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"El verb que conjuga l’educador és ser-hi. Que és molt més que ser: és ser en un lloc i
en un moment. I al costat d’algú, és clar. Ser en un context, ser en companyia, ser
plegats.
I com que hem vingut aquí a relacionar-nos, l’educació és l’art i ofici sublim
d’aprendre’n mentre s’ensenya i d’ensenyar-ne mentre s’aprèn.
Només sent-hi de veritat, de tot cor, sempre, pots aprendre i ensenyar a ser-hi."
Carles Capdevila
In memoriam
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RELACIÓ AL

PROJECTE

DE

DIRECCIÓ
A 16 de juliol de 2009 es va publicar la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’ Educació (LEC). El 3 de
novembre de 2009 se’n va aprovar el calendari de desplegament, aspecte que va comportar
alguns canvis en l'àmbit d'ensenyament. El marc legal en base al qual es presenta aquest
projecte de direcció és:






Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’ Educació (LEC)
Decret 102/2010, de 3 d’ agost, d’ Autonomia de Centres Educatius.
Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la Direcció dels Centres Educatius

Públics i del Personal Directiu Professional Docent, modificat parcialment pel
DECRET 29/2015, de 3 de març.
Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir
el perfil i la provisió dels llocs de treball docent.

Així doncs, amb la normativa actual, per tal de participar en aquest concurs de mèrits per a la
selecció del director o la directora de centre educatiu, és imprescindible presentar i defensar un
projecte de direcció. L’article 25.1 del Decret 115/2010, de la direcció dels centres públics fa
referència al Projecte de direcció (PdD) i en detalla els continguts: "El projecte de direcció ha
de preveure: ACTUACIONS d’aplicació del projecte educatiu, CONCRECIONS organitzatives i
INDICADORS explícits per a l’avaluació del mandat”.
El Ple de la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès en la sessió ordinària de data 29 de març
de 2017 ha aprovat les bases reguladores del concurs de mèrits del nomenament de director/a
de l'Escola Intermunicipal del Penedès així com la convocatòria del concurs.
D'acord amb les bases reguladores del concurs anunciades al Butlletí Oficial Província Barcelona
del dia 18 de maig de 2017 es presenta davant la Comissió Avaluadora nominada per la
Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès el següent projecte de direcció per l' Institut Escola
Intermunicipal del Penedès de Sant Sadurní d'Anoia amb l’índex exposat a l’inici.
El projecte que presentem està pensat per al període 2017-2021 .
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CENTRE.

IES

ESCOLA

INTERMUNICIPAL

DEL

PENEDÈS (SANT SADURNÍ D’ANOIA)
2.1. PRESENTACIÓ
L'IES Escola Intermunicipal del Penedès de Sant Sadurní d'Anoia és un institut d'educació
secundària amb més de trenta anys d’història. Els seus inicis i la seva trajectòria posterior ens
diuen que ha seguit un camí particular en el context de l'educació pública.
El Centre va néixer l'any 1981 de la voluntat d’uns municipis de la comarca liderats pel de Sant
Sadurní d'Anoia, convençuts que calia cobrir la inexistent oferta educativa pública en l'etapa de
secundària. Una voluntat que va posar de manifest l’interès polític per oferir una educació de
qualitat als seus ciutadans. És des de llavors un centre de la Mancomunitat de Municipis de l’Alt
Penedès formada pels ajuntaments de Sant Sadurní d’Anoia, Gelida, Sant Quintí de Mediona,
Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit, Sant Llorenç d’Hortons, el Pla del Penedès i Subirats. Amb
els anys, s’han anat establint vincles amb institucions i amb determinats serveis comarcals i
municipals que ens han ajudat a donar resposta als nous reptes que han anat apareixent.
Tanmateix, creiem que seria molt positiu potenciar la relació de tots els ajuntaments de la
MMAP amb el centre.
Es finança a través dels diners que arriben de les transferències de la Generalitat de Catalunya
amb qui té signat un conveni singular. Un conveni segons el qual la Generalitat paga amb
caràcter finalista el cost del professorat, el personal no docent i el manteniment del centre.
Això vol dir que el Centre està sufragat amb diner públic en la seva totalitat i és a tots els
efectes, un IES públic per als seus alumnes.
El professorat està contractat per la MMAP i no pertany al cos docent del Departament de la
Generalitat. L’equip docent actual està format per uns 80 professors i professores. És una
plantilla de professorat molt estable. Un equip humà que creu en l’educació integral del seu
alumnat. A l'IES Escola Intermunicipal del Penedès educar vol dir acompanyar els alumnes a
desenvolupar el seu projecte vital. Un projecte vital que treballem i volem seguir treballant
sobre tres vèrtexs principals sobre els quals s’articula la formació de les persones: saber, saber
fer i saber ser. Volem seguir avançant de manera significativa en aquesta línia convençuts que
el bon acompanyament fa possible nois i noies més autònoms, més crítics i més lliures.
Amb tot, en els darrers temps, el professorat ha patit un desgast important. D’una banda
l’augment de ràtios i d’hores lectives pròpies de tots els centres degut a les retallades i de
l’altra el gran creixement que els últims anys ha viscut el nostre claustre. La gestió no s’ha
adequat a aquests condicionants. Els membres de l’equip directiu s’han mantingut en el càrrec
fins a jubilar-se. En molts casos hi han estat més de trenta anys i la inèrcia ha portat un model
de presa de decisions poc permeable als canvis. Això ha allunyat de la línia de Direcció bona part
del claustre, que té ganes d’avançar cap a noves formes de treballar a l’aula més pròpies dels
nostres temps.
El nostre centre no ha quedat exempt de les dificultats de la conjuntura econòmica de la crisi:
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En diferents moments les transferències de diners per part de la Generalitat s’han alentit. Això i
una gestió tècnica precària per part de la Mancomunitat han fet que, en algunes ocasions, el
pagament de les nòmines del treballadors de la MMAP s’hagi endarrerit. Si a aquest fet hi afegim
les noves disposicions legals sobre el funcionament i competències dels municipis, segons les
quals els ens municipals no en poden tenir d’educatives, la Mancomunitat es troba davant la
necessitat de plantejar-se la viabilitat i la titularitat del Centre. És un moment d’incertesa que
genera neguit sobre el futur dels llocs de treball del cos docent i no docent. En aquest sentit,
aquesta candidatura aposta per assegurar la viabilitat de l’IES Intermunicipal i l’estabilitat
laboral de tots els qui en formem part. Creiem que la transparència i la participació han de ser
criteris per tractar l’evolució de les negociacions entre les dues administracions i també per tot
allò que es refereixi a la gestió econòmica i organitzativa.
Per tot plegat, una part del Claustre de professors hem pensat que era un moment prou
important com per a presentar aquest Projecte de Direcció dins el qual analitzem la situació
actual del Centre, els objectius que ens proposem aconseguir per als propers quatre anys i com
ens sembla que els hem d'avaluar. En aquest sentit volem fer una primera declaració
d’intencions: tot i que l'equip elegit en el present procés ho sigui per a quatre cursos, amb la
possibilitat legal de prorrogar-ho dos períodes més sense necessitat d’un nou concurs, volem
manifestar el compromís de no fer ús d’aquesta opció sense un suport explícit del Claustre i del
Consell escolar.

2.2. CONTEXT
Entorn juridiconormatiu
L’IES Escola Intermunicipal del Penedès és un centre d’educació secundària de caire públic
municipal que pertany a la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès i està reconegut dins la
xarxa de centres públics del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. La
titularitat pública del centre implica l’assumpció d’un corpus legal i normatiu comú a tots els
serveis que ofereix l’Administració i que regula aspectes tan diversos com el tracte igualitari, la
transparència en l’adjudicació del dret a matrícula i la gratuïtat de l’ensenyament.
L’IES Escola Intermunicipal del Penedès es regula per la legislació oficial tal i com és aplicada a
través de les Lleis, Decrets, Ordres i Resolucions de la Generalitat. Com a centre educatiu de
Catalunya, es regeix per la Llei d’Educació de Catalunya(LEC), llei 12/2009 del 10 de juliol i el
seu desplegament normatiu aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i que comporta
l’assumpció dels següents principis: la gestió democràtica i transparent (apostant per la
participació de tots els estaments de la comunitat educativa), un nivell d’autonomia pedagògica
i de funcionament; l’adopció de models pedagògics comprensius capaços d’atendre la diversitat,
la necessitat de transmetre valors lligats a la democràcia i als drets humans i la preocupació
constant per oferir una formació que respongui a les necessitats socials.
Localització de l’IES Escola Intermunicipal del Penedès
El centre està ubicat a la plaça Santiago Rusiñol, s/núm. de Sant Sadurní d’Anoia des que l’any
1988 es van poder unificar els dos centres existents de FP i BUP en l’edifici que fins aquell
moment havia ocupat l’Escola Vilarnau. Amb el temps, l’edifici s’ha anat ampliant, a mesura
que ha anat augmentant el nombre d’alumnat.
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Aquesta situació geogràfica i les
peculiaritats derivades de pertànyer a la
MMAP han fet que el centre tingui
adscrits els CEIPs de El Pla del Penedès,
Sant Pere de Riudebitlles, Sant Llorenç
d’Hortons, Sant Sadurní d’Anoia, Subirats
i Torrelavit.
En aquests moments Sant Quintí de
Mediona ja compta amb un institut propi
que podria, en el futur, acollir alumnat
de Sant Pere de Riudebitlles. Això i el fet
que es preveu un descens de la població
a deu anys vista, ens fa pensar que L’IES
Escola Intermunicipal pot patir una disminució del nombre del seu alumnat i en conseqüència del
nombre del seu professorat. Si hi afegim la incertesa sobre la seva titularitat exposada en
l’apartat anterior, veiem manifesta la complexitat de la futura gestió del centre.
La nostra comarca, on s’ubica el centre, és l’Alt Penedès, que compta amb 106.275 habitants
(any 2016). La franja d’edat compresa entre els 0 i els 15 anys representa un 19% del total
d’aquesta població. I la de 15 a 24 anys un 8%. La taxa de la immigració global és del 12%. L’atur
juvenil és del 13,4% (menors de 20 anys) essent del 14,7% la taxa d’atur de la comarca.
Té una clara preponderància la indústria vitivinícola concentrada a Sant Sadurní d’Anoia, que és
el principal centre elaborador de cava de l’estat. El conjunt de la indústria representa un 30,7%
de la població activa. L’agricultura especialment dedicada al conreu de la vinya ocupa un 2,3%
mentre que en el sector serveis hi treballa un 59,7% de la població. La construcció ocupa el 7,6%
de la població (Font: Idescat).
Procedència i distribució de l’alumnat
Actualment, el Centre ofereix estudis d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius tant de grau mitjà
com superior. L'alumnat del centre és divers, reflex d’una societat diversa com la nostra. En
aquest sentit ho és tant pel perfil com per l'origen. Les famílies dels nostres alumnes pertanyen
a diferents nivells socioeconòmics que van des de les que viuen en situació de vulnerabilitat a
les que gaudeixen d’un nivell mitjà i mitjà alt. D’altra banda tenim un 14% d’alumnes d’origen
estranger, majoritàriament del Marroc i Amèrica llatina. Aquest alumnat ha experimentat un
descens important durant els anys de crisi, fet que ha suposat la pèrdua de l’aula d’acollida que
teníem.
Una part del nostre alumnat presenta dificultats o trastorns d'aprenentatge com ara dislèxia,
Trastorn Dèficit atenció (TDA), Trastorn Dèficit Hiperactivitat (TDH), Síndrome d’espectre
autista (TEA) o altres, que fan un total de 14 alumnes amb dictamen USEE, 14 alumnes amb
dictamen ordinari, per TDAH, trastorns de conducta o DIL. L’EAP porta el seguiment de 33
alumnes a 1r ESO ,18 alumnes a 2n ESO, 24 alumnes a 3r ESO i 20 alumnes a 4t ESO que tenen
diverses situacions de dificultat ja sigui de tipus social o de l’aprenentatge.
El total d’alumnes d’ESO és de 586 alumnes distribuïts en cinc línies de primer a quart d’ESO. A
Batxillerat el nombre total d’alumnes és de 253 i a Cicles Formatius hi ha 214 alumnes.
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2.3. DIAGNOSI
La diagnosi o diagnòstic és el conjunt de pràctiques adreçades a determinar una situació. Per a
fer-la hem revisat l’estructura organitzativa del centre, tots els àmbits del seu funcionament ,
els seu projecte educatiu i un recull dels resultats d’avaluacions internes i externes del centre.
Així mateix també hem recollit la relació de l’institut amb el seu entorn.
Per acabar, hem elaborat un DAFO que és una de les formes de recollir tots aquests elements i
determinar a partir d’ell els objectius que ens proposem i els indicadors.

