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1.

INTRODUCCIÓ

El nostre centre es va inaugurar l’any 1976 com a Institut de Batxillerat. Al llarg de 20 anys va estar educant
alumnes que majoritàriament tenien com a objectiu els estudis universitaris. Les noves lleis educatives van
canviar aquest tipus d’alumnat, però el nostre centre sempre ha mantingut aquest interès especial per una
formació que capaciti els nostres alumnes per al seu ingrés a la Universitat. Prova d’això és l’èxit que
tradicionalment assoleixen a les PAU (Proves d’Accés a la Universitat o Selectivitat). Els resultats solen estar
per sobre del 95% d’aprovats, arribant sovint al 100% dels alumnes presentats.
Per aconseguir aquest objectiu l’institut va decidir establir, ja des de 1r d’ESO, uns currículums adaptats als
diversos nivells dels alumnes. Això suposa l’establiment de grups amb diferents ritmes d’aprenentatge a fi, no
de eliminar la diversitat mitjançant grups homogenis, sinó de trobar una diversitat que pugui ésser tractada
amb garanties. Aquesta decisió que va prendre el centre defineix un aspecte bàsic del nostre projecte educatiu.
És per això que cada any ens posem en contacte amb les escoles i els tutors dels alumnes que s’incorporen a 1r
d’ESO amb la finalitat d’organitzar els grups, tenint en compte la informació que aquests ens proporcionen.
És evident que aquesta distribució de grups és revisable al llarg de tot l’ensenyament obligatori, i ho és
especialment a l’inici, al primer trimestre.
L’institut, actualment, té tres línies a l’ESO (un màxim de 90 alumnes a cada nivell) i dues al Batxillerat (dos
grups a primer i dos a segon). A més, ofereix un Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Informàtica ( dos grups a
primer i dos a segon ) i un cicle de Jardineria i Floristeria (un grup de primer ). A l’ESO, per tal d'adaptar-nos
millor a la diversitat dels alumnes i dels seus interessos, desdoblem els grups, de manera que en la pràctica
funcionem amb més de tres grups en moltes assignatures. Aquest tractament de la diversitat té en compte que
l’objectiu pot ser per a uns assolir les competències bàsiques, però per a uns altres serà una bona preparació
per al batxillerat o per als cicles formatius. Nosaltres ens sentim obligats com a educadors a no renunciar a cap
d’aquests objectius.
Per assolir aquestes fites és indispensable un ambient general que faciliti l’aprenentatge i no sigui un element
de distorsió. Forma part del nostre projecte una acurada atenció a la disciplina i a la convivència entre tots els
membres de la comunitat educativa. És una característica reconeguda l’esperit de respecte que, en termes
generals, regula tota la vida acadèmica. Això possibilita una dinàmica positiva en el desenvolupament de les
activitats escolars i complementàries.
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Precisament, les activitats complementàries i extraescolars (sortides, xerrades, cursos...) constitueixen un
element important del nostre projecte. Al llarg de la seva escolarització, l’alumne participa en diverses
sortides, que han de servir tant per complementar alguns aspectes acadèmics, com per intensificar i millorar la
convivència del grup-classe.
A més, cada departament responsable d’un àrea del currículum proposa a l’inici de curs les sortides o
activitats previstes en la seva programació, de manera que totes elles són valorades i aprovades pel Consell
Escolar. Seria molt llarg enumerar totes aquestes activitats complementàries, però van des de visites a museus,
al Parlament o a altres llocs d’interès científic o humanístic, fins a cursos de natació per a alumnes de 1r
d’ESO, participació en concursos o en representacions teatrals, viatge de finals d’estudis de batxillerat i
CFGM, etc.
Un altre aspecte important per aconseguir el nostres objectius són les infrastructures que disposa el centre. En
relació a les noves tecnologies, cal destacar el cablatge integral de tot el centre i el sistema de connexió a
internet “wireless” (per ones de radiofreqüència), a més de la instal·lació de canons de projecció a totes les
aules i pantalles digitals a les aules d’eso. En quant als espais, a més de les 21 aules i els diferents despatxos,
el centre disposa de les següents aules especialitzades: 5 aules d’Informàtica mòbils, 2 laboratoris de Física i
Química, 2 de Ciències Naturals, 1 d’Idiomes, 2 tallers de Tecnologia , 1 aula de Dibuix, 1 de Música, 1
Biblioteca, 1 Gimnàs amb vestuaris, 2 pistes poliesportives i 2 hivernacles. Cal remarcar també que el centre
compte amb un ampli pati amb uns cent arbres de diferents espècies.
Col·laborem amb l’Ajuntament de Salt per a la millora de la cohesió social en el territori en la família
professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, en projectes del Pla d’Entorn i en activitats puntuals
com en la diada de Sant Jordi. El contacte amb l’empresa esdevindrà fonamental per a la millora dels
aprenentatges dels nostres estudiants, així com per al desenvolupament professional dels professors i
professores del centre. La formació professional en modalitat DUAL s’iniciarà el curs 2017-2018 amb la
família de Jardineria i Floristeria. Aquesta modalitat ens ha de permetre treballar en contacte directe amb les
empreses del territori oferint un servei que millori l’aprenentatge dels estudiants, actualitzi la formació del
professorat i faciliti la transició escola-empresa dels estudiants.
Els alumnes provenen de diverses procedències del territori, segons les famílies professionals i els cicles
formatius que cursen. Pel que fa als cicles que es troben en pocs instituts tenim alumnes de tot el territori, fet
que no succeeix en els estudis de l’ESO i Batxillerat amb una oferta més centralitzada.
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No podem acabar aquesta breu presentació sense referir-nos a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
(AMPA), molt activa i amb gran esperit de col·laboració. Gràcies a ella, el centre disposa d’altres recursos
humans a part dels propis:
Servei de psicologia i psicopedagogia . A més dels professors especialistes, comptem amb els serveis d’una
psicòloga que, a part de que col·laborar en la programació de les tutories, atén els alumnes amb problemes
d’estudis, emocionals o d’orientació professional. A bandad’això, imparteix cursets de tècniques d’estudi i de
relaxació, especialment dirigits als alumnes de Batxillerat.
Servei de Biblioteca. Els 40 anys d’antiguitat del centre permet parlar d’un espai amb més de 8.000 volums i
tots ells classificats amb sistema informàtic. La Biblioteca roman oberta de dilluns a divendres de 16h a 18h,
amb una bibliotecària, ordinadors i accés gratuït a internet

2.

PRINCIPIS RECTORS

Hem d’adaptar-nos, com a centre públic que som, a les lleis, decrets i reglaments que estableix l’administració
pública: Declaració Universal dels Drets Humans, Constitució Espanyola, l’Estatut de Catalunya i les lleis i
decrets que el Departament d’Ensenyament te relacionades en la seva pàgina web:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/normativa-educacio/
Els principis rectors descrits en la Llei12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) són:
a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l'Estatut i la resta de legislació vigent.
b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d'una societat democràtica: la llibertat personal, la
responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
c) La universalitat i l'equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats i la integració de tots els col·lectius,
basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.
d) El respecte de la llibertat d'ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat d'elecció entre
centres públics o centres altres que els creats pels poders públics, la llibertat de càtedra del professorat
i la llibertat de consciència dels alumnes.
e) El pluralisme.
f) La inclusió escolar i la cohesió social.
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g) La qualitat de l'educació, que possibilita l'assoliment de les competències bàsiques i la consecució de
l'excel·lència, en un context d'equitat.
h) El conreu del coneixement de Catalunya i l'arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la
convivència.
i)

El respecte i el coneixement del propi cos.

j)

El foment de la pau i el respecte dels drets humans.

k)

El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels recursos naturals
i del paisatge.

l)

El foment de l'emprenedoria.

m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
n) L'afavoriment de l'educació més enllà de l'escola.
o) L'educació al llarg de la vida.
p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral que vagi
d'acord amb llurs conviccions.
q) L'exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.
El nostre projecte educatiu, a més a més, compleix que:
•

És un projecte de centre: fruit del consens i convergència de totes les opinions i posicions dels
diferents membres de la comunitat escolar.

•

Ha estat elaborat en equip: liderat per el director i amb la participació de tots els membres de la
comunitat escolar.

•

Serveix de punt de referència en l’elaboració d’altres documents que desenvolupen el procés
d’ensenyament aprenentatge del centre.

•

És un document propi, singular del nostre centre, emmarcat en el nostre context específic i que
determina el seu plantejament, contingut i desenvolupament.

•

És un projecte, no és quelcom acabat i definitiu, sinó que s’anirà modificant, en relació amb noves
necessitats o canvis en el seu context.
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3.

OBJECTIUS GENERALS DE CENTRE

L’INS Salvador Espriu es proposa continuar essent un centre de referència en la formació de tots els ciutadans
de municipi i assolir la seva plena confiança en aquesta tasca. Per aconseguir-ho, vol contribuir de manera
eficient al progrés social dels seus alumnes i del municipi i, a la vegada, a la convivència i a la cohesió social.
Per tal d’assolir aquestes fites, el centre vol potenciar:

4.

