
1   

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

PEC 

RAMACIÓ 

GENERAL 

ANU 

AL 

2019 – 
   Equip Directiu 

                                                                                        Aprovació Juny 2020 



2   

 

ÍNDEX 

0. INTRODUCCIÓ 4 

1. CONTEXT 7 

1.1. Història i ubicació del centre 7 

1.2. Característiques de l’alumnat i famílies 9 

2. PRINCIPIS RECTORS – CARÀCTER PROPI I IDENTITAT 10 

2.1. Principis rectors (LEC) 10 

2.1.1. Principis generals 10 

2.1.2. Principis específics 11 

2.1.3. Principis organitzatius 12 

2.2. Caràcter propi 12 

2.2.1 Valors generals 13 

2.2.2 Actituds generals 14 

2.3. Trets d’identitat 14 

2.3.1  Llengua 14 

2.3.2 Coeducació 14 

2.3.3 Multiculturalitat 15 

2.3.4 Confessionalitat 15 

3.2.5 Inclusió 15 

3. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 16 

3.1. Espais i Instal·lacions 16 

3.2. Oferta formativa 19 

4. PLANTEJAMENTS INSTITUCIONALS 20 

5. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS 21 

5.1. Línies d’actuació 21 

5.2. Objectius educatius 21 

6. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 22 

6.1. Criteris per a l’elaboració de grups 22 

6.1.1 Educació Secundària Obligatòria 22 

6.1.2 Batxillerat 24 

6.1.3 Cicles Formatius 24 

6.2. Agrupaments flexibles 25 

6.3. Matèries optatives 26 



3   

 

6.4. Orientació i Pla d’Acollida 27 

6.5. Avaluació i promoció 28 

6.5.1 Educació Secundària Obligatòria 29 

6.5.2 Batxillerat 29 

6.5.3 Cicles Formatius 30 

7. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 31 

7.1. Criteris que defineixen l’estructura organitzativa 31 

7.1.1 Òrgans unipersonals de direcció 31 

7.1.2 Òrgans col·legiats de participació 44 

7.1.3 Projectes que ens defineixen 61 

7.2. Organigrama 63 

7.3. Lideratge i equips de treball 65 

8. LA INCLUSIÓ 66 

8.1. Principis d’inclusió i coeducació 66 

8.2. Aula d’acollida 66 

8.3. Atenció a la diversitat 67 

8.3.1 Educació Secundària Obligatòria 67 

8.3.2 Batxillerat 68 

8.3.3 Cicles Formatius 68 

9. CONVIVÈNCIA 69 

9.1. Valors i objectius per a l’aprenentatge de la convivència 69 

9.2. Pla de convivència 69 

10. TUTORIA 70 

10.1. Objectius de l’orientació i seguiment de l’alumne 70 

10.2. Pla d’acció tutorial 70 

11. MECANISMES, ÒRGANS I ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ 71 

11.1 Vies de participació 71 

11.2. Aprovació i revisió del PEC 72 

12. REGIM LINGÜÍSTIC 72 

13. AVALUACIÓ INTERNA 73 

14. INDICADORS DE PROGRÉS 74 

15. ESTRATÈGIES DE DIFUSIÓ 75 

16. DISPOSICIONS DEROGATÒRIA I FINAL 75 

 



4   

 

4 

PEC  2019 

 

0. INTRODUCCIÓ 
 

 

 

El projecte educatiu de centre (PEC) és una proposta global d’actuació que, en el us de la 

seva autonomia, realitza el centre i la comunitat educativa per, en coherència amb els principis 

educatius i amb les necessitats derivades del seu entorn, donar una resposta educativa de 

qualitat a tots i cadascun dels alumnes en un marc escolar i social inclusiu, des d’un model 

democràtic de centre que promou la convivència, obert i compromès amb el seu entorn i 

amb el seu desenvolupament professional. 

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l’Institut Intermunicipal del Penedès esdevé l’eix 

vertebrador de les accions i relacions de la comunitat educativa que actua en el centre. Tot i 

que l’Institut depèn del Departament d’Ensenyament i ha de seguir les directrius establertes 

en matèria educativa, en aquest projecte se’n defineix la seva singularitat. Per això, aquest 

document conté els seus trets d’identitat, objectius i projecció de futur. Des d’aquesta 

perspectiva no s’ha de considerar, per tant, com un document burocràtic, sinó com el recull 

de principis fonamentals que conformen la cultura del centre. Estableix el marc general de la 

gestió de l’acció educativa, l’organització pedagògica, els continguts dels ensenyaments, i la 

relació entre els diferents sectors de la comunitat educativa. 

Per això es completa i es defineix total i conjuntament amb el: 

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

i concreten els drets i deures dels membres de la comunitat educativa. Regulen la 

convivència i expliciten l’organització i les responsabilitats dels òrgans de govern, 

institucionals, de funcionament i gestió de l’Institut. 

• Projecte Curricular de Centre (PCC): Defineix l’ordenació i organització dels 

ensenyaments que s’imparteixen al centre, així com les directrius pedagògiques que 

se segueixen. 

• Pla d’Acció Tutorial (PAT): Regula, concreta i fixa els protocols en l’exercici de la 

tutoria i la coordinació dels equips docents com a eina fonamental per a la formació 

integral de l’alumnat. 



5   

 

5 

PEC  2019 

 

 POC (Projecte d’Orientació del Centre): on es vertebren totes les actuacions i 

activitats d’acompanyament i orientació de l’alumnat al llarg de l’escolaritat, elements 

claus en l’assoliment de l’equitat i cohesió. 

 Pla d’atenció a la diversitat (PAD): aquest pla regula el diagnòstic de les necessitats 

dels alumnes, les persones responsables de decidir la mesura adient, l’organització i 

aplicació, les persones responsables de dur-les a terme i l’avaluació. 

• Projecte de convivència: reflecteix les accions que el centre educatiu desenvolupi per 

capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió 

positiva dels conflictes. 

• Pla TAC: recull les característiques actuals del centre amb relació a les TAC, es 

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

aspectes organitzatius, didacticopedagògics i curriculars. 

• Projecte Lingüístic de Centre (PLC): Estableix les pautes d'ús de la llengua 

catalana i el tractament de la resta de llengües que tenen presència dins la vida diària del 

centre. 

• Projecte Cultural del Centre: Estableix el conjunt d’activitats i projectes organitzats 

pel centre o per altres entitats i/o institucions per tal de complementar la formació de 

l’alumnat a l’aula. 

• Projecte de direcció (PdD): Ordena i regula el desplegament i l’aplicació del PEC 

per al període de mandat de la direcció i n’ha de concretar l’estructura organitzativa. 

• Programació General Anual (PGA): El Projecte de direcció es concreta, cada curs, 

mitjançant les PGA, que han de permetre assolir els objectius formulats en el projecte. 

En aquest sentit, el PEC s’erigeix com l’instrument necessari per exercir l’autonomia del 

centre. Afavoreix una millora de la qualitat del servei educatiu i fomenta la cohesió social. 

Ha estat elaborat recollint les aportacions dels diferents sectors de la Comunitat educativa 

i ha estat aprovat pels òrgans col·legiats del centre: Consell Escolar i Claustre.  



6   

 

6 

PEC  2019 

Tot i els principis de continuïtat i estabilitat és obert a modificacions futures i a noves 

aportacions, però sense que suposin un canvi significatiu dels seus principis generals. És 

deure de l’Equip Directiu donar-lo a conèixer i fomentar-ne la difusió entre la comunitat 

educativa. El respecte a aquest projecte esdevé una obligació de tots: professorat, alumnat, 

famílies i personal d’administració i serveis; sens perjudici dels drets i deures reconeguts per 

la normativa en matèria de legislació educativa. 

Procediment de revisió, actualització i aprovació: considerem que, com a mínim cada 4 

cursos escolars, i coincidint amb el Projecte de Direcció, hi haurà d'haver una revisió del 

PEC, impliqui o no modificacions. Per tal de dur a terme aquesta revisió s'utilitzaran els 

mateixos procediments i canals que per a la seva elaboració: els diferents òrgans col·legiats 

Claustre i Consell Escolar. 
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1. CONTEXT 
 

 

 

 

1.1. Història i ubicació del centre 
 

  

L’INS Escola Intermunicipal del Penedès és un centre d’educació secundària 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.  Es regula 

per la legislació oficial tal i com és aplicada a través de les Lleis, Decrets, Ordres i 

Resolucions de la Generalitat. Actualment 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 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. Regula també el tracte igualitari, la 

transparència en l’adjudicació del dret a matrícula i la gratuïtat de l’ensenyament. 

El centre es finança amb diner públic a través de les transferències de la Generalitat de 

Catalunya amb qui té signat un conveni singular. A través d’ell es paga amb caràcter finalista, 

el cost del professorat, el personal no docent i el manteniment del centre. El professorat 

està contractat per la MMAP. L’equip docent actual està format per uns 80 professors i 

professores. És una plantilla de  professorat molt estable.  

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.  
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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. 

El centre té 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.  

En aquests moments, el centre està immers en un procés de canvi de titularitat en el marc 

del decret llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d'integració de centres educatius a 

la xarxa de titularitat de la Generalitat.  

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.  
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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). 

 

1.2. Característiques de l’alumnat i famílies 

 

A l’INS Intermunicipal de Penedès s’ofereixen els 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.  

El nivell socioeconòmic de les famílies és molt variat, tot i que es podria situar en una franja 

mitjana-baixa. Cal ressaltar que a l’Institut tenim casos de famílies que reben ajuts dels 

Serveis Socials municipals, i d’altres que tot i no rebre ajudes tenen greus dificultats 

econòmiques.  

A dia d’avui comptem amb 609 alumnes a l’ESO, 256 alumnes a Batxillerat i 208 alumnes a 

Cicles Formatius, fent un total de 1073 alumnes. Cal remarcar l’elevat nombre d’alumnes 

amb NESE, 130 a l’ESO i 13 al Batxillerat. Així mateix n’hi ha 17 a l’Aula d’acollida, i 12 al 

SIEI . 

També tenim alumnes de Batxillerat que cursen alguna matèria a l’IOC, 14. S’imparteixen 

estudis de CPIGS amb alguna matèria de l’IOC, així com també el Servei d’Assessorament i 

Reconeixement acadèmic (SAIRA) 

D’altra banda tenim un 15% d’alumnes d’origen estranger, majoritàriament del Marroc i 

Amèrica llatina.  

A l'INS 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.  
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2. PRINCIPIS RECTORS – CARÀCTER 

PROPI I IDENTITAT 
 

 

2.1. Principis rectors (LEC)    

 

Els objectius generals que presentem provenen principalment del PdD 2017-2021 i de la 

proposta de transformació metodològica i didàctica que se’n desprenen. 

2.1.1. Principis generals 

El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l'Estatut, es 

regeix pels principis generals següents: 

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

legislació vigent. 

b)  La transmissió i la consolidació dels valors propis d'una societat democràtica: la 

llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 

c)  La universalitat i l'equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats i la integració de tots 

els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons 

públics. 

d)  El respecte de la llibertat d'ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat 

d'elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders públics, la 

llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes. 

e)  El pluralisme. 

f)  La inclusió escolar i la cohesió social. 

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 
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respecte a la convivència. 

i)  El respecte i el coneixement del propi cos. 

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

k)  El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels 

recursos naturals i del paisatge. 

l)  El foment de l'emprenedoria. 

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

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

o)  L'educació al llarg de la vida. 

p)  El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i 

moral que vagi d'acord amb llurs conviccions. 

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

2.1.2. Principis específics 

El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents: 

a)  La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i 

socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un 

ensenyament de base científica, que ha d'ésser laic, d’acord amb l'Estatut, en els centres 

públics i en els centres privats en què ho determini llur caràcter propi. 

b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge 

i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals. 

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

social i laboral. 

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

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

constància en el treball. 

f)  La capacitació per a exercir activament la ciutadania. 

g)  L'aplicació general de criteris i procediments d’avaluació. 
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h)  La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals. 

i)  La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el 

mitjà de transmissió. 

2.1.3. Principis organitzatius 

El sistema educatiu es regeix pels principis organitzatius següents: 

a)  El funcionament integrat i la gestió descentralitzada. 

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

c)  L'autonomia de cada centre. 

d)  La participació de la comunitat educativa. 

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

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

possible. 

g) La  programació   de   les   necessitats   educatives   territorialment   i  socialment 

equilibrada que emmarca tots els centres sostinguts amb fons públics. 

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

administracions públiques. 

2.2. Caràcter propi    

 

A l'INS Escola Intermunicipal del Penedès ens proposem acompanyar l’aprenentatge i el 

projecte vital del nostre alumnat.  

El bon acompanyament és aquell que té cura del desenvolupament intel·lectual, emocional i 

relacional dels nois i noies. És per això que fomentem el gaudi d’aprendre i l’estima pel 

coneixement així com les competències personals que els faran més autònoms, més crítics 

i més lliures. Eduquem nois i noies per a què esdevinguin ciutadans cooperatius i 

corresponsables del món en el que viuen, des d’una mirada inclusiva.  