DOCUMENTS MARCS I DE CENTRE
PEC - Projecte Educatiu Centre.
Està en procés de renovació.
PLC -Projecte Lingüístic de centre.
Defineix el tractament de les diferents llengües en el centre i la seva aplicació.
PCC -Projecte Curricular de Centre.
Elaborat pel professorat a partir de la programació curricular del Departament
d’Ensenyament. Estableix els aprenentatges i activitats que s’han de dur a terme.
PAT - Pla d’Acció Tutorial.
En ell es detallen les actuacions de cada curs respecte l’acció tutorial. Actualment no està
actualitzat.
NOFC-Normes d’Organització i Funcionament de Centre.
És un document que regula la vida interna del centre i estableix i concreta les relacions
entre els diferents actors que formen la comunitat educativa.
PGA-Programació Anual de Centre.
Document que concreta a partir del PEC les actuacions de cada curs.
PAD-Pla d’Atenció a la Diversitat.
No existeix cap pla.
MAC-Memòria Anual de centre.
És el document que recull l’avaluació del PGA.
Normes de convivència.
S’ha d’actualitzar i realitzar la implantació i elaboració del Projecte de convivència en el
centre dins el marc del PEC, tal com estableix el Departament d’ensenyament.
Carta de compromís educatiu.
Carta que estableix els compromisos entre les famílies i el centre.
Pressupost.
No consta.
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ÀMBITS D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ:
Consell Escolar
Format per la direcció, quatre representants de pares i mares, presidenta AMPA, quatre alumnes,
vuit professors i un representant dels Ajuntaments.

Gestió de la plantilla
Format pel personal docent i el d’administració i serveis. La gestió correspon a la Mancomunitat i a
la direcció del centre.

Personal d’Administració i Serveis
El personal no docent l’integren tres administratives, cinc persones de neteja i dos conserges que
fan tasques de manteniment del centre. Un tècnic especialitzat s’encarrega de la gestió de les
instal·lacions informàtiques tot i que la Generalitat finança quatre administratius i tres conserges.

Instal·lacions i equipaments
o

Plaques solars

o

Xarxa Wifi només per professorat, Alèxia, Moodle, Google Apps

o

Aules d’idiomes

o

Aules adaptades als cicles formatius, (atenció a la dependència i infantil)

o

Aula polivalent

o

Aula de visual i plàstica

o

Aules equipades amb projectors i pissarres digitals

o

Laboratoris de ciències

o

Gimnàs

o

Lavabos

o

Sales de professors

o

Secretaria

o

Tallers d’informàtica

o

Tallers de tecnologia

o

Sala d’actes
Alguns d’aquests espais tenen barreres arquitectòniques. Cal fer una estudi en
profunditat d’accessibilitat a tots els espais de l’escola.

Transport
Depèn del Consell Comarcal (és gratuït per a l’ESO i compartit amb Batxillerat)

Horari
Horari lectiu ESO/Batxillerat: de 8:30h a 15:00h de dilluns a divendres i de 16:00h a 18:00h, els dimarts.
Horari lectiu Cicles Formatius: de 15:30h a 21:30h de dilluns a divendres.
Secretaria: de 9:00h a 18:00h, de dilluns a divendres.
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ÀMBIT DE GESTIÓ PEDAGÒGICA:
Descripció
L’alumnat del centre està distribuït i organitzat de la següent manera:
L’ESO compta amb 586 alumnes distribuïts en cinc línies de primer a quart d’ESO.
A 1r cicle d’ESO, els agrupaments són heterogenis. Per les matèries instrumentals hi ha alumnes
que compten amb una atenció més personalitzada gràcies als grups de suport.
A 2n cicle d’ESO, els alumnes estan distribuïts seguint el criteri del seu rendiment acadèmic.
Això implica que cada grup classe està integrat per alumnes amb un mateix nivell de resultats.
Aquells grups formats per alumnes amb nivell acadèmic baix compten amb un suport en les
matèries instrumentals. Entenem que aquesta distribució de grups classe comporta un
desequilibri numèric molt rellevant en les diferents aules. També suposa la pèrdua de la
diversitat a les classes. Això implica la falta de referents positius en les que hi ha més dificultats
acadèmiques i l’allunyament de la pràctica dels valors de l’empatia, la solidaritat i el respecte
vers l’altre, en aquelles en les que el nivell acadèmic és més alt perquè s’hi estableix una
competitivitat poc edificant. Els alumnes, en funció del grup en el que estan, acaben
desenvolupant una actitud davant els estudis que és la que entenen que se’ls demana.
A Batxillerat el nombre total d’alumnes és de 253 que estan repartits en quatre grups a 1r i tres
grups a 2n en les modalitats del científic-tecnològic i l’humanístic-social. Els grups són molt
nombrosos en la majoria de les assignatures, poden arribar a 37 alumnes. L’oferta d’assignatures
optatives a batxillerat no permet, en algun cas, assolir la puntuació màxima en la nota d’accés a
la universitat.
En els Cicles Formatius hi ha 214 alumnes que cursen els següents estudis:





CFGM d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència: 63 alumnes
CFGM de Gestió Administrativa: 49 alumnes
CFGS d’Educació Infantil: 64 alumnes
CFGS d’Administració i Finances: 38 alumnes

En el curs de Preparació per a la Incorporació als Cicles de Grau Superior (CAS) hi ha 20
alumnes. En el Programa de Formació i Inserció (PFI) hi ha 15 alumnes.
Tots els grups del centre compten un tutor o tutora que s’encarrega de cohesionar el grup i
d’acompanyar individualment a tot l’alumnat.
Per atendre la diversitat de l’alumnat del nostre centre tenim:






Grups de Suport a tots els nivells de l’ESO, pensats per als alumnes amb més dificultats en les
matèries instrumentals, és a dir en les matemàtiques i les llengües (català, castellà i anglès).
Aquest recurs està destinat a un nombre reduït d’alumnes (màxim 15 per cada nivell).
Una Aula Oberta a 3r d’ESO i una a 4t d’ESO per atendre l’alumnat desmotivat amb el sistema
acadèmic i amb actituds més disruptives .
Una USEE per als alumnes amb necessitats educatives especials.
Tres vetlladores.

L’avaluació dels alumnes és global, contínua i diferenciada segons les matèries. S’informa de les
qualificacions obtingudes a les famílies un cop cada trimestre via Alexia. Hi ha opció de
recuperació i millora el mes de juny. Si alguna matèria no s’assoleix, hi ha avaluació
extraordinària el mes de setembre.
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Estructura
Organigrama (Veure a l’Annex l’0rganigrama actual i la nostra proposta)
Equip docent
Claustre integrat per 80 professors/res. El claustre és reuneix un cop cada
dos mesos.
Direcció
La direcció està formada pel director, cap d’estudis, coordinador
pedagògic, secretari i coordinador cicles
Consell Direcció: Està formar per la direcció més els coordinadors, caps de departament.
Departaments
o Departament Tècnic
o Departament Lingüístic
o Departament Científic
o Departament Humanístic

Coordinacions
o Coordinacions de Tutors
o Coordinació Equips Docents
o Coordinació Família-Escola
o Coordinació Activitats Acadèmiques
o Coordinació Tècnica
ESO
A primer cicle els agrupaments són heterogenis .
A segon cicle estan distribuïts seguint el criteri del seu rendiment acadèmic.
Batxillerat
Batxillerat Científic i Tecnològic
Batxillerat Humanístic i Social
Cicles Formatius
Dues famílies: Administració i Gestió
Serveis Socioculturals i a la Comunitat
CAS: Curs d’accés al Grau Superior.
Atenció a la Diversitat
Equip format per quatre persones, un d’ells actua com a coordinador i professional de
l’EAP extern al centre (un dia a la setmana).
Dins la diversitat s’està implementant des de fa vuit anys els projecte Okupa’t (pràctiques
a les empreses)
També està en funcionament l’Aula Oberta, Suports i USEE.
IES – Escola Intermunicipal del Penedés -
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PROJECTES I PLANS D‘INNOVACIÓ
XESC-Escola verda–Xarxa
Catalunya

d’Escoles per a la sostenibilitat de

Projecte iniciat al 2003 que vetlla per fomentar l’educació amb valors com la sostenibilitat i el
respecte per l’entorn, entre els nostres alumnes i tota la comunitat educativa.