•

La participació de tots els membres de la comunitat educativa en el funcionament del centre.

•

Una bona relació de convivència entre tots els membres de la comunitat educativa.

•

Una gestió econòmica clara i transparent.

•

Elaboració d’un projecte lingüístic per tal d’apropar la nostra cultura als alumnes d’origen immigrant.

•

La convivència democràtica i participativa entre tots els membres de la comunitat educativa.

IDENTITAT I CARÀCTER PROPI

– Qui som?
L’INS Salvador Espriu és un centre públic que vol desenvolupar una acció educativa de qualitat al servei de la
cultura. En aquest marc, el centre advoca per un procés educatiu integral destinat a afavorir les capacitats i
aptituds de cada alumne en tots els ordres; així mateix, treballa per aconseguir un clima de satisfacció entre els
professionals que s’hi dediquen i la confiança i corresponsabilitat de les famílies en l’acció educativa.
El nostre centre es va inaugurar l’any 1976 com a Institut de Batxillerat. Al llarg de 20 anys va estar educant
alumnes que majoritàriament tenien com a objectiu els estudis universitaris. Les noves lleis educatives van
canviar aquest tipus d’alumnat, però el nostre centre sempre ha mantingut aquest interès especial per una
formació que capaciti els nostres alumnes per al seu ingrés a la Universitat i CFGS

– El nostre municipi
L’INS Salvador Espriu es troba ubicat al poble de Salt (Gironès),a 4 quilòmetres de la ciutat de Girona. El
1974 fou incorporat al municipi de Girona, malgrat les protestes dels seus habitants, i tornà a recuperar la
independència cinc anys més tard, el 1979. El canvi més transcendental que experimenta Salt es comença a
desplegar a partir de la dècada dels anys 60, arran de la saturació urbanística del municipi de Girona i de
l’onada migratòria de multitud de persones que vivien en unes condicions de vida molt precàries dintre la
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mateixa perifèria gironina. Els 7.000 i escaig saltencs de l’any 1960 es converteixen en 11.477 el 1970.
Aquest creixement demogràfic va anar acompanyat d’un gran creixement urbanístic que facilitava
enormement l’especulació del sòl i que posava les condicions objectives adequades per estimular l’aparició
d’ambients de caràcter suburbial i marginal.
Han passat els anys, i l’impacte d’aquella primera onada migratòria que arribava a les nostres comarques i als
nostres municipis amb un projecte de vida nou i esperançador que topava, a vegades, amb una realitat cultural
diferent, poc a poc s’ha pogut normalitzar i s’han assolit uns nivells de convivència acceptables en la majoria
de casos. Tanmateix, des de finals del segle XX, Salt ha sofert una altra onada migratòria que ha portat la
diversitat cultural a la vila, amb els seus avantatges i els seus inconvenients.

– El nostre alumnat
El nostre centre acull alumnat molt divers, tant pel que fa a la seva situació socio-econòmica com per la seva
procedència geogràfica i cultural. A hores d’ara (en data de 2017) la demanda de places escolars per part
d’alumnes procedents de diversos països,especialment del Marroc, Àfrica subsahariana i de l’Amèrica del sud
i central ha augmentat considerablement. Això ha comportat que les sol·licituds de matrícula per a l’Educació
Secundària Obligatòria per part d’alumnes de procedència forana siguin de fins un 95 per cent. Aquest fet
representa una gran motivació per al professorat del centre per a trobar noves vies d’integració i formació tant
dels nostres alumnes com de les famílies.
La consciència social i ecològica és un dels principals referents per a l’acció educativa en el nostre institut,
prova d’això és la implicació mostrada durant molts anys per a la col·laboració amb agents socials de l’entorn:
amb l’Ajuntament de Salt (Pla d’Entorn) i entitats sense ànim de lucre (Càritas, Banc d’aliments,..) donant
suport a la millora de la qualitat de vida de les persones que més ho necessiten. Per altra banda, caminem cap
a una escola sostenible, una escola a on la consciència ecològica sigui una prioritat en el dia a dia com per
exemple en la reducció de fotocòpies, ús de les TIC per a distribuir documentació o en contenidors per a
diferents tipus de deixalles; per a això l’equip de l’escola verda està orientada a consolidar el certificat
d’Escola Verda de la Generalitat de Catalunya, i així transmetre a tots els estudiants els valors que això
comporta. El centre afavorirà els valors de respecte pel medi i de conscienciació dels deures del ciutadà.
L’exclusió social és un dels problemes amb els que actualment més persones s’estan enfrontant actualment, i
el nostre institut és sensible a aquesta situació. Per a això, col·laborem en totes les campanyes que se’ns
demana col·laboració essent proactius en altres ocasions i sent nosaltres qui oferíem la col·laboració, com en
projectes d’aprenentatge-servei. En aquest sentit, el centre s’esforçarà a incorporar les persones d’altres
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cultures a la nostra societat, i evitarà consolidar de forma permanent la seva condició d’immigrants, tot
afavorint l’ús del català com a llengua vehicular .

– Caràcter Propi
MISSIÓ: Som un centre públic i laic, d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, obert i integrador, que
proporciona una educació de qualitat, en un entorn pedagògic innovador i col·laboratiu, esenvolupant la
cultura de la pau i l’esforç.
VISIÓ: Volem ser un centre capaç de:
•

Conformar una comunitat educativa de qualitat que sigui capaç d’articular dues exigències: educació i
aprenentatge.

•

Preparar persones per a contribuir a la millora de la societat a partir de la capacitació en actituds,
valors, coneixements i habilitats dels nostres alumnes, en l'exercici de la llibertat, la creativitat, la
responsabilitat, la democràcia i el respecte cap a un mateix, cap als altres i cap a l'entorn.

•

Formar ciutadans autònoms i emprenedors, d’esperit crític, responsables i compromesos amb el món
en el que vivim.

VALORS:
•

Defensar com a valors bàsics els principis de democràcia, igualtat d’oportunitats, equitat, pluralisme i
respecte a les persones. Adopta un marc de convivència aconfessional basat en una actitud oberta i de
tolerància que exclou el proselitisme, l’adoctrinament i el sectarisme. Aquesta actitud d’atenció
positiva a totes les tradicions culturals i humanes, té com a marge el respecte a la convenció civil
majoritària i als drets humans. Així mateix, el centre considera un deure propi la promoció dels valors
de la pau, la solidaritat entre els pobles, la cooperació internacional i el coneixement mutu entre
països i cultures. En el marc d’aquests valors, el centre evitarà qualsevol discriminació per raó de
raça, sexe, llengua, religió, origen o condició social.

•

Defensar La innovació com eina de progrés i millora.

•

Defensar l’educació integral com a mètode de formació dels alumnes dins d’una comunitat
democràtica i participativa.

•

Defensar el treball d’atenció a la diversitat.
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•

Defensar la participació responsable i positiva.

•

Defensar la valoració i el reconeixement de les persones i els seus projectes.

•

Defensar el foment de la cultura de l’esforç i el treball ben fet.

•

Defensar la correcta comunicació entre els diferents membres de la comunitat educativa.

•

Defensar el diàleg per a la resolució de conflictes.

•

Defensar la corresponsabilitat de les famílies.

L’Institut Salvador Espriu que volem, ha de ser:
•

Una escola pública capaç d'atreure i formar bons estudiants iconvertir-se en la seva opció preferible.

•

Una escola amb uns ensenyaments consolidats de qualitat, amb una política definida d'excel·lència en
determinades línies, de desenvolupament d'àrees estratègiques.

•

Una escola amb una programació curricular de qualitat vinculada a les necessitats i demandes de la
societat, i generadora de noves possibilitats.

•

Una organització amb una gestió transparent, eficaç i orientada al servei dels usuaris.

•

Una organització amb sistemes d'informació i comunicació efectius.

•

Una organització plural, diversa i compromesa amb l'educació democràtica dels ciutadans que
representi un lloc de convivència positiva.

•

Una organització ben equipada, amb infraestructures docents dignes.

•

Una organització emprenedora, amb rendibilitat social.

•

Una organització on existeixin diferents canals de comunicació per a tota la comunitat educativa.

5.

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

L'INS SALVADOR ESPRIU és un centre que pertany i és finançat pel Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, en el qual s’hi imparteixen els estudis següents:
•

ESO
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•

Batxillerat en les modalitats: Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Tecnologia

•

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

•

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Jardineria i Floristeria

En l’ESO i en Batxillerat es segueix un horari continuat de matí. Pel que fa als Cicles Formatiu es treballa
també en horari intensiu però els grups de primer ho fan al matí i les de segon a la tarda per facilitar la
realització de la FCT durant el curs escolar.
L’horari de l’Institut és de 8:15h a 15:00h (intensiu de matí , ESO), és de 8:15h a 15:15h (intensiu de matí ,
Batxillerat i CFGM)i de 15:30 h a 19:50h (intensiu de tarda, CFGM). L’institut està obert des de les 8:00 h del
matí fins a les 20:00h de la nit.

