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BONA PRÀCTICA  

CONEIX-SE’N PER CRÈIXER 

  

Experiència coordinada des de la direcció del 

centre com a treball transversal que ha anat 

definint els valors propis de l’Institut Giola en 

els darrers anys  
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Dades del Centre 

Adreça: carrer Tulipa s/n 

Codi Postal: 08450. Localitat: Llinars del Vallès 

Telèfon: 93 841 28 66 

Correu electrònic: institutgiola@xtec.cat 

Serveis Territorials: Maresme-Vallès Oriental 

Breu resum 

A l’Institut Giola, per tal d’afavorir el creixement personal, l’autoconeixement i 

millorar l’autoestima de cadascun dels nostres alumnes, s’utilitzen diferents 

estratègies, eines i disciplines que s’han anat concretant i ampliant al llarg del 

temps, després de l’avaluació i reflexió de la pràctica docent. S’utilitzen entre 

d’altres, la mediació, la formació en educació emocional, les cotutories, l’ Artteràpia i 

la Musicoteràpia.  

Àmbit d’actuació 

Etapa educativa: ESO. 

Àmbit del procés Ensenyament/Aprenentatge 

Treball transversal que afecta a la tutoria, Projecte xarxa a 1r i 2n d’ESO, 

Educacional emocional a 3r d’ESO, diverses optatives i tallers puntuals organitzats 

des de les tutories. 
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Bona pràctica 

Cursos acadèmics – 2010/11 fins a avui 

Punt de partida 

L’Institut GIOLA de Llinars del Vallès és un centre públic d’Educació Secundària 

Obligatòria i postobligatòria del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya. 

L’Institut es regeix pel pluralisme ideològic i religiós, en un clima de respecte per les 

opcions de cadascú. I s’hi fomenten tres valors fonamentals: el creixement personal, 

la convivència i la sostenibilitat. 

Volem formar ciutadans capaços de viure, conèixer i integrar-se a la seva comunitat 

propera, així com al seu entorn geogràfic i sociopolític i, en darrere instància, al 

Món. 

Entenem la millora continuada i la qualitat com una eina per a satisfer les 

expectatives de tota la comunitat educativa. 

És un centre certificat amb qualitat ISO 9901:2008 des del febrer del 2007 i es va 

avaluar amb el model d’excel·lència e2cat el novembre del 2010 assolint el nivell de 

+300. 

Segons el mapa escolar vigent, el centre té adscrit a l’ESO l’alumnat procedent dels 

centres públics de primària de Llinars del Vallès i Vilalba Sasserra. L’oferta de 

postobligatòria no té l’àmbit definit, els criteris d’assignació són els determinats pel 

Departament d’Ensenyament. 

Anàlisi de context – situació inicial 

Els inicis de la configuració de la pràctica actual els trobem al curs 2004/2005. En 

aquell moment hi havia una massificació d’alumnes d’ESO provinent de les 

poblacions de l’entorn, amb moltes dificultats de convivència, relació, un grup 
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important d’alumnes amb baixa autoestima, dificultat de concentració i baix 

rendiment acadèmic.  

Tot i que el nombre d’alumnes de l’institut ha disminuït donada l’obertura d’un institut 

en un poble veí, el treball per tal d’afavorir el creixement personal de l’alumnat i la 

convivència continua essent de vital importància en el nostre centre per les 

característiques de la població i s’hi dediquen molts recursos humans i temporals. 

Avui Llinars té una població d’uns 9.500 habitants i és un autèntic mosaic de 

cultures. Ha estat sempre un poble d’acollida. Ara està configurat per la barreja dels 

llinassencs amb els nouvinguts procedents d'arreu del món, des de l'Àfrica, fins a 

l'Amèrica Llatina, així com també d'altres indrets d’Europa i arreu d’Espanya 

especialment en les onades migratòries dels anys 50, 60 i 70. 

