitzatius i funcionals de l’acció tutorial i els 

procediments de seguiment i d’avaluació, i ha d’esdevenir el referent per a la 

coordinació del professorat i per al desenvolupament de l’acció educativa. L'acció 

tutorial s'ha de programar cada curs tenint en compte el conjunt de tota l'etapa.  

L'exercici de l'acció tutorial és responsabilitat del conjunt de professors que intervé 

en un mateix grup en la mesura que l’activitat docent implica a més del fet 

d’impartir els continguts propis de la matèria i el seguiment l’orientació del procés 

d’aprenentatge i l’adaptació dels ensenyaments a la diversitat de necessitats 

educatives que presenta l’alumnat. 

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/074b14d9-c1e2-47a2-87fb-9d616467e6be/RES_ENS_1245_2012_CACF.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/074b14d9-c1e2-47a2-87fb-9d616467e6be/RES_ENS_1245_2012_CACF.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/074b14d9-c1e2-47a2-87fb-9d616467e6be/RES_ENS_1245_2012_CACF.pdf
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Tanmateix, per coordinar l’acció tutorial, el director del centre ha de designar un 

tutor o tutora per a cada grup d’alumnes. En la planificació i el desenvolupament 

de l’acció tutorial es comptarà amb la col.laboració de del professorat de la SIEI-

SEC, de diversitat i si escau de l’EAP. 

 
LES FUNCIONS DE LA TUTORIA 

Des de les instruccions d’inici de curs dels centres educatius públics d’educació 

secundària es defineix l’acció  

Objectius generals. 

Són funcions del tutor/a 

• Seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat. 

• Contribuir al desenvolupament de llur personalitat. 

• Orientació personal que té com a finalitat proporcionar a l’alumne una 

formació integral facilitant-li el seu auto coneixement, la seva adaptació i 

una meditada presa de decisions. 

• Orientació de caràcter personal, acadèmic i, si escau, professional que 

els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social 

• L’ensenyament-aprenentatge (orientació-escolar) per tal d’ajudar 

l’alumne a superar les dificultats relacionades amb els seus hàbits i 

mètodes de treball i amb la seva integració en el grup. 

• La maduresa vocacional (orientació professional)pretén que l’alumnat 

faci una elecció professional i acadèmica d’acord amb la seva 

personalitat, aptitud i interessos. 

• Relació i cooperació amb les famílies, per facilitar l’exercici del dret i el 

deure de participar i d’implicar-les en el procés educatiu. 

• Facilitar informació sobre l’evolució escolar i personal. 

• A l'ESO: incorporar elements que permetin la implicació de l’alumnat en 

llur procés educatiu. 

• Al Batxillerat i Cicles Formatius: reforçar l’orientació de caràcter 

personal, acadèmic i professional prestada a l’alumnat. 

Objectius de l’acció tutorial i l’orientació a l’ESO 

La tutoria, com a funció pròpia de la docència, ha de "contribuir al 

desenvolupament personal i social de l'alumnat en els aspectes intel·lectual, 

emocional i moral", com indica l'article 15 del Decret 102/2010, d'autonomia de 

centres i per tant, aquesta acció docent ha de tenir garantits l'espai i el temps 
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específics per treballar el currículum de manera que afavoreixi l'aprenentatge i el 

desenvolupament de l'autonomia i la formació integral de l'alumne. 

En aquest sentit, cal treballar la tutoria com un conjunt d'activitats educatives 
Interrelacionades destinades a l'entrenament i l'hàbit de les competències 
següents: 
 

• aprendre a ser un mateix (amb confiança, responsabilitat, seguretat, 
autoconeixement, constància i autoestima) 

 
• aprendre a ser autònom (a partir de la cura d'un mateix i de l'entorn, de    

participar iorientar-se en la presa de decisions en l'espai i en el temps) 
 

• aprendre a aprendre (amb hàbits de treball, pautes d'estudi, capacitat 
d'esforç, disciplina, atenció, reflexió, escolta activa, pensament divergent, 
crític i creatiu) 

• aprendre a comunicar-se (a partir de l'expressió de les pròpies emocions. 
• sentiments, necessitats i idees, capaç de conversar en grup per construir, 

tenint en compte la comunicació verbal però també la no verbal) 
• aprendre a viure junts (a partir de les relacions amb els altres, el treball de 

cooperació, la comprensió i interacció amb la realitat social i el valor i 
respecte per les diferències) 

 
El treball d'aquestes competències ha de formar part d'una planificació de l'acció 
tutorial que respongui al criteri de coherència curricular, al d'ajustament 
metodològic i didàctic i al de l'avaluació dels aprenentatges de l’alumnat. 
 
Aquesta planificació de l'acció tutorial representa una manera de treballar del 
Centre centrada en el disseny i l'organització d'activitats que, tractades 
globalment, contribueixen al creixement i al desenvolupament integral i complet de 
la persona. 
 
L'acció tutorial ha d'emmarcar el conjunt d'actuacions que tenen lloc en el centre 
educatiu, tant les de l'equip docent i de l'equip de tutors com del professorat 
d'orientació educativa.  
 
Per tant, també cal planificar i treballar aquestes competències en el marc d'una 
tutoria grupal -dins i fora de l'aula-, així com organitzar la tutoria individualitzada 
com a eina del centre per potenciar l'acompanyament i l'orientació de l’alumnat 
durant els tres trimestres que conformen el curs escolar. Per a l’alumnat de nova 
incorporació, l'organització del centre planificarà un seguiment més freqüent, que 
inclogui sessions de tutoria individualitzada d'acollida i de les de seguiment durant 
els tres trimestres. 
La prevenció de l'abandó escolar ha de ser una prioritat de l'acció tutorial a 
l'educació secundària obligatòria. En aquest sentit, la tutoria, com a part de l'acció 
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docent, ha de donar resposta a la diversitat de ritmes, nivells i estils 
d'aprenentatge i a les diferents situacions personals mitjançant la detecció precoç 
de les dificultats i les potencialitats de l’alumnat. Així mateix, ha de promoure la 
continuïtat de l’alumnat cap a lesdiverses opcions dels estudis postobligatoris 
existents d'acord amb les seves possibilitats i interessos 
 

Objectius de l’acció de tutoria a l’educació secundària 

Són funcions del tutor/a 

• Seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat. 

• Contribuir al desenvolupament de llur personalitat. 

• Orientació personal que té com a finalitat proporcionar a l’alumne una formació 

integral facilitant-li el seu auto coneixement, la seva adaptació i una meditada 

presa de decisions. 

• Orientació de caràcter personal, acadèmic i, si escau, professional que els ajudi 

a assolir la maduresa personal i la integració social 

• L’ensenyament-aprenentatge (orientació-escolar) per tal d’ajudar l’alumne a 

superar les dificultats relacionades amb els seus hàbits i mètodes de treball i amb 

la seva integració en el grup. 

• La maduresa vocacional (orientació professional) pretén que l’alumnat faci una 

elecció professional i acadèmica d’acord amb la seva personalitat, aptitud i 

interessos. 

• Relació i cooperació amb les famílies, per facilitar l’exercici del dret i el deure de 

participar i d’implicar-les en el procés educatiu. 

• Facilitar informació sobre l’evolució escolar i personal. 

 

Organització pedagògica en els ensenyaments postobligatoris: 

• El grup classe ha de disposar d’un tutor/a designat d’entre el professorat que 

s’encarrega de la docència. 

• Funcions del tutor/a: garantir l’atenció educativa general de l’alumnat, 

directament i per mitjà de l’orientació de l’acció conjunta de l’equip docent; 
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comunicació entre el centre i les famílies a propòsit del progrés personal de llurs 

fills i filles. 

• Ensenyaments professionalitzadors: tutor/a de pràctiques tindrà a cura de la 

tutorització de les pràctiques a les empreses 

 

Objectius l’acció tutorial i l’orientació en el Batxillerat 

En el batxillerat l’acció tutorial abraça el conjunt d’activitats d’orientació personal, 

acadèmica i professional que s’adrecen a l’alumne/a per tal d’afavorir el 

creixement personal i la preparació per a una participació responsable en la 

societat. S’ha d’orientar l’alumne/a per prendre decisions dins l’opcionalitat que 

ofereix l’estructura mateixa del batxillerat i, en acabar-lo. 

En el batxillerat l’acció tutorial abraça el conjunt d’activitats d’orientació personal, 

acadèmica i professional que s’adrecen a l’alumne/a per tal d’afavorir el 

creixement personal i la preparació per a una participació responsable en la 

societat. 

S’ha d’orientar l’alumne/a per prendre decisions dins l’opcionalitat que ofereix 

l’estructuramateixa del batxillerat i, en acabarlo, respectea la continuïtat dels seus 

estudis o al món laboral, tot considerant els seus intressos i els punts forts i febles 

del seu perfil personal. 

 L’acció orientadora ha de permetre identificar les causes dels resultats poc 

satisfactoris i plantejar estratègies i mesures del tipus general o més específiques 

per atendre la diversitat, que podran consistir en plans individuals d’adaptació del 

currículum i de flexibilització de la durada de l’etapa continuïtat dels seus estudis o 

l’accés al món laboral, tot considerant els seus interessos i els punts forts i febles 

del seu perfil personal. 

Objectius de l’acció tutorial i l’orientació en els cicles 

L’acció tutorial en aquests ensenyaments va adreçada a potenciar les capacitats 

personalsde l’alumnat, la seva autonomia i iniciativa personal. Pel que fa a les 

activitats d’orientacióacadèmica i professional, és important incidir en els hàbits de 

treball i el coneixement delmón laboral, així com proporcionar a l’alumnat els 

recursos i l’orientació necessaris peraccedir al món laboral o per continuar el seu 

itinerari formatiu. 
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En la formació professional l’acció tutorial es concreta en una hora lectiva 

setmanal a càrrec dels tutors dels grups d’alumnes. En aquest temps es faran les 

tasques d’orientació del procés formatiu de l’alumnat i l’acció tutorial. En els cicles 

formatius que es distribueixen en més d’un curs, es prioritza que el tutor o tutora 

del cicle formatiu ho sigui al llarg dels dos cursos de la promoció. 

Objectius de l’acció tutorial i l’orientació en el CAS 

En el Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior l’acció 

tutorial es concreta en una hora lectiva setmanal a càrrec del tutor del grup 

d’alumnes. No és avaluable. Estarà centrada en l’orientació acadèmica i 

professional. 

 

ELS AGENTS DE LA TUTORIA 

Les famílies 

Dret a rebre informació sobre l’evolució educativa de llurs fills. 

Té una vessant col·lectiva: les reunions que sistemàticament es fan a principis de 

curs i a finals de trimestre. I una altra d’individual: Les entrevistes que es 

mantenen amb les famílies (una com a mínim al llarg del curs i sempre que la 

família o el/a tutor/a ho creguin convenient. 

• Donar informació als pares i a les mares de la situació personal social i escolar 

del seu fill/a. 

• Recollir informació familiar que pugui tenir interès per a un millor coneixement de 

l’alumnat. 

• Deixar constància escrita a l’expedient de l’alumne/a de les relacions 

mantingudes amb la família, així com les decisions preses. 

• Realitzar les reunions col·lectives o individuals (entrevistes) per tal de fer aquest 

intercanvi d’informacions. 

3.2 Assessorament i atenció adequada (centres, professorat I altres professionals) 

• Facilitar el coneixement de l’alumne a tots els professionals que intervenen en el 

procés d’ensenyament-aprenentatge. 
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• Detectar amb rapidesa tots els problemes de l’alumnat en les diferents 

assignatures: absentisme, disciplina, rendiment... 

• Prendre les decisions oportunes per resoldre’ls. 

• Coordinar i afavorir les reunions. 

• Contribuir a fer que el procés d’ensenyament-aprenentatge atengui la diversitat 

de les necessitats, motivacions, interessos i capacitats de tot l’alumnat, així com 

controlar la seva evolució individual. 

• Orientar en l’elecció de les matèries optatives i alternatives. Els professors 

vetllaran perquè es comprovi l’elecció d’acord amb els tutors. 

• Orientar en l’elecció que han de fer en acabar l’ensenyament obligatori: diferents 

tipus de batxillerat, cicles formatius, accés al món del treball o al PQPI tot atenent 

a les seves capacitats i interessos. 

