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1. Introducció 
________________________________________________________________________________ 
 
Aquest PdD defineix la línia de treball per als pròxims anys a l’institut Giola, inspirat en la trajectòria 
del centre i el PEC (projecte educatiu de centre) i liderat a partir d’un enfocament que pretén 
potenciar el talent de les persones que formem aquesta comunitat. 
 
Presentem una proposta que es fonamenta en la reflexió conjunta del claustre, organitzat en 
comissions de treball per a l’autoavaluació de centre seguint el model e2Cat. La reflexió, el debat i el 
treball de síntesi necessari per a l’elaboració d’aquest projecte ha estat possible gràcies a la 
participació de l’equip que acompanya aquesta candidatura: Mª Jesús Salvador (Secretària), Mònica 
Rosselló (Cap d’estudis), Marta Lorenzo (Cap d’estudis d’FP) i Josep Poch (Coordinador pedagògic)  
i a l’assessorament de la Sílvia Genís (Directora de l’institut els darrers 15 cursos). En la tutorització 
i seguiment del projecte ha participat la Glòria Montoy, membre de l’equip de tutors i ponents del 
Postgrau en Direcció de Centres Educatius que imparteix la Fundació Universitària Martí l’Humà. 
 
El dia a dia del centre, amb les tasques parcel·làries que ens ocupen, desdibuixa l’esplendorosa 
energia de totes les persones que hi som treballant per aconseguir un objectiu comú. Cal adonar-
se’n, i aprofitar els talents, i potenciar la capacitat de superació, i gaudir la generositat en l’esforç 
que rau de la il·lusió, la responsabilitat i la vocació. Creiem en la capacitat de transformació de la 
tasca docent. Si volem alumnes que es sentin capaços, actius i compromesos,  cal enfortir la seva 
confiança i el seu protagonisme dotant-los de responsabilitat i autonomia.  
 
Volem que els alumnes, les famílies i els professionals del nostre entorn participin de la tasca 
educativa per aconseguir arrelar un fort sentiment de pertinença. Perquè junts serem més hàbils, 
més savis, més feliços.  
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2. Plantejament  institucional 

_______________________________________________________________________________ 
 
Al PEC de l’institut Giola, actualitzat al juny 2015, es defineixen la Missió, la Visió i els Valors del 
centre en els següents termes: 
 
Missió	  
L’Institut	  Giola	  pretén	  la	  formació	  integral	  de	  la	  persona	  en	  col·∙laboració	  amb	  les	  famílies	  i	  	  els	  agents	  socials.	  
• En	   relació	   amb	   l’Alumnat:	   Formar	   integralment	   la	   persona,	   tant	   pel	   que	   fa	   a	   l’aspecte	   instructiu	  

d’adquisició	  de	  coneixements,	  com	  en	  el	  formatiu	  de	  desenvolupament	  i	  orientació	  personal,	  acadèmica	  i	  
professional	  perquè	  esdevinguin	  ciutadans	  que	  puguin	  viure,	  conèixer	  i	  integrar-‐se	  al	  món,	  amb	  els	  valors	  
de	  creixement	  personal,	  convivència	  i	  sostenibilitat.	  

• En	  relació	  amb	  la	  Família:	  Aconseguir	   la	  participació	  i	  el	  suport	  de	  les	  famílies	  en	  la	  formació	  dels	   	  seus	  
fills/es	  i	  en	  el	  seu	  procés	  educatiu	  i,	  fer	  doncs,	  més	  efectiva	  la	  tasca	  que	  es	  du	  a	  terme	  des	  del	  centre.	  

• En	  relació	  a	  l’Entorn:	  Formar	  persones	  responsables	  i	  competents	  d’acord	  amb	  les	  necessitats	  del	  nostre	  
entorn	  i	  de	  la	  societat	  perquè	  contribueixin	  al	  progrés	  i	  al	  desenvolupament	  socials.	  

• En	  relació	  amb	  l’Equip	  Humà	  de	  l’Institut:	  Crear	  un	  entorn	  de	  treball	  agradable,	  participatiu	  i	  motivador	  
que	  promogui	  la	  seva	  implicació	  en	  els	  projectes	  i	  el	  funcionament	  del	  Centre,	  i	  així	  es	  faciliti	  la	  seva	  tasca	  
i	   s’afavoreixin	   els	   processos	   de	   reflexió,	   d’actualització	   i	  millora	   	   continuada	   	   necessaris	   per	   a	   obtenir	  
resultats	  professionals	  i	  humans	  cada	  dia	  més	  satisfactoris.	  

• En	   relació	   amb	   el	   Departament	   d’Ensenyament	   de	   la	   Generalitat	   de	   Catalunya:	   Aplicar,	   adaptar	   i	  
desenvolupar	   el	   disseny	   curricular	   establert	   per	   les	   autoritats	   educatives	   i	   informar	   i	   transmetre	   al	  
Departament	   d’Ensenyament	   les	   necessitats	   detectades	   en	   la	   comunitat	   educativa	   perquè	   hi	   hagi	   una	  
bona	  sintonia	  entre	  la	  política	  educativa,	  	  l’entorn	  i	  la	  societat.	  
	  

Visió	  
L’Institut	  GIOLA	  vol	  ser	  un	  centre	  de	  prestigi	  i	  referència	  a	  l’entorn	  on	  s’ubica.	  L’objectiu	  principal	  de	  l’Institut	  
se	   centra	   en	   formar	   i	   educar	   l’alumnat	   perquè	   esdevinguin	   nois	   i	   noies	   competents	   i	   autònoms,	   solidaris	   i	  
compromesos,	   lliures	  i	  crítics.	  Volem	  que	  aquest	  procés	  formatiu	  s’esdevingui	  en	  un	  centre	  on	  s’afavoreixi	  el	  
diàleg,	  on	  s’impulsin	  projectes	  relacionats	  amb	  l’entorn	  i	  amb	  altres	  centres.	  	  	  

És	  per	  això	  que	  volem:	  

• Consolidar,	  millorar	  i	  ampliar	  l’oferta	  educativa	  actual.	  

• Assolir	  una	  bona	  competència	  lingüística.	  