Hi ha molta desigualtat social i cultural que es manifesta amb l’alumnat del centre on 

hi conflueixen dos gruixos de població molt diferenciats: famílies molt implicades 

amb l’educació dels seus fills/es i altres molt poc implicades. 

Objectius 

Els nostres objectius del pla estratègic del centre són “Millorar els aprenentatges del 

nostre alumnat” i “Millorar la relació amb l’entorn social, laboral, personal,...”.Aquesta 

bona pràctica està vinculada especialment al primer objectiu però té influència sobre 

el segon. Els objectius específics d’aquesta bona pràctica són: 

 Millorar la convivència al centre. Relació amb els altres.  

Situació desitjada: transmetre a l’alumnat la importància d’una bona 

convivència entre tots els membres de la comunitat educativa que repercutirà 

en benefici de tots nosaltres: Coresponsabilitat, Cooperativisme, Valoració de 
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l’esforç, Persones més tolerants, Sentiment de pertinença a una comunitat, 

Resolució de conflictes a través del diàleg. 

Indicadors 

● Disminuir les incidències al centre  < de 4,5 de mitjana (situació inicial curs 

10/11 - 6,13) 

● Reduir el nombre d’expedients dels alumnes  < 60 en nombre absolut 

(situació inicial curs 10/11 - 78). Nombre d’expedients sobre el total 

d’alumnes < 0,1 (situació inicial 0,13). 

● Millorar la satisfacció de l’alumnat amb l’acció tutorial > 6,5  mitjana de la 

resposta  a la pregunta de l’enquesta (situació inicial curs 10/11 - 4,74) 

● Millorar el resultat de l’enquesta en la resolució de conflictes a través del 

diàleg: 

o Alumnat > 6,5 mitjana de la resposta a la pregunta de l’enquesta (situació 

inicial curs 10/11 -5,61). 

o Professorat > 8 mitjana de la resposta a la pregunta de l’enquesta 

(situació inicial curs 10/11 -7,39). 

 Creixement personal. Relació amb un mateix. 

La situació desitjada: Assolir un desenvolupament ampli de la persona 

adquirint habilitats per la relació oberta i directa, amb els altres i la presa de 

decisions autònoma. 

● Donar suport específic a l’alumnat amb necessitats d’atenció 

individualitzada i disruptius. 

● Atenció a tot l’alumnat  

o Nombre d’alumnes atesos > 90 (situació inicial curs 10/11 - 50) 
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o Promoció de grups, que superen curs > 60% (situació inicial curs 10/11 - 

54,42)  

Enfocament 

El curs 2004 l’equip directiu i un grup de professors teníem molt clar que per millorar 

els resultats acadèmics de l’alumnat i poder donar una formació integral al nostre 

alumnat calia primer millorar la convivència, afavorir el diàleg i facilitar 

l’autoconeixement de l’adolescent potenciant-ne l’autoestima, basant-nos amb  la 

nostra experiència docent, la intuïció i les experiències conegudes d’altres centres. 

En el curs 2011/12 s’inicia l’elaboració del nou pla estratègic que serà el projecte de 

direcció alineat amb el nostre projecte educatiu: Missió, visió i valors. Intentem 

transmetre als nostres alumnes els valors del creixement personal, convivència i 

sostenibilitat.  

Per l’elaboració del pla estratègic 12/16 es va emprar una metodologia participativa 

amb tot el personal del centre. D’aquí en van sorgir moltes idees, innovacions, 

propostes, que es van concretar en la formulació dels objectius, les accions a 

emprendre i els indicadors d’avaluació tenint sempre present la missió, la visió i els 

valors del centre i partint de l’anàlisi dels indicadors, de la formació interna d’una 

part del professorat i de les experiències d’altres centres. 

Vàrem decidir que les estratègies a seguir per assolir els objectius eren la 

consolidació d’allò que fèiem bé i la recerca de noves estratègies. 