– Professorat
El professorat de l’ Institut pertany als cossos de: Catedràtics de Secundària, Professors de Secundària,
Professors Tècnics i Professors especialistes.
La plantilla de professorat és variable, segons les necessitats de cada curs. Participa en tasques comunes del
centre com ara tutories, guàrdies, reunions d'equips docents, reunions de departaments, claustres,.... Els drets i
deures del professorat resten reflectits en les Normes d'Organització i Funcionament del centre. Tots els
professors, en l'exercici dels seus drets i deures, cooperen en el manteniment del bon clima de convivència en
el centre, i exigeix a l'alumnat el compliment de les normes establertes. Els professors desenvolupen la seva
activitat, fomenten la participació activa dels alumnes, posant l'accent en els hàbits i tècniques d'estudi, vetllen
per l'ús correcte de les instal·lacions i recursos del centre, fomenten un clima de treball i d'estudi entre els
alumnes, promouen el diàleg i respecte entre tots, i valoren el treball dels alumnes mitjançant l'aplicació dels
criteris establerts en els Projectes Curriculars del centre i en les programacions didàctiques. El professorat de
l'Institut posseeix un elevat nivell de qualificació científica i tècnica i pedagògica per impartir els mòduls que
tenen atribuïts.

– Personal d’administració i serveis
La plantilla de personal d’administració i serveis compta amb dos auxiliars administratius, tres subalterns.

– Alumnes
En l’actualitat tenim 5 escoles de Primària adscrites: Escola Silvestre Santaló, Escola El Pla, Escola El Gegant
del Rec, Escola les Deveses i Escola Les Arrels.
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Els alumnes té un tutor assignat i una hora de tutoria (ESO, Batxillerat) en el seu horari lectiu. A través del
tutor els alumnes poden proposar i suggerir diverses qüestions referents al desenvolupament acadèmic,
l'organització, així com la resolució d'aquells conflictes que puguin sorgir.
Cada grup classe, tria democràticament a principi de curs un delegat i un sotsdelegat, les funcions dels quals
restaran reflectides en les Normes d'Organització i Funcionament del centre (NOFC). Una vegada al trimestre,
com a mínim, el delegat i el sotsdelegat de cada grup-classe es reunirà amb la direcció , per a tractar sobre la
marxa general del grup, conflictes que hi puguin haver, etc.
L'alumnat compta amb quatre representants en el Consell Escolar que, juntament amb els delegats i
sotsdelegats dels grups-classe constitueixen la Junta de Delegats. Les seves funcions es recullen en les NOFC
i en la normativa que resulti d'aplicació. Els drets i deures dels alumnes del centre estan especificats en les
NOFC.
Un altre tret que cal tenir en consideració a l’hora de descriure les característiques del centre: la presència
d’alumnes de la escola de la Maçana, des de fa anys, amb discapacitats auditives, per la qual cosa disposem de
logopedes especialitzades. També es té especial sensibilitat amb els alumnes que tenen diversitat funcional o
trastorns d’aprenentatge.
El Centre vetllarà per posar a l’abast de l’alumnat i del professorat implicat els recursos necessaris per garantir
l’atenció adequada a l’alumnat que presenti necessitats educatives especials. Dins de les seves possibilitats,
orientarà els alumnes i les famílies sobre l’elecció de les sortides professionals més adients.

– La participació de les famílies
La participació dels pares i mares d’alumnes a l’AMPA és bastant reduïda, també ho és la participació en els
processos electorals per nomenar els seus representants al Consell Escolar, tot tenint en compte el nombre
d’alumnes matriculats al centre.
A vegades es troba a faltar la implicació dels molts pares en l’educació i el seguiment acadèmic de llurs fills.

– Altres activitats i projectes
•

L'Institut és un centre autoritzat per validar l‘experiència professional i formació professional no
reglada, d’acord amb les mesures flexibilitzadores del Departament d’Ensenyament

•

Fomentar la participació en projectes de mobilitat a nivell internacional (Erasmus)

•

Fomentar la participació en projectes de cohesió social ( Con-Arte, APS )
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•

Fomentar la participació en projectes d’aprenentatges d’idiomes estrangers ( GEP, auxiliar de
conversa)

•

Fomentar la participació en projectes de millora de la consciència ambiental ( Escola Verda ).

•

Fomentar la participació en projectes d’integració social ( teatre en diversos idiomes,...)

•

Fomentar la participació en les xarxes dels Projectes de Qualitat i de Millora Contínua i
d’Excel·lència.

6.