Mesures per a facilitar l’assistència de mares i pares a les reunions de tutoria i 

l’assistència de llurs representants als consells escolars i als altres òrgans de 

representació. 

• Afavorir la participació de les mares i pares en els processos de presa de 

decisions de l’alumnat en relació amb el seu currículum. 

• Donar als pares les informacions necessàries respecte de l’evolució educativa 

del seu fill o filla a fi d’establir les actuacions comunes família/centre quan es 

requereixen. Informar així mateix de l’itinerari curricular de l’alumnat per afavorir 

una millor decisió en l’elecció. 

• Realitzar les reunions informatives de mares i pares. 

• Oferir la possibilitat de comunicació en qualsevol cas, tant si és sol·licitada per 

les famílies com si el tutor ho creu convenient. 

. 

La funció docent 

Afavorir la reflexió sobre els factors personals i les exigències socials que 

condicionen els desitjos i decisions del seu futur laboral. 

• Orientar a l’alumnat dins de les opcions de l’etapa. 
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• Constatar si l’elecció feta per l’alumnat s’ajusta a les capacitats que requereix la 

seva opció. 

• Aprofitar les sessions i temps d’avaluació per orientar l’evolució de l’alumnat en 

la consecució dels objectius i en la formació de la seva personalitat. 

La Direcció 

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

dels plantejaments tutorials, coeducatius. 

El Claustre de Professors/res 

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

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

• Decidir els criteris per a l’avaluació de l’alumnat. 

• Les normes d’organització i funcionament del centre. 

 

Competència dels Professorat 

• Implicar l’alumnat en els seus aprenentatges i el seu treball 

• Informar a les famílies 
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1r D’ESO 

 ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS DE TUTORIA AMB EL GRUP  

L’hora de tutoria de grup ha de tenir una part comuna que s’hauria de repetir en 

totes les sessions, que pot anar variant al llarg del curs i que serà diferent segons 

els nivells i la dinàmica de cada grup. En general s’ha de contemplar: 

• Control de les faltes, justificacions, comentaris del professorat, agenda... 

• Revisió de l’organització de material. 

• Rendiment en els últims exàmens, proves o avaluacions. Anotar-ho a l’agenda. 

• Informacions de les sortides, activitats extraescolars. 

• Manteniment i neteja de les taules i d’altres materials de la classe i del centre. 

• Revisió del compliment de la normativa de centre quant a disciplina i 

comportament. 

• Informació del nivell de relació entre els companys/es de la classe. 

• Recollida d’informacions de la marxa general del grup: dificultats evidents en 

alguna àrea concreta, relacions amb la resta del professorat... 

• Comentar les opinions que l’equip docent ha manifestat respecte al grup. 

• Detectar les necessitats del grup. Deixar que els alumnes les manifestin. 

• Propostes de millora. 

L’altra part de les sessions seran diferenciades segons el tema de la programació 

que es treballi. Ha de respondre al desenvolupament de les activitats 

contemplades, als dossiers de tutoria (1r ESO i 2n ESO) i a les xerrades o tallers 

planificats, seguint la programació temporal que es presenta a les tutories a l’inicií 

de cada curs o trimestre. Annex ofert a tots/tes els tutors/res en un full apart. 

 

Trets diferenciadors d’aquest nivell educatiu: 

Els alumnes que arriben per primer cop a l’institut, després d’haver finalitzat 

l’educació primària, és molt possible que, en general, arribin amb una barreja 
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d’il·lusió i d’ansietat davant d’un nou repte, adaptar-se al nou centre i començar 

una nova etapa educativa: l’Educació Secundària Obligatòria. 

L’objectiu prioritari en aquest nivell és garantir una adequada transició de 

l’alumnat entre l’etapa d’educació primària i la d’educació secundària obligatòria, 

per facilitar la continuïtat del procés educatiu.És per això queaquest centre 

planifica amb els centres d’educació primària dels quals procedeixi l’alumnat, la 

realització, durant el curs escolar, de sessions de coordinació que contribueixin a 

la coherència del procés educatiu i a la millora dels aprenentatges de l’alumnat. 

Pel que fa al traspàs d’informació de l’alumnat, es fa una visita a les escoles per 

part de coordinació on s’extreu una información básica i molt valuosa per la 

confecció de grups homogenis i una elaboració d’un informe individual de cada 

alumne, les escoles de primària faciliten els informes sobre competències 

bàsiques i si cal un informe individualitzat, amb tota la informació que es consideri 

convenient per a la millor incorporació de l’alumnat a la nova etapa educativa, 

especialment de l’alumnat que no hagin assolit prou alguns dels objectius propis 

de l’educació primària. 

El canvi d’etapa suposa per molts alumnes una certa desorientació i el fet detenir 

molts professors els comporta una adaptació a les diferents maneresd’ensenyar i 

a les diferents maneres de fer de cadadocent., a més el número d’alumnes per 

aula és més nombròs, el número tota ld’alumnes al centreencara més, hi han que 

els separen dels seus amics,l’organització en generalés diferent, passen d’un 

centre de Primària més petit a un entre de Secundària més gran (en la majoria de 

casos) és per això, que hem d’acompanyar a l’alumnat en aquest procés de 

transició. 

Cal destacar les diferències curriculars amb l’etapa de primària, com per exemple 

la part optativa. En començar el curs, el centre informarà els alumnes de l’oferta 

programada de matèries optatives. L’alumnat escollirà el seu currículum optatiu 

amb l’ajut del tutor o tutora, a partir de l’oferta i de les condicions d’organització 

del centre. 

Una altra novetat pels alumnesés el treball de síntesi: format per un 

conjuntd’activitats d’ensenyament i aprenentatge que impliquen una feina 

interdisciplinària afavoridora de la integració de coneixements i del treball en 

equip, tant per part de l’alumnat com del professorat.  
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 ACCIONS PER AL SEGUIMENT INDIVIDUAL AMB ELS ALUMNES: 

 
Recollida d’informació de l’alumne tant escolar com personal El tutor ha de 
disposar, des dels primers dies de curs, d’un instrument que reculli tota la 
informació que es té de l’alumne amb les dades personals i escolars. 
És essencial que aquesta informació sintetitzada passi cada any al tutor 
responsable de curs, d’ aquesta manera es pot sumar informació i no és 
necessària una nova recerca de dades. Cal remarcar que la informació que 
s’aplega en aquest registre està reservada a l’ús del professorat.  
 
 ACCIONS PER AL SEGUIMENT INDIVIDUAL AMB ELS PARES 
 
Entrevistes periòdiques amb els pares de cada alumne/a. 
Es realitzarà almenys una entrevista amb els pares de cada alumne durant el curs 
o sempre que la família ho requereixi. Es donarà informació del seguiment de 
l’alumne en els diferents àmbits 
 

• S’informarà als pares del progrés de l’alumne en els aprenentatges 
informant pel que fa a la presentación dels deures, treballs a classe i si la 
seva actitud es de respecte als companys i professors, si és responsable. 
 

• Contactes telefónics i personsls sempre que la situación de l’alumne/na ho 
requereixi. 
 

• Cada setmana cada familia rep les incidències (faltes, justificacions 
información de deures…) 
 

• En el moment d’una incidencia o falta lleu de comporatment els pares 
reben via ieduca una notificació. En el cas d’una falta greu el profesor truca 
directament i explica l’incident. 

 
Reunions 
 

• Reunió amb el grup de pares a  inici de curs amb la finalitat de facilitar el 
seguiment a nivell de grup de l’evolució dels aprenentages 
 

• Facilitar informació del grup a nivell d’acttud, comportament i compliment 
de les normes 
 

• Informar hora de tutoria als pares i repassar “Quadern de navegació” 
 

• Informació trimestral dels resultats de l’avaluació acadèmica de l’alumne/a. 
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• Reunió de lliurament de notes amb el grup de pares a finals del primer i 
tercer trimestre, amb la finalitat de donar información de grup i de l’evolució 
dels aprenentatges i facilitar información. 
 

• A final de curs el tutor/a lliurarà les notes a cada alumne, tenint aquest la 
responsabilitat d’entregar-les als pares així com els pares de demanar-les. 
 

• També es lliurarant els Treballs d’Estiu pel setembre. 
 

Procediments: 
 

• S’entrega a la família la carta de convocatòria de la reunió. 

 

• S’entrega a les famílies altres documents. 

 
ACCIONS PER AL SEGUIMENT INDIVIDUAL AMB ELS PROFESSORS 
 
Recollida sistemàtica d’informació sobre el procés realitzat per l’alumne/a en 
referència a cada àrea del currículum. 

 
• Sempre que sigui necessari es podrá sol.licitar informació a cada 

professor individualment de la seva matèria concreta.  
• Coordinació de les decisions conjuntes sobre algun alumne, davant les 

situacions que ho requereixin. 
• Sempre que sigui necessari es podrà sol·licitar informació conjunta a 

l’equip docent. 
• Coordinació i seguiment de les decisions preses a les juntes d’avaluació 

i reunió d’equips docents. 
• Valorar l’aportació individual de cada professor i arribar a prendre 

decisions conjuntament.  
• Coordinació de les respostes d’atenció a la diversitat. En aquest espai 

es traslladaran les propostes fetes en la Comissió d’Atenció a la 
Diversitat (CAD), com: la derivació de l’alumnat al psicopedagog o l’EAP 
del centre i l’elaboració dels plans individuals (PI).Coordinació amb els 
professors/es de la SIEI-SEC. 

 
Reunions 
 
 Reunió amb l’equip docent dos mínimes trimestrals amb la finalitat de:  

      • Coordinar estratègies d’aprenentatge de procediments i d’actituds  
         comunes a totes les àrees.  
 
      • Coordinar aspectes d’organització i funcionament del grup d’alumnes a  
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         l’ aula.  
      • Analitzar els problemas que vagin sortint al grup i buscar conjuntament  
        solucions.  
 
     • Anàlisi del procés i seguiment dels objectius del grup proposats 
  
     • Anàlisis dels resultats acadèmics 
 
     • Presa de decisions pel que fa al funcionament del grup i la seva millora 
 
     • Sessions trimestrals d’avaluació 
 
ACCIONS PER AL SEGUIMENT GRUPAL I ACTIVITATS 
 
El desenvolupament grupal exigeix dels docents:  
 

• Afavorir el mutu coneixement dels membres del grup.  
 

• Organitzar l’aula com a grup per a tot el curs.  
 

• Deixar molt clar què s’espera de l’alumnat. Per a aconseguir els objectius 
esmentats al principi d’aquest nivell educatiu, es proposen una sèrie 
d’activitats basades en diferents tècniques de dinàmica de grup, 
d’estudi.(Dossier de Tutoria) 
 

Són un intent concret d’atendre els dos nivells importants dins una classe: 
 

• Que el grup se senti a gust i (afectivitat). 
 

• Que el grup rendeixi en l’aprenentatge escolar (continguts). 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Lluís Domènech i Montaner - Reus 

PEC   
Projecte Educatiu de Centre 

 

 

 

Versió 

: 

1.0 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès. 

Elaborat per: Director Data:09.07.2013 Revisat: E. Directiu Data: 10.09.2013 

Entrada en vigor: 27.06.13 Nom del document: PEC Pàgina: 186 de 227 

 

 

  



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Lluís Domènech i Montaner - Reus 

PEC   
Projecte Educatiu de Centre 

 

 

 

Versió 

: 

1.0 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès. 

Elaborat per: Director Data:09.07.2013 Revisat: E. Directiu Data: 10.09.2013 

Entrada en vigor: 27.06.13 Nom del document: PEC Pàgina: 187 de 227 

 

 

2n D’ESO 

 TRETS DIFERENCIADORS D’AQUEST NIVELL EDUCATIU: 

A 2n D’ESO els alumnes ja están adaptats al centre i a la nova organització, però 

és un curs en que es produeixen importants canvis corporals i psicològics.El pla 

d’acció tutorial (PAT) de 2n d’ESO inclou l’orientació escolar i l’orientació personal 

més enllà del programa acadèmic que demana el curs. Pel que fa a l’orientació 

escolar es pretén començar a personalitzar l’estil de treball tot adaptant-lo a les 

necessitats individuals, mentre que a l’orientació personal es potencia l’adquisició 

d’un criteri propi, d'autonomia i de compromís col·lectiu. 