PCEE- Pla Català de l’esport a l’escola
Programa que treballa per la promoció de l’esport per contribuir a la millora personal i cívica.

PL-Pla lector
Pla integral per l’estímul de la lectura.

TIC-Tecnologia de la Informació i la comunicació
Millorar infraestructures per poder establir les noves tecnologies a nivell d’aula (Wifi
/Moodle/Google Apps/Alexia).

Escola sense fum
Pla de salut per la millora dels hàbits tòxics de l’alumnat i pel professorat.

Projecte família-escola
Fomenta les relacions entre l’escola, famílies i agents socials, per consolidar una
comunitat educativa.

PQiMC- Projecte de qualitat i millora contínua
Té com a objectiu dissenyar i implantar, avaluar i millorar de manera continua el seu sistema de
gestió per tal d’aconseguir l’excel·lència en els resultats acadèmics.

Programa salut i escola
Vetllar per orientar en temes de salut als alumnes, per part de Catsalut.

Projecte Okupa’t
Programa que en col·laboració amb empreses de la comarca, dóna resposta a un grup d’alumnes
de 2n cicle d’ESO que presenta dificultats per aprendre en l’entorn acadèmic.

Projecte Miranda d’Espiells
Projecte fonamentat en el treball interdisciplinari en col·laboració amb la regidoria de Medi
ambient de Sant Sadurní.

Speaking
Projecte adreçat a alguns grups de quart d’ESO i primers de batxillerat, amb una professora
irlandesa un cop per setmana.

Campanya de donació de sang
Projecte d’aprenentatge servei que duen a terme els alumnes de tercer d’ESO que consisteix en
organitzar la campanya de donació de sang a l’escola.

Projecte CSMIJ-EAP Alt Penedès
Projecte d’intervenció entre l’EAP, el CSMIJ i el centre per atendre alumnes.
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ÀMBITS DE RELACIÓ
Activitats acadèmiques i Culturals
o
o
o
o
o
o
o

Colònies, viatges i sortides
Setmana de la ciència
Festa de Nadal
Diada de Sant Jordi
Jornades Culturals
Graduació de 4t ESO, CFGS i 2n batxillerat
Festa final de curs

Activitats extraescolars
o
o
o
o

Activitats musicals (grups de combos...)
Activitats esportives (Funky i Hip-Hop, Futbol sala, Volei, Bàsquet...)
Tècniques d’estudi
Robòtica

Reunió d’inici de curs per nivell
Reunió de direcció amb alumnes el primer dia de curs a la sala d’actes.
Reunió a l’inici de curs de direcció, coordinador i tutors amb les famílies. En aquestes reunions es
demanen delegats d’aula.

Relació amb les famílies
S’estableix el Projecte Família–Escola que organitza activitats amb i pels pares (Maridatge de vins i
caves, Caminades, Xerrades, Interart, Teatre...)
Intercanvi de llibres Aquesta activitat vol promoure el respecte al medi ambient, actituds
solidàries, el desenvolupament sostenible i el consum responsable.

Orientació Acadèmica i Professional
Xerrades d’orientació per als alumnes a l’aula i també per a les famílies a la
sala d’actes.

Coordinació amb escoles de primària
Visita al centre de les escoles de primària dels centres adscrits.
Traspàs d’informació de primària a secundària.
Reunions de coordinació amb el professorat de primària de les assignatures de matemàtiques i
llengües a principi de curs .

Jornada de Portes Obertes
Es realitzen dues jornades de portes obertes durant el curs: ESO i Batxillerat i Cicles Formatius i
tenen com a objectiu donar a conèixer les activitats i el PEC

Revista Interactiva, pàgina web i xarxes socials
Durant el curs s’editen tres revistes en format digital. La pàgina web està en procés de renovació i
es imprescindible per la relació amb tots els agents educatius del centre.
Actualment el centre està en totes les xarxes socials més conegudes.
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Resultats Acadèmics
Per realitzar una diagnosi dels resultats acadèmics de l’Escola Intermunicipal del Penedès (EIP)
ens hem basat en la comparació multianual entre els percentatges d’alumnes de 4t d’ESO que
han obtingut el títol de l’ESO, els resultats
d’aquests alumnes a les proves de les
competències bàsiques i els resultats d’aquestes
mateixes proves en altres instituts de Catalunya.
També hem analitzat els resultats obtinguts pels
nostres alumnes a la selectivitat i en els cicles
formatius de grau mitjà i superior.
En primer lloc, podem constatar que el
percentatge d’alumnes que han obtingut el títol de
l’ESO entre els cursos 2008/2009 i 2015/2016 es
situa als voltants del 92 %

(figura 1).

figura 1

Per comparar aquests percentatges de graduats a l’ESO hem utilitzat els resultats de les proves
de les competències bàsiques realitzades a 4t d’ESO ja que són avaluades per personal extern al
centre i són els únics resultats de l’ESO que ens permeten valorar, de manera objectiva, el nivell
acadèmic del nostre centre en comparació als altres instituts de Catalunya.
Els resultats acadèmics extrets de
les proves de competències bàsiques
realitzades a 4t d’ESO entre els anys
2012 i 2017 mostren que el grau
d’assoliment de les competències
dels alumnes de l’EIP és quasi
sempre inferior al grau d’assoliment
mostrat

en

altres

Catalunya

(figura 2).

instituts

de

figura 2
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Si analitzem aquests resultats detalladament, trobem que els percentatges d’assoliment baix i
mitjà-baix de les àrees avaluades (llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera,
matemàtica i científico-tècnica) en el nostre centre són superiors que a la resta de Catalunya.
D’altra banda, els percentatges d’assoliment mitjà-alt i alt són superiors en els altres instituts
de Catalunya. Així doncs, l’anàlisi conjunta d’aquests resultats confirma que els nostres alumnes
tenen un grau d’assoliment inferior que le de la resta d’alumnes del territori català.
Si fem una anàlisi de l’evolució temporal del grau d’assoliment de les competències en el nostre
centre, podem veure que en els darrers sis anys, no es detecta una millora significativa. D’altra
banda, si analitzem les diferents àrees, podem veure que els nostres alumnes tenen un grau de
competència més alt en llengües que en la de l’àrea matemàtica.
Si ens fixem en les proves de les competències bàsiques del curs 16-17, observem que hi ha una
clara diferència en els resultats obtinguts entre els grups acadèmicament baixos i alts

(figura 3).

figura 3

Si analitzem la mitjana dels resultats acadèmics de
batxillerat obtinguts a l’EIP i a les proves PAU dels
darrers tres anys, podem observar que la diferència
entre les notes de l’expedient i les de la selectivitat
és mínima. Així doncs, podem concloure que els
resultats de l’expedient dels nostres alumnes són
bons, fins i tot val la pena assenyalar que l’any 2014
la mitjana acadèmica es va situar un punt per sobre
de les notes de les PAU

(figura 4).

figura 4
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D’altra banda, si agrupem les notes per
rangs constatem que les notes de
selectivitat

dels

nostres

alumnes,

segueixen una distribució normal al
voltant de la mitjana. En canvi, a la
gràfica de les notes de l’expedient es
percep una asimetria positiva cap a
l’esquerra (figura 5).

Figura 5

Finalment, l’anàlisi dels resultats acadèmics dels cicles formatius de CFGM, CFGS i Curs de
preparació per a la incorporació als cicles de grau superior indica que un elevat nombre
d’alumnes del nostre centre obté la titulació.
En el cas dels CFGM, el percentatge d’aprovats és gairebé del 100%, exceptuant el dels anys
2009 i 2010 en què els baixos resultats acadèmics poden ser deguts a la baixa motivació de
l’alumnat (Figura 6). En canvi, els resultats dels últims anys indiquen que estem davant d'un
alumnat més motivat per incorporar-se a la vida laboral o bé, per continuar estudiant un cicle
formatiu de grau superior. Un dels motius que explica aquest èxit en els resultats és que la
titulació de CFGM d'Atenció a la dependència és un requeriment legal per a poder exercir en la
professió. Un altre factor que pot influir en el grau de motivació i assoliment dels continguts
acadèmics és que alguns alumnes
provenen dels Serveis d'Assessorament i
de

Reconeixement

de

l’experiència

laboral prèvia. Respecte el percentatge
d’aprovats dels CFGS trobem que és del
100 %

(figura 6),

fet que s’explica perquè es

tracta d’un alumnat amb un alt grau de
maduresa, motivació i vocació. Finalment,
els resultats del curs per accedir a cicles
de grau superior són, des del seu inici, del
100 % d’aprovats

(figura 6).

figura 6
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DEBILITATS

FORTALESES

Professorat

Professorat

1. Falta de recursos humans per dur a terme amb garanties l’aprenentatge dels nostres alumnes per
l’equitat i l’excel·lència per a tothom.
2. Ràtio d’alumnat elevada i desequilibrada, dificulta l’ensenyament proper i l’atenció als alumnes.
3. Manca de mentoratge en el desenvolupament de la tasca docent relativa al professorat nouvingut.
4. Cal disposar d’espai i temps per optimitzar les reunions de coordinació dels diferents equips
docents.
5. Equip docent molt nombrós fet que dificulta la cohesió.
6. Poca rotació de determinats càrrecs.
7. Estructura organitzativa molt jerarquitzada. Això implica que els membres de l’equip docent
tinguin poc pes en la presa de decisions del centre.
8. Necessitat de potenciar la formació del professorat al centre (malgrat les iniciatives individuals).
9. La rigidesa organitzativa dificulta poder dur a terme diferents iniciatives que comporten sortir del
Centre.