L’equitat i l’èxit educatiu són la nostra prioritat i és per això que entenem l’educació des 

d’un punt de vista integral oferint a cadascú el que necessita en cada moment: 
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 Fomentem la participació a la vida col·lectiva del centre a través de les tutories, 

Consell d’Alumnes, Consell Escolar i comissions organitzadores de les activitats extra 

acadèmiques del centre. 

 Atenem i orientem de manera individual l´alumnat, pel que fa a la seva formació 

acadèmica i professional tenint en compte les seves necessitats i capacitats i 

responsabilitzant-lo de les seves decisions i actituds. 

 Treballem per aconseguir un ambient afectuós i de respecte en les relacions de 

l’alumnat, docents i famílies basat en la cultura de la pau i el sentit ètic de la vida. 

 Eduquem en els valors de la solidaritat i el compromís per tal que els nois i noies 

aprenguin a destinar energies al servei dels altres i a comprendre les diferents realitats 

socials. 

 Comptem amb la comunitat educativa formada per les famílies, docents i alumnat per 

fer de l’aprenentatge  una tasca compartida. A l’INS Escola Intermunicipal del Penedès 

tots hi aprenem junts.  

 Mantenim vincles amb les institucions, entitats i iniciatives dels nostres pobles, a través 

de les activitats d’aprenentatge servei i de les activitats de la coordinació de que 

s’organitzen des de la comunitat educativa.  

2.2.1 Valors generals 

1.  Reconeixement dels drets i deures de les persones, de la igualtat i de la solidaritat. 

2.  Respecte a la diversitat cultural i ideològica de persones i de grups que conformen la 

societat, i especialment la comunitat educativa. 

3. Respecte a la llibertat d´expressió i de participació  de l´alumnat en els diferents òrgans 

escolars. 

4. Rebuig a les actituds intolerants, al dogmatisme i tot allò que pot dificultar la convivència. 

5. Interès i respecte per la conservació dels espais públics, l´entorn natural, urbà i 

ambiental, especialment de l´Escola. 
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6.  Sensibilitat i respecte pel tractament no-sexista i la igualtat d´oportunitats dels nois i 

de les noies. 

7.  Reconeixement del dret a l´associacionisme dels alumnes. 

8.  Respecte al silenci i a l’ordre, imprescindibles en els espais i els ambients de treball i 

d’estudi. 

9.  Cura i hàbits higiènics bàsics de prevenció per a la salut. 

2.2.2 Actituds generals 

1. Responsabilitat i compromís amb la realitat. 

2. Diàleg i crítica. 

3. Solidaritat i cooperació. 

4. Autoestima i seguretat personal. 

5. Creativitat i iniciativa. 

6. Curiositat, interès i respecte pel treball personal i d´equip. 

7. Respecte per la interculturalitat, en el seu sentit més ampli. 

8. Interès per l’ordre i la neteja. 

2.3. Trets d’identitat    

 

2.3.1  Llengua 

El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge al nostre centre. Tanmateix, l’Institut 

vetllarà perquè l’alumnat assoleixi el nivell competencial satisfactori en llengua castellana i 

en les llengües estrangeres que s’imparteixen. 

2.3.2 Coeducació 

L’institut segueix el principi de la coeducació afavorint la igualtat real i efectiva entre 

l’alumnat del centre. 
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El centre vetllarà perquè els continguts curriculars,  les interaccions a l’aula i el disseny 

d’activitats vagin dirigides en la no discriminació en funció del sexe. 

2.3.3 Multiculturalitat 

El nostre model educatiu contempla el respecte a la persona, independentment del seu 

origen, condició social, econòmica i cultural, les seves creences i maneres de pensar dins 

el marc dels valors democràtics. 

Això implica el compromís de fer una educació oberta al fet multicultural, considerat com 

una aportació del nostre alumnat i un enriquiment per a tots els sectors de la nostra 

comunitat educativa. 

2.3.4 Confessionalitat 

El nostre centre és públic i, per tant, aconfessional. Ara bé, des de l’Institut es fomenta el 

respecte i la comprensió cap a qualsevol confessionalitat. 

3.2.5 Inclusió 

Tal i com indica el DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat 

en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, el nostre centre procurarà emprendre 

actuacions orientades a promoure la participació i l’èxit de tot l’alumnat, especialment, 

amb les persones que es troben en desavantatge per la seva diversitat funcional. 
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3. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 
 

 

 

3.1. Espais i Instal·lacions    

 

 

L’INS Intermunicipal del Penedès de Sant Sadurní d’Anoia està situat al carrer Santiago 

Rusiñol s/n de Sant Sadurní d’Anoia. 

El centre està format per diferents edificis ja que s’ha anat ampliant al llarg dels anys: 

a) Edifici Central que consta de quatre plantes: 

 Planta Baixa:  

- Secretaries (Institut i Mancomunitat) 

- Despatx de direcció, Cap d’estudis, Coordinadora pedagògica i Secretària 

- Tutories (sales de visita i AMPA) 

- Aules ordinàries 

- Magatzems 

- Lavabos 

- Sala d’actes 

 

 

 

 

 

 

 Primera 

planta:  
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- Aules ordinàries   -  Aules de dependència 

- Lavabos    -  Secretaria de Cicles 

- Aula Polivalent   -  Aula d’Infantil 

- Cuina 

- Gimnàs, vestuaris 

- Ascensor 

- Aula SIEI 

- Aula d’Acollida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segona planta:  

- Aules ordinàries 

- Aules d’informàtica 

- Laboratoris 

- Lavabos 

- Ascensor 
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 Tercera planta: 

- Aules ordinàries 

- Sala professorat 

- Tutories 

- Sala de reunions 

- Lavabos 

- Ascensor 

 

 

En aquesta planta es comparteixen les 

aules entre Batxillerat i Cicles Formatius. 

 

b) Edifici Nou que consta de dues plantes: 

 Planta baixa: 

- Tallers de tecnologia 

- Aula de plàstica 

- Aula informàtica 

- Magatzem 

- Ascensor 

- Tutories 

- Aula desdoblament 

- Lavabos 

 

 Primera planta: 

- Aules ordinàries 

- Sala professorat 

- Ascensor 

- Tutories 

- Lavabos 

 

 

 

c) Pistes esportives (3), zones d’esbarjo, gimnàs 
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3.2. Oferta formativa 

 

 
  

ESO 

1ESO 6 grups (A, B, C, D, E i F) (el departament ens en paga 5) 

2ESO 6 grups (A, B, C, D, E i F) (el departament ens en paga 5) 

3ESO 6 grups (A, B, C, D, E i F) (el departament ens en paga 5) 

4ESO 6 grups (A, B, C, D, E i F) (el departament ens en paga 5) 

Aula Oberta de 3r i 4t d’ESO  

Aula d’Acollida amb alumnes de 1r a 4t  

SIEI amb alumnes de 1r a 4t  

BATXILLERAT 

1Batxillerat 4 grups (A, B, C, D) Batxillerat científic tecnològic 

Batxillerat d’humanitats i ciències socials 2Batxillerat 4 grups (A, B, C, D) 

CICLES FORMATIUS 

CFGM 
2 grups 

2 grups 

CFGM Atenció a persones en situació de dependència 

CFGM Gestió Administrativa 

CPIGS 1 grup 
Curs de preparació per a la incorporació als cicles de 

grau superior 

CFGS 4 grups 
CFGS Educació Infantil 

CFGS Administració i finances 
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4. PLANTEJAMENTS INSTITUCIONALS 
 
 

El marc normatiu que s’ha tingut en compte a l’hora d’elaborar aquest projecte educatiu ha 

estat: 

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

 RD.  1538/2006,  de  15  de  desembre,  d’ordenació  general  de  la  formació 

professional del sistema educatiu 

 Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els 

documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària 

obligatòria 

 DECRET 142/2008, de 15 de juliol, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat. 

 LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) 

 DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius 

 DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i 

del personal directiu professional docent 

 DECRET 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial 

 Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa 

(LOMCE) 

 DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 

secundària obligatòria 

 DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 

sistema educatiu inclusiu 

 DECRET 108/2018, de 4 de juliol, sobre l’avaluació a l’educació secundària obligatòria 

 Documents per a l’organització i gestió de centres educatius 
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5. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS 
 

 

 
 

5.1. Línies d’actuació 

 

 

Independentment dels objectius propis de cada etapa educativa, el nostre centre té com a 

objectiu general en el seu projecte educatiu formar ciutadans cívics, crítics, autònom, preparats 

per a la seva incorporació al món laboral i/o estudis posteriors. 

5.2. Objectius educatius 

 

 

Els objectius generals que presentem provenen principalment del PdD 2017-2021 i de la 

proposta de transformació metodològica i didàctica que se’n desprenen. 

Els objectius generals que ens proposem són els següents: 

 OG1: Millora dels resultats acadèmics i educatius 

 OG2: Millora de la convivència, la cohesió social i l’equitat 

 OG3: Millora de l’orientació acadèmica i professional 

 OG4: Millora de la comunicació i la relació amb l’entorn 

 OG5: Millora de la gestió i documentació del centre 
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6. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
 

 

 

6.1. Criteris per a l’elaboració de grups    
 

 

6.1.1 Educació Secundària Obligatòria 

 Criteris per fer els grups de primer d’ESO: 

o L’alumnat de les escoles de primària es distribuirà entre els diferents grups en 

funció del seu nombre. 

o Per  tal  d’afavorir la transició primària-secundària s’intentarà que cap alumne/a 

romangui sense companys referents i es tindran en compte les enquestes 

realitzades a l’alumnat i a les seves famílies. 

o Es tindran en compte els criteris pedagògics de les escoles d’origen així com 

les recomanacions de l’EAP. 

o Es procedirà a mantenir un equilibri entre nois i noies. 

o Es buscarà un equilibri entre alumnes de diferent ritme d’aprenentatge. 

 Els alumnes de primer d’ESO passen a segon en el mateix grup classe tot i que es 

fan canvis quan l’equip docent ho considera oportú. 

 A tercer d’ESO es refan els grups a proposta dels tutors i de l’equip docent de 

segon d’ESO garantint l’heterogeneïtat dels grups. 

 A quart d’ESO la tria de matèries optatives feta per l’alumnat no condiciona el grup 

classe. Els grups es fan de nou seguint els criteris d’heterogeneïtat, equilibri i 

sostenibilitat.  
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6.1.1.1 Aula Oberta 

 L’Institut  disposa  d’una  aula  oberta  per  tractar  la  diversitat.  Acull  un  grup 

reduït d’alumnes de 3r i 4t d’ESO que tenen dificultats per seguir el ritme de l’aula 

ordinària. 

 Les classes són impartides per un grup reduït de professors ja que això facilita la 

dinàmica de l’aula i es combinen amb pràctiques laborals en empreses del municipi. 

 El nombre màxim d’alumnes que formen part de l’aula oberta s’estableix en 10. 

L’estada a l’aula oberta ha de servir a l’alumne per assolir els aprenentatges bàsics 

necessaris per obtenir el Graduat en ESO. 

 

6.1.1.2 Aula d’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  aula  facilita  l’atenció  més  adequada  de l’alumnat 

nouvingut. 

 L’horari d’assistència a l’aula d’acollida es fa de manera que garanteix la integració 

de l’alumne/a al seu grup classe. 

 

6.1.1.3 SIEI 

 El SIEI és una dotació extraordinària de professionals que s’incorporen a l’institut 

per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials. 

 És competència dels Serveis Territorials assignar el nombre de professionals. 
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6.1.2 Batxillerat 

Els grups de batxillerat es confegiran a partir de l’elecció, per part de l’alumnat, de l’itinerari 

humanístic i social o científic-tecnològic. 

L’Institut Obert de Catalunya permet als alumnes que ho desitgin, cursar alguna assignatura 

que no s’estigui oferint, a distància. El Centre els facilita les instal·lacions per tal que puguin 

accedir al moodle i els assigna un tutor que en farà el seguiment i l’avaluació. 

S’intentarà que el nombre d’alumnes de cada grup estigui equilibrat sempre i quan garanteixi 

poder cursar les matèries afins a la modalitat triada. 

 

6.1.3 Cicles Formatius 

Els grups de cicles formatius es confegiran segons la modalitat i curs de cada cicle. Tots els 

cicles formatius oferts es desenvolupen en 2 cursos escolars.  

En el cas del CPIGS l’Institut Obert de Catalunya (IOC) permet cursar una assignatura de 

la part específica que no s’estigui oferint, a distància. De la mateixa manera que al batxillerat, 

el Centre els facilita les instal·lacions per tal que puguin accedir al moodle i els assigna un 

professor que en farà el seguiment i l’avaluació. 
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6.2. Agrupaments flexibles 

 

L’Institut promou a l’ESO els agrupaments flexibles a llengües castellana  i  catalana, 

matemàtiques i a llengua anglesa  com  a  una  eina  d’atenció  als  diferents  ritmes 

d’aprenentatge d’aquestes matèries instrumentals. L’abast d’aquesta mesura dependrà de la 

plantilla de professors. 