Desenvolupament de l’experiència 

Al llarg dels anys hem anat dissenyant diferents estratègies per afavorir aquest 

creixement personal de l’alumnat i millorar la convivència al centre: 

file:///C:/Users/Monica/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/YKLQRE2Z/Projecte%20de%20direcció%20pla%20de%20millora/Objectiu%201%20pla%20estratègic%2012%2016.doc
file:///C:/Users/Monica/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/YKLQRE2Z/Projecte%20de%20direcció%20pla%20de%20millora/Objectiu%201%20pla%20estratègic%2012%2016.doc
file:///C:/Users/Monica/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/YKLQRE2Z/Projecte%20de%20direcció%20pla%20de%20millora/Objectiu%201%20pla%20estratègic%2012%2016.doc
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● Curs 2004: s’inicia la formació del professorat, pares i alumnes en mediació i 

activitats puntuals de relaxació,  ioga… 

● L’any següent: sistematització de la formació d’alumnes en mediació com a 

optativa a 2n d’ESO i s’instaura la mediació entre iguals dins la franja 

d’optatives a 3r d’ESO. 

● 2006: formació pel professorat en educació emocional  

● Aprofitant el pla estratègic 07/2012 s’incorpora l’educació emocional en el 

currículum dels alumnes de 1r i 2n d’ESO una hora setmanal, i a 3r i 4t d’ESO 

mitjançant tallers puntuals externs.  

● 2007/08 es crea la figura del tutor personal o cotutor i cada professor/a passa 

a ser tutor/a d’uns quants alumnes. Per facilitar el seguiment individual de 

l’alumnat, millorant la implicació i el vincle entre alumne i professor. Això 

incrementa la prevenció de conflictes i millora la convivència. 

● 2008/09 es duu a terme la contractació d’una educadora social cofinançada 

per l’Ajuntament de Llinars del Vallès. La seva missió a l’institut és la 

planificació, intervenció i avaluació d’accions educatives per aconseguir 

objectius de millora personal en casos d’alumnat amb determinades dificultats 

(personals, de relació, socials...) alhora que es millora la convivència del 

centre. Aquesta figura intervé tant dins l’institut, amb l’alumnat i el professorat 

(formació anomenada “Comunicació i conflicte”), així com les famílies per 

intentar implicar-los en el dia a dia dels seus fills.  

● Curs 2010/11 s’inicia l’actuació ràpida i contundent davant d’incidents molt 

greus (agressions físiques i/o verbals o malmetre material intencionadament) 

a través de l’expedient exprés i no per acumulació d’incidències.  
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● Curs 2013/14 experimentalment es va iniciar el treball en artteràpia amb 5 

alumnes amb problemes i dificultats diverses a nivell de relació, 

d’absentisme, d’aprenentatge i altres.  

● Curs 2014/15 tot 2n d’ESO passa per l’experiència de l’Artteràpia. 

● En aquest mateix curs s’inicia el projecte Àrtic, vinculat a la musicoteràpia de 

la mà del psicopedagog del centre. 

● També, des del curs 2014/15  i dins del treball per projectes, hi ha estones de 

relaxació dirigides per donar estratègies a l’alumnat per saber conviure i 

controlar-se en situacions d’estrès 

● Curs 2015/16 la totalitat dels alumnes de 1r i de 2n, i un grup de 3r d’ESO, 

fan com a mínim un trimestre d’Artteràpia. 

● Aquest mateix curs alguns alumnes són acompanyats des del Projecte Àrtic. 

● Aquest curs, aprofitant que s’ha incorporat un professor amb coneixement i 

molta experiència en meditació, s’ofereix una optativa de 4t d’ESO d’ aquesta 

tècnica amb l’objectiu de donar altres estratègies d’introspecció personal a 

l’alumnat. 

Mediació, Cotutories, Artteràpia i Musicoteràpia 

Mediació 

La comunitat educativa fa un ús constant d’aquesta manera de resoldre els 

conflictes que ja fa 11 anys que està implantada al nostre centre. Un grup d’alumnes 

de 3r d’ESO té un espai reservat per poder atendre conflictes de companys. També 

hi ha dos professors que van realitzant mediacions entre alumnes i també entre 

alumnes i professors o entre altres membres de la comunitat educativa. 