PLANTEJAMENTS EDUCATIUS

Les prioritats a l’Institut Salvador Espriu estan orientades a la consecució de la millora contínua de la tasca
educativa, partint dels requisits dels alumnes i de la satisfacció dels mateixos alumnes i els seus pares, mares i
tutors legals. Aquest enfocament suposa una revisió continua tant de prioritats com d’objectius educatius
assumint com a eixos vertebradors que es defineixen a continuació:
I. Entenem l'educació com un procés integral en el qual es potencien els aspectes intel·lectuals, morals,
culturals, socials i psicomotrius de l'alumnat.
Pretenem fomentar en l'alumnat:
1.- Els valors propis de l'individu i els principis d'una societat democràtica. És a dir, el respecte a un
mateix i als altres, a la diversitat ètnica, cultural, ideològica i religiosa.
Dissenyar activitats que promoguin la tolerància i l'eliminació d'actituds discriminatòries.
Donar a conèixer les diferents realitats del món.
Promoure l'educació ambiental, l'educació per a la salut i per a la pau.
Afavorir el coneixement de les cultures d'altres països mitjançant el treball de forma positiva i
enriquidora de la diversitat que hi ha al centre, els intercanvis, viatges, sortides culturals, etc.
2.- La capacitat crítica i l'actitud dialogant com a preparació per a l'exercici responsable de la llibertat.
Afavorir els debats, taules rodones, etc. per aprendre a escoltar i respectar l'opinió dels altres.
Promoure les activitats en grup per a desenvolupar la capacitat d'escoltar i entendre els
companys.
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Desenvolupar la capacitat de reflexió crítica pel que fa a les opinions alienes.
Desenvolupar en l'alumnat l'assoliment d'una maduresa que els permeti tenir un criteri propi.
3.- La col·laboració dels alumnes entre ells, envers el professorat, el PAS i els òrgans de gestió del
centre.
Potenciar totes les tasques que impliquin un treball en equip emmarcat en el sentit de la
responsabilitat, participació, col·laboració, altruïsme i generositat (grups de treball, de
laboratori, investigació, teatre, periodisme, oci, esports, etc.)
Estimular la confiança i el respecte mutu entre l'alumnat, professorat i PAS mitjançant el
diàleg, tracte personal individualitzat i col·lectiu.
Promoure la funció dels delegats i altres representant dels alumnes/as com a veritables
portaveus de les propostes i inquietuds dels seus companys i companyes.
4.- L'esperit solidari amb el país, amb Europa i amb el món.
A partir d'un aprofundiment del coneixement de les necessitats i possibilitats del país,
d'Europa, del món, s'activarà l'organització i participació en campanyes d'ajut, cooperació i
divulgació.
II. Creiem que és una obligació del centre i un dret dels alumnes el fet que l'ensenyament sigui impartit en una
certa línia metodològica, respectant les peculiaritats didàctiques pròpies de cada matèria. Pretenem, amb una
ràtio adequada:
1.- Valorar la participació de l'alumnat en totes les tasques d'aprenentatge i capacitar els alumnes per a
poder treballar individualment i en equip.
Conscienciar l'alumne/a de la importància del seu paper en el ritme d'aprenentatge com un
element actiu, fomentant el treball en equip com un mitjà valuós per a la seva integració i
formació.
Estimular l'alumne/a a vetllar pel bon funcionament del grup-classe, pel manteniment del
material del qual disposa, potenciant la seva responsabilitat en el procés educatiu.
Potenciar la col·laboració de l’alumnat a l'hora de dissenyar les activitats culturals que
complementin la seva formació.
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2.- Orientar la tasca escolar des d'una perspectiva de futur; és a dir, preparar els i les alumnes per
accedir i adaptar-se al món cultural, social i professional.
Facilitar la informació adient per una adequada orientació futura als camps cultural,
professional i social.
Elaborar el material necessari per accedir a aquest món canviant.
Posar a l'abast de l'alumnat aquesta informació i els mitjans corresponents per adaptar-se a un
entorn determinat.
Aconseguir que l'alumnat arribi a assumir noves situacions socials.
3.- Donar importància a l'adquisició tant de tècniques i continguts bàsics com d'hàbits d'estudi i
treball.
Desenvolupar les tècniques de comprensió i expressió de missatges orals i escrits.
Treballar la lectura crítica i raonada de textos científics i literaris.
Promoure l'anàlisi crítica dels missatges audiovisuals del món actual.
Assolir raonadament els continguts bàsics operatius mitjançant tècniques i habilitats
integradores.
4.- Fomentar en l'alumnat la curiositat i la investigació, l'actitud crítica i la creativitat.
Despertar en l'alumne/a la inquietud i la reflexió per l'entorn físic i humà proper i universal.
Potenciar el treball de recerca en els continguts de les diverses etapes de l'ensenyament.
Mostrar una actitud respectuosa comprensiva, oberta, crítica, lògica i empàtica envers les
obres pròpies i dels altres.
Estimular la creació i investigació plàstica, literària, audiovisual i científica.
5.- Afavorir la coordinació dels elements bàsics de l'aprenentatge; entenent com a coordinació: definir
i concretar les activitats a realitzar; establir responsabilitats; implicar tothom en la realització de
tasques; establir els recursos materials, econòmics i organitzatius.
Facilitar la coordinació i el treball en equip dels professors d'un mateix grup, nivell, àrea i
cicle.
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Fomentar la interacció entre diferents àrees per a permetre la interrelació de coneixements.
Unificar els criteris d'avaluació i recuperació i les funcions de tutoria i orientació mitjançant
la realització de programacions didàctiques coordinades.
Afavorir la coordinació de les estratègies metodològiques tot fent-les congruents i
complementàries.
6.- Possibilitar entre els professors un coneixement i una concepció de l’escola com un tot.
Entendre el centre com una organització en què les actuacions de cadascun dels seus elements
s’han de conèixer i complementar.
Propiciar que el professor/a pugui plantejar-se objectius atractius i no rutinaris.
Treballar en equip, per fer plantejaments a mitjà i llarg termini de forma coordinada amb
altres companys.
III. El català és la llengua vehicular del nostre centre. Això queda reflectit en el Projecte Lingüístic.
1. El centre es compromet al fet que la llengua que s’utilitzi en l’àmbit de la gestió i de la
comunicació interna i de projecció externa sigui la catalana.
2. La llengua vehicular, de l’ensenyament i de l’aprenentatge en l’àmbit escolar serà la llengua
catalana, llevat de les matèries d’idiomes estrangers i de la llengua castellana.
3. El centre manifesta que l’ús de la pròpia llengua, en l’àmbit de les relacions socials i de
convivència al centre, és un dret reconegut a tots els membres de la comunitat escolar.
4. El Projecte Lingüístic ha de recollir els aspectes relatius a l’ensenyament i l’ús de les llengües al
centre:
El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i de l’aprenentatge.
El procés de d'ensenyament-aprenentatge de la llengua castellana.
Les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres.
Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament-aprenentatge de les
llengües a la realitat del centre, globalment i individualment considerada.
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El domini, en el batxillerat, de les llengües catalana i castellana que permeti als alumnes
expressar-se amb propietat en un llenguatge culte i utilitzar amb correcció i autonomia els
termes específics de les diferents àrees i matèries que té la seva modalitat de batxillerat.
L’alumnat ha de saber emprar correctament l’expressió oral i per escrit ambdues llengües.
L'establiment d'estratègies curriculars i metodològiques perquè els alumnes, en acabar el
batxillerat sàpiguen expressar-se amb certa fluïdesa i correcció en una llengua estrangera.
Preferentment l’anglès. El centre també oferirà com a segona el francès.
IV. Projecte d’immersió lingüística en anglès: el centre aposta per l’aprenentatge actiu de l’anglès en tots els
cursos. El centre procurarà potenciar, en la mesura que sigui possible, sobretot, en la formació professional la
utilització de la llengua anglesa com a tercera llengua vehicular.
V. La preocupació per l’entorn és una constant al llarg del currículum implicant a tots els estaments del centre
promovent el treball en equip per portar a terme activitats d’educació ambiental.
Difusió/informació de les actuacions d’Educació Ambiental que es porten a terme a l’escola.
Fer recollida selectiva del residus de paper, d’envasos i rebuig als diferents espais de l’escola.
Seguir un política de reducció de la quantitat residus que produïm en el centre
VI. El centre es compromet a organitzar un seguit de mesures d’atenció a la diversitat que es desenvolupin a
cada etapa. Així mateix en les programacions dels departaments didàctics s’han de concretar els elements
curriculars de les àrees o matèries que imparteixen, realitzant l’adequació, organització i seqüència dels
elements prescriptius del currículum per a respondre a les necessitats educatives de l’alumnat del centre.
Per a això, els departaments didàctics, hauran de determinar:
1.- Els diversos graus d’adquisició de les capacitats expressades en els objectius generals de l’àrea o
matèria.
2.- Els continguts bàsics per a aconseguir un desenvolupament adequat dels objectius de l’àrea o
matèria.
3.- Els continguts complementaris, d’ampliació o de reforç, per a l’alumnat que els necessiti.
4.- Activitats i metodologies diferents per al desenvolupament d’un mateix contingut, en funció del
seu grau de dificultat, i, en coherència amb aquelles, els criteris i els instruments d’avaluació més
adequats .
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5.- Emprar l'avaluació com a mitjà per a la individualització de l'ensenyament, el qual caldrà que sigui
flexible per tal d'ajustar-se progressivament a la diversitat.
VII. El centre es manifesta aconfessional, per respondre als principis de respecte i de pluralisme ideològic de
la societat que l’envolta. Per aquest fet, tota persona que treballi o estudiï al centre ha d’abstenir-se de fer
propaganda religiosa dins el marc escolar.
VIII Potenciar la formació pràctica en centres de treball (FCT) i reforçar la col·laboració del centre amb el
sector empresarial i institucional
1. Treballar per la implicació de les empreses i institucions en el procés d’aprenentatge del nostre
alumnat a través de l’organització i seguiment acurat de les pràctiques en empreses i de l’intercanvi
d’experiències que apropin el món laboral i tècnic al nostre alumnat i el món docent i educatiu a les
empreses i institucions.
2. Potenciar la Formació Pràctica en Centres de Treball, assessorant i donant suport permanentment
als tutors i altres professors que estiguin implicats en el desenvolupament i seguiment d'aquest
mòdul.
3. Seleccionar i assignar empreses col·labores d'FCT conforme a criteris establerts de forma
consensuada pels equips docents.
4. Seguiment periòdic de les fitxes d'activitats formatives-productives del currículum amb les
empreses i institucions corresponent.
5. Analitzar el seu grau de satisfacció amb la qualificació i preparació del nostre alumnat, el seu
comportament a l'empresa així com per a donar a conèixer el nostre centre i instal·lacions.
6. Analitzar amb periodicitat anual la inserció laboral dels nostres titulats d'FP.
7. Fomentar la col·laboració en el desenvolupament d'accions formatives amb les nostres empreses
d'FPCT o altres organitzacions productives o entitats, que redundin en benefici de la qualificació i la
inserció professional del nostre alumnat i contribuir, en la mesura de les nostres possibilitats, a la
integració de les diferents ofertes formatives d'FP.
8. Establir relacions fructíferes i duradores amb organitzacions empresarials, associacions i empreses
d'FPCT, que ens permetin projectar una imatge de Centre innovador i de millora contínua en la
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Formació Professional Específica que impartim, per a així contribuir a millorar la formació i la
inserció laboral del nostre alumnat.
9. Identificar els grups d'interès i establir contacte amb aquelles organitzacions, empreses, entitats i/o
associacions la col·laboració de les quals pot ser enriquidora i fructífera per a la formació del nostre
alumnat i la millora dels nostres ensenyaments.
IX Les noves tecnologies. El centre encoratjarà les actituds positives cap a l’ús racional de les noves
tecnologies, la presència de les quals constitueix un tret definitori en la trajectòria de l’Institut, tot això amb
l’objectiu d’afavorir els coneixements i les destreses que requereix la incorporació de l’alumnat al món
laboral.
Cal continuar apostant per la tecnologia multimèdia per a la millora de l’eficàcia en l’aprenentatge.
El Centre tindrà present els següents objectius:
Programar cursos d’actualització tecnològica en col·laboració amb empreses i institucions.
Invertir, d'acord amb les possibilitats pressupostàries, en aquells camps tecnològics que requereixin
actualització
X El compromís del centre amb la formació permanent del professorat. El centre considera que la formació
permanent del professorat es consubstancial a la tasca docent i, per aquest motiu, a fi de contribuir a una
millora de la pràctica pedagògica, és un dret i un deure dels professors. La formació permanent ha de permetre
la reactualització constant, la qual permet al professorat assolir els objectius generals i específics derivats de la
seva activitat educadora, amb la finalitat que els alumnes puguin captar, elaborar i entendre els coneixements
adients.
Per facilitar que es pugui dur a terme l’actualització del professorat, el centre col·labora amb diverses
institucions formatives per tal que bona part de la formació permanent es pugui fer en el nostre propi centre,
donades les seves dotacions d’equipament docent, instal·lacions, tallers, etc., o per detectar necessitats
formatives. S’establirà per a cada curs escolar un Pla de formació del professorat.
XI Orientació escolar i professional. Considerada les peticions dels alumnes i ciutadans que sol·liciten,
conèixer les possibles alternatives de formació, els requisits necessaris per accedir a determinats estudis o les
validacions de les seves experiències professionals, d’acord amb els seus interessos, aptituds, aspiracions i
necessitats, l’Institut ha de donar cobertura, a mesures de les seves possibilitats, per tal :
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d’informar a la ciutadania en general sobre aspectes diversos de la formació professional específica,
proves no escolaritzades, proves d’accés a cicles, característiques de les proves, característiques dels
cicles formatius, formació ocupacional, informació diversa sobre el sistema educatiu, etc., de
concertar visites guiades a grups de 4t d’ESO, acompanyats pels seus professors tutors per tal
d’explicar les opcions després de l’ESO i perquè coneguin “in situ” els tallers i les tasques que fan els
alumnes d’un centre d’FP dins del seu procés d’aprenentatge i els perfils professionals i les
característiques més rellevants de les activitats que desenvolupen, de conèixer les característiques i
opcions dels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) adreçats als alumnes que no
superin l’ESO, d'assessorar, avaluar, validar o acreditar competències professionals adquirides
mitjançant l'experiència professional, o per una formació no formal, d'acord amb la normativa
reguladora del departament d'Ensenyament.
XII Institut públic amb vocació europea. A Catalunya hi ha una convivència democràtica oberta a Europa i
integrada en la Comunitat. Una Unió Europea formada per pobles amb diferents idiomes que ha caminat fins a
obtenir una unió política i econòmica. L’institut ha de procurar desenvolupar la seva activitat acadèmica tenint
en compte aquest fet, els seus alumnes s’han de sentir realment ciutadans europeus.
S'ha de fomentar el sentit de ciutadà d’una Europa cada vegada més Inter relacionada (professors i alumnes),
amb una única moneda i, on els alumnes, en acabar els seus estudis poden anar a treballar a qualsevol país
membre i, també, en un sentit més universalista, com a ciutadans del món.
Així doncs:
L’Institut afavorirà la participació en la creació de d’un espai obert europeu d’educació i de formació,
en l’àmbit de la mobilitat docent i estudiantil entre països membres.
S’impulsarà la participació de programes europeus adreçats, entre d’altres, als joves estudiants de
batxillerat i de formació professional i a professors d’ensenyament secundari a fi de promocionar el
coneixement dels idiomes dels estats membres i dels coneixements d’altres cultures i societats.
XIII Treballar en la cultura de la prevenció de riscos laborals. Amb la finalitat d'assolir aquest objectiu, es
proposa:
Incidir en la formació de la cultura de prevenció i en els hàbits de seguretat i salut laboral en les
activitats formatives dels alumnes i l'obligació del professorat de fer prevaler, per damunt de
qualsevol altra circumstància, la normativa vigent de prevenció.
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Informar periòdicament tots els membres de la Comunitat Educativa sobre totes aquelles mesures que,
en compliment de la normativa vigent, s'adoptin en matèria de Prevenció de riscos laborals.
Actualitzar, quan sigui necessari, el Pla d’Autoprotecció del centre, donant compliment a la normativa
vigent.
XIV Desenvolupar una gestió econòmica i administrativa eficient basada en criteris de sostenibilitat i respecte
mediambiental. Per a assolir aquest objectiu el centre es proposa:
Mantenir en la mesura de les nostres possibilitats, unes instal·lacions i equipaments actualitzats, a
través d'una curosa política d'adquisicions, manteniment i control, i injectant recursos generats per
l'autonomia de gestió de centres o per la relació amb empreses col·laboradores.
Avançar en la implantació en el centre d'una cultura de cura mediambiental mitjançant l'establiment
de mesures integrals de reciclatge i reutilització de tots els productes de deixalla, així com la retirada
de residus perillosos.
Afavorir un ús racional dels subministraments i promoure una política de compres sostenible, per part
de tots els departaments del centre.
Fomentar en els alumnes, professors i personal no docent l'ús racional dels recursos.