L’estabilitat de l’equip docent.
Tutoria propera a les necessitats de l’alumnat.
Relació propera entre alumnat i professorat.
Professorat amb ganes d’innovar que participa en diferents projectes externs a
l’institut amb l’objectiu d’afavorir i millorar l’aprenentatge de l’alumnat: Proves
cangur, escoles verdes, Impulsem la robòtica, pitch and Putt project, etc.
5. Part de l’equip docent és inconformista i no té por de sortir de la zona de confort.
6. Les colònies a tots els nivells d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius afavoreixen la
convivència entre alumnes i professorat i el seu creixement personal.
7. Les Jornades Culturals a ESO i Batxillerat i les Jornades de Convivència i Professionals
a Cicles Formatius permeten viure i descobrir activitats formatives que no es treballen
habitualment a l’aula.

Alumnat

Alumnat
10. Poc aprofundiment en el treball per competències.
11. Centre educatiu poc inclusiu: hi ha separació de l’alumnat segons els seus resultats acadèmics.
12. Els alumnes tenen la percepció d’estar agrupats en funció de la seva intel·ligència.
13. Model USEE actualment esgotat.
14. L’oferta horària de les matèries optatives de Batxillerat no permet que determinats alumnes
puguin optar a la nota màxima de selectivitat.
15. Falta de pautes clares en la resolució de conflictes de convivència.
16. Massa alumnat al pati degut a les expulsions i a les campanes.
17. Demanem poc la presència dels alumnes en l’organització d’activitats escolars.
18. Baix grau d’inserció laboral del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil.

Comunitat educativa
19. La presència de les famílies en el procés d’ensenyament-aprenentatge s’hauria de reforçar.
20. Que una part de la comunitat educativa no recicla els residus generats.
21. Escassa presència dels exalumnes en el dia a dia de l’Escola.
22. Poca interacció amb els municipis que formen la mancomunitat .

8. La implicació de l’alumnat en la seva organització promou l’autonomia, la presa de
decisions, el sentit de pertinença al centre.
9. Alumnat divers d’origen i condicions fet que facilita la cohesió social, la solidaritat i la
comprensió de l’altre com a legítim altre.
10. Les ràtios baixes a Cicles Formatius afavoreixen l’acció formativa i tutorial.

Comunitat educativa
11. Autonomia pròpia del centre en gestió econòmica i organitzativa.
12. L’AMPA col·labora econòmicament amb el Centre.
13. Les Jornades Culturals permeten obrir l’Escola a la participació de les famílies,
exalumnes i la comunitat educativa.
14. Bona vinculació i relació estable amb empreses i institucions de l’entorn que faciliten
la realització de pràctiques i formació dual.
15. Alt grau d’inserció laboral en els cicles formatius de la Família de Gestió i
Administració (Administració i finances i Gestió administrativa) i en el Cicle Formatiu
de Grau Mitjà d’Atenció a Persones en situació de Dependència.

Infraestructura del centre:

Infraestructura del centre:
23. Saturació dels tallers i l’espai polivalent en determinats moments del curs.
24. Manca de biblioteca, aula de música i espais adequats per al treball cooperatiu.
25. Connexió a internet poc àgil. Difícil accés al wifi per part d’alumnes i professorat. Ordinadors
d’aula i departaments obsolets.
26. Necessitat de reorganitzar departaments i espais de secretaria i direcció.
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AMENACES

OPORTUNITATS
Professorat

Professorat
1. Doble situació del professorat, fix i no fix.

Alumnat
2. Nous reptes de la realitat actual que demanen respostes de la comunitat educativa: gestió de
l’ús de les xarxes socials, del consum de substàncies tòxiques al centre, del bullying i
ciberbullying .
3. Hi ha alumnat USEE que no està rebent l’atenció externa que necessita.
Comunitat educativa
4.
5.
6.
7.

Desconeixement per part dels municipis de la Mancomunitat de la realitat de l’Escola.
Situació d’incertesa vers el futur de la titularitat del Centre.
Falta de transparència en la gestió econòmica.
Poc accés a la documentació interna del Centre.

1.

Sumar-nos als moviments de renovació pedagògica que hi ha en aquests moments al nostre
país.
Potenciar la formació interna del Centre per tirar endavant projectes innovadors.
Aprofitar l’experiència i formació del professorat.
Fomentar l’aprenentatge entre iguals a les aules i en els equips docents.
Avançar en el paradigma del lideratge distributiu que equilibri el lideratge vertical i
jeràrquic.
Avançar en una acció tutorial que acompanyi els nois i noies en el seu projecte vital.
Cal implicar tot el professorat en la tutorització de l’alumnat del centre.
Avançar en l’aprenentatge personalitzat dels alumnes.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alumnat
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Que l’alumnat es trobi feliç de venir a aprendre a l’IES Escola Intermunicipal del Penedès.
Hem de reforçar el treball per competències bàsiques.
Fomentar el pensament crític i constructiu.
Treballar per aprendre en la gestió de les emocions.
Formar alumnat que es pugui expressar millor
Formar alumnat a treballar en grup per a solucionar reptes.
Educació per la igualtat de gènere i coeducació.
Educació per la comprensió de la cultura visual.
Que el llenguatge a l’IES sigui un llenguatge en present i en positiu. Derivant en una
conducta positiva de tota la comunitat.
18. Formar alumnat competent per a les necessitats actuals del mercat laboral.
19. Participació dels cicles formatius en els programes Erasmus que permetin als alumnes tenir
una experiència formativa i professional a l’estranger.

Comunitat educativa
20. Augmentar el contacte amb els municipis.
21. Incrementar i potenciar vinculacions i relacions estables amb
empreses, entitats i
institucions de la Comarca.
22. Creació d’un catàleg de serveis i projectes a oferir a empreses, entitats i institucions de la
Comarca.
23. Potenciar la configuració de xarxes amb altres
centres docents, projectes, experts,
col·laboradors etc.
24. Promocionar i difondre el projecte educatiu de centre a l’exterior.
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OBJECTIUS, ACTUACIONS PREVISTES I
CONCRECIONS ORGANITZATIVES
Feta la diagnosi del centre, referida al que queda determinat per la documentació del Centre:
PEC, NOFC, PGA i MAC i tenint en compte el que determina la Llei d’Educació de Catalunya
(LEC) en el seu Títol VII, Capítol I article 90 on diu textualment:


Apartat 1: Els centres públics disposen d’autonomia en els àmbits pedagògics, organitzatiu i
de gestió de recursos humans i materials.



Apartat 2: En exercici de l’autonomia de centres, els òrgans de govern de cada centre poden
fixar objectius addicionals i definir les estratègies per assolir‐los, organitzar el centre,
determinar els recursos que necessita i definir els procediments per aplicar el projecte
educatiu.



Apartat 3: L’autonomia dels centres s’orienta a assegurar l’equitat i l’excel∙lència de
l’activitat educativa.

Aspectes que es concreten al Projecte de direcció, Art. 23 i 24 del DECRET155/2010, de 2 de
novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional
docent on es diu textualment:

Article 23 Projecte de direcció
23.1 El projecte de direcció ha d’ordenar el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per
al període de mandat de la direcció, n’ha de concretar l’estructura organitzativa i ha d’incloure
uns indicadors, derivats dels que estableix el projecte educatiu del centre, que han de servir per
avaluar l’exercici de la direcció.
Article 24 El projecte educatiu i el projecte de direcció
24.1 El projecte educatiu és la màxima expressió de l’autonomia del centre educatiu i l’element
vertebrador de la seva activitat. El projecte de direcció, atès que ordena el desplegament i
l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció del centre, ha d’establir
les línies d’actuació prioritàries que s’han de desenvolupar durant el període i, si escau, ha de
formular propostes en relació amb l’adaptació o modificació, total o parcial, del projecte
educatiu.

Així, i seguint les directrius que s'estableixen en la normativa esmentada i en el marc de
l'autonomia que s’hi estableix i tenint en compte l'actuació d'inspecció per l'Avaluació Anual de
Centres (AVAC), proposo per aquest projecte de direcció pel període 2017-2021 la definició
d'un seguit d'objectius, estratègies, actuacions i indicadors per a cadascuna de les tres
dimensions concretades que es deriven del Pla d'Avaluació Anual de Centres i en coherència amb
la documentació del centre.
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Proposem les següents dimensions:
 Dimensió Espais, Infraestructures i equipaments.
 Dimensió Pedagògica.
 Dimensió d'Organització i Gestió.
 Dimensió Convivència-Equitat del Centre.
En cadascuna de les dimensions indiquem quines són les grans línies sobre les
quals volem treballar i què volem aconseguir per passar després a desgranar-les. En alguns
d'aquests elements els indicadors són indicadors qualitatius, la qual cosa dificulta la definició
d'un valor que ens permeti indicar el nivell d'assoliment. En aquests casos l'indicador esdevé
assolit o no assolit, justificant el perquè en cada cas. Els objectius que es desgranen amb
indicadors estan subratllats.