• Afavorir	  el	  coneixement	  en	  llengües	  estrangeres	  per	  esdevenir	  ciutadà	  del	  món.	  

• Implicar	  tot	  el	  professorat	  perquè	  participi	  en	  el	  centre	  i	  en	  el	  seu	  model	  d’organització.	  

• Implicar	  les	  famílies	  perquè	  participi	  activament	  en	  aquest	  procés	  educatiu.	  

• Cercar	   estratègies	   d’innovació	   i	   transferència	   de	   coneixement,	   enriquidores	   per	   a	   l’alumnat,	   amb	  
altres	  centres	  i	  amb	  les	  empreses	  i	  entintats	  de	  l’entorn.	  

 
Valors	  
L’Institut	  GIOLA	  dóna	  molta	   importància	  als	   valors	   perquè	  es	   consideren	  el	  motor	  per	  aconseguir	   la	   nostra	  
missió.	   Es	   treballa,	   doncs,	   la	   transmissió	   de	   valors	   i	   es	   fomenta	   la	   reflexió	   individual	   i	   col·∙lectiva	   perquè	  
esdevingui	  un	  tret	  d’identitat.	  

0. Creixement	  personal:	  En	  relació	  amb	  un	  mateix.	  Promocionar	  l’esforç	  personal	  i	  la	  superació,	  promovent	  
l’esperit	  de	  millora	  continuada.	  

1. Convivència:	   En	   relació	   amb	   els	   altres.	   Respecte	   i	   formació	   de	   la	   persona	   dins	   d’un	   context	   de	   bona	  
convivència.	  Acceptant	  la	  diversitat	  per	  raons	  de	  sexe,	  ideologia	  i	  religió,	  inhibint	  les	  mostres	  externes	  que	  
puguin	  ofendre	  a	   la	  resta	  de	   la	  comunitat	  educativa.	  Fomentant	   la	   llibertat	  d’expressió	   i	   tenint	  cura	  de	  
l’entorn	  i	  el	  medi	  ambient,	  acceptant	  les	  normes	  i	  acords. 
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2. Sostenibilitat:	  En	  relació	  amb	  el	  món.	  Fomentant	  la	  implicació	  i	  la	  responsabilitat	  amb	  l’entorn	  i	  el	  medi	  
ambient	  en	  un	  sentit	  ampli	  i	  de	  forma	  relacionada	  amb	  la	  convivència	  i	  el	  creixement	  personal.	   

 

El PdD 16-20 es desplega en sintonia amb les línies traçades en la missió, la visió i els valors que 
es descriuen al PEC i en consonància amb els reptes assolits dins del pla de coresponsabilitat 
vigent fins al 2016 entre el Departament d’Ensenyament i l’institut.  
 
L’aportació d’aquesta proposta rau en els plantejaments pedagògics i la redistribució del lideratge, 
organitzats per tal d’enfortir els mecanismes que n’assegurin l’èxit educatiu. Al capítol 4 “Línia 
pedagògica” presentem els aspectes clau que organitzen aquest projecte, fonamentats en la 
diagnosi actualitzada del centre que exposem al següent apartat. 
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3. Diagnosi actualitzada del centre 
________________________________________________________________________________ 
 
Presentació del centre 
 
L’institut Giola és un centre públic d’Educació Secundària Obligatòria i Postobligatòria del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ubicat a  Llinars del Vallès. 
 
Llinars del Vallès, municipi del Vallès Oriental, està situat a la vall del riu Mogent, a 15km de 
Granollers, capital de la comarca. Segons dades de l’Idescat, la població al 2015 és de 9.570 
habitants en un terme municipal de 27,5 km2. El municipi disposa de dues escoles públiques, una 
escola-institut concertada i l’institut Giola, que rep els alumnes, majoritàriament, de les escoles del 
municipi i de l’escola pública del municipi veí de Vilalba Sasserra. 
 
A l’institut Giola, al curs 15-16, s’imparteix ESO (dues línies a 1r ESO i tres línies a 2n, 3r i 4t ESO), 
Batxillerat en les especialitats de Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials, CAS, Cicles 
Formatius de Grau Mig en Gestió Administrativa, Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, 
Producció Agropecuària, i Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances. 
 
El curs 1990-2000 el centre va canviar d’emplaçament i es va inaugurar l’edifici actual. Completen la 
seu del centre els terrenys cedits per l’Ajuntament de Llinars del Vallès per al desenvolupament de 
les tasques pròpies del Cicle de Formació Agropecuària, on s’han instal·lat l’hivernacle, un galliner i 
el camp de cultiu extensiu. 
 
Al curs 15-16, l’institut Giola compta amb 550 alumnes, 48 professors i 4 PAS. L’horari marc és 
intensiu tot i que l’activitat docent es completa amb l’assignació de les tardes de dimarts per a 
desenvolupar el calendari de reunions, i les tardes de dimecres per a la realització de cursos de 
formació. El centre cedeix les instal·lacions a l’Ajuntament per a realitzar activitats esportives. 
 
Avaluació diagnòstica. Indicadors SIC  
 
Aquesta diagnosi s’ha realitzat tenint en compte l’informe AVAC (avaluació anual de centre) de la 
inspecció educativa i el treball d’avaluació i reflexió dels indicadors SIC (sistema d’indicadors de 
centre) realitzada per la comissió de treball. En destaquem les àrees de millora. 
 
Valoració dels percentatges dels indicadors de context.  
 
Àrees de millora: 
• Participació de les famílies: L’ institut Giola forma part del grup de centres amb més alta 

participació, però la implicació directa dels pares en la gestió de l’AMPA està pendent d’un 
relleu demanat. Cal impulsar la implicació de les famílies en la vida del centre per assegurar-ne 
una AMPA activa i col·laboradora. 

• Mobilitat: Formem part del 75% dels centres amb l’índex més elevat. Considerem que l’alt índex 
de mobilitat del nostre professorat ve donat per factors externs; de les enquestes de satisfacció 
se’n deriven resultats favorables. Volem transformar l’amenaça en oportunitat i aprofitar-la com 
a  recurs per al benchmarking i conèixer altres maneres de fer. 