La mediació és cabdal en la millora del convivència del centre. 
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Tutories i cotutories 

Cada grup classe té assignat un tutor i un cotutor.  

El tutor és l’encarregat de desenvolupar l’acció tutorial en el grup-classe que li ha 

estat assignat: dinamitza el grup, potencia les relacions personals i acadèmiques de 

l’alumnat, per tal d’aconseguir un clima de diàleg, confiança i respecte que l’ajudi al 

desenvolupament personal, i a la millora acadèmica. Intervé en l’orientació 

professional i de futur de l’alumne/a.  

El tutor i el cotutor es divideixen els alumnes per fer un seguiment personalitzat de 

cada alumne/a i potenciar les relacions personals i acadèmiques de l’alumnat, per 

tal d’aconseguir un clima de diàleg, confiança i respecte que l’ajudi al 

desenvolupament personal, i a la millora acadèmica. Intervé en l’orientació 

professional i de futur de l’alumne/a.  

Artteràpia 

L’ Artteràpia és una disciplina que cerca les capacitats, les potencialitats de cada 

persona, entenent que aquesta és única i singular. El que pren importància dins la 

sessió és el procés de treball amb els materials plàstics i el vincle entre 

l’artterapèuta i la persona, i no el resultat de l’obra. Es posen en joc situacions que 

fan que la persona prengui part, s’hagi d’enfrontar a frustracions, entrebancs, 

limitacions. Així, desenvolupant les capacitats de creació, aprenent de forma 

vivencial, allò après es pot traspassar a la vida real, de la fantasia a la realitat. 

Les sessions tenen una estructura que pot canviar segons el que necessiti el grup: 

la benvinguda, la proposta més o menys dirigida, la recollida i la neteja de l’espai 

és molt important per donar valor a la feina feta i finalment, el tancament, en el que 
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cada persona exposa algun aspecte del que ha viscut  amb el treball amb els 

materials. 

Aquesta estructura oberta possibilita l’experimentació, l’expressió, la regulació, la 

presa de consciència de les pròpies capacitats, l’escolta d’un mateix i de l’altre. 

L’Artteràpia pot tenir molts efectes beneficiosos a nivell social, relacional, 

d’aprenentatge, de salut, de concentració, d’autoconeixement. 

Musicoteràpia: Projecte Àrtic 

El projecte es fonamenta en la pràctica de la musicoteràpia, que utilitza la música i/o 

els seus elements (so, ritme, melodia i harmonia) amb la finalitat de facilitar i promoure 

la comunicació, aprenentatges, mobilització, expressió, organització i altres objectius 

rellevants, per tal de donar resposta a les necessitats físiques, psíquiques, socials, 

emocionals i cognitives. 

En el disseny d’aquestes intervencions, la música s’ha entès no com a objectiu en sí 

mateix, sinó com a eina a través de la qual treballar aspectes curriculars i de la 

persona en la seva globalitat. 

Els tallers tenen per objectius millorar la qualitat de la comunicació i interacció amb els 

altres, millorar la capacitat d’escolta, participació i vinculació amb la comunitat escolar, 

reducció i control de l’agressivitat i adquisició de comportaments més adaptatius dins 

l’espai d’intervenció i amb els instruments, realització de la pròpia tasca dins d’un 

grup, augmentar l’autoestima, expressió dels sentiments, empatitzar entre d’altres a 

més d’algunes activitats curriculars treballades transversalment com la vinculació de la 

música amb les matemàtiques o composicions escrites. 
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Altres activitats realitzades i concretades en cada pla anual, després de l’anàlisi dels 

indicadors, reflexió i propostes de millora, son, entre d’altres 

• Facilitar activitats en què es barregin alumnes de diferents cursos. 

• Iniciar el treball cooperatiu. Treball per projectes. 