3.1. OBJECTIUS

ESTRATÈGICS, DIMENSIÓ ESPAIS, INFRAESTRUCTURES

I

EQUIPAMENTS
En els més de 30 anys d’existència de l’Escola Intermunicipal hi ha hagut un
creixement constant d’alumnat que ha fet que algunes de les infraestructures i
espais s’hagin hagut d’anar adaptant per tal de ser més funcionals. Valorem el fet
de readaptar els espais d’un edifici que va ser pensat en el seu origen com una escola més
petita, principalment perquè aquest és un dels eixos del nostre treball, fer possible la
sostenibilitat en tots els àmbits del centre.
Arribats a aquest punt del projecte, veiem i copsem la necessitat de fer algunes millores a les
quals caldrà donar-hi resposta, tenint en compte la realitat econòmica existent.
OEEIE.01. Estudiar, definir i concretar les necessitats d’espais i de millora dels existents
tenint en compte el PEC del centre i les necessitats que puguin sorgir en el
desenvolupament i canvis que pugui patir aquest projecte de centre, tot elevant-ho a la
MMAP.
OEEIE.02. Identificar les fortaleses i debilitats de les aules i els requeriments d’aquestes
per a ser aules funcionals en l’encaix del projecte de centre i les necessitats que
s’estableixen en el que han de ser les aules de la nova escola.
OEEIE.03. Manteniment i previsió de millora de la xarxa informàtica del centre,
incorporant els dispositius i maquinaris necessaris per l’adaptació als canvis pedagògics i
metodològics que es desenvolupin al centre.
OEEIE.04. Vetllar per la millora dels equipaments i dotacions de les aules i la seva
adaptació a les necessitats que vagin sorgint en el context del projecte de centre.
OEEIE.05. Elaborar un pla de treball que faciliti des de la perspectiva d’Escola Verda,
escola per la sostenibilitat, i en un termini de 4 anys s’arribi a uns consums d’energia i
materials que tinguin en conseqüència reduir-ne els costos econòmics i d’impacte
ambiental, seguint les directrius nacionals i internacionals referents a aquest aspecte.
OEEIE.06. Fer del centre un espai obert a la col·laboració amb institucions i associacions
de l’entorn per socialitzar els espais i equipaments de que disposi el centre, establint els
convenis que siguin necessaris, i amb la supervisió de la Mancomunitat de Municipis de
l’Alt Penedès.
OEEIE.07. Eliminació de les barreres arquitectòniques per afavorir que tots els alumnes
tinguin les mateixes oportunitats.
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3.2. OBJECTIUS ESTRATÈGICS, DIMENSIÓ PEDAGÒGICA.
Els objectius que es defineixen en la Dimensió pedagògica estan bàsicament
centrats en el desenvolupament de les diferents matèries i en els blocs que les
contenen, en les metodologies i estratègies didàctiques així com tot el procés
d'avaluació.
La situació actual del Centre ens fa anar amb cura amb alguns dels objectius, no
tant en la seva definició sinó més aviat en la mesura del seu impacte, pel que fa a
les estratègies que s'han de desenvolupar i els indicadors que les mesuren. Malgrat disposem de
poques dades per poder-nos basar i comparar, fixarem uns valors inicials de control a partir dels
quals es determinarà la millora. En aquests casos es recolliran aquests valors en la MAC i es farà
el seu seguiment en la següent PGAC.
Ens proposem que un objectiu prioritari d’aquest projecte sigui l’orientació pedagògica que faci
possible que tot l’alumnat elabori el seu itinerari d’aprenentatge. Aquesta proposta implica la
revisió del PAT.
OEP.01. Estudiar, definir i concretar els elements que permetin a tot l'alumnat crear el
seu itinerari d'aprenentatge en la seva estada a l'institut.
OEP.02. Millorar l’aprenentatge de les competències bàsiques a tots els nivells.
OEP.03. Implementar el projecte tutorial d’orientació acadèmica i professional, en el
marc del PEC i el PAT, que contribueixi a la millora personal de l’alumnat i el guiï en el
seu treball.
OEP.04. Consolidar els projectes de cada curs i establir un catàleg amb tots projectes.
Establir les condicions que facilitin la seva implantació de tots els cursos de l’ESO i cicles.
OEP.05. Impulsar les metodologies pedagògiques i didàctiques encaminades a la
innovació educativa.
OEP.06. Actualització i renovació dels documents marc de centre (PEC, PAT...)
OEP.07. Formar el professorat en metodologies i estratègies d'aprenentatge que no
s'estiguin aplicant a l'aula.
OEP.08. Analitzar i redissenyar els processos d'Ensenyament-Aprenentatge.
OEP.09. Concretar el Pla d'avaluació de centre d’acord amb l’aprenentatge
competencial. Ha de contenir com es desenvolupa per l’alumnat i el professorat així com
altres possibles elements o estratègies d'avaluació que puguin sorgir.
OEP.10. Encaminar-nos a la implantació del decret de inclusió.
OEP.11. Ampliar i consolidar la formació dual als Cicles Formatius.
OEP.12. Millorar i optimitzar la funcionalitat dels sistemes TAC que utilitzem en el
registre i seguiment dels resultats i processos d'aprenentatge de l'alumnat.
OEP.13. Millora dels resultats acadèmics.
OEP.14. Implementar el projecte Erasmus+ i establir nous contactes per al
desenvolupament de nous projectes o noves modalitats d'intercanvi que contribueixin a
eixamplar la mirada de tota la comunitat educativa del Centre.
OEP.15. Renovar el pla de treball del projecte d’Escola Verda- Xarxes d’escoles per la
sostenibilitat de Catalunya, que promogui la participació de tota la comunitat educativa
del centre i que reverteixi en l’entorn on viuen i treballen els seus membres.
OEP.16. Consolidar una xarxa de col·laboració amb empreses de l’entorn als Cicles
Formatius.
OEP.17. A Cicles Formatius, definir un catàleg de serveis per oferir a les empreses de la
comarca.
IES – Escola Intermunicipal del Penedés -
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OEP.13. MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS
Estratègia
1.1. Detecció i
millora de les
competències
bàsiques de
l’alumnat

1.2. Millora de la
competència
matemàtica

1.3. Millora de la
competència
lingüística

1.4. Millora de la
competència
cientifico-tècnica

Actuacions

Indicador de progrés

1.1.1. Realització de proves de control
competencial al llarg de cada curs acadèmic
per a tots els nivells de l'ESO.

1.2.1. Realització de proves de control
competència matemàtica al llarg de cada
curs acadèmic per a tots els nivells de l'ESO.
1.2.2. Experimentació en metodologies
manipulatives.
1.2.3. Matemàtiques aplicades a les TIC.
1.3.1.Realització de proves de competència
lectora al llarg de cada curs acadèmic per a
tots els nivells de l'ESO.
1.3.2.Realització de proves de competència
escrita al llarg de cada curs acadèmic per a
tots els nivells de l'ESO.
1.3.3. Aplicació de canvis metodològics per
millorar la competència lingüística.
1.4.1. Realització de proves de control de
la competència al llarg de cada curs
acadèmic per a tots els nivells de l'ESO.
1.4.2. Experimentació en metodologies
manipulatives.
1.4.3. Experimentació en laboratoris i
tallers.
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Increment percentual entre 2 i 4 punts
anuals resultant de la mitjana de
l'alumnat en cada curs.
% resultant de la mitjana de l'alumnat de
cada curs que supera la competència
matemàtica.
% d'alumnat que millora i/o manté la
qualificació global obtinguda en el curs
anterior.
% resultant de la mitjana de l'alumnat de
cada curs que supera la competència
lingüística.
% d'alumnat que millora i/o manté la
qualificació global obtinguda en el curs
anterior.
% resultant de la mitjana de l'alumnat de
cada curs que supera la competència.
% d'alumnat que millora i/o mantenen la
qualificació global obtinguda en el curs
anterior.
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Indicadors/total de l'estratègia

Millora significativa de resultats.

Increment percentual de resultats respecte a la
competència matemàtica a cada curs del 20172018 al 2020-2021.

Increment percentual de resultats respecte a la
competència lectora a cada curs.

Increment percentual de resultats respecte a la
competència cientifico-tècnica a cada curs del
2017-2018 al 2020-2021.
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resultats en les
proves externes

1.6. Impuls de la
llengua catalana
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1.5.1. Realització de les proves externes de
les Competències Bàsiques a 4t ESO.
1.5.2 Realització de la Selectivitat a 2n de
Batxillerat.

1.6.1. Mantenir i incrementar, si és possible,
el nombre d'hores del professorat de suport
a la matèria per atendre la diversitat a
l'aula.
1.6.2. Treball transversal d’Estructures
Lingüístiques.

% d'alumnat que supera la prova .
Variació % de l'alumnat que supera la
prova respecte als resultats de les proves
del curs anterior.

% de superació de la matèria.
% d'alumnat que millora i/o manté la
qualificació de la matèria.
Desviació percentual de l'alumnat
participant en algun dels projectes.

1.6.3. Pla lector.
1.6.1.Mantenir i incrementar, si és possible
el nombre d'hores, del professorat de
suport a la matèria per atendre la diversitat
a l'aula.

1.6. Impuls de la
llengua castellana

1.6.2. Treball transversal d’Estructures
Lingüístiques.
1.6.3. Implementar algun projecte
col·laboratiu amb algun lloc de parla
castellana.
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Increment percentual de resultats respecte a les
competències lingüística,matemàtica i científicotècnica
Punt inicial:
4tESO 16/17 ? %
2n Batx 15/16
100%

Punt final:
Augment progressiu
fins arribar al 85%
Mantenir el nombre
d’aprovats a la
selectivitat

Increment anual del % d'alumnes que superen la
matèria de llengua catalana
Punt inicial 16-17:
En cada nivell d’ESO:
% en finalitzar
En cada nivell de Batx.:
% en finalitzar
CAS -100% d’aprovats

Punt final:
110% de l’actual
110% de l’actual
CAS-mantenir
resultats

Increment anual del % d'alumnes que superen la
matèria de llengua castellana
% de superació de la matèria.
% d'alumnat que millora i/o manté la
qualificació de la matèria.
Aconseguir algun projecte col·laboratiu.
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Punt inicial 16-17
En cada nivell d’ESO:
% en finalitzar
En cada nivell de Batx.:
% en finalitzar
CAS -100% d’aprovats

Punt final
110% de l’actual
110% de l’actual
CAS-mantenir
resultats
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Increment anual del % d'alumnes que superen la
matèria d’anglès

1.7.1. Intentar que la matèria es treballi en
una ràtio més reduïda, per poder millorar
l'atenció a la diversitat.
1.7.2. Definir, en el context del Pla
Lingüístic de centre, un projecte
íntegrament en anglès per a cada curs.

1.7. Impuls de
l’anglès

1.7.3. Intentar, si es possible, que alguna
matèria sigui impartida total o parcial en
anglès.
1.7.4. Mantenir i establir, si és possible,
projectes Erasmus +.

% de superació de la matèria.
% d'alumnat que millora i/o manté la
qualificació de la matèria.
Desviació percentual de l'alumnat
participant al projecte Erasmus+
respecte al que no.