• Absentisme: El percentatge global del centre ens situa entre el 25% dels centres amb més 
absentisme, dada que s’incrementa al 2n i 3r trimestre de l’ESO, el 3r trimestre de Batxillerat i 
molt especialment al 1r trimestre dels CFGM. Disposem d’un protocol de detecció definit i 
coordinat amb tots els agents que intervenen en el procés,  però cal millorar-lo en eficàcia. Cal 
conscienciar els alumnes, famílies i professorat per a combatre l’absentisme amb els recursos 
específics del centre: orientador, educadora social i seguiment del tutor personal. 
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Valoració dels percentatges dels indicadors de resultats.  
 
Els resultats acadèmics del nostre alumnat no han estat gaire positius.  
 
En la vessant competencial, els indicadors ens situen a la franja mitjana-baixa, tot i els bons 
resultats obtinguts en la competència lingüística de llengua castellana. 
 
Les dades d’acreditació presenten un ampli marge de millora: a l’ESO, les dades ens situen en un 
preocupant 79,5%, força allunyat del 89% de la mitjana de Catalunya; a l’etapa de Batxillerat, el 
percentatge global respecte a la superació de les matèries comunes ens situa en la franja baixa i en 
Cicles Formatius alerta especialment el baix índex de graduació en CFGM AG. Tot i això, 
acompanyen a aquests resultats un alt percentatge en l’índex d’inserció laboral i un índex de 
superació de les PAU situat al 100%. 
 
Àrees de millora: 
 
• Índex de superació de les proves externes.  
 

Competència Valor Mitjana de centres  

Llengua catalana 89.55% 90.7%00 
Llengua castellana 93.85% 88.103% 
Llengua anglesa 76.92% 82.98%0 
Matemàtiques 76.12% 86.101% 

 
• Índex d’acreditació a l’ESO:   
 

 
 
• Revisió i harmonització dels criteris d’avaluació.  

Cal assegurar uns índex de superació de les proves externes i de l’acreditació a l’ESO alineats 
amb la mitjana de centres. L’històric dels darrers cursos ens demana fer una reflexió 
compartida, en departaments i equips docents, per tal de plantejar solucions innovadores que 
ens permetin revisar les estratègies que no han estat eficients.  

 

 

 

 

Curs Valor 
Franja 

Respecte als centres de la 
mateixa categoria 

1r ESO 90.46%o Mitjana-alta 
2n ESO 82.866% Mitjana-baixa 
3r ESO 81.48%o Baixa 
4t ESO 87.259% Baixa 

Matèria Índex superació 4tESO Índex superació competència 

Llengua catalana 83.784% 89.55% 
Llengua castellana 78.378% 93.85% 
Llengua anglesa 75.676% 76.92% 
Matemàtiques 74.324% 76.12% 
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• Índex d’alumnes que es graduen en Batxillerat: 

El percentatge global respecte a la promoció al Batxillerat ens situa entre el 25% dels centres 
amb l’índex de graduació més baix. La disparitat de valors respecte a l’índex de superació de 
les matèries requereix d’una reflexió profunda i compromesa des dels departaments i com a 
equip de nivell. Cal revisar els criteris d’avaluació i les estratègies d’ensenyament-aprenentatge 
que n’assegurin els resultats, apropant-los a la mitjana de centres.  

 

• Índex d’abandonament en CF: 

L’índex d’abandonament a 1r curs dels estudis de CFGM sobrepassa amb escreix la mitjana de 
centres. L’abandonament en cicles formatius s’incrementa si els estudis no s’ajusten a la 
primera opció escollida en el procés de matrícula. Cal aprofitar els recursos del centre per 
assegurar l’orientació dels nostres alumnes i conscienciar-los en la importància de l’acreditació i 
les oportunitats al seu abast. 

 

Autoavaluació de centre. Model d’excel·lència en la gestió. 
 
Al llarg del primer trimestre del curs 2015-16 s’ha portat a terme l’autoavaluació de centre seguint el 
model d’excel·lència en la gestió e2Cat, versió 2015. L’equip directiu, els caps de departament i els 
coordinadors de nivell es van organitzar en comissions per treballar els diferents eixos del model 
e2Cat. Els resultats obtinguts ens han permès identificar els punts forts i punts febles del centre i les 
evidències que ho corroboren i així prioritzar les accions i objectius que cal incorporar en aquest  
projecte.  

 

Eix “Lideratge i estratègia” 

L’Institut Giola defineix el seu model de lideratge democràtic i distribuït  fonamentant-lo en el seu 
plantejament institucional, definint perfils professionals per als seus càrrecs i potenciant la 
importància del lideratge del professor a l’aula. De l’autoavaluació realitzada pel grup de treball en 
destaquem, com a àrees de millora que contempla aquest projecte: 

• Potenciar l’eficàcia dels equips de treball com espai per a l’aportació d’idees i disseny 
d’accions de futur i no només de transmissió d’informació. 

• Dissenyar un Pla de màrqueting 

• Difondre les bones pràctiques 

• Avaluació dels  perfils professionals i la tasca docent. 

 

Eix “Servei d’ensenyament i aprenentatge” 

Els centres educatius avancen cap a l’excel·lència organitzant models de treball cooperatiu i 
harmonitzant col·lectivament  els criteris i actuacions per garantir l’èxit educatiu. El grup de treball 
responsable d’aquest eix va identificar com a àrees de millora les següents propostes: 

• Potenciar l’avaluació per competències des de cada àrea. 

• Establir un protocol com a Equips Docents que harmonitzi els materials didàctics. 

• Potenciar l’ús de les eines web X.0 

• Millorar el traspàs d’informació entre ESO i Postobligatòria. 
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Eix “Gestió de recursos” 

L’actiu fonamental del centre són les persones que hi treballen, dipositàries del coneixement i dels 
valors. Un centre excel·lent s’ha de plantejar de manera sistemàtica com optimitzar els seus cicles 
d’adquisició, transmissió i difusió del coneixement. Com a àrees de millora en destaquem: 

• Optimitzar els recursos digitals del centre. 

• Compartir recursos i estils, especialment en el Moodle. 

• Continuar avançant en la cultura d’Escola Verda d’acord al PES (Pla d’educació per la 
sostenibilitat). 