• Mediadors de pati. 

• Com a mesura reparadora d'incidències, establir feines per a millorar el 

centre. 

• Treballar la coresponsabilitat des de diferents àmbits. 

• Acords amb empreses del municipi per fer alguna estades formatives amb 

adaptació horària. 

• Formació en mediació al centre pels alumnes de 6è de primària de les 

escoles adscrites. 

• Incorporació de la mediació a 1r d’ESO. 

• Optatives de teatre a 2n d’ESO. 

• Taller puntuals sobre prevenció de drogodependència o prevenció de 

l’anorèxia i la bulímia a 3r i 4t d’ESO. 

Treball competència 

En aquesta bona pràctica es treballen les competències personals i competències 

específiques centrades en conviure i habitar el món: 

- Competència d'autonomia i iniciativa personal 

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic  

- Competència social i ciutadana 

Temporització 

La majoria d’activitats estan programades des de l’inici de curs i es realitzen segon 

aquesta temporització.  
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A tall d’exemple i més importants tenim: 

● Cada alumne/a de 1r i 2n d’ESO tenen 10 sessions d’artteràpia. 

● Educació emocional a 3r d’ESO dins del currículum amb 1 hora setmanal 

per a tots els alumnes. 

● 2 hores setmanals quadrimestralment en el cas de les optatives. En 

alguns alumnes se’ls assigna una determinada optativa i altres la poden 

demanar. 

● Es valora en cada cas l’assistència i permanència en el grup de 

musicoteràpia al llarg del curs. 

● Formació en mediació a 1r d’ESO a tots els alumnes, una optativa a 2n 

d’ESO dels futurs mediadors i en horari d’optativa l’equip de mediadors 

fan les seves intervencions. 

Recursos humans i materials 

Humans 

● Educadora social al centre cofinançada per l’Ajuntament de Llinars del Vallès 

a mitja jornada de dedicació.  

● Hores de dotació al tutors i tutors individuals per atenció individualitzada a 

l’alumnat. 

● Hores d’atenció individualitzada del psicopedagog del centre dins del que 

contempla la normativa vigent. 

● Activitats de formació al professorat amb el taller “Comunicació i conflicte” en 

horari de permanència al centre. 

● Optatives i tallers de professionals interns i externs. 

● Càrrec de professor mediador 

 



 

14 
 

Materials 

● Instruments musicals del centre. 

● Materials plàstics  

● Espai físic molt reduït específic del centre dedicat a l’artteràpia. 

● Altres espais del centre com el gimnàs i la biblioteca per fer activitats de 

dinàmiques de grup i relaxació. 

Aspectes innovadors 

Creiem que és innovador pel fet de ser un treball global, amb tots els alumnes, 

alineat amb la missió, visió i valors del centre, al llarg de tota l’ESO i amb pràctiques 

algunes molt conegudes i d’altres poc utilitzades. 

Valoració i conclusió 

El camí recorregut durant tots aquests anys ha fet que el centre tingui una manera 

de fer i de relacionar-se entre les persones que ha generat un ambient tranquil. En 

situacions extremes i/o dures els alumnes responen amb responsabilitat, empatia i 

sensibilitat.  Tot aquest seguit d’actuacions i de maneres de fer estan encaminades 

a què el nostre alumnat sigui un jovent format, amb criteri, valors i  implicat amb 

l’entorn. Els indicadors de seguiment i avaluació tenen una tendència positiva i algun 

d’ells amb un grau de millora molt satisfactori. 
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A més, podem afirmar que, tot i no tenir dades numèriques, hi ha altres evidències 

que avalen la millora, com poden ser la disminució dels nombre d’entrevistes de les 

famílies a direcció, la gran diversitat d’interessos del nostre alumnat pel que fa a 

estudis posteriors, etc. 