Al llarg del curs i com a continuïtat de primer d’ESO, dins de l’orientació escolar, 

es posa èmfasi a la utilització de tècniques d’estudi com a suport per a l’adquisició 

d’hàbits i procediments. Tenint en compte els aspectes treballats durant l’any 

anterior -horari, agenda i organització del material- es planifica una sèrie 

d’activitats recordatori. 

Els nois i les noies han d’incorporar les tècniques d’estudi al seu treball quotidià, 

com una eina per millorar-ne el rendiment. Així, doncs, des de les àrees 

didàctiques, cada professor/a vetllarà per la seva correcta aplicació. 

De la mateixa manera es posarà especial atenció en saber gestionar les emocions 

i el comportament amb la fita d’adquirir habilitats que promouen la construcció del 

benestar personal i un bon clima de convivència amb l’objectiu 

d’aconseguir pautes per a la resolució de conflictes. 

En començar el curs, el centre informarà els alumnes de l’oferta programada de 

matèries optatives. L’alumnat escollirà el seu currículum optatiu amb l’ajut del tutor 

o tutora, a partir de l’oferta i de les condicions d’organització del centre. 

En aquest curs també es realitza el treball de síntesi: format per un conjunt 

d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que impliquen una feina 

interdisciplinària afavoridora de la integració de coneixements i del treball en 

equip. 

 

 ACCIONS PER AL SEGUIMENT INDIVIDUAL AMB ELS ALUMNES: 

 
Recollida d’informació de l’alumne tant escolar com personal El tutor ha de 

disposar, des dels primers dies de curs, d’un instrument que reculli tota la 
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informació que es té de l’alumne amb les dades personals i escolars. És per això, 

que a final de curs o a principis de setembre els tutors de primer d’ESO es 

reuneixen amb els de segon d’ESO i els coordinadors per traspasar la informació 

acadèmica i personal de cada alumne. 

La recopilació sistemàtica de dades permet proporcionar a l’alumne l’atenció 

l’orientació que se’n derivin. Cal remarcar que la informació que s’aplega en 

aquest registre està reservada a l’ús del professorat.  

ACCIONS PER AL SEGUIMENT INDIVIDUAL AMB ELS PARES 
 
Entrevistes periòdiques amb els pares de cada alumne/a. 

Es realitzarà almenys una entrevista amb els pares de cada alumne durant el curs 

o sempre que la família ho requereixi. Es donarà informació del seguiment de 

l’alumne en els diferents àmbits 

 

 Àmbit acadèmic i personal 
 

• S’informarà als pares del progrés de l’alumne en els aprenentatges 
informant pel que fa a la presentación dels deures, treballs a classe i si la 
seva actitud es de respecte als companys i professors, si és responsable. 

• Contactes telefónics i personsls sempre que la situación de l’alumne/na ho 
requereixi. 

• Cada setmana cada familia rep les incidències (faltes, justificacions 
informacións de deures…) 

• En el moment d’una incidencia, amonestació o falta lleu de comportament 
els pares reben via ieduca una notificació. En el cas d’una falta greu el 
profesor truca directament i explica l’incident 

• També a coordinació hi figura la llibreta de control de visites de pares amb 

el tutor. 

• Reunió amb els pares per l’orientació de diversificació curricular per aquells 

alumnes en que l’equip docent hagi valorat les dificultats greus  

 
 
Reunions 
 

• Reunió amb el grup de pares a  inici de curs amb la finalitat de facilitar el 
seguiment a nivell de grup de l’evolució dels aprenentages 

• Facilitar informació del grup a nivell d’actitud, comportament i compliment 
de les normes 
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• Informar hora de tutoria als pares i repassar “Quadern de navegació” 
• Informació trimestral dels resultats de l’avaluació acadèmica de l’alumne/a. 
• Reunió de lliurament de notes amb el grup de pares a finals del primer i 

tercer trimestre, amb la finalitat de donar información de grup i de l’evolució 
dels aprenentatges i facilitar información del grup. 

• A final de curs el tutor/a lliurarà les notes a cada alumne, tenint aquest la 
responsabilitat d’entregar-les als pares així com els pares de demanar-les. 

• També es lliurarant els Treballs d’Estiu pel setembre. 
• Reunió amb els pares per l’orientació de diversificació curricular de tercer, 

per aquells alumnes que l’equip docent hagi valora juntament amb el 

psicopedagog del centre. 

 
Procediments: 

• S’entrega a la família la carta de convocatòria de la reunió.  

• S’entrega a les famílies altres documents. 

• Signatura d’un contracte-compromís pel grup d’adaptació curricular. 

 ACCIONS PER AL SEGUIMENT INDIVIDUAL AMB ELS PROFESSORS 
 

• Recollida sistemàtica d’informació sobre el procés realitzat per 
l’alumne/a en referència a cada àrea del currículum. 

• Sempre que sigui necessari es podrá sol.licitar informació a cada 
professor individualment de la seva matèria concreta.  

• Coordinació de les decisions conjuntes sobre algun alumne, davant les 
situacions que ho requereixin. 

• Sempre que sigui necessari es podrà sol·licitar informació conjunta a 
l’equip docent. 

• Coordinació i seguiment de les decisions preses a les juntes d’avaluació 
i reunió d’equips docents. 

• Valorar l’aportació individual de cada professor i arribar a prendre 
decisions conjuntament.  

• Coordinació de les respostes d’atenció a la diversitat. En aquest espai 
es traslladaran les propostes fetes en la Comissió d’Atenció a la 
Diversitat (CAD), com: la derivació de l’alumnat al psicopedagog o l’EAP 
del centre i l’elaboració dels plans individuals (PI).Coordinació amb els 
professors/es de la SIEI-SEC 
. 

Reunions 
 
Reunió amb l’equip docent dos mínimes trimestrals amb la finalitat de:  

• Coordinar estratègies d’aprenentatge de procediments i d’actituds  
• Comunes a totes les àrees.  
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• Coordinar aspectes d’organització i funcionament del grup d’alumnes a l’ 
aula.  

• Analitzar els problemas que vagin sortint al grup i buscar conjuntament  
• solucions.  
• Formar i proposar el grup de diversificació curricular de tercer. 
• Anàlisi del procés i seguiment dels objectius del grup proposats  
• Anàlisis dels resultats acadèmics 
• Presa de decisions pel que fa al funcionament del grup i la seva millora 

 
 ACCIONS PER AL SEGUIMENT GRUPAL I ACTIVITATS 
 
El desenvolupament grupal exigeix dels docents:  
 

• Afavorir el mutu coneixement dels membres del grup.  
• Organitzar l’aula com a grup per a tot el curs.  
• Deixar molt clar què s’espera de l’alumnat. Per a aconseguir els objectius 

esmentats al principi d’aquest nivell educatiu, es proposen una sèrie 
d’activitatsbasades en diferents tècniques de dinàmica de grups , 
d’estudi...Són un intent concret d’atendre elsdos nivells importants dins una 
classe:  

• Que el grup se senti a gust i (afectivitat),  
• Que el grup rendeixi en l’aprenentatge escolar (continguts). 
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 3r D’ESO 

TRETS DIFERENCIADORS D’AQUEST NIVELL EDUCATIU 

L’objectiu principal és guiar l’alumne cap a la responsabilitat de la presa de 

decisions.L’autoconeixement com a referent esencial per a la seva decisió. 

L’autoconeixement doncs, té a veure amb la percepció que l’alumne té de les 

seves capacitats i possibilitats personals. 

La tutoria ha de permetre la detecció i l'anàlisi de les habilitats i potencialitats 

del'alumne.Els tutors han de recollir dels equips docents incorporant la informació 

dels fulls de seguiment l'aprenentatge de l’alumnati les estratègies didàctiques 

emprades en el treball específic de les àrees. Aquesta informació els ha de 

permetre planificar de manera seqüenciada activitats de tutoria encaminades a la 

concreció de l'itinerari formatiu de l'alumne. 

El pas de 3r a 4t d'ESO és de major concreció per la tria de les matèries optatives. 

El tutor i l'orientador (com a referents principals del procés orientador que ha 

rebutl'alumne), conjuntament amb la família, han d'ajudar l'alumne en la tria 

d'aquest itinerari de quart d'ESO. 

Els centres proporciona als alumnes la informació suficient i l'orientació 

necessària per triar les opcions més adequades al seu procés d'aprenentatge, 
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d'acordamb les ofertes acadèmiques i professionals existents, tant durant 

l'escolarització comen l'accés a estudis o en activitats posteriors. En aquest sentit 

existeix un grup de diversificació curricular com a mesura d'atenció a la diversitat 

destinat a l’alumnat que necesita una organització diferent. 

La Formació Professional Inicial o Programes de Qualificació Professional Inicial 

(PQPI) adreçats al jovent que encara no ha obtingut el títol de graduat/ ada en 

ESO, esdevenen una nova via per obtenir el títol de graduat/ada en Educació 

Secundària obligatòria per als qui, de manera voluntària, s’inscriguin en els 

mòduls específics que s’organitzin amb aquesta finalitat. Només per a l’alumnat a 

partir del tercer curs d’educació secundària obligatòria. Aquests alumnes podran 

incorporar-se al programes de diversificació després de l’avaluació pertinent i a 

proposta de l’equip docent una vegada escoltat el seu parer i el dels seus pares o 

tutors legals. 

OBJECTIUS 

• Obtenir informació de cada alumne que forma el grup classe. Que el professorat 

conegui les aptituds i interessos de l’alumnat del seu grup. Reflexionar sobre el 

comportament del grup.  

• Promoure la integració de l’alumnat en el seu grup classe i aconseguir implicar-

los en la participació de les diferents activitats del centre.  

• Orientar a l’alumnat en els aspectes personals i acadèmics: tria de matèries 

optatives, nova matèria educació per la ciutadania, itineraris acadèmics, sortides 

professionals 

• Conèixer millor entre els alumnes i potenciar el criteri propi per l’elecció del 

delegat  

•Treballar tècniques i procediments que millorin els estudis.  

• Coordinar la comunicació entre tutors, famílies i entre aquests/es i la resta del 

professorat del grup.  

• Informar l’alumnat dels acords presos en les sessions de preavalauació i 

avaluació i comentar de manera personal el seu rendiment per a que reflexionin.  

•Informar sobre els programes Epi jove 

• Formar-los en habilitats socials, cognitives i en els valors 
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 CONTINGUTS 

•Recollida d’informació del curs anterior. Carpeta de tutoria  

• Presentació del tutor/a, professors, horari, normes, col·locació alumnes  

•Tria de matèries optatives: presentació de l’oferta del centre. 

•Elecció del delegat/da. Característiques necessàries, funcions i votació  

•La convivència al centre i disciplina  

•La millora del rendiment acadèmic.  

•El nostre grup. Cohesió i solidarit Afavorir la presa de decisions individuals i en 

grup 

El món laboral. Sortides professionals i d’estudis 

•Itineraris acadèmics  

• Crèdit de síntesi  

La programació d’activitats serà avaluada a final de curs per part dels tutors/es i 

l’alumnat, per a recollir les propostes de modificació que, un cop consensuades 

pels tutors/es s’inclouran dins la programació d’activitats de tutoria del curs  

 

 

ACCIONS PER AL SEGUIMENT INDIVIDUAL AMB ELS ALUMNES 

 
Recollida d’informació de l’alumne tant escolar com personal El tutor ha de 
disposar, des dels primers dies de curs, d’un instrument que reculli tota la 
informació que es té de l’alumne amb les dades personals i escolars. És per això, 
que a final de curs o a principis de setembre els tutors de segon d’ESO es 
reuneixen amb els de tercer d’ESO i els coordinadors per traspassar la informació 
acadèmica i personal de cada alumne. 
La recopilació sistemàtica de dades permet proporcionar a l’alumne l’atenció 
l’orientació que se’n derivin.. Cal remarcar que la informació que s’aplega en 
aquest registre està reservada a l’ús del professorat.  
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 ACCIONS PER AL SEGUIMENT INDIVIDUAL AMB ELS PARES 
 
Entrevistes periòdiques amb els pares de cada alumne/a. 
Es realitzarà almenys una entrevista amb els pares de cada alumne durant el curs 
o sempre que la família ho requereixi. Es donarà informació del seguiment de 
l’alumne en els diferents àmbits 
 
 Àmbit acadèmic i personal 
 

• S’informarà als pares del progrés de l’alumne en els aprenentatges 
informant pel que fa a la presentación dels deures, treballs a classe i si la 
seva actitud es de respecte als companys i professors, si és responsable. 