 

Eix “Gestió de les persones” 

Per tal de crear una cultura de centre que animi a la participació en la consecució d’objectius i 
millores cal incentivar el treball en equip, la cooperació, l’autonomia, l’apoderament i la rendició de 
comptes assumint la pròpia responsabilitat. En aquesta línia, les àrees de millora apuntades són: 

• Considerar la revisió i avaluació un valor positiu per al funcionament del centre. 

• Minimitzar les resistències a alinear-se amb les línies de centre. 

• Potenciar  l’avaluació entre iguals. 

• Realitzar l’avaluació del rendiment i acompliment de les tasques assignades a cada càrrec. 

 

Eix “Interacció amb els grups d’interès i l’entorn” 

Volem un centre capaç  d’aportar valor afegit a l’entorn i enriquir-se amb la col·laboració dels seus 
grups d’interès, i així apostar per l’èxit personal, social i professional dels nostres alumnes. Per 
aconseguir-ho cal treballar seguint les següents propostes de millora: 

• Implicació de les famílies amb l’AMPA i el centre. 

• Assegurar la fidelització i el sentiment de pertinença dels diferents grups d’interès. 

• Realitzar activitats de difusió dels resultats aconseguits. 

• Incentivar el treball conjunt amb les aliances del centre en projectes d’innovació i 
transferència de coneixement. 
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4. Línia pedagògica 

________________________________________________________________________________ 
 
El PdD 2016-2020 proposa estratègies d’actuació pels àmbits amb major marge de millora. Volem 
incrementar l’índex d’acreditació de tots els alumnes, millorar el nivell competencial a l’ESO i posar 
en valor els trets que ens caracteritzen com a centre: treball en valors i gestió fonamentada en 
l’autoavaluació. Volem establir unes línies bàsiques de treball, comunes i aplicables a  tots el 
processos que conformen l’activitat del nostre centre. Els dos conceptes que inspiren els objectius 
que aquest projecte desplega són: treball cooperatiu i avaluació formadora. 

 
Treball cooperatiu:  
 
Som un centre iniciat en el treball cooperatiu com a estratègia d’aprenentatge i gestió d’aula 
(Projecte Xarxa a 1r i 2n ESO,  Crèdits de Síntesi, Projecte de Recerca a 4t ESO, Treball per 
Projectes Intermodulars a CF) i com a estratègia de reflexió i anàlisis del funcionament del centre 
(treball per comissions als claustres, equips de millora). El repte per als cursos vinents consisteix en 
consolidar aquesta manera de fer per tal d’assegurar  un aprenentatge que ajusti els reptes a les 
característiques dels nostres alumnes i formar-los per aprendre amb autonomia. Volem assegurar 
una estructura d’ensenyament-aprenentatge cooperativa per a què les decisions que es prenen com 
a equip (Equips Docents, Departaments Didàctics) transcendeixi en l’activitat diària a l’aula. 
Apostem per facilitar el treball coordinat de dos docents a l’aula, consolidar Equips Docents 
reduïts i cooperatius, i potenciar el desenvolupament d’activitats interdisciplinàries inspirades 
en les competències comunes de les diferents matèries. 
 
Avaluació formativa: 
 
L’institut Giola fonamenta el seu sistema de gestió i avaluació en les dinàmiques REDAR (resultats, 
enfocament, desplegament, avaluació, revisió) que fan de l’anàlisi dels resultats el motor i la 
inspiració de noves propostes en pro d’una millora continuada.  
 
Però aquest procés no ha transcendit al procés d’aprenentatge del nostre alumnat. Aquest projecte 
de direcció vol aprofitar l’experiència del centre per a potenciar la cultura de la millora continuada 
entre els nostres alumnes. Volem  formar alumnes responsables del seu propi procés 
d’aprenentatge, que siguin part activa en el seu procés d’avaluació, perquè creixin en autonomia, 
capacitat crítica i responsabilitat. El camí per a aconseguir aquesta fita comença facilitant les eines 
que els alumnes necessiten per a prendre consciència de què volem i què aprenem. Són els Equips 
Docents les comissions que han de consensuar les eines i els instruments que facilitaran la funció 
reguladora de l’avaluació (què farem, perquè ho farem, què hem après, com ho avaluarem). 
 
Comptem amb un grup de docents format i experimentat per a poder desenvolupar aquesta 
proposta. L’exemple de la seva experiència serà el modelatge que doni recursos i confiança a  la 
resta per a poder definir la línia pedagògica de l’institut Giola. Cal però establir les aliances que 
potenciïn afinitats per assegurar el compromís, facilitar els espais de reflexió i vetllar per la difusió i 
reconeixement de les experiències. Aquest diagrama de recursos ha d’organitzar l’espai de treball a 
l’aula, l’espai de treball entre els docents i l’espai de gestió entre les comissions que organitzen la 
vida del centre. 

 
L’organigrama actual de l’institut Giola compta amb dues figures d’importància cabdal: el 
coordinador de nivell  i el cotutor. El coordinador de nivell gestiona les activitats docents d’un 
mateix nivell educatiu (Equips Docents), supervisat pel coordinador pedagògic; el cotutor és el 
referent de l’alumne al centre i l’interlocutor amb les famílies, supervisat pel coordinador de nivell i 
orientat pel departament d’orientació del centre. La valoració positiva d’aquests rols a les enquestes 
de satisfacció i a les memòries anuals dels  darrers cursos justifiquen dissenyar una organització del 
lideratge distribuït mantenint aquesta estructura. 
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Però per poder portar a terme els reptes d’aquest projecte cal potenciar la figura del cap de 
departament en dos aspectes clau: liderar la revisió i actualització de les programacions d’àrea a 
partir del desenvolupament competencial, supervisat pel coordinador pedagògic, i vetllar per 
l’eficiència en la coordinació del recurs “dos docents a l’aula” com a mesura per a l’atenció a la 
diversitat dins del grup-classe, supervisat pel cap d’estudis. Cal organitzar els departaments com a 
equip coordinat amb un docent responsable per a cada nivell, que vetlli per l’adequació i 
harmonització de les decisions de Departament (organització vertical) i els acords d’Equip Docent 
(organització horitzontal), i encarregat d’assegurar l’adaptació multinivell dels continguts de l’àrea a 
la realitat del  grup classe i als recursos disponibles. 
 