De 1r a 4t d’ESO, de 5 grups que ens paga el departament en fem 6. L’alumnat de suport 

es distribuirà entre els 6 grups de la següent manera: 

 

 

 

  

Desdoblaments interns en anglès :   A – B – C D – E – F (excepte a 1r d’ESO) 

Els equips de professors són els responsables de decidir el canvi d’adscripció de grup d’un 

alumne/a per tal d’afavorir la seva progressió i ho faran en funció dels resultats obtinguts o 

d’altres criteris pedagògics. Aquesta decisió es prendrà de manera consensuada en reunió 

d’àmbit. 

Els desdoblaments de matèries al Batxillerat i a l’Educació Secundària Obligatòria queden 

definits als currículums publicats pel Departament. De la mateixa manera, els 

desdoblaments de mòduls als Cicles Formatius queden definits a les Orientacions publicades 

pel Departament. 
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Si  la  plantilla  de  professors  de  l’Institut  ho  permet  es  desdoblaran  altres matèries i 

mòduls professionals amb l’objectiu de millorar l’assoliment competencial. 

 

6.3. Matèries optatives 

 

Als primers cursos de l’ESO les matèries optatives s’orienten a potenciar el treball 

competencial interdisciplinar, una segona llengua estrangera i la competència lectora. 

A tercer d’ESO les matèries optatives que s’ofereixen són les que contempla la normativa 

educativa i les pròpies de centre. L’objectiu és potenciar una segona llengua estrangera 

(francès o alemany), les competències digital, emprenedora i orientadora de tot l’alumnat. 

A quart d’ESO s’ofereixen tres blocs de matèries optatives: 

Matèria 1 (3h) +  
Projecte de Recerca (1h) 

Tecnologia  
Filosofia  
Economia  
Biologia i Geologia  

 

 

 

La tria i assignació de les matèries optatives segueix el següent protocol: 

a) En sessió de tutoria s’informarà als alumnes de les matèries que poden escollir. 

b) L’alumne/a escollirà conjuntament amb la seva família, les matèries donant un ordre 

de prioritat mitjançant un full d’elecció d’optatives. 

c) L’assignació d’optatives es farà des de Coordinació Pedagògica a partir de la 

informació dels fulls d’elecció i de les recomanacions dels tutors/es i equips docents. 

Al batxillerat la tria de matèries per part de l’alumnat es fa en funció de l’itinerari escollit i 

Matèria 3 (3h) 

Emprenedoria  

Ciències Aplicades al 
món professional 

 

Alemany  

Habilitats Socials  

Llatí  

Dibuix Tècnic  

Matèria 2 (3h) 

TIC  

Francès  

Física i Química  

Comunica’m  

Dibuix Artístic  
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orientats des del centre. 

 

 

6.4. Orientació i Pla d’Acollida 

 

L’orientació l’entenem competencial, gradual i transversal. El Pla d’acollida vol ser la porta 

d’entrada del nou alumnat i el primer pas de l’orientació al centre. 

Actuacions del Pla d’Acollida: 

 Visita a les escoles de primària dels pobles que formen part de la Mancomunitat de 

Municipis de l’Alt Penedès (Torrelavit, Pla del Penedès, Sant Llorenç d’Hortons, Sant 

Pere de Riudebitlles, Sant Pau d’Ordal i la Pau de Sant Sadurní d’Anoia). Aquestes 

visites es fan unes setmanes abans de la preinscripció i ens reunim amb les famílies que 

volen informar-se sobre el projecte pedagògic de l’Inter. 

 Visita de l’alumnat de cada una de les escoles de primària a l’institut. 

 Traspàs d’informació de les escoles de primària. Coordinació dels tutors de sisè amb 

la coordinadora  de primer d’ESO, coordinadora pedagògica i orientadores.   

 Entrevista individualitzada de la família i el seu fill o filla en la que es donen a conèixer 

aspectes rellevants del centre, es recullen els neguits o interrogants de les famílies i les 

expectatives del noi o noia envers l’institut.  

 Acollida a tot l’alumnat nou de 1r d’ESO i 1r de Batxillerat a l’institut. És una rebuda 

que combina la presentació del professorat, tutors i grup classe amb dinàmiques de 

coneixença que ajuden a sentir-se part del centre a tot l’alumnat. 

 A Cicles Formatius, l’alumnat nou de 1r és rebut pels alumnes de 2n del mateix Cicle 

Formatiu. És una rebuda amb dinàmiques de coneixença que ajuden a integrar-se i 

conèixer el centre. La rebuda dels coordinadors,  tutors i professorat es duu a terme 

les dues primeres hores del primer dia de classe en una sessió de tutoria de benvinguda. 
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Actuacions d’Orientació: 

 Treball tutorial de suport a la recerca de la sortida acadèmica o professional de 

l’alumne. 

 Alumnat de Batxillerat, Cicles Formatius i ex alumnes del centre expliquen les seves 

experiències als alumnes de 4t d’ESO. 

 Atenció i orientació de l’alumnat i professorat per part de l’orientador del centre. 

 Elaboració del Consell Orientador al llarg de l’ESO. 

 Xerrades i sortides d’orientació al llarg de tota l’etapa educativa. 

 Treball d’orientació amb a les famílies d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius: Maleta de 

les famílies, xerrades amb professorat del centre, xerrades dels Caps d’Estudis sobre 

les diferents sortides acadèmiques i professionals... 

6.5. Avaluació i promoció 

 

L’avaluació és competencial i orientadora. Té dues finalitats: 

 Regular el procés d’aprenentatge: És formativa i formadora perquè les decisions les 

prenen el professorat i l’alumne. 

 Valorar el procés d’aprenentatge: és qualificadora per diferenciar els graus 

d’aprenentatge i orientar. 

El nostre centre duu a terme una avaluació contínua del procés. L’avaluació inicial permet 

identificar les necessitats educatives de cada alumne/a. La concreció sobre l’adquisició dels 

processos d’ensenyament i aprenentatge o de les competències professionals es fa 

trimestralment, i a final de curs i etapa es globalitzen els resultats. Aquest procés contempla 

l’autoavaluació del propi alumne/a com a mesura de millora del seu procés d’aprenentatge. 
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L’avaluació combina el treball individual del professorat amb l’acció dels equips docents, que 

es reuneixen periòdicament i, al final del trimestre, en sessió específica d’avaluació. També 

s’elaboren informes de preavaluació. 

Els criteris d’avaluació s’estableixen per matèries i mòduls professionals en els diferents 

àmbits. Es vetlla per la seva coherència i aplicació. En els criteris de promoció de curs i de 

superació d’etapa s’observa una especial consideració per donar una resposta adequada i 

global al grau d’assoliment de les competències de cada matèria així com les competències 

transversals (digital i personal i social) i de maduresa de cadascun dels alumnes. 

L’alumnat i les famílies són informats del procés avaluatiu de forma continuada i amb especial 

rellevància en els documents de preavalució i d’avaluació trimestral i final de curs o etapa. 

6.5.1 Educació Secundària Obligatòria 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat ha de ser contínua i diferenciada 

per matèries, amb observació sistemàtica de l’adquisició dels continguts educatius i amb 

una visió globalitzada del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa, centrada en el 

desenvolupament i consolidació de les competències bàsiques. 

 Promoció de curs: 

En finalitzar cadascun dels cursos de l’etapa i com a conseqüència del procés 

d’avaluació, l’equip docent, en la sessió d’avaluació final de curs, ha d’adoptar les 

decisions corresponents sobre el pas de curs de cada alumne/a, tenint en compte 

la seva evolució general en relació amb les competències bàsiques i l’assoliment 

dels objectius en les diferents matèries. 

6.5.2 Batxillerat 

L’avaluació al Batxillerat té caràcter continu, global i diferenciat per matèries. 

 Promoció de curs: 

Els alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries de primer 

curs o no tinguin superades dues matèries com a màxim. 

Els criteris per a la permanència a primer o a segon curs un any més queden 
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recollits a la normativa educativa. 

 

6.5.3 Cicles Formatius 

L’avaluació dels aprenentatges dels alumnes dels cicles formatius és contínua. Atén 

l’organització modular i es fa per unitats formatives per tal de garantir el millor 

aprofitament de la formació. 

En les juntes d’avaluació es valora l’aprenentatge de cada alumne en relació a les 

competències professionals, personals i socials i amb els objectius generals establerts en 

el currículum. 

L’avaluació del mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) i de FP-DUAL 

correspon a la junta d’avaluació del centre educatiu i serà continuada durant l’estada de 

l’alumne a l’empresa. 

 Promoció de curs: 

L’alumne que hagi superat un nombre d’unitats formatives amb càrrega horària 

superior al 60% del conjunt planificat en el primer curs, pot matricular-se en el 

segon curs del cicle i ha de cursar també les unitats formatives no superades del 

primer curs. En cas contrari, es matricularà en les unitats formatives no superades 

del primer curs del cicle i, opcionalment, de les unitats formatives del segon curs 

que no presentin incompatibilitat horària o curricular de manera significativa.



3
1 

  

 

31 

PEC  2019 

 

7. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

 
 

7.1. Criteris que defineixen l’estructura organitzativa   
 

 

L’Estructura orgànica i funcional del nostre institut es desenvolupa en les normes de 

funcionament de centre (NOFC). 

De forma general aquesta estructura consta dels següents elements: Òrgans unipersonals de 

direcció, òrgans col·legiats de participació i òrgans unipersonals de coordinació. 

7.1.1 Òrgans unipersonals de direcció 

Els òrgans unipersonals de direcció són el director/a, el secretari/a, el o la cap 

d’estudis, el o la cap d’estudis de cicles formatius, l’adjunt/a de cap d’estudis i el 

coordinador/a pedagògica. 

Les funcions de la direcció s’exerceixen en el marc reglamentari de l’autonomia dels centres 

públics i comporten l’exercici d’un lideratge distribuït i del treball en equip d’acord amb el 

que s’estableixi a cada centre en relació amb les funcions dels membres de l’Equip Directiu 

i del Consell de Direcció, si s’escau. 

 Director/a 

Corresponen al director o directora les funcions de representació següents: 

a) Representar el centre. 

b) Exercir la representació de l’Administració educativa en el centre. 

c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del centre. 

d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i 

vehicular al centre els objectius i les prioritats de l’Administració. 
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Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics 

següents: 

a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions 

corresponents. 

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

amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

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

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

formatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’ensenyament, administrativa i de 

comunicació en les activitats del centre, d’acord amb el que disposen el títol II i el projecte 

lingüístic del centre. 

e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu. 

f) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació 

de llocs de treball del centre i les modificacions successives. 

g) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referencia a 

l’article124.1 i presentar les propostes a què fa referència l’article 115 de la llei 12/2009 

h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la programació 

general anual. 

i) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i, 

eventualment, dels acords de coresponsabilitat. 

j) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de la resta de 

personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent a l’aula. 

Corresponen al director o directora les funcions següents en relació a la comunitat 

educativa: 

a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre. 

b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures 

disciplinàries corresponents. 

c) Assegurar la participació del consell escolar.  
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d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, si s’escau, 

amb les associacions d’alumnes. 

e) Vetllar pels drets i deures dels alumnes, de l’equip docent i del personal administratiu 

i de serveis. 

f) Liderar  i facilitar la innovació constant per la millora dels aprenentatges competencials 

dels alumnes.  

Corresponen al director o directora les funcions relatives a l’organització i la gestió 

del Centre: 

a) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del 

centre i dirigir-ne l’aplicació. 

b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte 

educatiu. 

c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la   normativa 

vigent. 

d)  Visar les certificacions. 

e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o 

secretària del centre. 

f)  Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost  aprovat. 

g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i actuar 

com a òrgan de contractació. 

h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, 

la qual cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula. 

i) Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les 

administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes. Complir i fer complir les 

lleis i normes vigents 

j) Exercir en el centre aquelles funcions que en matèria de prevenció de riscos laborals li 

assigni el Pla de prevenció de riscos laborals del Departament d’Ensenyament. 

k) Assignar el professorat als diferents cursos, àrees i matèries en la forma més convenient 

per a l’ensenyament, tenint en compte l’especialitat del lloc de treball al qual estigui adscrit 
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cada professor/a i les especialitats que tingui reconegudes, en el marc general de les 

necessitats del centre i el seu projecte educatiu, escoltada la proposta dels àmbits. 

Altres funcions: 

 Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del PEC i el Projecte de 

Direcció. 

 Garantir el compliment del Projecte Educatiu i el de Direcció. 

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

coeducació, de la inclusió i de la resolució de conflictes. 

 Vetllar per la bona imatge del centre i promoure el que s’hi fa. 

 Participar en la comissió del Consell de Direcció. 