7.

ORGANITZACIÓ

Atenent al principi rector del sistema educatiu de participació de la comunitat educativa, els criteris que
defineixen l’estructura organitzativa de l’Institut deriven de l’assumpció de la participació activa de tots els
estaments de la comunitat educativa, així com els valors de respecte i diàleg en les relacions entre tots els
membres d’aquesta. En aquesta línia, l’exercici de la funció directiva vindrà marcada per aquestes dues
qualitats:
Lideratge pedagògic: Entès com la funció de motivar la comunitat perquè dirigeixi totes les
actuacions cap a aconseguir una millora educativa de l’alumnat a través d’un entorn d’aprenentatge
col·laboratiu, on l’aprenentatge no és confinat només a les aules, sinó que inclou l’entorn més proper,
les famílies, la ciutat i, fins i tot, el món. Així proporcionar a la comunitat educativa l’oportunitat, el
clima i els recursos necessaris per tal d’avançar i anar millorant en el seu procès d’ensenyamentaprenentatge.
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Lideratge distribuït: Dirigir un centre educatiu implica la intervenció de moltes persones, de molts
grups de treball, de coordinació de molts equips de funcionament, de la col.laboració de tota la
comunitat educativa. És per això que entenc que el lideratge ha de ser distribuït, delegant les funcions
i coresponsabilitzant-nos en les decisions sense defugir la responsabilitat última que suposa liderar un
projecte educatiu. El lideratge distribuït és un lideratge que intenta aprofitar el coneixement de
cadascú, transferint-se dels uns als altres segons el moment del procés i les actuacions a dur a terme.

– Òrgans de govern unipersonals
Actualment, els òrgans de govern unipersonals del centre estan formats per: el Director, el Secretari, el Cap
d’Estudi i la coordinadora pedagògica.
El nombre de càrrecs els determina les instruccions d’inici de curs i el decret de plantilles, llevat del director,
el secretari i el cap d'estudis que estan establerts per llei.
El director, en el seu Projecte de Direcció podrà establir un organigrama diferent dels òrgans unipersonals de
direcció addicionals on constarà el nom del càrrec i les seves funcions que seran incorporades en la NOFC.
Les competències dels òrgans unipersonals de govern són les establertes en la Llei d'Educació de Catalunya,
en el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, i en les Normes de Funcionament i
Organització del centre.
El cap d'estudis, substituiran el director en cas d’absència o malaltia, en la forma i termes queestipuli les
Normes de Funcionament i Organització del centre.

– Òrgans col·legiats de participació del centre
Els òrgans col·legiats els constitueixen: El Consell Escolar i El Claustre de Professors.
El Consell escolar de l’Escola està compost per:
el Director de l’Institut, que n’és el president,
el Secretari de l’Institut que actua de secretari del Consell, amb veu i sense vot,
el Cap d’estudis
set professors elegits pel Claustre de professors
un representant del personal d’administració i serveis delcentre,
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un representant de l'Ajuntament.
un representant de l’Associació de pares d’alumnes,
tres representants del sector de pares i mares d’alumnes,
quatre representants del sector d’alumnes
Al si del Consell Escolar de l’Institut, si es creu convenient, hi haurà les següents comissions:
Una Comissió Econòmica, integrada pel director que la presideix, el secretari o l’administrador, dos
professors, un pare d’alumne i un alumne designats pel propi Consell del centre. La Comissió
Econòmica té les competències regulades en el NOFC i aquelles que expressament li delegui el
Consell Escolar, llevat de l’aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre
que no són delegables.
Per majoria absoluta del Consell Escolar podrà variar la composició de les Comissions creades, però
preservant la representació ponderada dels diferents sectors.
Les Normes de Funcionament i Organització de l’Institut pot establir altres comissions específiques
del Consell Escolar. Els components d’aquestes comissions específiques són designats pel Consell
Escolar del Centre entre els seus membres.
El Claustre de professors és l’òrgan propi de participació dels professors en el control i la gestió de l'acció
educativa del centre i té la responsabilitat de planificar, coordinar, informar i, en el seu cas, decidir sobre tots
els aspectes docents del centre.
El Claustre serà presidit pel Director i està integrat per la totalitat dels professors que presten serveis al centre.

– Òrgans de coordinació
Són òrgans de coordinació de l’Institut, els següents:
1. Estructura col·legiada: els departaments didàctics i els de les famílies de formació professional específica
que s’imparteixen a l’Institut.
2. Unipersonals de coordinació:
els caps de departament,
els caps de seminari,
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el coordinador d’activitats
el coordinador de batxillerat,
el coordinador de formació professional,
els coordinador d’informàtica,
el coordinador de prevenció de riscs laborals.
el coordinador de qualitat i millora contínua.
3. En el si de cada departament es coordinen les activitats docents de les àrees i matèries corresponents, es
concreta el currículum i es vetlla per la metodologia i la didàctica de la pràctica educativa.
4. Quan convingui, per racionalització organitzativa, es podran agrupar departaments didàctics, per criteris
d'afinitat i establir seminaris en el si de departaments quan la complexitat d'aquests així ho aconselli, en funció
de la dotació de càrrecs unipersonals de coordinació assignats a l'Institut.
5. Les funcions dels caps departaments, seminari i coordinadors vénen recollides en les NOFC de l'Institut.
6. Correspon al cap de departament la coordinació general de les activitats del departament i la seva
programació i avaluació. A més serà qui convocarà i presidirà les reunions del departament i farà la
programació anual.