Coordinadors de nivell i caps de departament organitzen el diagrama per a poder teixir una xarxa de 
treball horitzontal i vertical que aprofiti les sinèrgies que es generen si els objectius comparteixen un 
desplegament estratègic comú i així potenciar processos d’aula coordinats, eficients i eficaços.  
 
Per a la gestió, supervisió i valoració d’altres tasques que organitzen el dia a dia del centre, l’institut 
compta amb un seguit de càrrecs de coordinacions tècniques. Aquest PdD fa una revisió de les  
tutories tècniques assignades  i ajusta les necessitats del nou projecte al perfil del claustre. Per a 
desenvolupar els objectius que ens proposem cal incorporar nous perfils que reforcen o 
substitueixen rols definits al PEC: 
 
Comissió TAC: De la diagnosi realitzada a l’autoavaluació de centre i de les necessitats que se’n 
deriven d’un plantejament competencial del procés d’ensenyament-aprenentatge considerem 
necessària la creació del perfil Coordinador TAC (Tecnologies per a l’aprenentatge i el 
coneixement), per a desenvolupar, en comissió, un pla TAC de centre. Participen d’aquesta 
comissió el coordinador informàtic del centre (aspectes tècnics del rol), el coordinador TAC, un 
membre de l’equip directiu i les coordinacions de  nivell i departaments (si s’escau), seguint les 
directrius del Departament d’Ensenyament. A l’organigrama específic del centre, el coordinador TAC 
assumeix les funcions del càrrec de coordinador de pàgina web, que desapareix. 
 
L’objectiu del Pla TAC és establir les directrius que facilitin assegurar la competència digital dels 
alumnes, la innovació metodològica i la inclusió digital en un  procés d’implementació que s’ajusti a 
les possibilitats del centre i al seu PEC. 
 
Comissió de promoció de centre: A l’actual PEC, la responsabilitat de coordinació dels diferents 
actes que es desenvolupen al centre està diluïda entre les funcions d’altres càrrecs, segons sigui el 
perfil de l’acte que cal organitzar. En aquest projecte apostem per projectar una imatge de centre 
participatiu i col·laborador,  en actes interns i en activitats de promoció vers l’entorn més proper i en 
contacte amb el món.  
Per a desenvolupar l’estratègia “3.1. Participació de la comunitat educativa en la vida del centre”  i 
organitzar l’objectiu de centre “4. Promocionar el centre a partir d’un discurs visual i conceptual 
integrat”, cal organitzar una comissió que vetlli per la coherència del discurs i faciliti les eines per a 
la participació de la comunitat educativa.  Per a responsabilitzar-se d’aquesta comissió cal crear el 
càrrec de coordinador d’activitats. Com a funcions principals ha de vetllar per la coordinació de les 
activitats de participació de la comunitat educativa, així com gestionar l’assemblea de delegats, ser 
el referent de l’AMPA al centre i supervisar i potenciar les activitats entre nivells. Participen 
d’aquesta comissió el coordinador d’activitats, com a motor i garant de les propostes d’actuació, un 
membre de l’equip directiu, i un representant de l’assemblea d’alumnes. Resta oberta la participació 
a altres representants, segons sigui el caràcter de la proposta a estudi.  
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5. Objectius 
________________________________________________________________________________ 
 
El Departament d’Ensenyament, a l’apartat “Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte 
educatiu de centre” dins del document “Documents per a l’organització i la gestió dels centres” amb 
data 19/06/2015, especifica com a objectius prioritaris del sistema educatiu català l’èxit escolar i 
l’excel·lència educativa fonamentats en l’equitat i garantint la cohesió social que persegueix el 
model d’escola inclusiva. També es fa ressò de les actuacions que els centres han de concretar al 
seu PEC seguint les directrius del document “Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar” .  

 
Els objectius que presenta aquest Projecte de Direcció s’inspiren en les directrius dels documents 
esmentats i volen donar resposta a les necessitats del centre identificades a partir de l’anàlisi dels 
indicadors de centre (AVAC 2015), l’autoavaluació de centre (Model e2Cat), la revisió de la Memòria 
Anual 14-15 i l’anàlisi de les propostes de millora de la Programació Anual 2015-16. 
 
La línia pedagògica que seguirem per adequar els resultats del centre a les expectatives del sistema 
educatiu es fonamenta en el treball cooperatiu i l’avaluació formadora. Volem continuar el treball en 
valors com a tret d’identitat  i potenciar la participació de la comunitat educativa. Volem difondre la 
cultura del centre i promocionar-la amb un discurs visual i conceptual integrat i coherent amb la visió 
de centre i el dia a dia de l’institut. 
 
Alineats amb el PEC i d’acord amb les línies generals de les NOFC (Normes d’organització i 
funcionament de centre), el projecte de direcció per al període 2016-2020 es desplega a partir dels 
quatre objectius. 
 
1. Millorar el percentatge d’alumnat que obté l’acreditació i millorar el nivell competencial 

dels alumnes. 
 

Apostem per un treball en xarxa Departaments-Equips Docents que faciliti l’harmonització dels 
acords per avançar cap a la programació i avaluació per competències. Aquesta tasca ha d’anar 
acompanyada d’actuacions a les aules que apostin pel treball cooperatiu i n’assegurin el 
seguiment individualitzat de tots els alumnes. Per al desplegament d’aquest objectiu s’han 
establert tres estratègies, organitzades per àmbits de gestió: 
 

• Des dels departaments:   
1.1. Coordinació dels continguts de les àrees per nivells educatius i consolidació de la 
programació i avaluació per competències 

• Des dels Equips Docents:  
1.2. Coordinació respecte els criteris de promoció i acreditació i harmonització del grau 
d’assoliment de competència per nivells educatius. 

• A les aules:  
 1.3. Impuls de la responsabilitat de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge i 
consolidació de processos d’aula que potenciïn el treball cooperatiu. 

 
2. Millorar la cohesió social, reduir l’absentisme i evitar l’abandonament del sistema 

educatiu. 
 