 Coordinar l'equip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del centre 

d'acord amb les previsions de la programació general anual, amb la col·laboració de 

l'equip directiu, i sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre del 

professorat i al Consell Escolar. 

 Formular la proposta inicial de PEC i les seves adaptacions. Desplegar-

lo. 

. 

 Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre 

personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent les 

funcions del personal. Qualsevol altra que li sigui encomanada per l’administració 

educativa. 

 Controlar l’assistència del personal del centre i el règim general de l’alumnat, vetllant 

per l’harmonia de les relacions interpersonals. 

 Elaborar, conjuntament amb l’equip directiu, la memòria anual del centre i trametre-

la a la corresponent delegació territorial del Departament d'Educació, un cop el 

Consell Escolar del centre n’hagi emès el corresponent informe. 

 Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i 

del funcionament general del centre. Aquesta avaluació abasta l’aplicació del projecte 

de direcció i, si escau, dels acords de coresponsabilitat. 

 Altres funcions que per disposicions del Departament d'Educació siguin atribuïdes als 

directors o directores dels instituts. 
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Funcions en relació amb la comunitat educativa 

La direcció del centre, com a responsable de l’acció educativa que s’hi duu a terme, té les 

funcions següents específicament relacionades amb la comunitat educativa: 

a) Garantir el funcionament de les vies i els procediments de relació i cooperació amb les 

famílies, per facilitar l’intercanvi d’informació sobre l’evolució escolar i personal dels seus 

fills. 

b) Assistir a les reunions de l’AMPA per treballar conjuntament.  

c) Promoure la implicació activa del centre en l’entorn social i el compromís de cooperació 

i d’integració plena en la prestació del servei d’educació de Catalunya, en el marc de la zona 

educativa corresponent. 

d) Garantir la confidencialitat de les dades d’acord amb la legislació específica en matèria 

de protecció de dades. 

 

Funcions específiques com a cap del personal del centre 

A més de les altres funcions inherents a la condició de cap de personal que l’ordenament 

atribueix a la direcció del centre, li corresponen les funcions específiques següents: 

a) Nomenar i destituir, amb la comunicació prèvia al claustre i al consell escolar, d’acord 

amb el marc reglamentari i les normes d’organització i funcionament del centre, els altres 

òrgans unipersonals de direcció i els òrgans unipersonals de coordinació; assignar-los 

responsabilitats específiques i proposar l’assignació dels complements retributius 

corresponents, tenint en compte els criteris que estableix el Govern i els recursos assignats 

al centre. 

b) Assignar al professorat del centre altres responsabilitats de gestió i de coordinació 

docent i les funcions de tutoria i de docència que siguin requerides per a l’aplicació del 

projecte educatiu i siguin adequades a la seva preparació i experiència. 

c) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris per 

a la remoció del personal interí del lloc de treball ocupat i, en els termes establerts 

reglamentàriament, de la borsa de treball, en cas d’incompetència per a la funció docent 

palesada en el primer any d’exercici professional, i també en els supòsits d’incapacitat 

sobrevinguda o de falta de rendiment que no comporti inhibició, d’acord amb el 
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procediment que estableix el Departament. La motivació de la proposta s’ha de basar en 

les constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el 

resultat de l’avaluació de l’exercici de la docència.  

d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares  d’alumnes i, si s’escau, 

amb les associacions d’alumnes . 

e) Avaluar la tasca de direcció i el grau d'assoliment d'objectius.  

f) Avaluar el funcionament del centre i la tasca  dels docents. 

g) Facilitar al professorat l’acreditació corresponent d’accés gratuït a les biblioteques i els 

museus dependents dels poders públics. 

Altres atribucions en matèria de personal 

 Com a cap immediat del personal del centre, correspon a la direcció la potestat 

disciplinària en relació amb les faltes lleus que es detallen a l’article 117 del Text únic 

de la Llei de funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, comeses pel personal que presti serveis 

al centre, així com les que s’hi corresponen d’acord amb la regulació laboral. 

 Les faltes a què fa referència l’apartat anterior es sancionen d’acord amb la normativa 

disciplinària vigent, seguint el procediment sumari que regula el Reglament disciplinari 

de l’Administració de la Generalitat aprovat pel Decret 243/1995, de 27 de juny, que 

el Departament ha d’adaptar a les característiques específiques dels centres educatius, 

en el qual caldrà en tot cas l’audiència de la persona interessada. Les resolucions 

sancionadores que s’emetin s’han de comunicar als serveis territorials corresponents 

i a la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès. Contra les resolucions de la 

direcció del centre es pot interposar recurs d’alçada davant la Mancomunitat de 

Municipis de l’Alt Penedès. 

 Correspon a la direcció del centre formular la proposta d’incoació d’expedient 

disciplinari per faltes greus o molt greus del personal del centre presumptament 

comeses en relació amb els seus deures i obligacions, així com la proposta d’incoació 

d’expedients contradictoris i no disciplinaris a què fa referència l’article 10.1, incisos 

c) i d). Sense perjudici que, si escau, l’òrgan competent pugui adoptar mesures 

cautelars d’acord amb el règim disciplinari, correspon a la direcció del centre 

l’adopció de mesures organitzatives provisionals, mentre es tramitin els expedients, 
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quan sigui imprescindible per garantir la prestació adequada del servei educatiu. 

Aquestes mesures poden suposar la reassignació de tasques docents de la persona 

afectada. En aquests casos, se li hauran d’assignar tasques complementàries 

concordants amb el seu cos i titulació, en la part de l’horari afectat per les mesures 

organitzatives provisionals. 

 Impulsar la coordinació del projecte educatiu del centre amb els d'altres centres per 

tal de poder configurar de manera coherent xarxes de centres que facin possible 

actuacions educatives conjuntes. 

 Participar en xarxes de millora pel centre. 

 Al director o directora li correspon qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament 

i totes les relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan. 

 El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració 

d’autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i 

d’ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. 

 En cas d’absència, malaltia o vacant del director, aquestes normes regulen que serà 

substituït pel cap d’ estudis. 

 Cap d’estudis 

En el nostre centre hi ha Cap d’Estudis d’ESO i Batxillerat i Cap d’Estudis Adjunt de Cicles 

Formatius, ambdós són nomenats per la direcció del centre, per un període no superior al 

mandat de la direcció, entre el professorat que és destinant al centre, i com a mínim, per 

un curs sencer. 

Segons la Llei d’educació correspon al o la cap d’estudis exercir les funcions establertes a 

l’article 147.4 i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en els àmbits  

curricular, d’organització, coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i 

altres activitats del centre i d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el que prevegi el projecte de 

direcció i s’ incorpori a les normes d’organització i funcionament de centre. 

 

a) Cap d’estudis d’ESO i Batxillerat 

- Dur a terme l'elaboració de l'horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i 

altres espais docents segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, escoltant el Claustre, 
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i d’acord amb la direcció i el PEC. 

- Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular del centre, tot procurant 

la col·laboració i participació de tots els professorat del claustre. 

- Coordinar, vetllar per l’execució del programa d’activitats docents concretat en la 

Programació General Anual de Centre. 

- Planificar el calendari i la realització de les reunions d'avaluació i presidir les sessions 

d'avaluacions de finals de cicle. 

- Planificar la realització de les convocatòries extraordinàries. 

- Custodiar les actes de les juntes d’avaluació. 

- Gestionar les reunions de nivell. 

- Mantenir reunions amb els coordinadors d’àmbit. 

- Supervisió del Pla Estratègic de centre 

- Vetllar pel desenvolupament de les activitats establertes en els horaris d’alumnes i del 

professorat, preveure l’atenció de l’alumnat en cas d’absència del professorat i 

controlar-ne les incidències. 

- Coordinar les activitats curriculars del centre. 

- Coordinar, quan s'escaigui, les activitats complementàries. 

- Coordinar la realització de les reunions d’avaluació, presidir-les, fer-ne un seguiment i 

proposar alternatives de millora juntament amb la resta de l’equip directiu. 

- Gestionar el programari de control d’assistència i d’avaluació de l’alumnat. Controlar 

l’assistència de l’alumnat i proposar mesures correctores a la direcció. 

- Controlar l’assistència del professorat i gestionar les absències i substitucions o 

permisos. 

- Elaborar el calendari de curs de forma coordinada amb la coordinadora pedagògica. 

- Valorar els resultats dels indicadors acadèmics amb el claustre. 

- Vetllar per tal que l’oferta formativa  que s’imparteix, compleixi la normativa vigent. 

- Vetllar per la bona convivència al centre i per la correcta aplicació de les NOFC: 

conèixer les incidències, controlar-les, corregir-les en l’àmbit de les seves competències 



3
9 

  

 

39 

PEC  2019 

i informar la direcció. 

- Atendre les famílies quan la situació ho requereixi.  

- Informar el director sobre el compliment de les normes de convivència i aplicar les 

mesures disciplinàries que aquest ha establert. 

- Substituir el director en cas d’absència. 

- Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació al llarg dels diferents cicles, nivells i 

graus dels ensenyaments impartits al centre. 

- Coordinar i vetllar per l’execució del programa d’activitats docents concretat en el Pla 

Anual de Centre. 

- Reunions de caps d’àmbit  i tutors/es dels diferents nivells o graus que s’imparteixin al 

centre. 

- Control de les actes de les reunions de delegats de batxillerat. 

- Exercir les funcions que li delegui o encarregui la direcció o el Departament 

d’Ensenyament. 

- En cas de baixa i absència de la persona titular, el càrrec de Cap d’Estudis l’assumirà qui 

proposi el Director/a. 

b) Cap d’estudis de Cicles Formatius 

Com a òrgan unipersonal de direcció addicional, segons l’article 34 del Decret 102/2010 

d’Autonomia de centres educatius, l’institut tindrà un Cap d’estudis de cicles formatius a 

qui li correspon: 

- Elaborar el calendari del curs. 

- Planificar i elaborar el calendari de les juntes d’avaluació. 

- Planificar les reunions dels òrgans  de coordinació. 

- Planificar i elaborar l’horari i distribució de les convocatòries de proves extraordinàries. 

- Coordinar les accions necessàries per tal que els alumnes amb matèries pendents de 

cursos anteriors les puguin recuperar al llarg del curs. 

- Coordinar la programació de l'acció tutorial i fer-ne el seguiment juntament amb 

l’orientador. 
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- Impulsar, coordinar i supervisar els programes i les accions de formació professional 

reglada desenvolupats a l’institut o dirigits des d’aquest. 

- Impulsar les accions d’innovació i recerca educatives i formació del professorat en 

l’àmbit de la formació professional. Tenir cura del manteniment i actualització de les 

aules i tallers específics de la formació professional, així com proposar l’adquisició, 

lloguer o alienació d’equipaments i compres de material fungible. 

- Impulsar mesures flexibilitzadores a l’FP: gestionar el Servei d’Assessorament i 

Reconeixement al centre (publicació de l’oferta, seguiment de les diferents fases dels 

processos, etc.), gestionar la semipresencialitat, etc. 

- Assessorament d’FP i FP dual. 

- Dirigir les accions d’anàlisi de la inserció professional i laboral dels alumnes 

- Dirigir l’actuació dels diferents òrgans unipersonals de coordinació i tutoria en matèria 

de formació professional, inclosa la formació en centres de treball. 

- Impulsar accions i acords amb organitzacions empresarials, empreses, organismes i 

centres de treball per afavorir la inserció laboral i atendre demandes de qualificació 

professional. 

- Orientar als tutors de formació en alternança amb formació dual en el seguiment i 

desenvolupament d’ aquesta modalitat de FP. 

- Impulsar les accions d’innovació i recerca educatives i formació del professorat en 

l’àmbit de la formació professional. 

- Tenir cura del manteniment i actualització de les aules i tallers específics de la formació 

professional, així com proposar l’adquisició, lloguer o alienació d’equipaments i compres 

de material fungible. 

- Dirigir les accions d’anàlisi de la inserció professional i laboral dels alumnes. 

- Coordinar i vetllar per l’execució del programa d’activitats docents concretat en el Pla 

Anual de Centre. 

- Control i seguiment dels documents estratègics de departament didàctics 

- (Programacions, PCD, PCCF’s,...). 

- Control dels fulls de presentació de cada mòdul amb les corresponents dates de 
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convocatòria. 

- Verificar l’aprovació dels documents estratègics en les actes de departament. 

- Prova d’accés a la universitat per CF. 

- Control dels fulls de presentació de cada mòdul 

- Elaboració i controls del calendari del curs acadèmic en CF 

- Exercir les funcions que li delegui o encarregui, la direcció o el Departament 

d’Ensenyament 

 Secretari/a 

Segons l'article 32 del Decret 102/2010 serà l’encarregada de: 

- Dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa del centre, sota el 

comandament del director, i exercir, per delegació d’aquest, la prefectura del personal 

d’administració i serveis adscrit al centre. 

- Exercir de secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions 

que celebrin. 