– Junta de Caps de departaments
La Junta de Coordinadors i de Caps de Departament està constituïda per la Direcció del centre, tots els caps de
departaments didàctics, caps de departaments de formació professional, caps de
departaments generals, caps de seminaris, i òrgans unipersonals de coordinació quan la temàtica de la reunió
ho requerixi. El director en serà el president. Les seves funcions són:
a. Rebre les orientacions de l’Equip Directiu i trametre-les a cada Departament per al seu estudi i
debat.
b. Canalitzar suggeriments i projectes del departament per tal de proposar-los a l’Equip Directiu, al
mateix temps que actua com a portaveu dels claustrals, agrupats en departaments.
c. Analitzar les conclusions obtingudes sobre determinats projectes nascuts en el si dels Departaments
o de l’Equip Directiu.
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d. Agilitar el tractament d’aquelles iniciatives que hagin de ser objecte d’estudi de tot el Claustre.

– Altres òrgans de participació
La Junta de tutors: formada pels tutors dels grups classe per nivell.
Els equips docents: formada pel conjunt de professors que imparteixen classe a un cicle formatiu o
un nivell.
La Junta de delegats d’alumnes és l’òrgan de representació i de participació de tots els alumnes de
l’Escola del Treball. Està formada pel conjunt de delegats i sotsdelegats dels grup-classe
d’ensenyaments reglats, elegits democràticament.Aquesta Junta tractarà i exposarà els problemes
relatius al curs i grups d’alumnes, les qüestions acadèmiques que afectin els seus interessos, així com
fer propostes d’activitats complementàries i extraescolars, etc. Traslladarà a la Direcció del centre i/o
al Consell Escolar les seves iniciatives o preocupacions.
Comissió d’Atenció a la Diversitat: Hi assisteixen el Cap d’estudis, la coordinadora pedagògica , les
coordinadores de nivell, integradora social i l’EAP. Elaborar els criteris i procediments previstos per a
la realització dels PI. És reuneix un cop per setmana.
Comissió coordinació: Hi assisteixen la coordinadora pedagògica, coordinadors d'ESO, coordinadora
de batxillerat i coordinadora de formació professional. Entre altres funcions, li correspon elaborar la
proposta d'organització de l'orientació educativa i del pla d'acció tutorial. Elaborar la proposta dels
crèdits de síntesi.. Vetllar pel progressiu desplegament del currículum per competències. Cal tenir
present que la comissió, és una taula per al debat metodològic de la tasca docent. Són els membres
d'aquesta comissió qui impulsa, prepara, acorda, revisa i avalua les diferents iniciatives sobre els
diversos projectes, activitats i accions de caire pedagògic.

– TIS (Tècnica d’Integració Social)
El nostre institut disposa de la presència d’una tècnica d’integració social la qual col·labora estretament amb el
Cap d’estudis, la coordinadora pedagògica, els tutors i tutores i els membres de l’EAP per dur a terme un
seguiment personalitzat d’aquells alumnes que tenen un entorn familiar desfavorable o que presenten perfil
d’absentisme o altres problemes que dificulten la seva estada al centre.
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8.

CURRÍCULUM. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA.

Els criteris pedagògics del Projecte educatiu regeixen i orienten l'exercici professional de tot el personal que,
permanentment o ocasionalment, hi treballa. També hi contribueixen el Pla d'acollida, el Pla d’atenció a la
diversitat i el de Formació per tal de facilitar als docents el coneixement del Projecte educatiu i la pertinent
adaptació de llur exercici professional.

– Objectius pedagògics
· Aconseguir una relació satisfactòria entre el professorat i les famílies per millorar el rendiment acadèmic i
fomentar la cohesió social.
· Fomentar la implicació activa de tots en el respecte a l’ordre i a la neteja de les instal·lacions i espais del
centre.
· Estimular l’ús de les noves tecnologies per a una formació de qualitat de l’alumnat i bona gestió de la seva
documentació, així com per a una difusió àgil de la informació.
· Promoure la formació del professorat i els sistemes de coordinació entre ells.
· Establir una adequada coordinació amb els centres de primària, amb els altres centres de secundària i amb la
institució universitària.
· Fomentar la participació del centre en les activitats i els organismes d’àmbit local i el contacte amb els
diferents sectors empresarials de la comarca, especialment els relacionats amb l’oferta d’ensenyaments
professionals del centre.

– ESO
Objectius d’etapa
L'educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar les habilitats i les competències que permetin als
nois i a les noies:
a) Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres, entendre el valor del
diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets humans com a valors bàsics per a una
ciutadania democràtica.
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b) Desenvolupar i consolidar hàbits d'esforç, d'estudi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a
base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat.
c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els
estereotips que suposin discriminació entre homes i dones.
d) Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació amb els altres, i rebutjar
la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre els conflictes
pacíficament.
e) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa
personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
f) Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i d'altres cultures, i
respectar-ne el patrimoni artístic i cultural.
g) Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de la societat
catalana, i progressar en el sentiment de pertinença al país.
h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges complexos en llengua
catalana, en llengua castellana i consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en el
coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura.
i) Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres.
j) Desenvolupar habilitats bàsiques en l'ús de fonts d'informació diverses, especialment en el camp de les
tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb sentit crític.
k) Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s'estructura en diverses disciplines, i
conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els problemes propis de cada àmbit per a la seva
resolució i presa de decisions.
l) Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l'exercici d'activitats professionals i alhora facilitin el pas
del món educatiu al món laboral.
m) Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents manifestacions
artístiques i utilitzar diversos mitjans d'expressió i representació.
n) Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i contribuir a la
seva conservació i millora.
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p) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els
hàbits de salut i incorporar la pràctica de l'activitat física i l'esport a la vida quotidiana per afavorir el
desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva
diversitat
Projecte curricular
1. Currículum ESO
1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

CATALÀ – 3h

CATALÀ – 3h (4h a 2C-D)

CATALÀ – 3h

CATALÀ – 4h

CASTELLÀ – 3h

CASTELLÀ – 3h

MATEMÀTIQUES – 4h

MATEMÀTIQUES – 4h

ANGLÈS – 3h

ANGLÈS – 3h

SOCIALS – 3h

SOCIALS – 3h

CASTELLÀ – 3h
MATEMÀTIQUES – 3h

CASTELLÀ – 3h (4h a 2CD)
MATEMÀTIQUES – 4h
ANGLÈS – 4h

ANGLÈS – 3h
(2h a 2C iD)
SOCIALS – 3h

SOCIALS – 3h

NATURALS – 3h

NATURALS – 3h

C. NATURALS – 2h
ED. FÍSICA – 2h
FÍSICA I QUÍMICA – 2h
RELIG/ Valors étics – 1h
TECNOLOGIA – 2h

TECNOLOGIA – 2h

TECNOLOGIA – 2h
TUTORIA – 1h

ED. FÍSICA – 2h

ED. FÍSICA – 2h

Visual i Plàstica – 2h

PLÀSTICA – 2h

ED. FÍSICA – 2h

3 OPTATIVES – 9h
Física i Química

MÚSICA – 2h
TUTORIA – 1h

TUTORIA – 1h

RELIG. / Valors étics. – 1h
RELIG. / Valors étics. – 1h
Música 2h
MATÈRIES

MATÈRIES

ESPECÍFIQUES (1h
català+1h cast) 2h

ESPECÍFIQUES 2h

Llatí

TUTORIA – 1h

Tecnologia

RELIG. / Valors étics. – 1h

Biologia i Geologia
Informàtica

MATÈRIES
ESPECÍFIQUES 2h

Visual i Plàstica
Música
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Francès