• Contactes telefónics i personsls sempre que la situación de l’alumne/na ho 
requereixi. 

• Cada setmana cada familia rep les incidències (faltes, justificacions 
informacións de deures…) 

• En el moment d’una incidencia, amonestació o falta lleu de comportament 
els pares reben via SMS una notificació. En el cas d’una falta greu el 
profesor truca directament i explica l’incident. 

• També a coordinació hi figura la llibreta de control de visites de pares amb 

el tutor. 

• Reunió amb els pares per l’orientació de diversificació curricular per 

aquells alumnes en que l’equip docent hagi valorat les dificultats greus  

 
 
Reunions 
 

• Reunió amb el grup de pares a  inici de curs amb la finalitat de facilitar el 
seguiment a nivell de grup de l’evolució dels aprenentages 

• Facilitar informació del grup a nivell d’actitud, comportament i compliment 
de les normes 

• Informar hora de tutoria als pares i repassar “Quadern de navegació” 
• Informació trimestral dels resultats de l’avaluació acadèmica de l’alumne/a. 
• Reunió de lliurament de notes amb el grup de pares a finals del primer i 

tercer trimestre, amb la finalitat de donar información de grup i  de 
l’evolució dels aprenentatges i facilitar información del grup. 

• A principis de maig reunió amb tots els pares, informació d’itineraris de 4t 
d’ESO 

• A final de curs el tutor/a lliurarà les notes a cada alumne, tenint aquest la 
responsabilitat d’entregar-les als pares així com els pares de demanar-les. 

• També es lliurarant els Treballs d’Estiu pel setembre. 
• Reunió amb els pares per l’orientació de diversificació curricular de quart, 

per aquells alumnes  que l’equip docent hagi valora juntament amb el 

psicopedagog del centre. 
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Procediments: 

• S’entrega a la família la carta de convocatòria de la reunió.  

• S’entrega a les  famílies altres documents. 

• Signatura d’un contracte-compromís pel grup d’adaptació curricular. 

 
 
 ACCIONS PER AL SEGUIMENT INDIVIDUAL AMB ELS PROFESSORS 
 

• Recollida sistemàtica d’informació sobre el procés realitzat per l’alumne/a 
en referència a cada àrea del currículum. 

• Sempre que sigui necessari es podrá sol.licitar informació a cada professor 
individualment de la seva matèria concreta.  

• Coordinació de les decisions conjuntes sobre algun alumne, davant les 
situacions que ho requereixin. 

• Sempre que sigui necessari es podrà sol·licitar informació conjunta a 
l’equip docent. 

• Coordinació i seguiment de les decisions preses a les juntes d’avaluació i 
reunió d’equips docents. 

• Valorar l’aportació individual de cada professor i arribar a prendre decisions 
conjuntament.  

• Coordinació de les respostes d’atenció a la diversitat. En aquest espai es 
traslladaran les propostes fetes en la Comissió d’Atenció a la Diversitat 
(CAD), com: la derivació de l’alumnat al psicopedagog o l’EAP del centre i 
l’elaboració dels plans individuals (PI).Coordinació amb els professors/es 
de la SIEI-SEC. 

 
 
 

  



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Lluís Domènech i Montaner - Reus 

PEC   
Projecte Educatiu de Centre 

 

 

 

Versió 

: 

1.0 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès. 

Elaborat per: Director Data:09.07.2013 Revisat: E. Directiu Data: 10.09.2013 

Entrada en vigor: 27.06.13 Nom del document: PEC Pàgina: 196 de 227 

 

 

 
 
 

Reunions 
Reunió amb l’equip docent dos mínimes trimestrals amb la finalitat de:  

• Coordinar estratègies d’aprenentatge de procediments i d’actituds comunes 

a totes les àrees. 

• Coordinar aspectes d’organització i funcionament del grup d’alumnes a 

l’aula. 

• Analitzar els problemas que vagin sortint al grup i buscar conjunta 
solucions. 

• Repassar els alumnes amb (PI) 
• Valorar el grup de diversificació curricular. 

 
Sessions trimestrals d’avaluació 
 

• Anàlisi del procés i seguiment dels objectius del grup proposats  
• Anàlisis dels resultats acadèmics 
• Presa de decisions pel que fa al funcionament del grup i la seva millora 

 
ACCIONS PER AL SEGUIMENT GRUPAL I ACTIVITATS 
 
El desenvolupament grupal exigeix dels docents:  

• Afavorir el mutu coneixement dels membres del grup.  
• Organitzar l’aula com a grup per a tot el curs.  
• Deixar molt clar què s’espera de l’alumnat. Per a aconseguir els objectius 

esmentats al principi d’aquest nivell educatiu, es proposen una sèrie 
d’activitatsbasades en diferents tècniques de dinàmica de grups, 
d’estudi...Són un intent concret d’atendre elsdos nivells importants dins una 
classe:  

• Que el grup se senti a gust i (afectivitat),  
• Que el grup rendeixi en l’aprenentatge escolar (continguts). 
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4t D’ESO 

 
TRETS DIFERENCIADORS D’AQUEST NIVELL EDUCATIU 
 
L’ordenació fixa la singularitat del quart  curs de l’Educació Secundària 
Obligatòria,en relació amb els altres tres cursos de l’etapa.Al llarg d’aquest darrer 
curs es planteja un bloc de matèries optatives específiques, de les quals   
l’alumnat ha de triar-ne tres entre: biologia i geologia, educació visual i plàstica,  
física i química, informàtica, llatí, música, segona llengua estrangera o  
tecnologia. 
 
També en el 4t curs l'alumnat ha de portar a terme un projecte de recerca en  
equip. Aquest projecte ha d'estar constituït per un conjunt d'activitats de  
descoberta i recerca realitzades per l'alumnat entorn d'un tema escollit i acotat,  
en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat. El projecte de recerca 
tindrà la consideració d'una matèria optativa  
 
Com a tret diferenciador està la matèria d’educació eticocívica 
 
Segurament l’alumnat de 4t d’ESO es troba en una etapa de la vida en què els 
preocupa triar la seva futura professió. És molt possible que tinguin la necessitat 
d’ examinar la seva manera de ser i considerin el món laborali els diversos estudis 
amb més intensitat que poc temps enrere i mirin de determinar quins estudis o 
quines ocupacions els podrien proporcionar més satisfacció. És per això que en 
aquesta etapa hem d’ajudar els alumnes en el procés de decidir el seu futur 
acadèmic i professional.Cal advertir que l’elecció d’uns estudis o professió és un 
procés llarg.. Per tot això, donarem molta importància a l’orientació escolar i 
professional 
 
 OBJECTIUS 
 

• Obtenir informació de cada alumne que forma el grup classe. Que el 
professorat conegui les aptituds i interessos de l’alumnat del seu grup. 
Reflexionar sobre el comportament del grup  

• Promoure la integració de l’alumnat en el seu grup 
• classe i aconseguir implicar-los en la participació de les diferents activitats 

del centre.  
• Orientar a l’alumnat en els aspectes personals i acadèmics: tria de matèries 

optatives,nova matèria educació etico cívica, programes de diversificació 
curricular... 

• Treballar tècniques i procediments que millorin els estudis.  
• Coordinar la comunicació entre tutors, famílies i entre aquests/es i la resta 

del professorat del grup.  
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• Fomentar les relacions interpersonals entre els diferents membres de la 
comunitat escolar.  

• Informar a l’alumnat dels acords presos en les sessions de preavalauació i 
avaluació i comentar-los de manera personal el seu rendiment per que 
reflexionin.  
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• Prendre consciència del autoconeixement i l’autoestima, l’assertivitat i les 

pressions del grup  
• Reflexionar sobre relacions de gènere  
• Implicar tot l’equip docent de 4t en el disseny i l’aplicació del conjunt  
• d’activitats proposades, per aconseguir que tot l’alumnat disposi d’una 

opció acadèmica o formativa en finalitzar el curs.  
• Millorar el procés de presa de decisions vocacionals i professionals de 

l’alumnat que finalitza l’ESO atenent a una reflexió al voltant de la seva 
realitat personal, social i acadèmica.  

• Implicar les famílies en el procés de presa de decisions dels seus fillls. 
 
 CONTINGUTS 

• Conèixer millor entre els alumnes i potenciar el c 
• riteri propi per l’elecció del delegat  
• Treballar tècniques i procediments que millorin els estudis.  
• Coordinar la comunicació entre tutors, famílies i entre aquests/es i la resta 

del professorat del grup.  
• Fomentar les relacions interpersonals entre els diferents membres de la 

comunitat escolar.  
• Informar a l’alumnat dels acords presos en les sessions de preavalauació i 

avaluació i comentar-los de manerapersonal el seu rendiment per que 
reflexionin.  

• Prendre consciència del autoconeixement i l’autoestima, l’assertivitat i les 
pressions del grup  

• Reflexionar sobre relacions de gènere  
• Implicar tot l’equip docent de 4t en el disseny i l’aplicació del conjunt 

d’activitats proposades, per aconseguir que tot l’alumnat disposi d’una 
opció acadèmica o formativa en finalitzar el curs.  

• Millorar el procés de presa de decisions vocacionals i professionals de 
l’alumnat que finalitza l’ESO atenent a unareflexió al voltant de la seva 
realitat personal, social i acadèmica.  

• Implicar les famílies en el procés de presa de decisions dels seus fills i  
filles 

• .Presentació del tutor/a, professors, horari, normes, col·locació de l’alumnat 

per taules.  
• Tria de matèries optatives: presentació de l’oferta del centre, reflexió sobre 

l’elecció.  
• El nostre delegat/da. Característiques necessàries, funcions i votació.  
• La convivència al centre: el dret de tots a la educació i la disposició  

positiva a l’aula. Disciplina al centre.  
• Informació acadèmica: coneixement de totes les possibilitats  

acadèmiques en finalitzar l’ESO, característiques i possibilitats.  
• Informació professional: coneixement de les diverses branques del món 

laboral, formes d’accedir-hi, conceptes bàsics relacionats i requeriments  
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del mercat.  
• Reflexió personal, millora de les actituds i l’autoestima. Volem que els  

alumnes parteixin del propi autoconeixement del caràcter, interessos i  
valors professionals per explorar les vies laborals més adequades. 

 

 

ACCIONS PER AL SEGUIMENT INDIVIDUAL AMB ELS ALUMNES 
Recollida d’informació de l’alumne tant escolar com personal El tutor ha de 
disposar, des dels primers dies de curs, d’un instrument que reculli tota la 
informació que es té de l’alumne amb les dades personals i escolars. És per això, 
que a final de curs o a principis de setembre els tutors de tercer d’ESO es 
reuneixen amb els de quartr d’ESO i els coordinadors per traspassar la informació 
acadèmica i personal de cada alumne. 
Cal recordar que els grups están fets en funció de l’itinerari. 
Cal remarcar que la informació que s’aplega en aquest registre està reservada a 
l’ús del professorat.  
 
ACCIONS PER AL SEGUIMENT INDIVIDUAL AMB ELS PARES 
Entrevistes periòdiques amb els pares de cada alumne/a. 
Es realitzarà almenys una entrevista amb els pares de cada alumne durant el curs 
o sempre que la família ho requereixi. Es donarà informació del seguiment de 
l’alumne en els diferents àmbits 
 
Àmbit acadèmic i personal 
 

• S’informarà als pares del progrés de l’alumne en els aprenentatges 
informant pel que fa a la presentación dels deures, treballs a classe i si la 
seva actitud es de respecte als companys i professors, si és responsable. 

• Contactes telefónics i personsls sempre que la situación de l’alumne/na ho 
requereixi. 

• Cada semana, cada familia rebrà per correu electrònic un resum de les 
incidènciesl (faltes, retards, amonestacions…) 

• En el moment d’una incidencia, amonestació o falta lleu de comportament 
els pares reben via SMS una notificació. En el cas d’una falta greu el 
professor truca directament i explica l’incident. 