El treball en equip de tota la comunitat escolar i la conscienciació de famílies, alumnes i docents 
del risc que suposa l’absentisme escolar per a la millora de la cohesió i l’èxit educatiu inspira les 
dues estratègies que acompanyen el tercer objectiu del projecte: 
 

• 2.1. Participació de la comunitat educativa en la vida del centre 
• 2.2. Conscienciació de tota la comunitat educativa per a treballar cap a la reducció de 

l’absentisme escolar i evitar l’abandonament del sistema educatiu. 
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3. Promocionar el centre a partir d’un discurs visual i conceptual integrat. 
 

Com a objectiu específic de centre volem posar en valor els aspectes que ens diferencien i del 
que ens sentim orgullosos. Cal organitzar una estratègia per a la promoció del centre que ens 
situï com a element destacable del nostre entorn i establir un pla de difusió de bones pràctiques 
amb les singularitats que ens caracteritzen. Destaquem dos itineraris de treball: 
 

• 3.1. Promoció del centre coherent amb les activitats, l’oferta educativa i l’entorn. 
• 3.2. Continuació del treball en valors com a tret diferenciador del centre. 

 
 
A les següents graelles presentem el desplegament dels objectius detallant la seqüenciació de les 
actuacions previstes al llarg del mandat, els indicadors per a la seva avaluació i la previsió de 
recursos humans i d’organització  necessaris.  
Seguirem el següent model: 
 
 

Desplegament i seqüenciació 
2016-2020 Indicadors per a l’avaluació Recursos 

 
Objectiu 

Estratègia 
Activitat 
Actuació 

 

 
Inspirats en els indicadors SIC  
i els indicadors de l’acord de 
coresponsabilitat del centre. 

 
Previsió dels recursos humans i 
d’organització necessaris. 
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6. Desplegament dels objectius 
________________________________________________________________________________ 
 

continua desplegament objectiu 1 

Desplegament Indicadors Recursos 

 

16
-1

7 

17
-1

8 

18
-1

9 

19
-2

0 

1. Millorar el percentatge d’alumnat que obté l’acreditació i millorar el nivell 
competencial dels alumnes. 

1.1. Coordinació dels continguts de les àrees per nivells educatius i  consolidació de 
la programació i avaluació per competències. 

1.1.1. Definir  la seqüència de continguts clau de les àrees al llarg de l’etapa educativa i 
assegurar-ne l’adequació a la diversitat de l’alumnat. 

1.1.1.1.  
Creació d’un registre a l’abast de tot el departament sobre l’evolució individual 
de cada alumne/a de la matèria al llarg de tota l’etapa educativa i assegurar-
ne el traspàs . 

x x x x 

1.1.1.2. Ampliació i difusió del fons de bones pràctiques, potenciant entorns digitals de 
recursos compartits x x x x 

1.1.1.3. Revisió, seguiment i traspàs de Programació Multinivell d’un curs a un altre 
per tal d’assegurar una atenció a la diversitat individualitzada. x x x x 

1.1.2. Ser un centre plurilingüe. Continuació i ampliació del Pla Lingüístic de Centre. 

1.1.2.1. Potenciació de l’ús de recursos multilingües en tots els nivells (ESO, CF i 
Batxillerat) x x x x 

1.1.2.2. Presentació d’alumnes a exàmens oficials de llengües estrangeres.  x x x 

1.1.2.3. Participació en projectes europeus.  x x x 

1.1.2.4. Estudi i incorporació, si s’escau, de l’oferta del francès com a segona llengua 
estrangera ampliant l’oferta actual. x x   

1.1.3.  Organitzar la programació i avaluació per competències des de cada àmbit. 

1.1.3.1.  Reflexió i replantejament de les programacions des dels departaments. x    

1.1.3.2. Programació i avaluació per competències amb seguiment REDAR.  x x x 

1.1.3.3. Formació del professorat en programació i avaluació per competències. x FI
C FIC FI

C 

1.1.3.4.  Adequació del disseny dels formularis de programació, UD/UF i seguiment. x    
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segueix desplegament objectiu 1 

continua desplegament objectiu 1 

 

1.2.   Coordinació respecte els criteris de promoció i acreditació i harmonització del 
grau d’assoliment de competència per nivell educatiu. 

1.2.1.  Definir de manera consensuada els criteris i eines d’avaluació com a Equip Docent, a 
partir de les propostes de cada departament. 

1.2.1.1.  Harmonització dels criteris i eines d’avaluació d’un mateix nivell educatiu. X x x x 

1.2.1.2. Seguiment, des de les tutories, per l’aprofitament de les oportunitats de 
recuperació de matèries pendents. X x x x 

1.2.2.  Vetllar pel seguiment sistemàtic del nivell competencial dels alumnes. 

1.2.2.1.  Seguiment anual de l’evolució dels alumnes d’ESO en Cb (proves internes). X x x x 

1.2.2.2.  Distribució del reforç en Cb amb la implicació de totes les àrees x x x x 

1.2.2.3.  Revisió del nivell competencial dels alumnes a les sessions d’avaluació. X x x x 

1.2.3.  Desplegar un pla TAC. 

1.2.3.1.  Definició del perfil professional de coordinació TAC i  comissió TAC x    

1.2.3.2.  Disseny i desplegament del pla TAC.  X x x 

1.2.3.3.  Desplegament de la competència digital dels alumnes al llarg de l’etapa.  X   

1.2.3.4.  Formació continuada del professorat en competència 2.0 x x x x 
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segueix desplegament objectiu 1 

  
 

1.3.  Impuls de la responsabilitat de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge i 
consolidació de processos d’aula que potenciïn el treball cooperatiu. 