Treball de síntesi

Treball de síntesi

Treball de síntesi

30 hores

30 hores

30 hores

Projecte de recerca
Filosofia
30 hores

2.Per l’assignació de les matèries optatives de 4t, i de 3r els tutors donaran informació i orientaran els seus
alumnes a final de curs.
3. Es necessitarà un mínim de 10 alumnes per a poder realitzar les diferents matèries optatives en tots els
cursos menys en cultura clàssica i llengua estrangera.
4. Només hi podrà haver un màxim de 15 alumnes a la matèria optativa d’informàtica de 4t d’ESO. (Si es
supera aquest nombre, tindran preferència els alumnes amb millors notes a 3r d’ESO)
5. Només hi podrà haver un màxim de 20 alumnes en totes les altres matèries optatives de 4t d’ESO. (Si es
supera aquest nombre, tindran preferència els alumnes amb millors notes a 3r d’ESO)
6. A 2n i 3r curs, els alumnes triaran 2 matèries optatives (una per trimestre).
7. S’ofertarà una 2a llengua estrangera que es cursarà al llarg de tot l’any i 2n,3r i 4t de la ESO.
8. la distribució d’hores de visual i plàstica i de música serà de dues hores setmanals
9. A 3r d’ESO s’impartirà l’optativa d’emprenedoria i cultura clàssica
METODOLOGIA
Un dels objectius del Projecte Educatiu del nostre Centre proposa afavorir la coordinació de les estratègies
metodològiques tot fent-les congruents i complementàries. Creiem que la diversitat metodològica en
l'ensenyament garanteix de manera adequada l'acció educativa. La varietat s'ha de considerar com una de les
vies fonamentals per atendre la diversitat amb l'objectiu de donar resposta als interessos, capacitats i ritmes
d'aprenentatge de tot l’alumnat i d'evitar una educació segregadora i selectiva, i de garantir la igualtat
d'oportunitats.
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Els criteris que seguirem en el disseny d'activitats d'aprenentatge es basen en una concepció constructivista ja
que considerem que aquesta concepció es produeix per la configuració de models mentals propis a partir de
nivells de desenvolupament i coneixements previs.
Per tal d'afavorir la capacitat crítica i l'actitud dialogant, afavorirem debats, taules rodones i totes les activitats
en grup que permetin desenvolupar la capacitat de reflexió crítica, la responsabilitat, la generositat i el
respecte mutu. S'afavoriran les activitats que promoguin la tolerància i les que donin a conèixer les diferents
realitats.
Un altre dels principis i objectius del nostre PEC és donar importància a l'adquisició de tècniques i continguts
bàsics, hàbits d'estudi i treball. Volem desenvolupar tècniques de comprensió i expressió de missatges orals i
escrits, treballant la lectura crítica i raonada de textos i promoure l'anàlisi crítica dels missatges audiovisuals
del món actual.
A més a més destaquem també:
UTILITZACIÓ DE LES TIC: Suport informàtic en l'aprenentatge de totes les matèries. Pissarres
digitals a totes les aules.
PLA LECTOR: L'alumnat de la ESO destinarà 20 minuts diaris a l'hàbit lector.
TEATRE: Una estratègia per tal de millorar la competència lingüística en català del nostre alumnat és
incorporar el teatre a l’ESO. Així doncs, s’oferten matèries optatives anuals de teatre.
ADEQUACIONS CURRICULARS. Als cursos d’Educació Secundària Obligatòria de 1r, 2n i 3r, de
tres línies en fem quatre grups classe, agrupant l’alumnat segons el seu nivell de coneixements i
destreses, cosa que permet atendre, en petits grups, les seves necessitats individuals d’aprenentatge.
Aquest sistema tracta la diversitat intel·lectual i cultural dels nois i noies que ens arriben i fa estimular
alhora el desig de progressar.
A 4t d’ESO tenim tres grups. El grup A i B estan pensats per a aquell alumnat que després de l’ESO
seguirà al batxillerat i continuarà amb estudis universitaris.
L’avaluació i la promoció a l’eso
Cal entendre l'avaluació com un element de formació i orientació a l'alumnat en la qual es valora tot el procés
d'ensenyament-aprenentatge en referència a uns objectius plantejats. L’avaluació és contínua, ja que té per
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objecte constatar els avenços i detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i
prendre les mesures necessàries a fi que l'alumnat pugui continuar amb èxit el seu procés d'aprenentatge.
A principi de curs, s’informa l’alumnat dels objectius, de les modalitats d'avaluació i dels percentatges que
cada apartat aporta a la qualificació global. En l’avaluació, s’utilitzen procediments variats i continuats:
valoració de les activitats diàries, dels deures i treballs, de l'actitud davant l'aprenentatge, proves objectives,
proves globals i de relació, proves creatives, diaris de classe, quaderns de pràctiques, autoavaluació i
avaluació recíproca,...
Sessions d’avaluació al llarg del curs
Avaluació inicial a primer d’ESO : La funció bàsica d’aquesta avaluació és conèixer el nivell d’aprenentatge
de cada alumne/a, detectar a temps possibles dificultats i donar pautes per superar-les.En l’avaluació inicial de
l’alumnat de 1r curs d’ESO es tindrà en compte l’avaluació de les activitats de reforç fetes durant l’estiu per
l’alumnat procedent de 6è de primària. Per tal de comunicar els progressos no tant respecte l’assoliment de
continguts sinó hàbits de treball: assistència a classe, fer els deures, portar el material, mostrar interès,... i
també sobre el desenvolupament interpersonal: relació amb el professorat, relació amb els companys,...
Sessions d’avaluació trimestrals: Es realitza una sessió d’avaluació trimestral per valorar els aprenentatges de
cada alumne/a i fer el seguiment del desenvolupament per part del professorat del procés d’aprenentatge.
Informes d’avaluació: S’envien tres informes d’avaluació trimestrals a les famílies. En aquest hi consten les
notes obtingudes en cada matèria. A més, les famílies reben un resum sobre el nombre de retards, faltes
d’assistència, amonestacions,...
Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors: l’equip docent establirà les mesures de reforç i suport
en la programació del curs següent per aquell alumnat que passi de curs sense haver superat totes les matèries.
Les mesures esmentades poden comportar diferents tipus d’activitats i no han de consistir només en la
realització d’una prova.
Avaluació final ordinària al juny En quant a la promoció, els alumnes i les alumnes passaran al curs següent
quan hagin superat totes les matèries cursades o no tinguin superades dues matèries com a màxim. L’equip
docent pot acordar la superació d’alguna matèria fins a un màxim de dues en conjunt de les dues avaluacions
finals realitzades al llarg d’un curs escolar. La qualificació d’aquestes matèries serà de suficient i s’indicarà a
l’acta d’avaluació amb un asterisc. Cal el vot favorable d’un mínim de dos terços dels membres de l’equip
docent presents a la sessió.
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Obtenció del títol en graduat d’ESO: L’equip docent, considerant la maduresa de l’alumne/a i el seu grau
d’assoliment de les competències bàsiques, així com les seves possibilitats de progrés, pot decidir que un
alumne que té una o dues i, excepcionalment, tres matèries no superades, obtingui el títol. A aquests efectes es
comptabilitzen com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos. Per prendre aquesta
decisió cal el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip docent presents.
Activitats de recuperació durant l’estiu. Els departaments didàctics han d’establir les tasques que corresponen
a les activitats de recuperació amb un enfocament globalitzat en la mesura que sigui possible.
Proves extraordinàries
Les proves extraordinàries s’han de realitzar al mateix centre on l’alumne/a ha completat el curs.
Són totes aquelles activitats d’avaluació (escrites o orals). El seu disseny i elaboració ha de quedar enllestit
abans de finals del mes de juny.
En les proves extraordinàries s’han d’incloure també les d’aquelles matèries de cursos anteriors que l’alumnat
pugui tenir encara pendents.
Avaluació extraordinària al setembre
En el context de l’avaluació contínua, la qualificació final extraordinària ha de ser el resultat global obtingut a
partir de la valoració de tres elements:
- L’evolució de l’alumne/a durant el curs.
- Les activitats de recuperació que s’hagi proposat realitzar al llarg de l’estiu
- Els resultats de la prova extraordinària.
Orientació final de l’etapa
En finalitzar l’escolaritat obligatòria, tant a l’alumnat que acredita com al que no acredita l’etapa, se li lliurarà
un document orientador, el contingut del qual és confidencial i no prescriptiu.
En el cas de l’alumnat que acredita en l’avaluació final de juny, en funció dels resultats generals i de cada una
de les matèries, així com del nivell d’assoliment de les competències bàsiques, i atenent els interessos de
l’alumne/a, els equips docents faran unes recomanacions sobre itineraris formatius posteriors, que tinguin en
compte les capacitats que ha demostrat l’alumne/a al llarg de l’etapa.
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En el cas de l’alumnat que no acredita en el mes de juny, per bé que fins que no tingui lloc l’avaluació final
extraordinària de setembre no es pot lliurar el document orientador, en l’avaluació final ordinària del mes de
juny, els equips docents ja faran aportacions sobre l’orientació a l’alumne/a, per tal de facilitar la tasca del
tutor/a per a l’elaboració del document orientador després de les avaluacions extraordinàries del mes de
setembre.
Si l’alumne/a tampoc no acredita després d’aquesta avaluació extraordinària, el document orientador contindrà
informacions individualitzades sobre les diferents opcions de la formació complementària que hauria de cursar
per poder obtenir el graduat en educació secundària obligatòria o prosseguir la seva formació a través d’altres
ensenyaments o vies formatives, tenint en compte les possibilitats de convalidació o equivalències de les
matèries que tingui superades en l’etapa d’ESO

– BATXILLERAT.
*************** Distribució hores ******************
********+ Criteris dels departament en quan a la superació de les assignatures *****************

CFGM
*************** Distribució hores ******************
********+ Criteris dels departament en quan a la superació de les assignatures *****************
La formació professional es caracteritza per ser una modalitat presencial d’Ensenyament. Això implica una
obligatorietat d’assistència de l’alumnat, a totes les hores previstes per a cadascú dels mòduls professionals
que cursi i a totes les hores previstes del mòdul professional de formació en centres de treball.
L’assistència de l’alumnat és la condició necessària que permet tant l’aplicació de l’avaluació contínua, com
la vigència de la matrícula en el Cicle formatiu.
L’alumnat, en el mateix centre i en un mateix cicle formatiu, podrà cursar un crèdit un màxim de 4 vegades
(en la modalitat presencial).
Podrà presentar-se, en el mateix centre, a les convocatòries d’avaluació i de qualificació d’un mateix crèdit,
computant les ordinàries com les extraordinàries un màxim de 5 vegades
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A l’alumnat que no es presenti a les convocatòries extraordinàries no se li computarà la convocatòria a efectes
de còmput màxim. L’alumne disposarà cada any d’una convocatòria ordinària i una extraordinària. La
presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària.
********** distribució d’hores de primer i segon ***************
Titulació La superació del grau mitjà suposa l'obtenció del certificat de títol de tècnic/a en l'especialitat
corresponent.