- Tenir cura de les tasques administratives del centre, atenent la seva programació general 

i el calendari escolar. 

- Estendre les certificacions i els documents oficials del centre, amb el vistiplau del 

director. 

- Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se’n deriva i elaborar 

i custodiar la documentació preceptiva. 

- Coordinació amb el secretari de la Mancomunitat referent a la gestió econòmica. 

- Elaborar el projecte de pressupost del centre. 

- Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció 

i matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents. 

- Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complerts i diligenciats 

d’acord amb la normativa vigent. 

- Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres 

i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 
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- Tot el que fa referència a: 

o Conserges 

o Personal de neteja 

o Responsables de manteniment 

Haurà, doncs, d'atribuir l'horari i les tasques que els corresponguin. Igualment haurà 

d'establir el sistema de control tant de la regular assistència als llocs de treball com del 

compliment de la feina que a cadascú li correspon. 

- Confeccionar i mantenir l’inventari general del centre. 

- Realitzar comandes a partir de les propostes dels Caps d’Àmbit. 

- Canalitzar de forma que  cregui convenient, les indicacions dels membres de la 

comunitat educativa respecte a les avaries i petites reparacions que s'han d'anar fent al 

llarg del curs. 

- Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal·lacions, 

mobiliari i equipament d’acord amb les indicacions del director i les disposicions vigents. 

Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui. 

- Informar i proposar de l’adquisició, l’alienació i lloguer de béns i als contractes d’obres, 

serveis i subministraments, d’acord amb la normativa vigent 

- Gestionar la cessió d’espais del centre. 

- Encarregar-se de tots els cobraments i pagaments del centre i autoritzacions de 

compres. 

- Gestionar els resums econòmics de les sortides escolars i activitats extraescolars del 

centre. 

- Seguiment de la gestió de les beques escolars. 

- Vetllar pel funcionament del transport escolar i coordinar-se amb el Consell Comarcal 

pel perfecte funcionament del mateix. 

- Fer el seguiment del pressupost. 

- Preveure, planificar i quan s’escaigui, pressupostar tot el que fa a ús normal de l'Institut. 

Controlar els albarans de lliurament de materials i factures. 
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- Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director o atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Ensenyament. 

- En cas de baixa i absència de la persona titular, el càrrec de Secretari és provisionalment 

assumit és pel membre de l’equip directiu que designi el/la Director/a. 

 Coordinador/a Pedagògic/a 

Són funcions pròpies de la coordinació pedagògica:  

- Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d'Ensenyament i 

especialment amb els equips d'assessorament psicopedagògics. 

- Coordinador la reunió de la Comissió d’Atenció a la Diversitat (amb l’orientador, el 

mestre d’Educació Especial i el psicopedagog de l'EAP). 

- Coordinar la CAD en l’elaboració del Programa d’atenció a la diversitat.  

- Vetllar per l'adequada correlació entre el procés d'aprenentatge de l’alumnat dels 

ensenyaments que s'imparteixen en el primer cicle de l'educació secundària obligatòria 

i els corresponents als del cicle superior d'educació primària en el si de la zona escolar 

corresponent. 

- Vetllar per l’elaboració dels Plans Individuals, de les adaptacions curriculars 

metodològiques i fer-ne el seguiment. 

- Coordinar la programació de l'acció tutorial i fer-ne el seguiment. 

- Reunir-se amb les famílies per cercar serveis externs d'atenció. 

- Organitzar el traspàs entre etapes educatives dins el centre. 

- Coordinar i participar en les reunions de traspàs amb els centres de procedència i 

destinació de l’alumnat. 

- Atendre i dinamitzar els pares i mares delegats de classe. Dinamitzar equips de pares 

que col·laborin amb el centre. 

- Assegurar l’aplicació del projecte lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i 

d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments educatius del projecte educatiu del 

centre recollits en el projecte de direcció. 

- Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del 
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professorat que es desenvolupin a l'institut, quan escaigui i organitzar el procediment 

de detectar les necessitats de formació del professorat en l’àmbit general i en les 

tècniques de comunicació. 

- Exercir les funcions que li delegui o encarregui la direcció o el Departament 

d’Ensenyament. 

- Elaboració dels itineraris curriculars. 

- Elaborar el calendari del curs conjuntament amb els caps d’estudi. 

7.1.2 Òrgans col·legiats de participació 

a)  Consell Escolar: Òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern 

del centre. 

b)  Claustre del professorat: És l’òrgan de participació del professorat en el control i la 

gestió educativa del centre. 

c)  Òrgans unipersonals de coordinació: S’estableixen els següents òrgans específics 

de coordinació: 

o Direcció Pedagògica: 

La Direcció Pedagògica és l’òrgan de desenvolupament i avaluació dels objectius 

recollits al PEC i desplegats al Projecte de Direcció i als Plans Anuals. L’òrgan està 

regulat per l’art. 37 del Decret 102/2010 de 3 d’agost d’autonomia de centres. 

En aplicació del projecte de direcció, el/la director/a constitueix la Direcció Pedagògica 

el qual estarà format per l’equip directiu, tots els/les caps d’àmbit i els/les 

coordinadors/res de nivell. 

La Direcció Pedagògica assumeix les funcions següents: 

• Col·laborar amb l’equip directiu amb els objectius del pla Anual. 

• Fer de pont entre l’equip directiu i els professors dels diferents  equips de nivell 

per tal de  treballar de manera distribuïda. 

• Elaborar, juntament amb l’equip directiu, els indicadors anuals. 

• Proposar mesures singulars per al desenvolupament de la PGA. 
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• Valorar els resultats anuals amb  l’equip directiu i cercar aspectes de millora. 

• Reunir-se de manera  sistemàtica amb l’equip directiu per vetllar dels objectius 

anuals i les necessitats dels docents. 

• Responsabilitzar-se d’un dels objectius per fer-ne un seguiment anual. 

• Assessorar a la direcció del centre en aquells àmbits pedagògics que es 

desenvolupen al centre. 

Convocatòries i periodicitat de les reunions 

• El director o directora del centre presideix la Direcció Pedagògica  

• Els que tenen la condició de membre del consell de direcció tenen el dret i el 

deure d'assistir a les reunions de l'òrgan al qual pertanyin, havent-t’hi d’exercir les 

funcions a què vinguin obligats per aquest document de normes d’organització i 

funcionament de centre. 

• Els que componen la Direcció Pedagògica podran exercir el seu dret a sol·licitar i 

accedir a tota la documentació i informació necessàries per exercir l'exercici de 

les seves funcions. L'Equip Directiu facilitarà aquesta tasca. 

• En la seva qualitat de membres d’aquesta direcció, tindran el reconeixement que 

així disposi la normativa en vigor per a aquest tipus de càrrecs. 

Desenvolupament de les sessions de la Direcció pedagògica: 

• La presidència la direcció assegurarà el desenvolupament de l’ordre fixat de la 

sessió. 

• Els debats s’ajustaran a l’ordre del dia. No obstant això, podrà ser alterada la  

seqüència per acord quan així ho aconsellin les circumstàncies i a proposta de qui 

presideix la reunió. La presidència podrà limitar, si les circumstàncies així ho 

aconsellen, el temps total del debat o el nombre d’intervencions sobre un tema 

abans de passar a les corresponents votacions. 

• Qualsevol membre podrà fer constar en l’acta el seu vot particular i els motius 

que ho justifiquen, lliurant-ho en el moment de la votació. 

• La presidència podrà convidar a les reunions a persones que no siguin membres la 

Direcció Pedagògica quan així ho consideri oportú, amb l’objectiu de que 
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transmetin opinions o informacions d’interès al consell de direcció en assumptes 

relacionats amb l’ordre del dia. Es farà constar en l’acta de la reunió l’assistència 

de convidats, els quals, en cap cas, tindran dret a vot. 

Votacions 

• Les decisions de la Direcció Pedagògica seran preses per majoria de les i els 

assistents a la reunió. El director o la directora tindran vot de qualitat en cas 

d’empat. Les decisions de la direcció pedagògica no tindran caràcter executiu. Es 

trametran a l’equip directiu del centre per tal que siguin preses en consideració i 

prenguin si ho creuen oportú les mesures adients. 

• La votació serà secreta, sempre que ho sol·liciti algun membre del consell i, en tot 

cas, quan afecti a persones. 

o Caps d’àmbit: 

Els àmbits agrupen al professorat del centre per especialitats i poden englobar una o 

vàries matèries dins del mateix àmbit del coneixement. 

A cada àmbit hi ha com a mínim un o una cap d’àmbit. 

Al nostre centre es concreten en: Àmbit científic tecnològic, Àmbit artístic i 

d’educació físicoesportiva, Àmbit lingüístic, Àmbit de llengües estrangeres, Àmbit 

matemàtic, Àmbit d’orientació i diversitat, Àmbit d’humanitats i Àmbit de projectes. 

Els àmbits són els responsables de la programació de les seves matèries i mòduls 

professionals. 

Als Cicles Formatius s’estableixen els departaments per famílies professionals. En el 

nostre centre hi ha el Departament Serveis Socioculturals i a la Comunitat i 

Departament d’Administració i Gestió. 

o Coordinadors d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius (en tenim un per cada 

nivell): 

Els coordinadors vetllen per la continuïtat, coherència i correlació de les accions 

educatives al llarg de l'educació secundària obligatòria, del batxillerat o dels Cicles 

Formatius, segons s'escaigui, sota la dependència del coordinador pedagògic. 

Funcions genèriques de la coordinació de nivell 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/serv-socioculturals-comunitat/
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a) Fer de pont entre l’equip docent i l’equip directiu. 

b) Afavorir l'actuació coordinada del professorat del nivell a través de la discussió i 

l'acord de criteris i accions comuns. 

c) Coordinar les reunions de tutors de cada nivell i vetllar per l'aplicació del PAT, 

conjuntament amb la persona responsable de la coordinació pedagògica. 

d) Coordinar les reunions d’Equip Docent 

e) Proposar a l'equip docent (amb la col·laboració de la persona responsable de la 

coordinació pedagògica, el cap d’estudis i els tutors/es) els temes a tractar sobre la 

planificació conjunta de: 

 metodologia d'activitats d'aprenentatge i avaluació 

 hàbits d'estudi, convivència 

 activitats d’orientació professional i acadèmica 

 seguiment del règim disciplinari. 

f) Recollir els acords presos i vetllar pel seu compliment. 

g) Coordinar les activitats i sortides del nivell i vetllar perquè siguin distribuïdes 

d’una manera òptima. Afavorir l’avaluació dels objectius de les sortides. 

h) Coordinar, conjuntament amb els tutors i tutores de grup, les activitats de 

planificació i organització de la sortida de final d’etapa en els nivells que correspongui. 

j) Vetllar perquè es compleixi el projecte curricular, conjuntament amb la persona 

responsable de la coordinació pedagògica. 

k) Coordinar l’adjudicació de matèries de modalitat i optatives i fer les llistes 

d´alumnes. 

l) Elaborar a final de curs una memòria que reculli i valori el funcionament de la 

coordinació de nivell. 

m) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la Direcció de l’institut, en 

relació amb els aspectes educatius dels alumnes d’ESO. 

Funcions específiques dels coordinadors d’ESO 

a) Recollir, conjuntament amb els tutors/es, les sol·licituds de tria de matèries 

optatives dels alumnes i assignar-los, conjuntament amb la persona responsable de 



4
8 

  

 

48 

PEC  2019 

la coordinació pedagògica. Lliurar al professorat les llistes matèries optatives. 

b) Vetllar per la coherència de les diferents propostes de Crèdit de Síntesi integrat  

en algunes matèries de cada nivell, d’acord amb la persona responsable de la 

coordinació pedagògica. 

c) Recollir i atendre les demandes dels tutors en referència a l’acció tutorial. 

d) Coordinar les activitats (xerrades, tallers, etc.) incloses en el PAT. 

e) Coordinar les activitats d’orientació dels alumnes d’ESO. 

f) Revisar i completar el Pla d’Acció Tutorial (PAT). 

g) Valorar el funcionament de la coordinació d’ESO. 

h) Afavorir el contacte entre el tutor/a i els alumnes i vetllar perquè es duguin a 

terme les tutories individualitzades. 

i) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la Direcció de l’institut, en 

relació amb els aspectes educatius dels alumnes. 

Funcions específiques dels coordinadors de Batxillerat 

a) Revisar i completar el Pla d’Acció Tutorial (PAT) i vetllar per la seva aplicació, i 

especialment per la coherència i continuïtat de les actuacions tutorials i d’orientació 

al llarg del batxillerat. 

b) Dirigir les reunions dels equips docents de nivell, proposant l’ordre del dia i 

recollint per escrit els acords presos, fent de transmissor entre l’Equip Docent i 

l’Equip Directiu. 

c) Coordinar i fer el seguiment de les qüestions administratives i acadèmiques dels 

alumnes de Batxillerat, i especialment: 

- El calendari d’exàmens trimestrals i finals. 