1.7.5. Signar projectes d'intercanvi o
estades amb centres de països de parla
anglesa.

Punt inicial 16-17

Punt final

En cada nivell d’ESO:

110% de l’actual

% en finalitzar
En cada nivell de Batx.:
% en finalitzar
CAS -100% d’aprovats

110% de l’actual
CAS-mantenir
resultats

* Punt inicial i Punt final corresponen, si no s'indica el contrari, als cursos d'inici i final d'aquest projecte, 2017-18 i 2020-2021.
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3.3. OBJECTIUS ESTRATÈGICS, DIMENSIÓ D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ.
Els elements que configuren aquesta dimensió tenen especial rellevància
ja que són, sovint, els elements que faciliten el funcionament i
desenvolupament d'alguns dels aspectes detallats en les altres
dimensions o en aspectes no relatats en cap altra.
Entre els grans eixos de treball, organització i gestió del centre sobre els quals es fonamenta
aquest PdD, volem destacar el plantejament d'una organització horitzontal, de lideratge
compartit (aspecte que es concreta en el darrer punt del PdD), que facilita la presa de decisions
així com l’agilització de determinats aspectes de gestió i organització. No esmentem els
responsables d'aspectes orgànics de funcionament de centre com ara el Pla TAC, Pla d'Acció
Tutoria, Projecte de Convivència... que ja tenen assignats en el NOFC les seves responsabilitats i
funcions. Entre altres al centre voldríem:









Responsable Projecte Escoles Verdes.
Coordinador d’informàtica.
Coordinador de manteniment i infraestructures.
Coordinadors d’equips docents.
Responsable OKUPA’T .
Responsable Projectes exteriors.
Coordinador de Cicles Formatius.
Coordinadors d’àmbits de competències bàsiques.

Tot això es reflecteix en els objectius específics següents:


OEOG.01. Desenvolupar un pla quadriennal per una gestió sostenible dels recursos de
centre relatius a l'ús i consums d'energies i aigua.



OEOG.02. Creació d’una biblioteca i d’un espai de lectura que contribueixin a la millora
del pla lector del Centre.



OEOG.03. Millora de la comunicació, tant interna com externa.



OEOG.04. Definir i constituir les estructures organitzatives necessàries per contribuir a la
coordinació dels equips de projectes.



OEOG.05. Elaborar Pla TAC de centre establint les línies d'actuació i les accions relatives
als usos curriculars, les estratègies, el lideratge i a gestió del pla.



OEOG.06. Revisar i consolidar el sistema de gestió d'absències, faltes i sancions de
l'alumnat integrant les dades resultants en el sistema de gestió que determini el
Departament o via Alexia.



OEOG.07. Proposar, definir i desenvolupar les línies mestres del Pla de Formació de
Centre per a tots els membres de la comunitat, així com vetllar per al seu
desenvolupament en els PGAC de cada curs.

IES – Escola Intermunicipal del Penedés -
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OEOG. 01. DESENVOLUPAR UN PLA QUADRIENNAL PER UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS DE CENTRE RELATIUS
A L'ÚS I CONSUMS D'ENERGIES I AIGUA
Estratègia

Actuacions

Indicador de progrés

Indicadors/total de l'estratègia
Punt inicial

Punt Final

1.1. Accions
relatives a la
reducció dels
consums energètics

1.1.1 Reducció en la factura d'energia
elèctrica.

% de Reducció anual de la facturació
d'energia elèctrica.

Lectura final de
curs 16/17

Reducció anual d'un
5%

1.1.2. Reducció en la factura de gas.

% de Reducció anual de la facturació de
gas.

Lectura final de
curs 16/17

Reducció anual d'un
5%

1.2. Accions
relatives a la
reducció del
consum d'aigua

1.2.1. Reducció de la factura d'aigua.
% de Reducció anual del consum d'aigua.

Lectura final de
curs 16/17

Òptim reduir un 3%
anual

1.3 Reducció dels
residus que
generem.

1.3.1 Distribució de embolcalls de roba entre
l’alumnat.

1.3.1 Reducció dels embolcalls d’alumini
dels esmorzars.

Quantitat d’alumini
i embolcalls que es
recull durant un
curs

Reducció de la
quantitat relativa al
curs anterior
Reducció del
consum elèctric
estàndard

1.4. Reactivar la
instal·lació de
sistemes de
producció d'energia
solar fotovoltaica

1.2.2. Implantació de sistemes de regulació i
control pel reg dels jardins.
1.2.3. Instal·lació de recollida d'aigua de
pluja pel consum de reg de plantes.

1.3.2 Conscienciar en la reducció d’envasos
de plàstic i brics.

1.3.2 Reducció dels envasos.

1.4.1. Fer visible via plafó informatiu i pàgina
web de la producció d’energia generada per
les plaques fotovoltaiques.

% d’energia produïda.
% de reducció d’emissió de CO2

Lectura inicial quan
les dades siguin
visibles

1.4.2 Mantenir la recollida selectiva de piles i
bateries per al seu reciclatge.

Reducció del consum de piles.

No hi ha dades

menys piles AA/any

% d'alumnat que en fa ús.

No hi ha dades

60% de l'alumnat

* Punt inicial i Punt final corresponen, si no s'indica el contrari, als cursos d'inici i final d'aquest projecte, 2016-17 i 2019-2020.
** Cal tenir en compte que durant el curs 2015-16 s'ha reduït la facturació d'energia elèctrica amb el canvi de l'enllumenat a sistemes LED.
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OEOG.03. MILLORA DE LA COMUNICACIÓ, TANT INTERNA COM EXTERNA
Estratègia

Actuacions
1.1.1 Reeditar i millorar el butlletí
informatiu/web/revista

1.1. Millora de la
comunicació en la
comunitat educativa
1.1.2. Creació de la figura de mentoratge entre famílies

1.2. Reunions amb
les famílies

1.3. Exalumnes

1.2.1. Reunió inicial per part de l’equip directiu,
coordinador i tutors a totes les famílies del nivell.
1.2.2. Reunions de tutoria
1.2.3. Contactes telefònics, via mail i Alexia de
seguiment i acompanyament de tutoria
1.2.4. Reduir el nombre de famílies que no aconseguim
que es posin en contacte amb el tutor/a
1.3.1. Crear un codi d’identificació com a exalumne.
1.3.2. Seguiment via xarxes socials, pàgina web...
1.3.3. Seguiment de la vida laboral i acadèmica.
1.3.4. Actualitzar la borsa d’exalumnes que volen donar
classes de repàs.

Indicador de progrés

Punt inicial

Punt Final

1 anual

Òptim 3 anuals

Grau de coneixement del butlletí Enquesta

No hi ha dades

Òptim 75%

% de famílies mentores (acompanyants)

No hi ha dades

Nombre de butlletins anual

Nombres absoluts de famílies
acompanyades
% de famílies que mostren un bon
coneixement de la feina del mentoratge
% de famílies assistents
Nombre total de reunions i intercanvi
d’informació via noves tecnologies
% de famílies absentistes

1.4.1. Assemblea Anual de l'AMPA.
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No hi ha dades

Òptim 20
famílies
Òptim 20
famílies

No hi ha dades

Òptim 60%

% de famílies
assistents en
finalitzar el curs
16/17
% de famílies
absentistes en
finalitzar el curs

Augment del %
de famílies
assistents i
disminució del
% en finalitzar
els cursos
següents
Òptim el 70%

Nombre de visites
No existeix
Base de dades actualitzable online
Nombre de reunions

1.4. AMPA, reunions,
coordinació i
activitats

Indicadors/total de
l'estratègia

Òptim el 25%
Òptim el 25%

1 mensual

1 mensual

Nombre de famílies participants a l'AMPA

18 pares/mares

Òptim 40%

% de famílies que mostren un bon
coneixement de la feina de l'AMPA

No hi ha dades

Òptim 80%
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3.4. OBJECTIUS ESTRATÈGICS, DIMENSIÓ