1.3.1.  Impulsar i consolidar els processos d’aula basats en l’avaluació formativa. 

1.3.1.1.  Reflexió sobre el què s’ha aprés i com s’avalua.  Facilitar un registre del 
procés d’aprenentatge, personalitzat i autogestionat per part de l’alumne/a. x x x x 

1.3.1.2.  Formació continuada en processos d’aula basats en l’avaluació formadora 
per a la implementació d’activitats d’aula inspirades en aprendre a aprendre. x FIC FIC FIC 

1.3.1.3. Aprofitament dels entorns TAC que faciliten l’avaluació formadora x x x x 

1.3.2. Assegurar recursos per a l’ensenyament personalitzat. 

1.3.2.1.  Assignació de dos docents-aula en grups heterogenis, ESO (segons 
plantilla) 

1r 
2n 
3r 

x x x 

1.3.2.2.  Reflexió sobre la pràctica docent compartida per al disseny d’activitats. x x x x 

1.3.2.3.  Incorporació d’eines de detecció per adequar la programació  multinivell. x x x x 

1.3.3.  Dinamitzar activitats d’aula basades en treball cooperatiu. 

1.3.3.1.  Difusió dels recursos X.0 per a la pràctica docent i les activitats d’aula i 
actualització del fons de bones pràctiques. x x x x 

1.3.3.2.  Incorporació d’eines de control en la pràctica docent per assegurar alt nivell 
competencial de les activitats. x x x x 

1.3.3.3.  Formació continuada del professorat en treball cooperatiu. FIC FIC FIC FIC 
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Desplegament Indicadors Recursos 

 

16
-1

7 

17
-1

8 

18
-1

9 

19
-2

0 

2. Millorar la cohesió social, reduir l’absentisme i evitar l’abandonament del sistema 
educatiu. 

2.1.  Participació de la comunitat educativa en la vida del centre. 

2.1.1.  Ser un centre obert a inquietuds, oportunitats i necessitats de la comunitat educativa i de 
l’entorn. 

2.1.1.1.  Identificació de les necessitats i expectatives dels grups d’interès i de 
l’entorn per donar-hi resposta. x x x x 

2.1.1.2. Formació dual i formació continuada en totes les famílies professionals amb 
la implicació de les empreses, de les entitats de l’entorn i del professorat x x x x 

2.1.1.3.  Impuls per a la implicació de l’alumnat de Postobligatòria en la dinamització 
d’activitats de centre. x x   

2.2.   Conscienciació per treballar cap a la reducció de l’absentisme i evitar 
l’abandonament del sistema educatiu. 

2.2.1.  Vetllar per la millora del compromís dels docents en la seva tasca orientadora. 

2.2.1.1.  Formació continuada dels docents en competència emocional i mediació. FIC FIC FIC FIC 

2.2.1.2.  Implicació dels tutors en la reorientació dels alumnes de  Postobligatòria. x x x x 

2.2.1.3. Coordinació en el traspàs Secundària-Postobligatòria x x x x 

2.2.1.4.  Manteniment de la figura de l’educadora social al centre. x x x x 
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Desplegament Indicadors Recursos 

 

16
-1

7 

17
-1

8 

18
-1

9 

19
-2

0 

3. Promocionar el centre a partir d’un discurs visual i conceptual integrat. 

3.1. Promoció del centre coherent amb les activitats, oferta educativa i l’entorn. 

3.1.1.   Involucrar a la comunitat educativa del centre per a treballar amb una mateixa línia de 
màrqueting  

3.1.1.1. Organització de les estratègies de difusió dins del Pla TAC.  x x x 

3.1.1.2. Inversió en activitats de merchandising i benchmarking. x x x x 

3.1.1.3.  Conscienciació del professorat, PAS i l’alumnat del seu rol protagonista en la 
imatge de centre. x x x x 

3.1.1.4. Participació dels alumnes en concursos i activitats d’intercanvi.  x x x 

3.1.1.5. Participació del professorat en concursos i activitats d’intercanvi.  x x x 

3.2. Continuació del treball en valors com a tret diferenciador del centre. 

3.2.1. Impuls del treball en valors des de tots els àmbits. 

3.2.1.1.  Facilitar estratègies de treball en educació emocional i creixement personal. x x x x 

3.2.1.2. Facilitar el desenvolupament d’activitats internivells i intergeneracionals. x x x x 

3.2.1.3.  Actualització del Pla d’educació per la sostenibilitat (PES). x x   
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Desplegament dels objectius. Indicadors 

________________________________________________________________________________ 
 

Desplegament Indicadors Recursos 

 

1. Millorar el percentatge d’alumnat que obté l’acreditació i millorar el nivell competencial dels 
alumnes 

 

Índex de graduats Acord de coresponsabilitat 
2012-2016 

Criteri acceptació 
2019-20 

ESO 
80% 

89% 
Batxillerat 84% 
CFGM 50% 60% 
CFGS 87% 

 

 Acord de coresponsabilitat 
2012-2016 

Criteri acceptació 
2019-20 

Índex d’assoliment 
competències bàsiques 60% 88% 

 

2. Millorar la cohesió social, reduir l’absentisme i evitar l’abandonament del sistema educatiu. 

Índex d’absències 
d’alumnat superior al 

25%.  

Mitjana Giola 
2012-15 

Criteri acceptació 
2019-20 

Global 2,83% 2% 

 

3. Promocionar el centre a partir d’un discurs visual i conceptual integrat. 

 Acord de coresponsabilitat 
2012-2016 

Criteri acceptació 
2019-20 

Consolidació de la 
Comissió de promoció ----- Nombre reunions/curs >3 

Distintiu d’escola verda Renovar-lo i mantenir-lo Renovar-lo i mantenir-lo 

Grau de satisfacció  
amb el centre Resultat enquesta >6 Resultat enquesta >7 

Memòria e2Cat Valoració  +350 EFQM Valoració  +350 e2Cat 
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Desplegament dels objectius. Recursos. 
________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 
 

 
continua desplegament recursos / gestió de persones 

 
 
 
 

Desplegament Indicadors Recursos 
 

O1 Millorar el percentatge d’alumnat que obté l’acreditació i millorar el nivell competencial dels 
alumnes. 

O2 Millorar la cohesió social, reduir l’absentisme i evitar l’abandonament del sistema educatiu. 

O3 Promocionar el centre a partir d’un discurs visual i conceptual integrat. 

• Gestió de les persones 

càrrec responsabilitat respecte al PdD 
Obejctiu 

1 2 3 

E
qu

ip
 d

ire
ct

iu
 

Directora Responsable de l’acompliment dels objectius del PdD 16-20.    

Secretària “O3. Promocionar el centre a partir d’un discurs visual i conceptual 
integrat”. 

   

Cap 
d’estudis 

“O2. Millorar la cohesió social, reduir l’absentisme i evitar 
l’abandonament”. 