- La coordinació de l’adjudicació de matèries de modalitat i optatives i 

l’elaboració de les llistes d´alumnes. 

- La coordinació, conjuntament amb la coordinació d’activitats extraescolars, de 

les sortides i activitats complementàries que es realitzen al llarg del curs, 

Nadal, Sant Jordi, Final de curs i altres. 

- L’accés a la Universitat (preinscripció universitària, proves PAU, actuar com a 
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vocal del centre a les proves PAU). 

d) Afavorir el contacte entre el tutor/a i els alumnes i vetllar perquè es duguin a 

terme les tutories individualitzades. 

e) Representar el centre en les reunions de Coordinació de Batxillerat amb altres 

centres. 

f) Valorar el funcionament de la coordinació de Batxillerat. 

g) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la Direcció de l’institut, en 

relació amb els aspectes educatius dels alumnes de Batxillerat. NOFC 

Funcions específiques del coordinador de Cicles Formatius 

a) Coordinar el seguiment de la inserció laboral de l’alumnat. 

b) Cooperar en l’apreciació de les necessitats de formació professional d’acord amb 

la planificació, els criteris i programes del Departament d’Ensenyament. 

c) Assessorar el centre en la definició de les línies d’actuació de les relacions escola-

empresa. 

d) Mantenir actualitzada la base de dades de les empreses col·laboradores. 

e) Rebre i donar difusió de les ofertes de llocs de treball que es reben al centre. 

f) Rebre i donar difusió dels programes de formació que puguin ser d’interès per a 

l’alumnat i exalumnes del centre. 

g) Coordinar la campanya de promoció dels Cicles Formatius. 

h) Revisar i completar el Pla d’Acció Tutorial (PAT) de CFGM 

i) Coordinar i informar als tutors d'FCT sobre l'organització i la gestió administrativa 

del procés de la Formació en Centres de treball. 

j) Mantenir el registre actualitzat de tots els convenis de FCT i les estades a les 

empreses que es realitzen a l'institut. 

k) Tramitar les excepcions de les estades i pràctiques en empreses a partir de la 

informació que li aporten els tutors/es de FCT. 

l) Coordinar la documentació referent a cicles i informar de les necessitats 

específiques del cicles formatius. 
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m) Elaborar a final de curs una memòria que reculli i valori el funcionament de la 

coordinació de Formació Professional. 

n) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la Direcció de l’institut, en 

relació amb els aspectes educatius dels alumnes de FP. 

o Coordinador/a d’Orientació i Diversitat 

Corresponen a la Coordinació d’Orientació i Diversitat les següents funcions: 

a) Reforçament de caire professional de l’orientació personal, acadèmica i 

professional als alumnes en coordinació amb els professors tutors i tot l’equip 

docent. 

b) Assessorament sobre el disseny, seguiment i avaluació dels projectes de vida 

que els alumnes poden desenvolupar dins la funció orientadora establerta en el 

centre i concretada en el Pla d’Acció Tutorial.  

Assessorament al professorat i a les famílies sobre les estratègies, programes i 

activitats específiques pròpies de l’orientació personal, acadèmica i 

professional dels alumnes. 

c) Avaluació psicopedagògica de les competències curriculars i de les 

característiques individuals dels alumnes així com del clima de treball i 

relacional del grup classe. 

d) Coordinació de les estratègies, recursos, programes i mesures en relació a 

l’atenció a la diversitat de l’alumnat en col·laboració estreta amb el professional 

de l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP). 

e) Identificació i coordinació (conjuntament amb l’equip d’assessorament 

psicopedagògic) de tots els serveis i entitats que, en l’àmbit de la salut mèdica i 

psicològica, social i comunitari –i a nivell de zona o sector–, poden col·laborar en 

l’oferta d’una atenció específica a l’alumnat. 

f) Col·laboració amb l’equip directiu del centre per elaborar tant la programació 

anual del centre com la memòria consegüent, en els aspectes de rendiment de 
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comptes de les actuacions de l’orientador (o orientadors) del centre i en referència 

al PEC, així com de les seves funcions d’atenció a la diversitat, programes 

individualitzats i coordinació amb famílies i professionals interns i externs del centre. 

g) Detecció, disseny, seguiment i avaluació dels programes individualitzats (PI) per 

alumnes amb necessitats educatives específiques, en col·laboració amb el professor 

tutor, l’equip docent de l’alumne i amb l’EAP. 

h) Coordinació de tots els professionals que intervenen en els PI, tant interns com 

externs al centre, i seguiment i avaluació de totes les actuacions empreses. 

i) Contacte, coordinació, seguiment i avaluació amb les famílies dels alumnes 

subjectes a un PI, o a d’altres intervencions específiques d’atenció a la diversitat en 

el centre, conjuntament amb el professor tutor i la resta de l’equip docent. 

j) Derivació dels alumnes amb necessitats específiques per a rebre l’atenció més 

adequada procedent d’altres recursos interns i externs als centres. En aquest sentit, 

en col·laboració amb l’EAP, derivarà als alumnes i a les seves famílies als serveis de 

salut i socials que s’escaiguin i establirà el contacte, el seguiment i la col·laboració en 

l’avaluació dels serveis rebuts. 

k) Donar comptes de forma regular a la Comissió d’Atenció de la Diversitat de tots 

els programes individualitzats iniciats, del seu seguiment i de la seva avaluació, tant 

la contínua com la posterior a les actuacions específiques. 

 

 

o Coordinador d’activitats extraacadèmiques 

Correspon a la Coordinació d’Extraacadèmiques la coordinació general de les 

activitats del centre sota la dependència del Secretari i de la Coordinadora 

Pedagògica. 

En particular, són funcions del Coordinador d’Activitats Extraacadèmiques: 

a) Elaborar la programació anual, fer la promoció i el seguiment de les activitats 

extraescolars que es realitzen a la tarda. 

b) Planificar i coordinar les activitats culturals del centre i les diades que es 
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celebrin. 

c) Coordinar les celebracions de professors i alumnes. 

d) Conjuntament amb el Coordinador Pedagògic, dinamitzar les reunions del 

Consell de delegats i elaborar l’acta i passar-la als delegats via correu electrònic. 

e) Coordinar l’organització dels viatges d’estudi, els intercanvis escolars i qualsevol 

altre tipus de viatge que es realitzi amb l’alumnat, juntament amb els professors 

responsables. 

f) Coordinar l’ambientació d’espais del centre. 

g) Recollir informació gràfica de les activitats que es duen a terme a l’Institut i 

trametre-les al responsable per a la seva difusió. 

h) Elaborar una memòria final de curs amb l’avaluació de les activitats realitzades 

que s’inclourà a la memòria anual d’activitats del centre. 

i) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la Direcció de l’institut, 

en relació amb les activitats extraescolars. 

o Coordinador/a de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (LIC) 

La coordinadora de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (LIC) vetllarà per què 

s’adoptin les mesures necessàries per tal de potenciar les actuacions planificades en 

matèria de llengua i cohesió social. 

Les funcions assignades a la coordinació CLIC són: 

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

intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu 

plurilingüe. 

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

d’organització del centre i en la gestió de les actuacions que fan referència a 

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

d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la 

convivència en el centre. 

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

la convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, 
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afavorint la participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats. 

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

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

les actuacions dels professionals externs que hi intervenen. 

e) Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social i per 

delegació de la Direcció del centre. 

f) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la Direcció de l’institut, 

en relació amb els aspectes educatius dels alumnes d’ESO. 

o Coordinador/a de l’Aula d’Acollida i suport lingüístic 

Són funcions de la tutora d’aula d’acollida les següents:  

a) Fer l’avaluació inicial i col•laborar en l’elaboració de plans de treball individuals 

intensius, les adaptacions curriculars individualitzades i les modificacions del 

currículum d’acord amb les necessitats educatives de cada un de l’alumnat respecte 

al seu procés d’ensenyament aprenentatge.  

b) Gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions, programar les 

seqüències d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i avaluar 

processos i resultats.  

c) Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició de la 

llengua.  

d) Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de referència.  

e) Col•laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural al procés 

educatiu de l’alumnat nouvingut.  

f) Treballar conjuntament amb el coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió 

social del centre amb els professionals especialistes (LIC,EAP...).  

g) Participar en les reunions dels equips docents, comissió d’avaluació..., per 

coordinar actuacions i fer el seguiment del alumnes a fi d’assegurar la coherència 

educativa. 

o Coordinador de prevenció de riscos laborals 
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El director del centre nomenarà un coordinador o coordinadora de Prevenció de 

Riscos Laborals. La designació recaurà, sempre que sigui possible, en personal ens 

servei actiu i amb contracció definitiva en el centre. 

Correspon als coordinadors i coordinadores de Prevenció de Riscos Laborals 

promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre i, 

per tant, hauran de: 

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

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

preventiva, d’acord amb les orientacions del servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

b) Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i 

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

c) Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el 

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

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

persones, els telèfons i l’estructura. 

e) Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat 

complementària  a les revisions oficials. 

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

g) Emplenar i trametre al qui correspongui el full de Notificació d’accidents. 

h) Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en la 

investigació dels accidents que es produeixin en el centre docent 

i)  Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en 

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

j)  Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre en 

matèria de prevenció de riscos laborals. 

k) Informar als docents sobre el simulacre de centre. 

l) Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins del currículum 

de l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos. 

o Coordinador/a del Pla Lector 
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El foment de la lectura és un eix clau del projecte educatiu. El gust per la lectura i el 

descobriment de nous coneixements a través dels llibres ens ha portat a fer-li espai 

dins l’horari de l’alumnat que disposa d’una hora setmanal de lectura lliure 

acompanyada per un docent a l’aula. Per al seu bon funcionament tenim el 

coordinador del pla lector amb les següents funcions: 

• Vetllar perquè tot el professorat que fa pla lector segueixi unes pautes bàsiques 

a l’aula que incentivin una actitud positiva per la lectura. 

• Procurar que tot el professorat disposi dels llibrets de seguiment que cada 

alumne té de les lectures que fa al llarg del curs. 

• Establir uns criteris bàsics per a l’avaluació d’aquesta activitat. 

• Convocar reunions de seguiment amb el professorat del pla lector al llarg del 

curs. 

• Impulsar millores de funcionament de l’hora del pla lector, si s’escau. 

• Donar a conèixer les novetats literàries, premis i publicacions que puguin 

estimular el plaer per la lectura. 

• Disposar d’un fons de llibres per a l’alumnat que no  en té.  

• Fomentar la participació en actes de fora el centre relacionats amb la lectura. 

• Mantenir un contacte fluid amb la Biblioteca de Sant Sadurní per a les moltes 

col·laboracions que es fan al llarg del curs. 

 

o Coordinador/a Servei Comunitari 

Funcions principals 

• Conjuntament amb Coordinació́ Pedagògica, planificar i coordinar els continguts 

corresponents a la part teòrica del Projecte de Servei Comunitari (xerrades, 

documentació ́, vídeos...)  

• Conjuntament amb Coordinació́ Pedagògica, gestionar, planificar i coordinar els 

centres, espai, entitats i/o organismes on es faran les prestacions voluntàries 

corresponents a la part practica del Projecte de Servei Comunitari.  

• Coordinar-se amb tots aquells organismes i/o entitats on es faran les activitats 

de voluntariat.  

• Concretar, temporitzar i planificar amb els centres, entitats i organismes 
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participants cadascuna de les activitats en el projecte de voluntariat.  

• Realitzar un acompanyament de l’alumnat en aquest projecte de voluntariat.  

• Gestionar la documentació ́ relativa a la posada en marxa del Projecte de Servei 

Comunitari, tant la relativa al conveni entre l’institut i l’entitat col·laboradora 

així ́ com a l’autorització ́ per part de les famílies perquè ̀ el seu fill participi 

d’aquest projecte de voluntariat en hores extraescolars. 

• Distribuir l’alumnat, en funció de les seves preferències personals, en aquells 

espais de voluntariat més adients a les seves inquietuds a partir d’una graella de 

preferències.  

• Fer el seguiment de les tasques de voluntariat de cadascun dels alumnes 

implicats, fer una valoració dels resultats (tan per part de l’alumne com de 

l’entitat on s’han prestat els serveis de voluntariat) i transmetre els resultats a 

l’equip de tutors/es.  

• Valoració dels resultats, juntament amb els professors que han realitzat la part 

teòrica a l’aula, de les activitats realitzades tant per part dels alumnes com de les 

entitats com de part del centre. 

o Coordinador/a de TREC 

Les funcions del coordinador del TREC es concreten en: 

a) Establir el calendari de les fases d’elaboració dels TREC per a l’alumnat i el 

professorat. 

b) Fer el llistat del professorat i els TREC que cada un tutoritza.  

c) Confegir el llistat del professorat que fa de segon correctors de cada treball. 

d) Organitzar els diferents tribunals que valoren la presentació oral dels treballs de 

recerca. 

e) Recollir els TREC i distribuir-los al professorat, el dia que s’entreguen. 

f) Elaborar i revisar el dossier que cada alumne rep en començar-lo. 

g) Elaborar i revisar les rubriques d’avaluació del TREC així com els documents que 

avaluen les diferents fases del mateix. 

o Coordinador/a IOC 
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La Direcció del centre, conjuntament amb el coordinador o coordinadora IOC, ha 

d’informar l’alumnat i les famílies de les característiques d’aquesta formació i dels 

compromisos que comporta per al centre i per a l’alumnat. 