• També a coordinació hi figura la llibreta de control de visites de pares amb 

el tutor. 

• Reunió amb els pares per l’orientació de diversificació curricular per 

aquells alumnes en que l’equip docent hagi valorat les dificultats greus  

 
Reunions 
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• Reunió amb el grup de pares a  inici de curs amb la finalitat de facilitar el 
seguiment a nivell de grup de l’evolució dels aprenentagesInformar hora de 
tutoria als pares i repassar “Quadern de navegació” 

 
• Reunió de lliurament de notes trimestral  amb el grup de pares,  a finals del 

primer i tercer trimestre, amb la finalitat de donar información de grup i  de 
l’evolució dels aprenentatges i facilitar información del grup. 

• A principis de maig reunió amb tots els pares, informació d’itineraris de 
batxillerat  i cicles formatius. 

• A final de curs el tutor/a lliurarà les notes a cada alumne, tenint aquest la 
responsabilitat d’entregar-les als pares així com els pares de demanar-les. 

• També es lliurarant els Treballs d’Estiu pel setembre. 
 

Procediments: 
 

• S’entrega a la família la carta de convocatòria de la reunió.  

• S’entrega a les  famílies altres documents. 

• Signatura d’un contracte-compromís pel grup d’adaptació curricular. 

• A més del full de benvinguda per repassar normes i el “Quadern de 
Navegació” 

 
 ACCIONS PER AL SEGUIMENT INDIVIDUAL AMB ELS PROFESSORS 
 

• Recollida sistemàtica d’informació sobre el procés realitzat per l’alumne/a 
en referència a cada àrea del currículum. 

• Sempre que sigui necessari es podrá sol.licitar informació a cada professor 
individualment de la seva matèria concreta.  

• Coordinació de les decisions conjuntes sobre algun alumne, davant les 
situacions que ho requereixin. 

• Sempre que sigui necessari es podrà sol·licitar informació conjunta a 
l’equip docent. 

• Coordinació i seguiment de les decisions preses a les juntes d’avaluació i 
reunió d’equips docents. 

• Valorar l’aportació individual de cada professor i arribar a prendre decisions 
conjuntament.  

• Coordinació de les respostes d’atenció a la diversitat. En aquest espai es 
traslladaran les propostes fetes en la Comissió d’Atenció a la Diversitat 
(CAD), com: la derivació de l’alumnat al psicopedagog o l’EAP del centre i 
l’elaboració dels plans individuals (PI).Coordinació amb els professors/es 
de la SIEI-SEC. 

 
Reunions 
 
Reunió amb l’equip docent dos mínimes trimestrals amb la finalitat de:  
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• Coordinar estratègies d’aprenentatge de procediments i d’actituds  
comunes a totes les àrees.  

• Coordinar aspectes d’organització i funcionament del grup d’alumnes a  
l’aula.  

• Analitzar els problemas que vagin sortint al grup i buscar conjuntament  
solucions.  

• Repassar els alumnes amb (PI) 
• Valorar el grup de diversificació curricular. 

 
Sessions trimestrals d’avaluació 
 

• Anàlisi del procés i seguiment dels objectius del grup proposats  
• Anàlisis dels resultats acadèmics 
• Presa de decisions pel que fa al funcionament del grup i la seva millora 

 
 
ACCIONS PER AL SEGUIMENT GRUPAL I ACTIVITATS 
 
El desenvolupament grupal exigeix dels docents:  

• Afavorir el mutu coneixement dels membres del grup.  
• Organitzar l’aula com a grup per a tot el curs.  
• Deixar molt clar què s’espera de l’alumnat. Per a aconseguir els objectius 

esmentats al principi d’aquest nivell educatiu, es proposen una sèrie 
d’activitatsbasades en diferents tècniques de dinàmica de grups, d’estudi. 
Són un intent concret d’atendre elsdos nivells importants dins una classe:  

• Que el grup se senti a gust i (afectivitat),  
• Que el grup rendeixi en l’aprenentatge escolar (continguts). 
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  BATXILLERAT 
 

 Aspectes generals del Pla d’Acció Tutorial 
 

Els objectius generals d’aquest Pla d'Acció Tutorial, són els següents: 

L’acció tutorial és un element inherent a la funció docent. És el conjunt d’accions 

educatives dirigides als alumnes amb l óbjectiu d’optimitzar el seu progrés.  

El batxillerat té una doble finalitat: preparar els alumnes per a estudis posteriors i 

per a la vida laboral, i és per això que l’acció tutorial té tres objectius principals:  

1- L’orientació personal.  

2- L’orientació acadèmica.  

3- L’orientació professional  

Aquests objectius s’hauran d’adaptar a les característiques de l’’Institut i a tots els 

membres de l’ ensenyament-aprenentatge: professors, alumnes i famílies. 

L’acció tutorial és una tasca d’un equip de tutors i professors que tenen uns 

objectius comuns i que actuen conjuntament en la realització de les seves 
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funcions, per això realitzen reunions periòdiques, al llarg del curs, convocades per 

la Coordinació Pedagògica a les quals assistiran els tutors i equips docents, 

juntament amb la coordinació de batxillerat. 

 

Objectius de l’etapa de batxillerat adreçats a l’alumnat   
 

• Dominar l'estructura del sistema educatiu i conèixer les diferents opcions 

que s'ofereixena l'alumne al final de l'etapa. 

• Conèixer els nois i les noies en la seva dimensió personal i acadèmica. 

• Facilitar a l'alumne l'accés a la informació i desenvolupar la capacitat 

d'integrar totes lesdisponibles i tenir cura per a que aquestes s'ajusten el 

més possible a la elecció que vagin a realitzar. 

• Identificar els centres de formació, condicions i requeriments necessaris 

per accedir als mateixos. 

• Descobrir les professions principals i les oportunitats de treball 

relacionades amb la formació. 

• Desenvolupar la capacitat de prendre decisions des de la responsabilitat i 

el coneixement. 

• Orientar-se professional i acadèmicament, tot valorant les pròpies 

capacitats en relació als propis interessos i les possibilitats d'una posterior 

inserció en el món del treball. 

• Aconseguir un autoconeixement sobre la base de prendre consciència de 

les possibilitats i els dèficits que es tenen i desenvolupar una autoestima 

positiva. 

• Relacionar les diferents matèries cursades al batxillerat amb les sortides 

acadèmiques i professionals. 

Objectius de l’etapa de batxillerat adreçats al tutor/a 
 

•  Conèixer els nois i les noies en la seva dimensió personal i acadèmica. 

• Facilitar l’adaptació al nou curs acadèmic. 

• Detectar la diversitat existent, les necessitats específiques i les dificultats 

de cada alumne/a 

• Posar en marxa les estratègies i les activitats que permetin un acurat 

tractament  de cada cas. 
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• Orientar en estratègies d’aprenentatge i d’adquisició de coneixements i 

generar en els nois i les noies l’interès per l’aprenentatge i per l’adquisició 

de valors, hàbits i procediments. 

• Intervenir en la resolució de problemes i de conflictes individuals i 

col·lectius, i facilitar als nois i les noies recursos i estratègies per a la 

resolució de problemes personals i per a l’adquisició d’estímuls positius pel 

que fa al treball de grup. 

• Mantenir una permanent i constant comunicació amb els pares. 

• Mantenir una bona comunicació i un bon intercanvi d’informació entre tots  

• els professors del Institut que faciliti un bon coneixement i seguiment de 

l’alumnat. 

Programació de l’hora de tutoria de primer de batxillerat 

 

Objectius específics de primer de batxiller 

 

Atesa l’entrada d'un grup d’alumnes que provenen d’altres escoles on han 

fet els estudis d’ESO, el Pla d’Acció Tutorial del curs té com a objectiu 

principal homogeneïtzar la varietat de procedències de l’alumnat del curs 

i ha de tenir en compte aquesta diversitat per fer, sobretot en els primers 

dies del curs, una sèrie d’activitats tutorials per explicar a aquests alumnes 

nous les qüestions noves per a ells sobre el funcionament de l’Institut 

També incloem, la recollida d’informació, a partir d’entrevistes dels tutors 

de 4t d’ESO. 

 

1r TRIMESTRE 

 

• Ajudar a l’alumne/a a fer la transició ESO –Batxillerat en les millors 

condicions possibles. 

• Orientar l’alumnat sobre les característiques del nou currículum, del 

rendiment acadèmic i de les actituds. 

• Acollida i orientació sobretot els que s’acaben d’incorporar a l’IES.  

• Conèixer les característiques personals i acadèmiques de cada 

alumne/a 

• Conscienciar a l’alumnat del seu protagonisme dins el procés 

d’aprenentatge. 

• Afavorir la participació .Elecció de Delegats/es i participación en la 

Junta de Delegats del centre. Seria bo que l’alumnat presentés 

propostes en el marc de la tutoria. 
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• Fer un diagnòstic del grup- classe i de cada alumne/a en particular 

a fi de dissenyar estratègies per solventar les dificultats sorgides 

durant aquest trimestre.   

• Presentació del funcionament de les proves finals de trimestre 

(Setmana d’exàmens) 

 

2n TRIMESTRE 

 

• Assessorar i orientar l’alumnat en funció de la seva evolució durant el 

trimestre anterior. 

• Valorar els resultats del primer trimestre. 

• Orientació dels estudis universitàris i cicles.Preparar visita al Saló de 

l’Ensenyament. 

• Potenciar unes relacions basades en la col.laboració, el respecte i la 

solidaritat. 

 

3r TRIMESTRE 

 

• Preparar l’alumnat per assolir en bones condicions el final de curs i 

orientar-lo segons les opcions. 

• Preparar i orientar el tema del treball de recerca de segon 

curs.Peticio del TR 

• Orientar l’elecció de matèries optatives de segon curs (Estada a 

l’empresa) 

 

 

 

Programa i activitats 1 Batxillerat 

 
Els continguts del crèdit de tutoria de primer es realitzaran, segons els objectius 

marcats, en tres trimestres i d’acord amb la seguent temporització. 

En totes les sessions de tutoria tindrà sempre preferència el seguiment que faci el 

tutor del grup o la coordinadora, els posibles problemas, el control de faltes 

d’assistència i disciplina de l’alumnat. 

 
 Programació de l’hora de tutoria de segon de batxillerat 

 

 

Objectius específics del curs de segon de batxillerat 
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• Continuar el seguiment de tot el procés d'elaboració del Treball de 

Recerca iniciat a 1r de batxillerat, vetllant-ne els aspectes 

d'autoorganització i autonomia personal. 

• Programar les activitats de seguiment tutorial del Treball. 

• Assessorar en el procés de realització final del Treball: pautes per a 

l'elaboració de la memòria i per a la presentació. 

• Planificar i activar un curs d'orientació professional. Facilitar el 

coneixement dels estudis universitaris i d'altres estudis i cicles. 

• Xerrades d'institucions educatives (escoles, universitats...) segons la 

demanda significativa dels nostres alumnes. 

• Informació permanent i telemàtica de totes les opcions de cicles i 

estudis universitaris. 

• Presentació i seguiment de les jornades de portes obertes de les 

universitats. 

• Acompanyar en el procés de tria del futur professional. Fer 

seguiment del procés d'autopercepció en l'equilibri de les 

capacitats dels nois i noies i dels seus desitjos. 

• Sortida conjunta a Universitat Autònoma de Barcelona(Portes 

Obertes) 

• Ajudar l'alumnat en el llarg procés de l'accés a la Universitat. 

Familiaritzar l'alumnat en el mecanisme de les proves d'accés (PAU) i 

assegurar l'assessorament necessari per al procés administratiu 

(matricula de les PAU, matrícula universitària...). Fomentar, en aquest 

cas, els aspectes d'autonomia personal que exigeix el mateix procés. 

• Assessorar en el procés de prematrícula de les PAU. Tria de matèries 

optatives i comunes. Determinant a l'hora de l'accés a la universitat 

• Acompanyament en el procés de matriculació a les PAU. 

• Preinscripció universitària. 

• Preparació i realització de les proves de les PAU. 

• Matrícula universitària. 

 

 

1r TRIMESTRE 

 

• Orientar a l’alumnat sobre les característiques del 2n de batxillerat 

(curriculars, de rendiment acadèmic, actitudinals, TR. 