   

Vetllar per l’aprofitament del recurs “dos professors  a l’aula”.    

Facilitar la participació del professorat en activitats de benchmarking.    

Conscienciar l’equip humà del seu rol protagonista en la imatge de 
centre. 

   

Cap d’est. 
FP Formació dual i formació continuada en totes les famílies professionals.    

Coord. 
pedagògic 

“O1.Millorar el percentatge de l’alumnat que obté l’acreditació i millorar 
el nivell competencial dels alumnes”. 

   

C
la

us
tre

 Docent 

Traspàs entre els acords de departament i els acords d’equip docent.  
   

Adequar ell nivell competencial a la diversitat de l’aula.    

Adequar les dinàmiques i activitats “dos professors a l’aula” si s’escau.    

Tutor 
personal 

Seguiment de l’alumne i traspàs a l’ED per assegurar-ne l’èxit educatiu.    

Assessorament i reorientació dels alumnes de postobligatòria.    

 Educ. social Facilitar estratègies de treball en educació emocional i creixement 
personal. 
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segueix desplegament recursos / gestió de persones 

 

 

C
oo

rd
in

ac
io

ns
 

Caps de 
departament Coord. el desplegament de continguts i competències al llarg de l’etapa    

Coord. de 
nivell 

Harmonitzar criteris de promoció, avaluació  i acreditació.    

Assegurar el traspàs secundària-postobligatòria    

Orientador 

Vetllar per l’orientació de l’alumnat    

Facilitar recursos per al desenvolupament de la tasca orientadora del 
tutor. 

   

Vetllar per l’adequació dels PI (Programes individualitzats)    

Coordinador 
PLC 

Vetllar pel desenvolupament d’activitats com a centre plurilingüe.    

Vetllar per l’adequació del nivell competencial en l’àmbit lingüístic    

Coordinador 
d’activitats 

Identificar les necessitats dels grups de la comunitat educativa i de 
l’entorn 

   

Impulsar la implicació de l’alumnat en les activitats de centre    

Facilitar el desenvolupament d’activitats internivells i intergeneracionals    

Coord. PES Actualitzar el Pla d’educació i sostenibilitat (PES)    

Coordinador 
TAC 

Facilitar als docents recursos per TAC per a l’avaluació formativa.  
   

Vetllar per al desplegament de la competència digital al llarg de l’etapa.    
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• Gestió del temps 

Formació permanent 
Objectiu 

1 2 3 

Formació continuada en processos d’aula basats en l’avaluació formadora    

Formació continuada en programació i avaluació per competències.    

Formació continuada en competència 2.0    

Formació en educació emocional i creixement personal    

Reunions Assignació 
horària Responsable Assistents 

Objectius 

1 2 3 

Equip directiu 3h 
setmanal Directora Equip directiu    

Equip de coordinadors 
de nivell 

1h 
setmanal 

Coordinador 
pedagògic Coordinadors de nivell    

Equip de tutors d’aula 
de nivell 

1h 
setmanal 

Coordinador de 
ninvell Tutors d’aula    

Equips Docents 

1h 
quinzenal 
(1r, 2n i 3r 

ESO) 
mensual 
(4t ESO i 
Postoblig) 

Coordinador de 
nivell 

Professor  resp. àrea/nivell 
Tutors personals 
Orientador 

   

Departament 1h 
setmanal 

Cap de 
departament Professor de l’àmbit    

Comissió atenció 
diversitat (CAD)  

1h 
setmanal 

Coordinador 
Pedagògic 

Orientador 
EAP (mensual) 

   

Comissió social 1h 
trimestral 

Coordinador 
pedagògic 

Orientador 
Cap d’estudis 
Serveis Socials 
EAP 
Educadora social 

   

Comissió convivència 1h 
setmanal Cap d’estudis 

Orientador 
Equip de mediació 
Educadora social 

   

Coordinacions 
tècniques 

1h 
mensual 

Membre de 
l’equip directiu  Coordinador tècnic    

Assemblea delegats 1h 
quinzenal 

Representant 
delegats Delegats     

Trobada amb l’AMPA 1h 
mensual directora Representants de l’AMPA    
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7. Retiment de comptes 
________________________________________________________________________________ 

 

Retiment de comptes 

QUI QUÈ COM QUAN A QUI 

Directora avaluació PdD graella final del mandat 
Inspecció 
Claustre 
Consell Escolar 

Equip directiu seguiment processos 
assignats a cada càrrec 

Memòria 
Anual 

 

quadrimestral Claustre 

final de curs Consell escolar 

Cap 
departament 

seguiment Pla de treball actes setmanal 
Cap d’estudis 

valoració Pla de treball memòria juny 

Coordinador de 
nivell 

seguiment Pla de treball actes setmanal 
Coord. pedagògic 

valoració Pla de treball memòria  juny 

Tutor d’aula 

seguiment i valoració de 
les tutories. 

memòria 
trimestral final de trimestre 

Coord. nivell 
recull per al traspàs  
entre nivells. actes setembre 

Tutor personal tancament seguiment 
de l’alumnat 

dossier 
seguiment 
de l’alumne 

juny/setembre Coord. nivell 

Orientador  
seguiment de les 
atencions 

memòria 
trimestral final de trimestre 

Coord. pedagògic 
seguiment reunió EAP actes mensual 

Responsable 
activitats FQMC 

seguiment i valoració de 
l’activitat 

fitxa 
ISOtools 

final previst de 
l’activitat Coord. qualitat 

Coordinador de 
qualitat seguiment processos memòria 

anual juny Directora 

Coordinador 
CFT 

memòria de 
l’assessorament i 
reconeixement 

memòria 
anual juny 

Cap d’estudis FP 
indicadors FCT recollits a la 

memòria juny 

Coordinacions 
tècniques seguiment Pla de treball memòria 

anual juny Equip directiu 

Ed. Social seguiment intervencions graella trimestral Cap d’estudis 

Docents 

seguiment 
programacions i 
valoració UD/UF 

graella  trimestral Cap departament 

autoavaluació docent graella al llarg del curs Cap d’estudis 
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8. Organigrama del centre 
________________________________________________________________________	  
 

 
 