CONVIVÈNCIA-EQUITAT DEL

CENTRE.
Dins d'aquesta dimensió hi trobem els elements que fan referència a la
convivència, el nivell d’absentisme i abandonament així com també a la inclusió
educativa. Aspectes tots ells que influeixen en la cohesió social del centre i el
clima de treball a les aules i a les hores d'esbarjo. El treball d’aquests aspectes,
molt lligats a l’equitat, van encaminats a reduir la conflictivitat del centre i a augmentar el
benestar de tot l’alumnat tot reforçant el sentiment de pertinença. Entenem que el conflicte
per sí mateix és un element de creixement individual i col·lectiu. Els conflictes de convivència
amb els que hem de treballar són similars als de molts altres centres semblants al nostre. Ens
sembla fonamental afrontar-los per entendre’ls i des d’aquí poder-los donar la resposta més
adient.
La Resolució ENS/585/2017, de 17 de març estableix l’elaboració i la implementació del
Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del seu PEC. El pla ha d’estar
implementat al 2020 i ha de preveure tres àmbits d’actuació: el centre, l’aula i l’entorn. Per a
tal efecte hem d’actualitzar els documents normatius del nostre IES per tal que siguin coherents
amb el nou projecte de caire integral i coordinat de tota la comunitat educativa. Busquem una
actuació compartida, eficaç i eficient, fonamentada en la cultura dialògica i intercultural, en
l’acord i la norma concretada amb rigor i afecte.
Aquest PdD propugna l’elaboració participada del Projecte de Convivència de manera que tots
aquells membres de la comunitat educativa que intervenen en el dia a dia del centre (alumnat,
professorat, personal no docent i les famílies) aportin les qüestions que considerin oportunes.
Tenim intenció de completar aquest projecte de convivència amb el programa de tutoria entre
iguals o Projecte Xerpa així com també Pla d’Acollida per a les famílies i alumnes que arribin de
nou al centre. Recursos per crear sentit de pertinença i prevenir la desmotivació i el fracàs
acadèmic. La tutoria entre iguals és sobretot un recurs contra la violència i l’assetjament
escolar mitjançant el suport emocional i relacional dels companys més grans. El consell de
delegats que volem crear serà un òrgan clau a l’hora de representar la veu dels alumnes pel que
fa al seguiment i compliment del Projecte de Convivència.
L’absentisme és molt baix en el nostre centre malgrat no en tenim dades de
seguiment. La bona relació entre l’alumnat i els seus tutors i tutores, el
seguiment que aquests fan de cada un dels nois i noies i els recursos
d’atenció a la diversitat, expliquen en bona part aquesta situació. Tot i així
les volem seguir millorant sabent que no depenen únicament de les accions
del centre sinó que hi intervenen altres casuístiques com ara l’entorn
familiar i social, les motivacions personals, les dificultats i com són
afrontades en cada cas entre d’altres.
Ens preocupa l’abandonament dels estudis per part de l’alumnat a primer de Batxillerat, que és
d’un 10% i als cursos de primer dels cicles de Grau Mitjà. Aquesta situació ens referma la
necessitat de millorar l’orientació acadèmica i professional fent que sigui un eix clau del PEC.
Ens cal treballar l’itinerari formatiu dels alumnes d’acord amb les seves habilitats, actituds i
coneixements, els seus interessos acadèmics i professionals que identifiquen el seu projecte
personal i la descoberta de les opcions formatives existents.
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El projecte que nosaltres presentem, planteja un centre inclusiu en la línia del nou decret de
l’escola inclusiva en el que treballa el departament d’ensenyament i posat en exposició pública
el passat mes de febrer de 2017. El decret busca l’establiment de criteris que orientin
l’organització de mesures i suports a l’atenció educativa per a la continuïtat formativa de tots
els alumnes. Així mateix el Decret 187/2015 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació
secundària inclouen mesures i suports per a l’atenció per assolir l’èxit educatiu dels alumnes i
grups més vulnerables. Les mesures i els suports han de permetre flexibilitzar el context
d’aprenentatge, proporcionar als alumnes estrat gies per minimitzar les barreres de l’entorn, i
garantir la conviv ncia i el comprom s de tota la comunitat educativa.
En aquests moments el centre atén 14 alumnes amb dictamen USEE. 14 alumnes amb dictamen
ordinari, per TDAH, trastorns de conducta o DIL. Hi ha a més altres alumnes amb carpeta a
l’EAP, on s’han fet intervencions puntuals (dislèxia, situacions personals varies, dificultats en els
estudis…) 33 alumnes a 1r ESO,18 alumnes a 2n ESO, 24 alumnes a 3r ESO,20 alumnes a 4t ESO.
Proposem, treballar en grups heterogenis sense exclusió de l'alumnat de l'aula per raons de
rendiment acadèmic prèvies. Fer ús dels recursos propis de què disposa el centre en aquests
moments, així com dels recursos externs (vetlladors, USEE, EAP, ...) que li són facilitats per fer
el treball d'aquest alumnat. Ens sembla que aquests recursos han de ser orientats principalment
a utilitzar-los dins l’aula i fer d’aquesta, l’espai de tothom.
Dit això ens proposem els següents objectius estratègics per la Dimensió Convivència-Equitat del
Centre:
OEE.01. Implementar el Projecte de convivència en el marc del PEC com a molt tard el
març de 2020. Actualitzar el Pla d'Acció Tutorial com a element d'enfortiment de tots els
membres.
OEE.02. Reduir els nivells d'absentisme del centre, tot i millorant-ne els mecanismes de
gestió i control.
OEE.03. Implementar el pla d’Acollida en el marc del PEC.
OEE.04. Definir un catàleg d'activitats per a oferir a les famílies un treball vinculat a les
activitats d'algun dels blocs de matèries establertes.
OEE.05. Millorar els mecanismes de participació de les famílies al centre, tot enfortint el
sentiment de pertinença i cohesió social de la comunitat educativa.
OEE.05. Desenvolupar el pla de formació per les famílies en relació al funcionament del
centre i de suport al seguiment i acompanyament dels joves i adolescents (Projecte
Família-Escola) .
OEE.06. Configurar, estructurar i reforçar el paper dels representants de cada curs al
Consell de Delegats com a dinamitzadors dels temes que els preocupen. Definint una
reunió mensual i les funcions i atribucions d'aquests membres i recollint-les a les NOFC
del centre.
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OEE.02. REDUIR ELS NIVELLS D'ABSENTISME DEL CENTRE, TOT I MILLORANT-NE ELS MECANISMES DE GESTIÓ I CONTROL
Estratègia

Actuacions

Indicador de progrés

Indicadors/total de l'estratègia

1.1. Mantenir baix el
nivell d'absentisme

1.1.1.Reforçar el seguiment per part de les
tutories individuals per mantenir, i en la
mesura del possible, reduir l'absentisme.
1.1.3.Definir un protocol intern de detecció
d'absentisme i coordinar-lo amb Serveis Socials
de l'ajuntament.

% d'absentisme per curs.
% d'absentisme en el global del centre.
% d'alumnat que mantenen el seu nivell
d'absentisme.
% d'alumnat que millora el seu nivell
d'absentisme.

Reducció anual del % d'alumnes que fan
absentisme

1.2. Reunions
informatives des de
Serveis Socials amb
les famílies afectades
o en risc
d'absentisme i/o
abandonament

1.2.1.Definir una reunió informativa amb grups
de pares per detectar situacions de risc a casa.
1.2.2. Fer l'acompanyament de les famílies
afectades des de l'institut i Serveis Socials.
1.2.3. Col·laborar estretament amb la Policia
Local i Serveis Socials com a mecanisme
preventiu.

% de famílies afectades.
% de famílies acompanyades i que no han
requerit aplicació del pla.
% de famílies acompanyades i que han
requerit aplicació del pla.
Nombre de reunions anuals.
% de famílies convocades participants.

Reducció d'un 10% anual i per a cada nivell
del nombre d'absències no justificables.
Reducció

Punt inicial:
% curs 2017/18

Punt final
Reducció del 5%

Punt inicial
(desitjable):

Punt final:

Participació del 60%

Participació del 75%

OEE.04. MILLORAR ELS MECANISMES DE PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES, TOT ENFORTINT EL SENTIMENT DE
PERTINENÇA I COHESIÓ SOCIAL DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
Estratègia

Actuacions

1.1. Mantenir els
nivells d'assistència a
les reunions de
seguiment i
acompanyament

1.1.1.Assemblea inicial de curs.

1.2. Participació de
les famílies

1.2.1. Detectar les necessitats de les famílies en
relació al seguiment i acompanyament dels seus
fills i filles.

1.3. Iniciar el
mentoratge entre
famílies

1.3.1. Facilitar l'acompanyament en l'acollida al
centre de noves famílies per part d'altres amb
més experiència i coneixença de l'escola.

1.1.2.Reunió d'inici de curs per nivells i tutories.
1.1.3.Reunions individualitzades de preavaluació
i avaluació.
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Indicador de progrés
% de famílies per curs que hi
participen.
% de famílies global que hi participen.

Indicadors/total de l'estratègia
Increment anual del % de famílies que
participen a les reunions
Punt inicial

Punt final *

*(desitjable) ≥ 70%

≥ 75%

% de famílies participants en les
reunions (per tutoria individual).
% del total de famílies que participen
en les reunions.

Punt inicial
*(desitjable)
Participació del 50%

Punt Final *

% de famílies mentores.
% de famílies acollides.

Participació inicial
*(desitjable) del 20%

Punt Final *
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OEE.05.DESENVOLUPAR UN PLA DE FORMACIÓ PER LES FAMÍLIES EN RELACIÓ AL FUNCIONAMENT DEL CENTRE I DE
SUPORT AL SEGUIMENT I ACOMPANYAMENT DELS JOVES I ADOLESCENTS
Estratègia
1.1. Xerrades
informatives sobre
temes que afecten al
creixement dels nois i
noies

Actuacions
1.1.1. Definir àmbits de xerrades els quals incidir
en el treball i participació dels nois i noies al
centre.
1.1.2. Definir el calendari de xerrades
trimestralment.

(PROJECTE FAMÍLIA-ESCOLA)

Indicador de progrés
Consulta telemàtica dels temes a treballar.
% de famílies que responen.
Temes concretats.
Sessions de formació establertes.
% de famílies participants en les sessions.
Enquesta de satisfacció de les famílies
assistents.
Grau de satisfacció.
Sessions de formació establertes.

1.2. Sessions de
formació sobre
aspectes relacionats
amb els fills i filles
fetes des del centre

1.2.1.Formació sobre orientació educativa.
1.2.2.Formació - xerrada sobre l'adolescència.
1.2.3. Formació per l'accés als entorns digitals,
la consulta d'informació i l'accessibilitat al
professorat.

% de famílies participants en les sessions.
Enquesta de satisfacció de les famílies
assistents.
Grau de satisfacció.

1.3. Sessions de
formació sobre
aspectes relacionats
amb els fills i filles
fetes des de serveis
externs (Ajuntament,
Diputació...)

1.3.1.Continuar amb el programa de prevenció a
addicions SAFAD.
1.3.2.Establir una proposta de temes cíclica,
situant els temes en cada any amb una proposta
amplia.
1.3.3.Continuar amb les sessions formatives
conjuntes amb Policia i Serveis Socials, cada
curs sobre les addicions.
1.3.4. Continuar amb les formacions i sessions de
Mossos d'Esquadra sobre l'ús d'Internet i Violència
de Gènere, a banda de les que puguin sorgir.
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Sessions de formació establertes.

Indicadors/total de l'estratègia
Punt inicial
*(desitjable)

Punt final*

30% que responen

50% que responen

25% que
participen

35% que
participen

Punt inicial
*(desitjable)

Punt final*

2 sessions per
trimestre.
25% que
participen

≥ 2 sessions per
trimestre.
35% que
participen

Punt inicial
*(desitjable)

Punt final*

2 sessions per
trimestre.

≥ 2 sessions per
trimestre.

25% que
participen

35% que
participen

% de famílies participants en les sessions.
Enquesta de satisfacció de les famílies
assistents.
Grau de satisfacció.
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RETIMENT DE COMPTES
Aquest és un dels aspectes que, al nostre entendre, donen valor al projecte de direcció d'un
centre i afavoreixen el seu bon funcionament. És l'element que defineix i concreta tant el que es
demanarà com quins són els agents implicats en aquest procés. Els mecanismes del retiment de
comptes ens permeten explicar quins són els resultats obtinguts i valorar els ajustos i desajustos
amb els indicadors establerts. Vist així, el retiment de comptes ens permet:


Tenir en compte les opinions dels membres participants en les activitats del Centre.



Afavorir la transparència com a estratègia de retiment de comptes, a partir de la informació que
es genera i la seva comunicació i que ens ha de permetre valorar totes les actuacions que es
realitzen al centre.



Valorar i avaluar amb rigor i precisió els resultats obtinguts i incorporar‐los a la presa de
decisions.



Garantir les actuacions, els procediments i la relació amb l' alumnat, les famílies i l’entorn del
centre mitjançant el control i la gestió de les dades i activitats que es desenvolupen al centre.