• Conèixer les característiques personals i acadèmiques de cada 

alumne/a 

• Fer un seguiment acurat de tot l’alumnat i, especialmente d’aquell 

que presenta una problemàtica determinada, prioritzant el 

seguiment de les matèries pendents de 1r. Cal recordar que tenen 

exàmens de recuperació extraordinària del desembre. 
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• Afavorir la participación.Elecció de Delegats/es i participació en la 

Junta de Delegats del centre. Seria bo que l’alumnat presentés 

propostes en el marc de la tutoria. 

• Tenir cura del seguiment del TR i concienciar a l’alumnat  del valor i 

la importancia que té. 

• Fer un diagnòstic del grup- classe i de cada alumne/a en particular 

a fi de dissenyar estratègies per solventar les dificultats sorgides 

durant aquest trimestre.   

• Assessorar i orientar la tria de matèries per part de l’alumnat que 

decideixi presentar-se a les PAU i els exàmens de selectivitat. 

• Facilitar a l'alumne l'accés a la informació i desenvolupar la 

capacitat d'integrar totes les disponibles i tenir cura per a que 

aquestes s'ajusten el més possible a l'elecció que vagin a realitzar.  

• Identificar els centres de formació i condicions i requerimen 

 

 

2n TRIMESTRE 

 

• Assessorar i orientar l’alumnat en funció de la seva evolució durant el 

trimestre. 

• Conscienciar  professions principals i les oportunitats de treball 

relacionats amb els est 

• Desenvolupar la capacitat de prendre decisions des de la 

responsabilitat i el coneixement.  

• Orientar-se professional i acadèmicament, tot valorant les pròpies 

capacitats en relació als propis interessos i les possibilitats d'una 

posterior inserció en el món del treball. 

• Aconseguir un autoconeixement sobre la base de prendre 

consciència de les possibilitats i els dèficits que es tenen i 

desenvolupar una autoestima positiva. Relacionar les diferents 

matèries cursades al batxillerat amb les sortides acadèmiques i 

professionals. 

• La tutoria es farà de forma individual 
 

3r TRIMESTRE 
 

Preparar l’alumnat per assolir en bones condicions el final de curs i orientar-lo de 

cara al futur immediat (PAU, cicles, món laboral, …) 
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En totes les sessions de tutoria tindrà sempre preferència el seguiment que faci el 

tutor del grup o la coordinadora, els posibles problemas, el control de faltes 

d’assistència i disciplina de l’alumnat. 

 

 

 

 

 

 

 CICLES FORMATIUS 
 

Aspectes generals del Pla d’Acció Tutorial 
Els objectius generals d’aquest Pla d'Acció Tutorial, són els següents: 

a) L‘acció tutorial va adreçada a potenciar l’orientació acadèmica i professional 
de l’alumnat i potenciar les capacitats personals, la seva autonomia i iniciativa 
personal.  

b) Pel que fa a les activitats d’orientació acadèmica i professional, és important 
incidir en els hàbits de treball i el coneixement del món laboral, així com 
proporcionar a l’alumnat els recursos i l’orientació necessaris per accedir al 
món laboral o per continuar el seu itinerari formatiu. 

c) En la formació professional l’acció tutorial es concreta en una hora lectiva 
setmanal a càrrecdels tutors dels grups d’alumnes. En aquest temps es faran 
les tasques d’orientació del procés formatiu de l’alumnat i l’acció tutorial. En els 
cicles formatius que es distribueixen en més d’un curs, es prioritza que el tutor 
o tutora del cicle formatiu ho sigui al llarg dels dos cursos de la promoció. 

d) La coordinació de l’activitat educativa entre els membres dels equips docents. 
e) La coordinació del professorat amb les famílies de l’alumnat. 

 
L‛orientació personal pretén contribuir a la formació integral de l‛alumnat, facilitant-

li el seu autoconeixement en l‛àmbit de les aptituds, personalitat i interessos, i 

col·laborant en el desenvolupament de criteris propis. 

L‛orientació acadèmica pretén que l‛alumnat conegui la forma de dur a terme un 

millor aprenentatge dels continguts, tant teòrics com pràctics, que se li han 

impartit i possibilitar la coordinació i integració dels diferents aspectes que 

incideixen en el seu procés d‛aprenentatge. 
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L‛orientació professional pretén ajudar l‛alumnat a fer una elecció equilibrada de 

posteriors especialitzacions en la seva professió i també d’estudis futurs: 

- Cicles Formatius, del mateix grau, complementaris als cursats. 

- Cicles Formatius de Grau Superior. 

- Estudis universitaris. 

- Cursos específics complementaris. 

 
Tots aquests aspectes s’han de treballar, tant a nivell individual, com de grup i per 

cadascun dels diferents àmbits implicats en l’acció educativa pròpia dels Cicles 

Formatius de la Formació Professional Específica: 

- L’alumnat. 

- Els equips de professors/es. 

- Les famílies. 

- Les empreses col·laboradores a l’FCT. 
 

Es comptarà amb el suport psicopedagògic de l’Institut i els que posi a disposició 

l’AMPA, i en casos especials, de l’EAP de la zona, serveis socials i, pel que fa a 

l’orientació professional, amb les institucions municipals, empreses, i d’altres 

entitats locals i comarcals. 

El Pla d’Acció Tutorial de Formació Professional (PAT-CCFF) concreta els 

objectius i les activitats que ha de dur a terme el professorat dels cicles formatius. 

El/la Cap d’Estudis d’FP durà a terme, al llarg de cada curs acadèmic, reunions 

periòdiques, amb tots els equips docents de cicles formatius, amb la finalitat de 

col·laborar, recolzar i orientar a aquests en el desenvolupament de les seves 

funcions, facilitant la informació i el material que en cada moment sigui necessari. 

Al inici de curs, es programa també l’Acció Tutorial general. Aquesta planificació 

queda concretada en els calendaris mensuals que es recullen en el PGI. 

 
LA TUTORIA INDIVIDUAL 
 
Objectius específics 
 

a) Conèixer els antecedents acadèmics de cada alumne. 
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b) Conèixer la capacitat intel·lectual de l’alumne, les possibles dificultats 
d’aprenentatge, el rendiment de cadascun, en comparació a la mitjana del grup 
i amb la seva pròpia capacitat, i l’actitud de l’alumne davant el treball escolar. 

c) Conèixer les condicions físiques, psicofísiques, personals i de caràcter de 
l’alumne, així com la relació amb el seu entorn. 

d) Conèixer els interessos i aspiracions de l’alumne, en especial, els acadèmics 
i/o professionals. 

e) Conèixer el nivell d’adaptació de l’alumne en l’entorn escolar i amb el seu grup 
de classe i, si és convenient, ajudar-lo en la seva integració. 

f) Conscienciar a l’alumne del seu nivell de rendiment escolar, i assessorar-lo i 
orientar-lo en el seu procés d’aprenentatge i de maduració personal, 
potenciant la seva autoestima i les seves habilitats i aptituds enfront els 
problemes. 

g) Ajudar i orientar l’alumne que acaba el cicle en la seva elecció acadèmica i/o 
profesional posterior. 

 

Objectius de cicles formatius de l’acció de tutoria 

1. Fer entendre la concepció de l’educació com un aprenentatge permanent, que 

es desenvolupa al llarg de tota la vida. 

2. Oferir una bona orientació educativa i professional dels estudiants, com a mitjà 

necessari per a l’assoliment d’una formació personalitzada, que propiciï una 

educació integral en coneixements, destreses i valors. 

3. Potenciar l’esforç individual i motivació compartit per alumnat i famílies. 

4. Aconseguir l’adquisició d’hàbits intel·lectuals i tècniques de treball 

modificacions laborals que es poden produir al llarg de la seva vida i estudis 

superiors. 

5. Preparar l’alumnat conjuntament amb tot l’equip docent per a l’activitat en un 

camp professional i facilitar la seva adaptació. 

L'activitat de tutoria com hora de classe no es contempla en l’horari per tant es fa 

un seguiment individual. En el cas del cicle de Manteniment, la tutoria la 

desenvolupa els tres professors ja que l'alumnat cursa diferents modalitats i per 

tant els tres professors porten el seguiment conjunt. 

Activitats específiques programades per a cada curs 

Hi hauran unes activitats comunes troncals (elecció de delegats, fitxa dades de 

l’alumnat, elecció consell escolar, si s’escau. Normes de la normativa 
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d'organització del centre (NOFC), normes de presentació de treballs, utilització 

d’agendes, elecció d’optatives i alternatives, informacions de les diferents 

activitats programades pel centre). 

Procediments o actuacions 
 
Referent a l’atenció individual dels tutors als alumnes. 
 

• Cada tutor/a, dintre del seu horari, disposarà d’una hora setmanal per 
entrevistar-se individualment amb els seus alumnes, i d’aquesta forma, 
orientar-los i motivar 

• Els tutors/es presidiran, periòdicament, reunions dels equips docents, per 
tal de recollir informació concreta sobre el procés d’aprenentatge de 
cadascun dels seus alumnes. 

• El/la tutor/a realitzarà entrevistes amb els alumnes que presentin 
problemes de disciplina o d’absentisme, per tal de buscar solucions i 
informar-los del que preveu, en aquests casos, el Reglament de Règim 
Intern de l’Institut. 

 
Referent als canals de comunicació emprats amb els pares i els alumnes. 

• El/la tutor/a, per pròpia iniciativa o per acord d’equip docent, s’entrevistarà 
durant el curs escolar amb els responsables legals de cadascun dels seus 
tutoritzats (menors d’edat), per tal d’implicar-los activament en el procés 
d’aprenentatge. 

• La citació es farà mitjançant trucada telefònica amb suficients dies 
d’antelació. 

• El/la tutor/a deixarà constància escrita dels motius, desenvolupament i 
conclusions a què es puguin arribar en totes les entrevistes, segons el 
model de registre d’entrevistes existent al quadern del/la professor/a. 

• El/la tutor/a atendrà les peticions d’entrevista formulades per part dels 
representants legals dintre de l’hora setmanal prevista en el seu horari, o 
buscaran l’hora més adient dintre de les seves possibilitats. 

• Durant el segon trimestre, el/la tutor/a s’entrevistarà amb els representants 
legals de l’alumnat que presentin dificultats en el seu procés 
d’aprenentatge, per informar-los i cercar solucions de millora. 

• Sempre que algun alumne presenti problemes de disciplina o d’absentisme, 
el/la tutor/a els citarà a ell i als seus representants legals per informar-los 
del fet i, si s’escau, de les mesures disciplinàries previstes al Règim Intern 
del centre. 

 
 
LA TUTORIA DE GRUP 
 
Objectius específics 
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a) Informar al grup sobre els drets i deures de l’alumnat, reflectits en el 
Reglament de Règim Intern de l’Institut. 

b) Estimular la vida del grup, fer que el grup opini, participi i s’organitzi. 
c) Afrontar els conflictes de forma rápida i efectiva. 
d) Informar i comentar, amb el grup, els resultats de les sessions d’avaluació. 
e) Minimitzar l’abandó d’alumnes, especialment de grau mig. 
f) Millorar l’orientació acadèmica, personal i profesional. 
g) Implicar a les famílies en el rendiment dels alumne. 
h) Proporcionar informació acadèmica i professional. 
 

Procediments o actuacions 
 

 A principis de curs, la direcció, a través dels/les tutors/es, convocaran la 
reunió de pares i mares del seu grup, per informar-los del funcionament 
intern del centre (Reglament de Règim Intern, horaris d’atenció als pares 
per part del/la tutor/a, calendari escolar, i altres temes d’interès). 

 Impulsar la tria de delegats/des, informar-los dels drets i deures de 
l’alumnat i Quadern de Navegacio de Cicles del centre. 

 Impulsar la participació del grup en les practiques. 

 Preparar i presidir les sessions d’avaluació i fer balanç de les actuacions 
tutorials trimestrals 

 Afavorir la cohesió del grup de classe. 

 Fomentar l'intercanvi d’informació, entre tots els professors implicats, sobre 
el rendiment i comportament del grup. Reunions d’equip docent. 

 

COORDINACIÓ DE L’ACCIÓ TUTORIAL 
 
La coordinació de l'Acció Tutorial anirà a càrrec del Cap d’Estudis de la Formació 

Professional.  