També ha de valorar, a partir de la informació disponible sobre l’evolució de 

l’alumne en cursos anteriors i de les matèries de modalitat o optatives que 

s’ofereixen en el centre, la conveniència que l’alumne cursi la matèria o matèries 

sol·licitades a través de l’educació a distància, tenint en compte que l'adscripció de 

la modalitat de cada alumne s'ha de correspondre amb alguna de les que té 

autoritzades el centre. En el cas de disconformitat amb la petició rebuda, la direcció 

ha de donar resposta motivada a l’alumne i la seva família, amb indicació de les 

matèries optatives que ha de cursar de manera presencial en el centre. 

El centre també ha de posar a disposició de l’alumnat un espai amb les condicions 

d’horari i equipament adequats perquè pugui cursar la matèria a distància. 

L’Institut Obert de Catalunya ha de posar a disposició dels centres, de manera 

periòdica, la informació referent al seguiment i l’avaluació de les matèries que 

l’alumne cursa a distància, perquè el centre ordinari pugui incorporar-la als 

documents oficials d’avaluació. 

El centre, a través del coordinador d’ESO, de batxillerat o de la persona de l’equip 

directiu que es designi, és el responsable de la gestió de les proves de les matèries 

de l’IOC que han d’aplicar-se de manera presencial i que posteriorment es 

retornaran a l’IOC per corregir-les. 

El centre ha d’assignar un professor responsable del seguiment i suport de l’alumnat 

que cursi alguna matèria a distància. Aquest professor s’ha de coordinar 

periòdicament amb el professorat de l’IOC. 

o Coordinador/a del Pla d’Esports 

Les funcions del coordinador del Pla d'Esports són: 

a) Afavorir la integració de tot l'alumnat en la pràctica esportiva. 

b) Tenir capacitat organitzativa i creativa per adaptar alguns esports a les necessitats 

de l'alumnat. 

c) Planificar el calendari i el desenvolupament de les sessions esportives. 
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d) Participar en esdeveniments esportius col・lectius a nivell local o territorial. 

e) Exercir el control i el lideratge sobre les iniciatives esportives que es duguin a 

terme. 

f) Afavorir l'aplicació d'estratègies de col·laboració entre el mateix alumnat, les seves 

famílies i la comunitat escolar. 

g) Col·laborar amb altres entitats que duguin a terme activitats esportives o 

potenciïn hàbits saludables. 

h) Integrar alumnat amb situació d'especial mobilitat perquè l'ajudi a millorar les 

seves capacitats físiques. 

i) Fer de mediador en la resolució de conflictes que es puguin generar en la practica 

esportiva. 

j) Tenir un coneixement de la vida municipal, de l'entorn i de la vinculació amb 

l'àmbit escolar. 

k) Elaborar el Pla d'Esports del curs per al Pla Anual de centre i elaborar la seva 

memòria per incorporar-la a la Memòria del Pla Anual de Centre. 

l) Altres tasques relacionades amb aquesta funció que l’Equip Directiu del centre 

pugui determinar. 

o Coordinador/a Comunitat Educativa 

Per tal de reforçar la relació amb el conjunt de les famílies del centre i entenent que  

famílies i docents ens necessitem per poder dur a terme l’aprenentatge dels nois i 

noies,  la coordinació de la comunitat educativa desenvolupa les següents funcions: 

• Ser l’enllaç amb l’AMPA per qualsevol qüestió comú relativa al funcionament del 

centre. 

• Convocar i dinamitzar les reunions de delegats i delegades de pares i mares de 

les diferents aules del centre. 

• Recollir les inquietuds de les famílies i fer-les arribar a l’equip directiu per tal de 

millorar la tasca educativa. 

• Coordinar-se amb l’equip directiu per fixar els objectius educatius que cada curs 

es volen plantejar a les famílies. 
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• Plantejar xerrades i activitats d’interès per a les famílies. 

• Promoure la participació de les famílies en els esdeveniments del centre com 

ara les festes o les Jornades Culturals. 

• Promoure la col·laboració de les famílies a les aules, si s’escau, aportant el seu 

coneixement o el seu acompanyament quan l’equip docent ho requereixi. 

• Organitzar activitats lúdiques que millorin la coneixença i la complicitat entre 

famílies i professorat del centre. 

• Col·laborar amb les tasques organitzatives i de funcionament del Consell 

d’Alumnes. 

o Coordinador XESC-Escola Verda 

Sensibilitzar, dinamitzar i donar suport a la comunitat educativa per tal que incorpori 

els principis i els valors de la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida escolar. Les 

seves funcions son: 

a) Coordinar les actuacions en matèria del respecte del medi ambient, com també 

promoure i fomentar la cooperació del personal del centre en l’acció de reduir, 

reciclar i reutilitzar els materials i l’energia. 

b) Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, en la 

implantació, la planificació i realització dels simulacres d’evacuació i confinament. 

c) Col·laborar periòdicament amb la coordinació de riscos en la revisió del pla 

d’ emergència. 

d) Revisar periòdicament l’equipament i procediments, per tal de facilitar la retirada 

i el reciclatge dels productes i elements. 

e) Promoure actuacions de coneixement i respecte del medi ambient i fer-ne el 

seguiment. 

f) Col·laborar amb el personal tècnic del Departament d’Educació en l’avaluació i el 

control dels aspectes mediambientals del centre i el seu impacte en el medi. 

g) Coordinar la formació del personal del centre en matèria de sensibilització 

ambiental i eficiència energètica. 

h) Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins del currículum 

de l’alumnat, dels continguts d’ambientalització. 
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i) Dinamitzar accions d’assegurament de la gestió mediambiental. 

j) Elaborar el Pla mediambiental del curs per al Pla Anual de centre i elaborar la seva 

memòria per incorporar-la a la Memòria del Pla Anual de Centre. 

k) Altres tasques relacionades amb aquesta funció que l’Equip Directiu del centre 

pugui determinar 

o Coordinador TIC-TAC-Chromebook 

El  coordinador TAC realitzarà les següents funcions: 

Coordinar les tasques que duu a terme el tècnic informàtic, en funció de les 

necessitats i prioritats. 

Tutoritzar l’alumnat que realitza pràctiques del Cicle Formatiu en Informàtica. 

Vetllar per l’inventari d’aparells electrònics (ordinadors, pantalles, projectors, 

càmeres, equip de so, servidors i d’altres). 

Confeccionar el registre de cessió d’ordinadors portàtils a l’alumnat. Coordinar la 

reparació de les avaries dels equips informàtics per part dels tècnics. 

 Ajudar i orientar el professorat en la instal·lació de programari i en la resolució de 

petits problemes. 

Proposar accions de millora i d’adquisició de maquinari. 

Assessorar el professorat en les bones pràctiques i donar a conèixer dispositius i 

programaris que puguin millorar la tasca educativa. 

Coordinar el control de les incidències informàtiques. 

Gestionar el correu corporatiu del professorat i de l’alumnat. 

Responsable de la  web 

Al nostre centre hi ha designat un membre del PAS que coordina el web i que 

realitza les següents funcions: 

a) Mantenir i dissenyar el web de l’institut. 

b) Dinamitzar, programar, triar i editar gràficament els continguts del web. 

c) Recollir de la comunitat educativa els continguts que han d’aparèixer al web. 
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d) Informar de les activitats del centre i donar repercussió social a tot allò que 

considerem oportú fer arribar a l’exterior. 

e) Mantenir una comunicació clara i coherent al web, twitter i facebook. 

o Coordinador/a pràctiques a CF (FCT, FP-DUAL) 

Gestiona els aspectes vinculats a la formació dual, la relació amb les empreses per a 

la realització i seguiment de convenis i l’assessorament i suport als tutors en matèria 

de redacció d’acords formatius. 

o Coordinador/a de Qualitat 

El Amb les següents responsabilitats: 

a) Assegurar que s’estableixen, implementen i mantenen els processos necessaris 

per al Sistema de gestió de la qualitat. 

b) Informar la direcció sobre el funcionament del sistema de gestió de la qualitat i 

de qualsevol necessitat de millora. 

c) Assegurar-se que es promogui la presa de consciència dels requisits dels grups 

d’interès (alumnes, pares, equip humà,...) en tots els nivells de l’organització. 

o Altres coordinacions que es puguin establir en funció de les necessitats 

del centre. 

7.1.3 Projectes que ens defineixen 

 Projecte d’Orientació acadèmica i personal 

 Projecte curricular competencial i de Treball per projectes a l’ESO  

 Projectes de diversitat: 

o Agrupacions heterogènies amb grups de suport 

o Aula Oberta 

- Projecte Okupa´t 

o SIEI 
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o Aula d’Acollida 

 Projecte de convivència 

o Projecte Xerpa 

o Aquí Prou Bullying 

o Guaites 

o Mediació 

 Projectes d’aprenentatge i servei  

 Tutories 

o Tutoria individualitzada 

o Tutoria grupal 

 Projectes d’activitats extraacadèmiques  

o Jornades Culturals 

o Colònies i Viatges de final d’etapa 

o Servei de reforç escolar per part dels alumnes de Batxillerat 

 Pla de millora de la competència lingüística 

o Projecte Speaking 4t ESO i Batxillerat 

o Matèries optatives de Francès i Alemany 

 Projecte IPSAP 

 Pla Lector 

 Consell d’alumnes 

 Comunitat Educativa amb les famílies 
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7.2. Organigrama 
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7.3. Lideratge i equips de treball 

 

 

Diu Tom Peters  "Leaders don't create followers, they create more leaders".  

Entenem l’INS Intermuncipal del Penedès com una comunitat educativa que aprèn i genera 

coneixement. Per a fer-ho realitat és necessari un lideratge capaç de mobilitzar totes les 

persones que la formen: alumnat, cos docent i famílies. Cal saber gestionar equips, analitzar 

les situacions, prendre decisions, motivar les persones, delegar, resoldre conflictes, crear 

bon clima de treball amb relacions humanes saludables i saber acompanyar a les persones 

en el seu pas pel centre. Entre les més destacades. Per poder arribar a aquest punt, cercant 

la idea del lideratge compartit, entenem que cal fomentar  

 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 

 

Assolir aquests nivells de bon funcionament de la comunitat educativa, requereix de la 

implicació i participació de tothom a través del lideratge compartit. L’Ins Intermunicipal del 

Penedès vol seguir avançant en la cultura de la participació i per tant en la creació d’espais 

de  decisió dels diferents equips de treball ja siguin els de nivell, d’àmbits, el consell d’alumnes 

o , els pares i mares delegats i l’AMPA que treballaran cooperativament amb l’equip directiu.  

En la mesura que els grans objectius de centre vinguin definits i consensuats des tots els 

espais de decisió millor garantirem els bons resultats educatius del centre.  
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8. LA INCLUSIÓ 
 

 

8.1. Principis d’inclusió i coeducació    

 
 

Preveure l’acollida dels professors nous i de les famílies que matriculen els seus fills per 

primera vegada en el centre i, especialment, la de les famílies dels alumnes amb necessitats 

educatives especials. 

- Fomentar l’educació intercultural en un marc de diàleg i convivència. 

- Promoure l’equitat a fi d’evitar qualsevol tipus de marginació. 

- Coordinar  degudament  en  el  centre  les  actuacions  en  matèria  de  llengua, 

interculturalitat i cohesió social. 

- Coordinar degudament en el centre les actuacions per a l'atenció dels alumnes amb 

necessitats educatives específiques. 

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

i a la gestió positiva dels conflictes. 

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

comunitat. 

 

8.2. Aula d’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  aula  facilita  l’atenció  més  adequada  de l’alumnat nouvingut. 

L’horari d’assistència a l’aula d’acollida es fa de manera que garanteix la integració de 

l’alumne/a al seu grup classe. 
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8.3. Atenció a la diversitat 
 

 

L’acció tutorial anirà dirigida a fomentar les actuacions de participació i de cohesió de grup 

alhora que es treballarà la tutoria personalitzada i entre iguals. 

8.3.1 Educació Secundària Obligatòria 

Pel que fa a l’establiment de les estratègies d’atenció a la diversitat es treballa d’una banda, 

en la detecció de les necessitats, i hi intervé la comissió d’atenció a la diversitat (CAD), 

dirigida per la coordinadora pedagògica o per la coordinadora de diversitat i formada per 

membres del departament d’orientació, especialistes de l’EAP i d’altres organismes si 

s’escau. 

D’altra banda, l’equip docent, treballa de manera coordinada amb l’àmbit d’orientació 

educativa i sota la direcció de la coordinació pedagògica del centre per establir les 

estratègies en forma d’adaptació curricular o de plans individualitzats per tal d’afavorir 

l’assoliment de les competències de l’etapa. 