A final de cada curs s'avaluarà el Projecte de Direcció a traves de la revisió de la Programació
General Anual. Es revisaran per part de la Direcció tots els processos i objectius del Centre i
l'aplicació del projecte. S'avaluaran el grau d'acompliment dels objectius i el grau de millora. Per
a realitzar aquesta avaluació l'equip directiu analitzarà la següent documentació que serà
aportada pel seu responsable.
Amb tot ens cal tenir clar i definir quins són els grups als quals ens cal retre comptes i de quina
manera en fem aquest retiment.

GRUP- COL·LECTIU
Famílies
Consell de Direcció
Consell Escolar

Claustre de professors

Consell de Delegats
AMPA
Dept. d'Ensenyament
Dir. Serveis Territorials

DOCUMENTACIÓ A RECOLLIR
Circulars informatives, informacions d’ assistència i puntualitat
Recollida de suggeriments
Recollida de les activitats en la Memòria Anual de Centre (MAC)
Actes de les reunions del Consell de Direcció - Comunicacions als diferents
grups
Actes de les reunions del Consell Escolar
Actes de les diferents comissions del Consell Escolar
Aprovació i actualització de la documentació del Centre
Actes dels claustres:
Reunions d'Organització i Funcionament de Centre (ROFC)
Reunions de Seguiment i Acompanyament Individual (RAIS)
Recollida de suggeriments
Formació de Centre
Actes de les reunions
Recollida de suggeriments
Seguiment del Projecte de convivència a mesura que es vagi implantant
Butlletí informatiu del centre
Reunions de Coordinació AMPA - Eq. Directiu
Indicadors de Centre
Altres informacions requerides per l’ Administració educativa
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MAC
Carpeta Anual de dades
Altres dades requerides per la inspecció educativa
Coordinació amb els centres de Primària
Convenis amb entitats de l'entorn. Informe de valoració.

Consell Escolar
Municipal

Actes de les reunions del Consell Escolar Municipal

Projectes d’innovació

Informes de progrés i d'avaluació del projecte
Difusió dels projectes (premsa, activitats de centre)
Memòria Anual de Centre

Projectes externs

Informes de progrés i d'avaluació del projecte
Difusió dels projectes (premsa, activitats de centre)
Memòria Anual de Centre

De les revisions anuals en sortiran propostes de millora. Dels resultats obtinguts s'informarà a la
comunitat educativa i a l'Administració. S'informarà el Claustre de tots els resultats del curs
anterior, i es posaran a la seva consideració tant els objectius com les propostes de millora per
al curs que comença. La direcció del Centre rendirà també comptes al Consell Escolar,
informant-lo dels resultats del curs. Els resultats dels processos seran públics a traves de la web
de l’institut per tal d'aportar transparència democràtica a la gestió. Finalment, les millores
seran elaborades i plasmades en la Programació General per al següent curs.

LIDERATGE
Diu Tom Peters "Leaders don't create followers, they create more leaders". Aquesta concepció
del lideratge resumeix en bona mesura la idea de lideratge que volem impulsar. Si volem crear a
l’Inter una Comunitat de Coneixement en el sentit més ampli, entesa aquesta com un sistema
obert, cal que les persones i els equips que la constitueixin puguin esdevenir líders, des de la
idea del lideratge compartit.
Gestionar equips implica analitzar, prendre decisions, motivar les persones, delegar, resoldre
conflictes, etc. Per poder arribar a aquest punt, cercant la idea del lideratge compartit, haurem
de desenvolupar un pla de lideratge que ens permeti a tots els membres assolir-lo.
Els aspectes que es treballaran són:









Competències personals del/la líder d’un equip
Visió sistèmica de l’equip
Competències comunicatives
Competències de negociació
Competències en la gestió i dinàmica de grups i equips
Anàlisi de rols en un equip de treball
Els valors dels equips de treball
Les relacions de cooperació i de competència en els equips de treball

De ben segur que aquestes competències contribuiran al creixement individual i col·lectiu i
provocaran un impuls positiu al projecte de l'Escola Intermunicipal del Penedès.

IES – Escola Intermunicipal del Penedés -

Sant Sadurní d’Anoia

30

ANNEX

GLOSSARI
AMPA

Associació de Mares i Pares d’Alumnes

AO

Aula Oberta

AVAC

Avaluació Anual de Centres

BAT

Batxillerat

BUP

Batxillerat Unificat Polivalent

CAP

Centre d’Assistència Primària

CAS

Centre d’Atenció i Seguiment (drogodependències)

CAS

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

CB

Competències Bàsiques

CF

Cicles Formatius

CFGM

Cicle Formatiu de Grau Mitja

CFGS

Cicle Formatiu de Grau Superior

CSMIJ

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil

DAFO

Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats Departament
d’Educació

DIL

Dificultat intel·lectual lleugera

Dd’E

Departament d’Educació

EAP

Equip d’Assessorament Psicopedagògic

EIP

Escola Intermunicipal del Penedès

ESO

Ensenyament Secundari Obligatori

EVA

Entorn Virtual d’Aprenentatge

IES

lnstitut d’Ensenyament Secundari

LIC

Llengua, interculturalitat i Cohesió Social

LEC

Llei d’Educació de Catalunya

LOE

Llei Orgànica d’Educació

LOMCE
LOGSE

Llei Orgànica per a la millora dels Qualitat Educativa
Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu

MAC

Memòria Anual de Centre

MMAP

Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès

NOFC

Normes d’Organització i Funcionament del Centre

PAT

Pla d’acció Tutorial

PGA

Programació Anual General

PAS

Personal d’Administració i Serveis

PCC

Projecte Curricular de Centre

PCEE

Pla Català de l’Esport a l’Escola

PEC

Projecte Educatiu de Centre

PFI

Programa de Formació i Inserció

PLC

Projecte Lingüístic de Centre

RRI

Reglament de Règim Intern

SAFAD

Servei d'assessorament familiar d'alcohol i altres drogues

TAE

Taller d’Adaptació Escolar

TAC

Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement

TDA

Trastorns Dèficit Atenció

TDH

Trastorns i Hiperactivitat

TEA

Trastorns d’Espectre Autista

TIC

Tecnologia de la Informació i Comunicació

USEE

Unitats de Suport a l’Educació Especial

DICCIONARI VISUAL

ORGANIGRAMA DE L’ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Administració
Neteja
Conserge
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
Junta de l’Associació

CONSELL ESCOLAR
Mancomunitat
Associació de Mares i Pares
Alumnat
Professorat
Direcció

MANCOMUNITAT
ALUMNAT
Delegats-Delegades

Consell de delegats-delegades
COORDINACIÓ
ESCOLA-DELEGATS

COORDINACIÓ ESCOLA-AMPA
Coordinador/a Família-Escola
DIRECCIÓ

Cap d’estudis
GESTIÓ ECONÒMICA

Director/a
Cap d’estudis
Secretàri/a-administrador/a
Coordinador/a Pedagògic
Cap d’estudis Adjunt

COORDINACIÓ
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Direcció
Caps d’Àmbits
ÀMBIT
D’ORIENTACIÓ
I DIVERSITAT
Coordinador/a
Pedagògic/a
Equip de
professores
i professors

ÀMBIT
TECNOLÒGIC
COORDINADOR/A
Tecnologíes
Tec. industrial
Dibuix Tècnic
Electrotècnica
ÀMBIT
MATEMÀTIC
COORDINADOR/A
Matemàtiques
MACS
ÀMBIT LLENGUES
ESTRANGERES
COORDINADOR/A
Anglès
Francès
ÀMBIT
HUMANITATS
COORDINADOR/A
Filosofia
Geografia-Història
Història de l’art
Economia
Emprenedoria
Psicologia

ÀMBIT
CIENTÍFIC
COORDINADOR/A
Física
Química
Biologia
Ciències
de la terra
ÀMBIT
LINGÜÍSTIC
COORDINADOR/A
Ll. i Literatura
Catalana
Ll. i Literatura
Castellana
Llatí i Grec
ÀMBIT
ARTÍSTIC
COORDINADOR/A
Educació Visual
i Plàstica
Música
ÀMBIT DE
L’EDUCACIÓ
FÍSICO-ESPORTIVA
COORDINADOR/A
Educació Física

Gelida
El Pla del Penedès
St. Llorenç d’Hortons
St. Pere de Riudebitlles
St. Quintí de Mediona
St. Sadurní d’Anoia
Subirats
Torrelavit

CAP D’ESTUDIS ADJUNT

CICLES
FORMATIUS

ESO
BATXILLERAT
COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

COORDINACIÓ TUTORIAL

DIRECCIÓ PEDAGÒGICA

DIRECCIÓ TUTORIAL

Direcció
Caps d‘Àmbits
Coordinadors d’Equip Docent
Coordinador Família-Escola

Direcció
Coordinadors/res Equip Docent
COORDINACIÓ GENERAL

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Cap d’Estudis
Coordinadors/res Equip Docent
Tutors/es

EQUIPS DOCENTS

COORDINACIÓ ESPECÍFICA

A cada nivell
1r ESO, 2nESO,
3r ESO, 4t ESO,
1r batxillerat
2n batxillerat

A cada nivell
1r ESO, 2nESO,
3r ESO, 4t ESO,
1r batxillerat
2n batxillerat

NIVELL

NIVELL

Coordinadors d’Equip Docent

Coordinadors d’Equip Docent

Equip Tutorial de nivell

DINAMITZADOR
Activitats Extraacadèmiques
Setmana de la Ciència
Festa de Nadal
Festa de Sant Jordi
Colònies
Jornades Culturals
Butlletí: Interactiva
Sortides culturals
Teatre
Esports
Activitats culturals
Altres...

COORDINACIÓ TÈCNICA
Coordinador de manteniment
Coordinador informàtica

COORDINACIÓ

DEPARTAMENT
ADMINISTRACIÓ
D’EMPRESES

DEPARTAMENT
SERVEIS A LA
COMUNITAT

GESTIÓ
ADMINISTRATIVA

ATENCIÓ A LA
DEPENDÈNCIA

ADMINISTRACIÓ
I FINANCES

EDUCACIÓ
INFANTIL

DEPARTAMENT
FOL I
EMPRENEDORIA

CAS

ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT A
CICLES FORMATIUS
EMPRESA
ESCOLA
QUALITAT
MILLORA CONTÍNUA
ASSESSORAMENT
RECONEIXEMENT