Durant el mes de setembre, el/la Cap d’Estudis d’FP mantindrà una reunió amb 

els tutors de nova incorporació, per tal d’informar-los de les seves funcions, 

d’acord amb el RRI del centre i el PAT d’aquest curs; així mateix, els passarà tota 

la informació que s’ha recopilat sobre el seu grup d’alumnes i el dossier de tutoria 

amb la informació corresponent al funcionament del curs i la pròpia tutoria. 

D’acord amb el calendari de reunions de la Programaci+o General del curs, el Cap 

d’Estudis de Cicles convocarà una reunió de tutors, per tal d’avaluar la consecució 

dels objectius, revisar les actuacions tutorials, i fer balanç de la tasca tutorial 

durant aquest període. 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Lluís Domènech i Montaner - Reus 

PEC   
Projecte Educatiu de Centre 

 

 

 

Versió 

: 

1.0 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès. 

Elaborat per: Director Data:09.07.2013 Revisat: E. Directiu Data: 10.09.2013 

Entrada en vigor: 27.06.13 Nom del document: PEC Pàgina: 214 de 227 

 

 

L’acció tutorial l’assumeix l’equip docent, format per tots/es els/les professors/es 

que imparteixen classe a un mateix curs de cicle formatiu. Per tant, no es pot 

delegar i confiar a una sola persona la tasca de seguiment i formació personal de 

l’alumnat, sinó que tots els professors han d’assumir-la i compartir-la. 

Tots els professors i professores tenen una franja horària comuna de dos hores 

setmanals destinades a reunions. Les reunions de l’equip docent es programaran 

de manera que cada equip docent es reuneixi, com a criteri general, una vegada 

al mes. 

En les reunions d’equip docent, s’analitzaran les actuacions realitzades i/o 

previstes, tant des de la tutoria com dels diferents crèdits, que impliquin el grup de 

classe i els alumnes individualment. 

Els professors i professores podran mantenir entrevistes o reunions, individual o 

col·lectivament, amb els alumnes, per iniciativa pròpia o per demanda de 

l’alumnat. En qualsevol cas, el tutor serà informat oportunament del resultat 

d’aquestes reunions. 

Els tutors i tutores prepararan les sessions d’avaluació, presidiran la sessió 

d’avaluació i aixecaran acta dels acords que es prenguin, a fi i efecte d’aplicar les 

mesures que es creguin pertinents a cada cas i avaluar-ne, l’efectivitat d’aquestes 

en les següents reunions. 

El/la tutor/a, com ja s’ha dit abans, comunicarà, impulsarà i coordinarà totes les 

actuacions que es portin a terme amb el seu grup i canalitzarà la informació que 

des de l’equip directiu s’adreci al grup d’alumnes, assegurant que arribi a tothom. 

Tant l’actualització com la revisió de les tasques dels tutors, es durà a terme en 

les reunions, aproximadament trimestrals, previstes a tal efecte, a on es farà 

balanç de les actuacions tutorials, s’avaluaran i, si cal, es modificaran per tal que 

quedin reflectides en el que serà el PAT i el dossier de tutoria del curs següent. 

 
EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL DELS CICLES FORMATIUS DEL CENTRE 
 

El Pla d’Acció Tutorial de Formació Professional (PAT-CCFF) concreta els 

objectius i les activitats que ha de dur a terme el professorat dels cicles formatius. 

El/la Cap d’Estudis d’FP durà a terme, al llarg de cada curs acadèmic, reunions 

periòdiques, amb tots els equips docents de cicles formatius, amb la finalitat de 
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col·laborar, recolzar i orientar a aquests en el desenvolupament de les seves 

funcions, facilitant la informació i el material que en cada moment sigui necessari. 

Al inici de curs, es programa també l’Acció Tutorial general. Aquesta planificació 

queda concretada en els calendaris mensuals que es recullen en el PGI. 
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Annex VI. El pla de comunicació 
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INSTITUT LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER 

PLA DE COMUNICACIÓ  

 

OBJECTIUS 

La finalitat de l’elaboració d’aquest Pla és tenir un registre de les diferents accions empreses  des 

del centre , i que ens són útils tant  per  comunicar-nos a nivell intern (equip directiu, equip 

docent, AMPA...), com a nivell extern , amb les famílies, grups d’interès i altres entitats , 

relacionades d’ una manera o d’una altra amb la nostra tasca. No ens prenem l’elaboració 

d’aquest Pla com  una obligació, sinó que ho entenem com una necessitat, una manera de fer 

saber les eines que emprem per relacionar-nos i difondre informació, dins i fora del centre. 

Creiem que cal sensibilitzar la comunitat educativa sobre la importància de la comunicació en el 

centre educatiu.  

Aquestes accions giren al voltant de: 

 Comunicació interna 

 Imatge corporativa 

 Premsa 

 Eines de comunicació 

 Relacions públiques 

 Publicitat 

 Esdeveniments que projectin la imatge del centre( concursos, celebracions...) 

 Traspàs d’ informació 

 Projecte de convivència 

 Intercanvis, estades a l’estranger i Pla de mobilitat 

 Documents de centre 

- PEC 

- PGAC 

- NOFC 

- PLC 

- Llibre d’actes 

- Llibre d’ actes general 

- MAC 

 Comunicació entre les famílies i el centre 

- Carta de compromís 

- Xerrades 

- ALEXIA 
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- FACEBOOK 

- Pàgina web 

 

 

COMUNICACIÓ INTERNA 

Ens permet de comunicar-nos a nivell de centre. Les eines que emprem són: 

- Correu electrònic( comunicació on-line): Ens permet d’enviar convocatòries i avisar d’ 

algun imprevist fora d’horari  lectiu. Per això cal tenir al dia les dades dels membres del 

Claustre. 

- Telèfon: Cal disposar de telèfons de contacte actualitzats. 

- Tauler d’anuncis i cartelleres: Se’n poden trobar en diferents punts del centre. Des de la 

Sala de professors/es, passadissos, escales, hall d’entrada. Serveix per donar informació 

immediata i a diferents sectors. És a dir, la informació que només afecta al Claustre, es 

penja als taulers que hi ha a la Sala, però si és informació que pot ser útil  als/ a les 

alumnes, famílies i altres, aleshores es distribueix pels altres punts esmentats. 

- Reunions: Setmanalment hi ha reunions d ‘ Equip Directiu ( els dilluns al matí) , de 

Departament i d’ Equips Docents ( els dimecres a la tarda). Periòdicament es fan també 

reunions de Caps de Departament i, quan cal, es reuneixen les diferents Comissions  de 

Direcció, Econòmica, de Convivència, Permanent) 

- Programa Info Escola: Es pretén gestionar la informació i que arribi a (professors, pares, 

alumnes.... a través de pantalles de mòbils, tablets i altres. 

- Bústia de Mediació: El centre disposa de Servei de Mediació. Hi ha una bústia al costat de 

l’espai que emprem per a aquest servei. És un canal de comunicació on, de manera 

anònima, es poden notificar situacions que es comproven i es valoren per saber si cal 

l’actuació de l’equip de professors/ es i alumnes mediadors/es actuïn. 

- Telegram: De moment s’estan fent proves. És una aplicació que s’instal·la als mòbils i 

permet comunicar sortides, reunions... en qualsevol moment i sense haver de consultar 

altres eines. 

- INTRANET: Permet comunicar informació diversa i també s’hi introdueix informació 

relativa a sortides, departaments, reunions... 

IMATGE CORPORATIVA 

El nostre centre va celebrar el 25è aniversari el curs 2014-2015. Per commemorar-ho es va fer un 

nou logotip que ens serveix com a capçalera les cartes, proves, correus electrònics... i que 

esperem que ens identifiqui fàcilment de cara al receptor. 
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PREMSA 

Quan l’esdeveniment ho requereix, donem informació als mitjans, per tal que, si ho consideren 

oportú, en facin difusió. El curs passat, per exemple, i com a part de les celebracions pel 25è 

aniversari, gairebé 500 alumnes del nostre centre van anar a Barcelona a veure l’obra Mar i Cel . 

També informem d’altres activitats, com la de “ Teatre en anglès a l ‘escola”, i per això traspassem 

la informació que calgui a la persona al càrrec de les “Bones pràctiques educatives”. Normalment 

preparem un petit paràgraf explicant l’activitat i, si cal, afegim imatges(sempre tenim en compte 

les indicacions sobre protecció de dades personals  i imatge. 

 

 

ALTRES EINES DE COMUNICACIÓ 

Entenem com a eina de comunicació tot el material que s’edita des del centre: fulletons, 

memòries, lones enrotllables (amb el logo de l’institut). Serveixen també per donar a conèixer el 

centre. 

 

RELACIONS PÚBLIQUES 

Quan celebrem algun esdeveniment, com va ser el 25è aniversari, o la inauguració de curs que 

fem cada any entre els mesos d’octubre i novembre, cal tenir en compte diferents aspectes, com 

per exemple trobar una data que no coincideixi amb cap altre acte important, enviar invitacions 

més o menys una setmana abans...També és important recordar que cal oferir quelcom com a 

recordatori ( el curs passat, en motiu de l’aniversari del centre, es van fer galetes amb el nou logo, 

bolígrafs i clauers) i un detall a les persones que participen a la inauguració de curs. 

- Dins d’aquest apartat podríem incloure les Jornades de portes obertes. Té com a 

objectiu donar a conèixer les nostres instal·lacions i oferir la informació que calgui 

a les famílies de possibles alumnes. 

- Assistència a fires. Des del curs passat a la nostra ciutat s’organitza la fira de la FP. 

El nostre centre hi va assistir i va representar un pas endavant per donar a 

conèixer els nostres cicles formatius i les possibles sortides professionals. Aquest 

any hi tornarem a ser. A més a més, des del centre, també s’organitzen sortides 

per anar a fires de l’ Ensenyament, que faciliten l’accés a informació sobre estudis 

posteriors. 

- Donacions. De vegades hi ha empreses(algunes de les quals agafen alumnes dels 

nostres cicles per a fer les pràctiques) i entitats que donen material al centre. 
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PUBLICITAT 

És una eina molt útil, tot i que és cara. Com a mitjans convencionals emprem els més comuns 

(ràdio, premsa, televisió local), només en ocasions especials com per exemple fer difusió dels 

diferents ensenyaments que  oferim al nostre centre. També editem díptics i tríptics que estan a 

disposició de tothom  al taulell de consergeria i a les diferents escoles adscrites (veure apartat de 

traspàs d’informació).Són especial útils per donar a conèixer el nostre centre a les Jornades de 

Portes Obertes d’ ESO i de BAT i Cicles. A més a més es pengen cartells informant de les dates. El 

curs passat, per celebrar l’aniversari de l’ Institut, vam col·locar lones externes informant-ne. 

 

ESDEVENIMENTS 

 Projecten la imatge del centre. Tenim molts alumnes que es presenten cada any a les Proves 

Cangur, i que assoleixen molt bons resultats ( es pot consultar a la web de l’ institut). També es fa 

cada curs la Gimkana matemàtica Àngels Otal i concurs de fotografia matemàtic. Per Sant Jordi es 

fa un concurs literari en català i en castellà. 

 

TRASPÀS D’ INFORMACIÓ 

Recollim informació de les escoles adscrites al nostre centre(Santa Anna, Ganxets, Joan Rebull, 

Montsant, Sant Pau i Pompeu Fabra i la Vitxeta) 

 Aquesta informació reflecteix aspectes de desenvolupament personal, hàbits, capacitats 

personals i de les diferents àrees curriculars. El model de recollida de totes aquestes dades està 

tipificat pel Departament d’ Ensenyament. 

 

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ 

Pretén aconseguir crear un clima escolar adequat que afavoreixi el bon funcionament del centre i 

contribueixi a l’èxit acadèmic de l’alumnat. La Coordinadora d’aquest servei prepara la memòria 

de mediació cada any i que és un recull de totes les mediacions que s’han fet, el seguiment i els 

conflictes que s’han resolt.  

Per accedir a aquest servei cal seguir el protocol establert al centre. Pot ser un cas que ha arribat 

a Cap d’ Estudis i des d’allí s’ hagi derivat a Mediació, pot ser un cas que hagi passat per la 

Comissió de Convivència, o bé pot ser que hagi arribat de manera anònima a la bústia de 

mediació. 