Avaluació i revisió 

Per avaluar les actuacions, cada semestre i a final de curs es fa el seguiment de 

l’assoliment dels objectius generals del PEC i de les estratègies del Pla Anual de 

l’institut així com de les actuacions de l’Educadora Social i artterapeuta mitjançant 

uns indicadors: 

● Seguiment de les intervencions de l’educadora social al centre 

● Indicadors d’incidències al centre en relació als anys anteriors 

● Nombre d’expedients en relació als anys anteriors 

● Grau de Satisfacció de l’alumnat respecte l’acció tutorial 

● Concreció i valoració de demandes de millora concretes fetes pels 

alumnes i pels tutors d’aquests alumnes al procés artterapèutic. 

Punts forts i àrees de millora 

Punts Forts Àrees de millora 

Ganes de millorar del professorat. 

Mediació totalment implementada en el  

centre. 

Aprofitar els recursos i formació pròpia del 

professorat. 

Alineament d’una bona part del professorat 

Professorat nouvingut que no creu en el 

diàleg i la necessitat de crear vincle 

amb l’alumnat. 

Distribució temporal per poder treballar 

amb tots els alumnes en petits grups 

sense distorsionar el funcionament de 
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amb la missió i visió del centre. 

Implicació de l’ajuntament. 

les altres matèries curriculars. 

Formació a més professors d’algunes 

d’aquestes singularitats per tal de poder 

assegurar la totalitat de la pràctica. 

Indicadors 

 Millorar la convivència al centre. Relació amb els altres. 

● Disminuir les incidències al centre  < de 4,5 de 

mitjana dels grups (situació inicial 6,13).  

● Reduir el nombre d’expedients dels alumnes  < 60 

en nombre absolut (situació inicial 78). Es redueixen per acumulació, en 

canvi, els exprés corresponen a incidències greus que tenen una actuació 

immediata. 

                    

No es té dades dels expedients exprés del 10/11 i 11/12. 

● Nombre d’expedients sobre el total d’alumnes < 0,1 (situació inicial 0,13). 

És l’única dada que, pel que fa en aquesta bona pràctica, ens podem 

comparar amb un altre centre que imparteix ESO, Batx i CF i que té també 

educadora social a mitja jornada. 
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El nostre centre partia d’una situació inicial amb molts menys expedients, 

possiblement a causa de la pròpia trajectòria del centre en el treball 

preventiu que hem engegat fa molt temps. Considerem que les dades 

demostren que ha estat efectiu.  

● Millorar la satisfacció de l’alumnat amb l’acció tutorial > 

6,5  mitjana de la resposta  a la pregunta de l’enquesta 

(situació inicial 4,74) 

 

● Millorar el resultat de l’enquesta en la resolució de conflictes a través del 

diàleg: 

o Alumnat > 6,5 mitjana de la resposta a la pregunta de l’enquesta (situació 

inicial 5,61). 

o Professorat > 8 mitjana de la resposta a la pregunta de l’enquesta 

(situació inicial 7,39). 

                               

 Creixement personal. Relació amb un mateix. 

● Atenció a tot l’alumnat  

o Nombre d’alumnes atesos > 90 (situació inicial 50). 

o Promoció de grups, que superen curs > 60% 

situació inicial 54,42)  
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A més es fa una valoració qualitativa dels tutors i dels alumnes sobre l’artteràpia. 

Autoria de l’Experiència 

Professorat implicat - Mònica Rosselló, Cap d’estudis; Tania Subirats, Educadora 

Social i artterapeuta; Raül Hernández, Psicopedagog i musicoterapeuta; César 

Alegre Roig, Mediador; Amparo Rubio, Mediadora; Gemma Cateura, Professora de 

filosofia i Educació emocional; Anna Alvarez, Coordinadora pedagògica; Joaquim 

Boguña, professor; Federico Veguillas, Coordinador de qualitat, entre d’altres que 

han participat i participen com a tutors i cotutors al llarg de tant de temps.   

Coordinació i contacte 

Sílvia Genís i Filbà; Telèfon 93 8452171 Adreça electrònica: sgenis@xtec.cat 