Els recursos generals destinats a l’atenció a la diversitat: 

 Agrupaments flexibles i desdoblaments, en funció de la dotació de plantilla, en 

matèries instrumentals. 

 Elaboracions de Plans Individualitzats i Adaptacions curriculars. 

 Atencions individualitzades per part del departament d’orientació educativa 

(Psicopedagogues i SIEI). 

 Aula d’acollida per a l’alumnat nouvingut. 

 Aula oberta per l’alumnat de tercer i quart d’ESO. 

 Recursos aportats pel Departament d’Ensenyament (vetllador i educador). 
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8.3.2 Batxillerat 

El decret 142/2008, de 15 de juliol, regula la possibilitat d’adoptar mesures 

d’adaptació i autoritzar plans individuals al batxillerat. 

En el batxillerat es pot elaborar un pla individual en cas d’haver d’adoptar mesures 

més específiques per a un determinat alumne un cop exhaurides les mesures de tipus 

més general i, en la majoria dels casos, serà la continuïtat de les adaptacions fetes a 

l’ESO. Les possibles causes que justifiquen la seva elaboració es descriuen a la 

normativa educativa. 

El pla individual és una planificació personalitzada que es recull en un document escrit 

i inclou les adaptacions curriculars, de materials d’aprenentatge i de temporalitzaria, 

si cal, tant de les activitats d’aprenentatge com de les activitats i criteris d’avaluació, 

així com les ajudes i suports tècnics. 

8.3.3 Cicles Formatius 

El decret 284/2011, d’1 de març determina que el Departament d’Ensenyament ha 

d’establir el marc reglamentari de les modificacions curriculars que facilitin 

l’assoliment dels objectius establerts per a la formació professional inicial per a 

alumnes amb necessitats educatives específiques. 

La modificació pot ser proposada pel mateix alumne, o pels seus pares o tutor/a 

legal, si és menor d’edat, o pel propi centre, a proposta de l’equip docent, vistes les 

necessitats educatives específiques i les competències professionals a assolir en el 

cicle formatiu. 

L’equip docent i l’equip de tractament de la diversitat a Cicles, amb la col·laboració 

de l’EAP, si s’escau, i amb l’assessorament de la inspecció educativa elabora la 

proposta de modificació curricular on s’ha d’especificar per a cada unitat formativa 

els resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació. 

La resolució de la DGFPIRE resoldrà si la modificació curricular pot permetre 

l’obtenció del títol de tècnic o tècnic superior o permet l’obtenció d’un certificat 

d’estudis parcial. 

A Cicles Formatius també es pot elaborar un Pla individual, de forma anàloga als 

definits en cas del batxillerat.  
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9. CONVIVÈNCIA 
 

 

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

 

Els valors del centre com el respecte, la responsabilitat, l’empatia, el plaer d’aprendre, el 

compromís social, la millora personal contínua, el sentit de pertinença i la participació han 

de ser presents en l’aprenentatge de la convivència. D’aquí han de partir els objectius per 

assolir-ho: 

1.  Elaborar un projecte de convivència global amb la participació de tota la comunitat 

educativa per tal de gestionar i orientar les actuacions i els processos. 

2.  Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat. 

3.  Ajudar a cada alumne a relacionar-se amb ell mateix, amb els altres i amb el món. 

4.  Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora de la 

convivència del centre i l’entorn. 

5.  Garantir l’aplicació ferma i flexible de les normes bàsiques. 

6.  Fomentar la cultura de la mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte. 

7.  Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan 

possible preservar i enriquir la vida de totes les persones. 

9.2. Pla de convivència 
 

El foment de la convivència s’abordarà des del Pla de Convivència del nostre institut així 

com des de les activitats previstes al Pla d’Acció Tutorial. 

El Pla de Convivència estableix les pautes per a la resolució dels conflictes de manera efectiva 

abordant les tensions inevitables del dia a dia i proposa accions i protocols per a la 

reconciliació de les parts, reparar els danys i establir les bases per evitar la repetició. 

La mediació és un procés de gestió positiva de conflictes. Parteix del fet que quan es 

produeix un conflicte no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar arribar a un acord 

consensuat i cooperatiu entre les dues parts. 
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10. TUTORIA 
 

 

 

10.1. Objectius de l’orientació i seguiment de l’alumne    

 

 

L’acció tutorial comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes, ha de contribuir 

al desenvolupament de la personalitat de l’alumne i els ha de prestar l’orientació de caràcter 

personal, acadèmic i, si escau, professional que els ajudi a assolir la maduresa personal i la 

integració social. Per facilitar a les famílies l’exercici del dret i el deure de participar i 

d’implicar-se en el procés educatiu dels seus fills, el centre ha d’establert els procediments 

de relació i cooperació amb les famílies previstos a la carta de compromís educatiu, i els 

facilita la informació sobre l’evolució escolar i personal de seus fills. 

L’acció tutorial ha d’incorporar elements que permetin la implicació dels alumnes en el seu 

procés educatiu. En particular, ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva 

en el grup classe i a la implicació dels alumnes en la dinàmica del centre. L’acció tutorial ha 

d’emmarcar el conjunt d’actuacions que tenen lloc en el centre educatiu, tot integrant les 

funcions del tutor/a i les actuacions de tots els agents educatius, especialment dels 

professors d’orientació educativa. 

 

10.2. Pla d’acció tutorial 

 

El  pla  que  recull  l’acció  tutorial  està  recollit  en  el  document  PAT  formant  part  dels 

Documents Estratègics de Centre. 
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11. MECANISMES, ÒRGANS I ÀMBITS DE 

PARTICIPACIÓ 
 

 

 

11.1 Vies de participació    
 

 Participació del professorat: 

o Reunions d’àmbit 

o Reunions de coordinadors 

o Claustres 

o Consell Escolar 

 Participació de l’alumnat: 

o Consell d’alumnes 

o Consell Escolar 

 Participació de les famílies 

o Carta de compromís educatiu 

o AMPA 

o Consell Escolar 

 Coordinació primària secundària 

 La rendició de comptes: 

o Ha de complir els següents requisits: 

- La t r a n sp a r è n c i a , és el mecanisme mitjançant el qual es disposa 

d’informació rellevant per establir una valoració. 

- La participació, ha de permetre tenir en compte l’opinió dels grups 

d’interès de l’institut. 

- L’avaluació, ha de possibilitar establir els resultats obtinguts i incorporar-

los a les decisions. 

o A qui: 

- Al c on se l l  escolar 

- Al claustre de professors 

- A Direcció 

- A l’Inspector 
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11.2.  Aprovació i revisió del PEC    
 

En els centres públics correspon al director/a formular la proposta inicial del projecte 

educatiu i fer-ne les modificacions i adaptacions corresponents, impulsar-ne l'elaboració 

tot garantint la participació de la comunitat escolar i aprovar-ne la proposta definitiva. 

El claustre de professorat intervé en l'elaboració i modificació del projecte educatiu i 

aprova els aspectes pedagògics dels documents de gestió del centre, en especial del 

projecte educatiu i de les actualitzacions. 

Correspon al director/a del centre la competència d'aprovar la proposta de projecte 

educatiu, prèvia consulta preceptiva al consell escolar del centre, el qual expressa el suport 

al projecte per una majoria de les tres cinquenes parts dels membres. 

El director/a aprova el projecte educatiu mitjançant resolució motivada davant del consell 

escolar. 

 

 

12. RÈGIM LINGÜÍSTIC 
 

 

 

El Projecte lingüístic recull el tractament de les llengües al centre d’acord amb la normativa 

vigent, que es concreta a partir de la realitat sociolingüística del nostre entorn. 

Entenem que l’aprenentatge de les llengües estrangeres és primordial en el context que viu 

el nostre alumnat. Ho és ara i ho serà en el futur. Tot l’alumnat del nostre centre estudia 

l’anglès com a primera llengua estrangera però hi ha l’opció d’estudiar francès o alemany 

com a segona llengua estrangera.  

Com a reforç de l’aprenentatge en la primera llengua estrangera (anglès) , el centre adopta 

les següents estratègies: 

1. Speaking a 4t d’ESO, a 1r de Batxillerat i a 2n de CFGS d’Administració i Finances.  

2. Ús de la llengua anglesa a la matèria de Ciències Naturals de 4t d’ESO. En funció de 

la disponibilitat de professorat, aquesta experiència s’obre a altres matèries. 
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3. Ús de la llengua anglesa a la matèria de “Comunicació empresarial i atenció al client” 

(Communication & Customer Service) de CFGS d’Administració i finances. 

4. Incorporació de la llengua anglesa en els CFGS en els mòduls específics establerts 

en les orientacions curriculars. 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular d’ensenyament i 

aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa: activitats orals 

i escrites de l’alumnat i del professorat, exposicions del professorat, llibres de text i material 

didàctic, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, i comunicacions amb les famílies. L’objectiu 

fonamental del projecte educatiu és aconseguir que tot l’alumnat assoleixi una sòlida 

competència comunicativa en acabar l’educació obligatòria, de manera que pugui utilitzar de 

manera correcta el català i el castellà, així com també les llengües estrangeres que s’estudien 

al centre.  

El projecte lingüístic està recollit en el document PL formant part dels Documents 

Estratègics de Centre. 

 

13. AVALUACIÓ INTERNA 
 
 

 

L'avaluació del centre és una eina per al coneixement i la millora constant del servei 

educatiu. Sens perjudici del caràcter reservat de les dades que se n'obtenen, el conjunt 

d'actuacions d'avaluació han de proporcionar un coneixement aprofundit i interrelacionat 

de la realitat educativa als agents que intervenen en la seva millora. L'avaluació ha de 

permetre relacionar els resultats amb els processos d'ensenyament i aprenentatge, la gestió 

dels recursos i els objectius que el centre es proposa, d'acord amb les característiques del 

context en què es desenvolupa l'acció educativa. Ha de ser especialment útil per prendre 

decisions que contribueixin a incrementar la qualitat de l'acció educativa que reben els 

alumnes. El Departament d'Educació, d'acord amb el títol XI de la Llei 12/2009, del 10 de 

juliol, d'educació, regula la planificació i l'aplicació de tota l'activitat avaluadora des d'una 

perspectiva que integra l'autoavaluació dels centres educatius i les avaluacions que duen a 
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terme agents externs als centres. 

 

14. INDICADORS DE PROGRÉS 
 

 

 

Els indicadors de progrés han de permetre valorar i avaluar el grau d’assoliment dels 

objectius del PEC així com dels altres documents que en depenen. S’estableixen tres 

categories d’indicadors que valoraran els resultats acadèmics, l’organització del centre 

així com la cohesió social i es concreten en: 

 Millora del nivell competencial per a tot l’alumnat d’ESO, els resultat de BATX i 

PAU i PAP i de les competències associades als estudis professionals que 

s’imparteixen al nostre Institut. 

 Millora dels índexs de inserció laboral dels alumnes de CF. 

 Reducció de l’absentisme i millora de la convivència. 

 Imatge externa i la participació de l’alumnat i les famílies en la vida del Centre. 

L’evolució d’aquest objectiu serà avaluat tant a partir de les diferents activitats 

que es facin per donar a conèixer el centre, com valorant la participació 

d’activitats organitzades per alumnat i famílies. 

 Elaboració de la documentació general de Centre, tot assegurant la seva 

divulgació. En aquest cas l’elaboració dels diferents documents i la seva posada en 

pràctica, ens serviran per valorar el progrés en aquest objectiu. 

 Definició i Sistematització de l’acció metodològica, avaluativa i convivencial, 

assegurant el tractament de la diversitat i l’assoliment de competències bàsiques. 

Les diferents activitats i punts de trobada al respecte, marcaran l’assoliment. 
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15. ESTRATÈGIES DE DIFUSIÓ 
 

 

 La relació amb les famílies 

- Reunions amb les famílies 

- Portes Obertes 

- Reunions periòdiques amb l’AMPA 

 Comunitat Educativa 

 Relacions amb institucions públiques 

 Relacions amb altres centres escolars 

- Visites a les escoles de primària adscrites  

- Coordinació Primària-Secundària 

- Coordinació Secundària-Batxillerat 

- Coordinació Secundària-CFGM 

- Coordinació Batxillerat-CFGS 

 Relacions amb empreses 

 Pàgina web del Centre:  www.iesintermunicipal.com 

 Premis i concursos 

 

16. DISPOSICIONS DEROGATÒRIA I FINAL 

 
 

Amb l’aprovació i entrada en vigor d’aquest Projecte Educatiu de Centre queden derogats 

tots els Projectes Educatius de Centre anteriors de l’Institut Escola Intermunicipal del 

Penedès. 

Aquest Projecte Educatiu de Centre queda sotmès a la normativa vigent i serà susceptible 

de modificació a través de la seva revisió periòdica. 

http://www.iesintermunicipal.com/