L’equip de mediadors està format per professores i alumnes. 
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INTERCANVIS, ESTADES  I  PLA DE MOBILITAT 

Els intercanvis són una eina indispensable per millorar la comunicació en els idiomes que 

s’ofereixen al centre, l’anglès i el francès. Són totalment voluntàries. 

Des del Seminari de francès, es fa un intercanvi amb un institut de Cabestany ( Catalunya Nord). 

També es fa un viatge de 3 dies a França amb alumnes de 2n a 4t d’ ESO. 

Des del Seminari de llengua anglesa, hi ha la possibilitat de fer una estada de 15 dies a 

Bournemouth, en acabar el curs.  

També es fa un intercanvi amb un institut d’ Alemanya ( Maintal). Els nostres alumnes ( un grup 

d’uns 15 més o menys) van a Maintal al mes de març, i després vénen els alumnes alemanys a la 

nostra ciutat cap a finals d’abril. Són nois i noies que estudien el castellà com a segona llengua. Es 

comuniquen amb nosaltres en anglès i en castellà. 

El Pla de Mobilitat formativa i cooperació internacional afecta als alumnes de CFGM i GS. El 

nombre de participants és mot reduït, però és una experiència molt positiva i dóna la possibilitat 

de treballar fora del país. 

 

DOCUMENTS DE CENTRE 

Els documents de centre no són només un requisit formal per tal de donar compliment a la 
normativa, sinó que són un instrument molt potent de comunicació entre els diferents sectors de 
la comunitat educativa. 

PEC-Reflecteix el caràcter dialogant i obert a la participació del nostre centre. 

PGAC- És la concreció del Projecte de Direcció que, a la vegada, és la concreció del PEC. Els 
objectius que apareixen en aquest darrer i al PD, s’han de concretar a la PGAC. Un dels objectius 
per a aquest curs és, precisament, l’elaboració d’aquest Pla de Comunicació. Per tant, la seva  
implementació i manteniment també hi queden recollits. Això vol dir que se n’haurà de fer un 
seguiment per veure si està funcionant, què cal millorar o modificar..) També inclou actuacions i 
estratègies per dinamitzar la comunicació i l’intercanvi d’informació entre els/les  membres de la 
comunitat educativa i la projecció exterior del centre. En aquesta programació s’hi inclou un 
calendari de reunions internes ( de Direcció, de Caps de Departament, Divisions,  equips docents, 
claustres, consells escolars...) i de reunions dels centres amb les famílies.  

 

NOFC- Les normes del centre són una eina important de comunicació amb les famílies i tots/es els 

/ les membres de la comunitat educativa. No tan sols s’hi reflecteixen les funcions dels diferents 

òrgans i equips, sinó que també es fa esment del protocol que s’aplica per a la resolució de 

conflictes i hi ha tot un capítol dedicat a les tasques de mediació que és un dels punts forts del Pla 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Lluís Domènech i Montaner - Reus 

PEC   
Projecte Educatiu de Centre 

 

 

 

Versió 

: 

1.0 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès. 

Elaborat per: Director Data:09.07.2013 Revisat: E. Directiu Data: 10.09.2013 

Entrada en vigor: 27.06.13 Nom del document: PEC Pàgina: 222 de 227 

 

 

de Comunicació, especialment perquè té el diàleg com a eina principal. Fent referència també a la 

comunicació s’hi poden trobar altres aspectes com per exemple les reunions i associacions 

d’alumnes, les visites de pares, els horaris del centre, i un annex amb models de justificants de 

faltes d’assistència , així com de la carta de compromís educatiu i del  comunicat d’activitats 

extraescolars. 

PLC- El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) forma part del PEC i  recull, de forma organitzada, els 
acords que ha elaborat tota la comunitat educativa sobre les propostes educatives per a 
l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i la comunicació. El català és la llengua emprada 
per a tota la documentació que elabora l’Institut( interna i externa). L’ús de la llengua catalana 
no queda doncs restringit en l’àmbit d’ensenyament-aprenentatge i en l’administratiu sinó que 
s’estén a qualsevol activitat comunicativa quotidiana en tots els àmbits de convivència i relació. 
El Centre vetllarà perquè tota la informació externa que faci pública, o la procedent de l’AMPA, 
sigui correcta. Pel que fa a l’alumnat nouvingut, ja no disposem de l’aula d’acollida, per tant, 
s’haurà de tenir en compte que hauran d’estar dins l’aula ordinària, si bé es farà el possible per 
ajudar-los a integrar-se i facilitar la comunicació (adaptant materials...) 

  

Llibres d’actes: Tenim per una banda les actes de notes. Són un recull de les qualificacions 

trimestrals. D’altra banda tenim els llibres d’actes de les  reunions  dels diferents Departaments. A 

disposició del professorat a Secretaria. 

Llibre d’actes general: Aquest llibre s’elabora al mes de juliol i és un recull de totes les reunions 

que s’han fet: Claustres, Consell Escolar, Comissions. A més a més conté un llistat dels acords 

aprovats en aquestes reunions. Es pot consultar a Secretaria. 

MAC: La memòria Anual de Centre s’elabora al mes de juliol i es tanca a finals de setembre. S’hi 

detallen  tots els estudis que oferim, els resultats de l’ alumnat ( per avaluacions, Competències 

Bàsiques, Proves Externes, Selectivitat...) i també inclou la memòria que presenta cada 

departament fent-hi constar les diferents activitats que s’han dut a terme. 

 

COMUNICACIÓ ENTRE LES FAMÍLIES I EL CENTRE 

Carta de Compromís 

Es dóna a les famílies a inici de curs, l’han de tornar signada. És un mecanisme molt important de 

comunicació. Un dels punts d’aquest document, concretament el punt 7, diu que cal “mantenir 

comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’ 

alumnat”.  

 

Xerrades 
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 Al llarg del curs es van fent diferents xerrades de caire informatiu. Algunes van 
destinades als / a les alumnes, i d’altres a les famílies. Les xerrades que van destinades a 
l’alumnat es fan a la mateixa aula o bé a la Sala d’ usos múltiples. Les que es fan per a les 
famílies es comunicant mitjançant circular que ens retornen signada ( així podem fer una 
previsió d’assistència). Es fan les següents: 

1r ESO- xerrada informativa a començaments de juliol, explicant com funciona la 
Secundària  i com s’han d’organitzar.(famílies). 

 3r ESO- S’informa dels itineraris que fan a 4t ESO. Es fa al 3r trimestre.(famílies). 

4t ESO- S’expliquen les sortides que hi ha en acabar aquesta etapa ( BAT, CF, PFI, món 
professional). (famílies). 

BAT- Orientació universitària ( vénen quasi totes les universitats públiques i la UVic). Es 
dóna la informació als/ a les mateixos/es alumnes. 

 A nivell de tutories també tenim contactes amb diferents associacions, que depenen de l 
‘Ajuntament: 

o Casal de joves- Activitats diverses 
o Salut: 

- Drogodependències- Teatre 
- “La marxa dels Tòpics” 

 Els Mossos també fan xerrades en dos àmbits. El de l’ Oficina de relacions amb la 
comunitat i el de la Mobilitat Segura. 

 

(Adjuntem totes les activitats de Tutoria que es fan al centre, a tots nivells.) 

 

iEduca 

Aquest programa ens serveix per fer un seguiment exhaustiu de l’alumnat. S’hi fan constar faltes 
d’assistència, injustificades, justificades, també s’hi poden incloure observacions i comentaris 
individuals. És molt important que tot el professorat actualitzi la informació referent a 
l’assistència de l’alumnat. També permet desenvolupar una gestió de la documentació interna 
del centre que permetrà substituir l’aplicatiu Intraweb que ha deixat d’estar operatiu per part 
del Departament d’Ensenyament. Igualment permet un accés a la informació d’interès per part 
de tota la comunitat educativa. 

 

Pàgina web 

Serveix per donar tota la informació que pot interessar a els famílies, també s’hi poden trobar 
documents com ara actes, orles d’alumnes... No hi pot tenir accés tothom. Cal un codi. 

 

Facebook 
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Hi ha un FB de l’institut, que es va obrir el curs passat, coincidint amb la celebració del 25è 
aniversari i on es van penjant noticies , comunicant  diferents esdeveniments. S’actualitza 
regularment. 

També tenim el Facebook de l’FP. Aquest és nou. És el “ FP  Lluís Domènech i Montaner” i s’ha 
creat per poder penjar informació relacionada amb la Formació Professional. 

 

El Pla de Comunicació és doncs una relació de totes les eines i medis disponibles per a 
transmetre i rebre informació que afecta a tots els integrants d’aquesta comunitat educativa. 

  

TRETS DESTACATS DEL PLA DE COMUNICACIÓ 

QUÈ ES 
COMUNICA 

QUAN ES 
COMUNICA 

A QUI ES 
COMUNICA 

COM ES 
COMUNICA 

QUI HO 
COMUNICA 

EVIDÈNCIES 

Canvis PEC Setembre Claustre i 
Consell Escolar 

Reunions de 
Claustre i 
Consell Escolar 

Director/a i 
President/a 
Consell Escolar 

Actes de les 
sessions 

Horaris curs Setembre Claustre i 
Consell Escolar 
PAS 

Reunions de 
Claustre i 
Consell Escolar 

Director/a i 
President/a 
Consell Escolar 

Actes de les 
sessions 

PGAC Setembre Claustre i 
Consell Escolar 

Reunions de 
Claustre i 
Consell Escolar 

Director Actes sessions 

NOFC Setembre (si hi 
ha canvis) 

Claustre i 
Consell Escolar 

Reunions Director Actes de les 
sessions 

Orientació 4t 
ESO i 
informació 
viatge. 

3r trimestre Famílies 
Grups-classe 

Reunions amb 
famílies. 
Xerrades a 3r 
ESO 

Director 
Coordinadora 
Pedagògica 

Imprès 
elaborat a Cap 
d’Estudis 

Orientació 
Post-
Obligatòria 

3r trimestre Famílies 
Grups -classe 

Reunions amb 
famílies 
 
Tutories 

Director 
Coordinadora 
pedagògica 
Xerrades 

Convocatòria 

Informació 
viatge 4t ESO 

1r,2n i 3r 
trimestre 

Famílies i 
grup-classe 

Reunions Coordinadora 
viatge estudis i 
Coordinador 
Extraescolars. 

Circulars amb 
informació. 

Portes Obertes 
ESO 

3r trimestre 
(aquest curs, 
el 16 de març) 

Claustre 
Consell Escolar 
Escoles 
Adscrites i 
Escoles Adults 

Acollida a la 
Sala d’ Actes i 
visita guiada 
en grups petits 
per les 
instal·lacions 
del centre 

Equip Directiu 
Coordinadors 
Caps de 
Departament 

Flyers 
distribuïts a 
centres 
adscrits i al 
nostre mateix 
centre. 
 

Disseny 
Curricular 

3r trimestre Caps de 
Departament 
Claustre 
Consell Escolar 

Reunions Director Actes de la 
sessió 
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Jubilacions Final de curs Claustre i 
altres centres 
del Baix Camp 

Correu 
electrònic 
Claustre 
extraordinari 

Director Correus 
enviats  
Acta de la 
sessió 

MAC Setembre Direcció 
Inspecció 
Claustre 
Consell Escolar 

Reunió Equip 
Directiu 
 

Director i 
Secretària 

Acta de les 
sessions 

Resultats 
Proves 
Avaluació de 
4t ESO 
 

3r trimestre Famílies  
Claustre 
Consell Escolar 

Butlletí i 
reunions 

Director Actes 

AVAC 2n trimestre Caps de 
Departament 
Claustre 
Consell Escolar 
 

Reunions Director Actes 

Indicadors de 
Centre 
 

2n trimestre Caps de 
Departament 
Claustre 
Consell Escolar 

Reunions Director Actes 

Acollida 
famílies 1r ESO 

Juliol Famílies 
matriculades 
1r ESO 

Reunió a la 
Sala d’ Actes 

Equip Directiu 
AMPA 

Convocatòria 

Presentacions 
de curs a les 
famílies 

Setembre Famílies Sala d’ Actes i 
aules 
respectives 

Equip Directiu 
i tutors/es 

Convocatòria 

 

 

 