9.

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

9.1.Objectius
Objectius 1r i 2 ESO
Introducció de l’alumne als estudis d’ESO.
Integració al centre.
Cohesió del grup-classe.
Coneixement individual de l’alumne.
Fomentar hàbits de treball i estudi.
Sensibilització d’algunes actituds com: solidaritat, convivència, participació, tolerància, etc.
Tallers i sessions per treballar aquests temes.
Participació dels alumnes en les activitats del centre.
Informació de temes que interessen els alumnes: sexualitat, racisme, maltractaments, els
efectes de les drogues, alimentació i higiene, seguretat vial...
Objectius 3 i 4 ESO
Coneixement i integració del grup.
Orientació acadèmica i professional.
Participació en les activitats del centre.
Reforç de les tècniques de treball i estudi.
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Sensibilització envers altres cultures i identitats: “Aprendre a conviure” (tallers i xerrades).
Conductes de risc.
Hàbits alimentaris i d’higiene
OBJECTIUS 1r Batxillerat i 1r de Cicles
Introducció de l’alumne als estudis de postobligatòri.
Integració al centre dels alumnes nous.
Cohesió grup-classe.
Coneixement individual dels alumnes.
Coordinació d’activitats de tècniques d’estudi.
Iniciació de l’orientació professional fent especial referència a les opcions de les PAAU i
CFGS.
Informació sobre el treball de recerca i el Crèdit d’Estada a l’Empresa i la FCT.
Preparació i anàlisi de les avaluacions.
Relació amb els pares a nivell general (reunió informativa) i particular en els casos necessaris.
Sensibilització d’actituds i valors com solidaritat, convivència, participació, etc.
OBJECTIUS 2n Batxillerat i 2n CFGM
Potenciar la participació a les activitats del centre i en l’organització del viatge de fi d’etapa
Treballar l’orientació sobre les diferents sortides professionals com a informació general i
individual.
Donar a conèixer les diferents jornades de Portes Obertes de les Universitats i CFGS i facilitar
la participació dels alumnes.
Ajudar a la presa de decisions sobre les matèries a presentar-se a les PAAU
Seguiment del treball de recerca.
Preparació i anàlisi de les avaluacions.
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Començar a crear hàbits i actituds diferents per tal de facilitar la seva inserció en el món dels
estudis superiors.
Relació amb els pares de manera general (informativa) i particular quan s’escaigui per
iniciativa dels pares, tutor o junta d’avaluació.

9.2.Coordinació de l’acció tutorial
Tots els cursos d’ESO i Batxillerat tenen hora de tutoria dins el seu horari lectiu. L’hora de tutoria amb els
alumnes és una hora lectiva del professor-tutor. Hi ha un equip coordinador de tutories que està format per les
dues coordinadores d’ESO, la Coordinadora de Batxillerat i la coordinadora de Cicles, la Coordinadora
Pedagògica, l’Orientador/a educatiu, la psicòloga i, si convé, per altres components del claustre o bé altres
assessors (EAP, TIS...).
A fi de facilitar les reunions, els tutors de nivell tenen una reunió de coordinació dins el seu horari lectiu.
Coordinació tutorial entre Primària i Secundària:
A finals de maig o principis de juny, la Coordinadora Pedagògica, l’Orientador/a educatiu i l’EAP van a les
escoles de primària del municipi per tal d’entrevistar-se amb els tutors dels alumnes matriculats a 1r d’ESO a
l’institut. Abans, i també durant el període de preinscripció, el centre prepara una guia per als pares d’aquests
alumnes. Aquests pares reben informació dels estudis
que faran els seus fills i si s’escau realitzen una visita per veure les instal·lacions.

10. PLA D’ACOLLIDA DEL PROFESSOR NOUVINGUT
Conscients de la mobilitat , es posa a disposició del professorat novell de l’institut un curs de moodle, i així, a
partir d’un aprenentatge col·laboratiu, i amb la col·laboració de diversos professors del centre fer d’acollida i
acompanyar els nous professionals en el seu desenvolupament professional.

11. AULA ACOLLIDA
L'aula d' acollida és una eina de treball més de la qual disposa el centre per a l'atenció a la diversitat. Aquesta
s'empara en el Pla per a la Llengua i la Cohesió Social del Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya.
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11.1.

Objectius generals:

a. Consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.
b. Fomentar l’educació intercultural, basada en la igualtat,la solidaritat i el respecte ala diversitat de
cultures, en un marc de diàleg i convivència.
c. Promoure i crear les condicions per garantir la igualtat d’oportunitats. L’aula d’ acollida no és
només un espai físic, sinó un marc de referència i un entorn de treball obert dins el centre educatiu que
facilita l’atenció immediata i més adequada de l’alumnat nouvingut i que ajuda el professorat davant
els nous reptes educatius.

11.2.

Objectius específics de l'aula d' acollida :

1.- L’aprenentatge de la llengua catalana nivell A2. Es tracta que els alumnes que assisteixen a l’aula
puguin assolir un nivell bàsic de comprensió i expressió en llengua catalana (oral i escrita) per tal
d’afavorir la incorporació progressiva de l’alumne/a a l’aula ordinària i així poder seguir al nostre
sistema educatiu amb més garanties d’èxit.
2.- Reforç pedagògic. Es tracta que els alumnes desenvolupin capacitats cognitives que van més enllà
de l’ús acadèmic i quotidià de la llengua. A partir de l’avaluació inicial es fa una detecció de
necessitats i un diagnòstic que permet derivar l’alumne cap als diferents recursos pedagògics de què
disposa el centre (professor/a de pedagogia terapèutica, EAP, logopeda...); per tal de potenciar i
fomentar l’adquisició d’aquestes capacitats cognitives a través dels reforços o de suports tant en
llengua com en altres matèries.
3.- Cohesió social. Facilitar el coneixement de l’entorn social i educatiu en el qual els alumnes
s’acaben d’integrar

12. USEE
Les USEE són uns recursos organitzatius d’atenció als alumnes que presenten NEE susceptibles de ser
escolaritzats en centres específics amb la finalitat d’afavorir la seva integració en l’entorn ordinari.
Els alumnes que s’escolaritzin en aquestes unitats, si les seves condicions ho permeten, hauran de participar
en les activitats programades amb caràcter general per a tots els alumnes del centre. També convé que destinin
part del temps a compartir activitats amb el seu grup classe de referència, en activitats prèviament definides i
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amb agrupaments segons necessitats i possibilitats d’atenció. Per dur a terme aquesta integració, els
professionals de la USEE s’hauran de coordinar amb la resta del professorat del centre quan als continguts, les
activitats i els materials que s’elaborin específicament.
És per això que l’adscripció d’aquests alumnes es farà a un dels grups ordinaris en funció dels criteris
educatius que s’apliquin, sigui el nivell d’aprenentatge assolit, sigui el conjunt de necessitats educatives a
satisfer i en menor mesura, la seva edat cronològica.
Per la singularitat del seu procés d’aprenentatge s’hauran de preveure adaptacions i els corresponents
Programes Individualitzats que hauran de ser compartits per totes les persones que tinguin assignada
l’educació d’aquests alumnes. El del tutor del grup classe i el docent de la USEE, que concretarà amb la
col•laboració de l’EAP l’atenció d’aquests alumnes en el marc de la CAD.
L’avaluació d’aquests alumnes es farà a partir de la informació de les àrees aportada a les Comissions
d’Avaluació per part dels professionals que hi han intervingut directament, dels programes Individualitzats i
de l’evolució dels aprenentatges.
Atén un grup molt reduït d’alumnes que, amb professorat (psicopedagogues) molt específic vetlla per cobrir
les necessitats dels alumnes amb NEE amb dictamen acreditat. Intenta desenvolupar no tan sols els aspectes
acadèmics sinó també els socials, d’hàbits i integradors.

13. CLOENDA
El PEC, a més a més d'aquest document que defineix, principalment, els trets d'identitat, la missió, la visió, els
valors, els objectius i l'organització de l'Institut, també comprèn els següents documents
annexos:
1r.- Les Normes de funcionament i d'organització del centre (NOFC)
2n.- El Projecte Curricular del Centre (PCC)
3r.- El Projecte de Director.
4t.- La Programació General Anual.
5è.- El Projecte Lingüístic de Centre.
6è.- El Pla d'Acció Tutorial
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7è.- Cartes de Compromís.
8è.- El Pressupost anual del centre.
9è.- Pla de Formació del professorat.
10è.- La Carta de Serveis del Centre.
11è.- Mapa d'indicadors i de resultats sobre objectius previstos.
Quan es consideri necessari introduir modificacions en el Projecte educatiu, les propostes de modificació
podran fer-se per l'equip directiu, pel claustre, per qualsevol dels altres sectors representats en el Consell
Escolar o per un terç dels membres d'aquest òrgan. Una vegada presentada la proposta, el Director fixarà un
termini de, almenys, un mes per al seu estudi per tots els membres del Consell Escolar. La proposta de
modificació podrà ser aprovada per aquest
Consell en el tercer trimestre del curs i entrarà en vigor al començament del curs següent. Requerirà la majoria
qualificada que especifica la llei.
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