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PREÀMBUL 

Tal com s’estableix al Decret 102/2010, d’autonomia de centres educatius, 
els centres han d’elaborar la programació general anual, que és la 
concreció de les prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el 
funcionament del centre per al curs. 

 

ÍNDEX 

1. Organització general del Centre 

1.1. Recursos humans 

1.1.1. Òrgans de govern 

1.1.2. Claustre de professors 

1.1.3. Personal d’administració i serveis 

1.1.4. Serveis educatius de suport 

1.2. Tutories i alumnat 

2.  Planificació estratègica.     

3. Marc funcional del centre    

3.1. Documents marc del centre    

3.2. Calendari general d’activitats del centre 

3.3. Horari de les activitats del centre i de l’alumnat 

3.4. Calendari de les reunions dels òrgans de govern, de l’equip directiu 

       i del  professorat   

3.5. Calendari de reunions i entrevistes amb pares 

3.6. Calendari de les activitats acadèmiques fora del centre 

3.7. L’AMPA . 

3.8. Activitats de formació i perfeccionament 

3.9. Els programes de formació i inserció.  

3.10. L’Associació Esportiva.  

4.  Avaluació interna de centre. 

5.  Horaris professorat 
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1. Organització general del centre 
 
1.1. Recursos humans del centre  
 
1.1.1. Òrgans de govern 

 
Els òrgans de govern dels centres públics, segons el que disposa la 
Llei Orgànica Reguladora del Dret a l’Educació, seran de dos tipus: 
unipersonals i col·legiats. 

 
A l'Institut Alt Penedès s’estableixen com a:  

 
� Òrgans unipersonals de direcció:  
  - Director      Sr. Agustí Masegosa  

- Cap d'estudis ESO i BTX  Sr. Carles Rull 
- Cap d'estudis CF i CAS  Sr. Cèsar Rodríguez  

  - Secretari                         Sr. Pere Pujol   
- Coordinador pedagògic  Sra. Patrícia Martínez 

  
� Òrgans col·legiats: el consell escolar i el claustre de 
Professors 
 

El  Consell Escolar està constituït pels següents membres: 
 

- Equip directiu: director, caps d’estudis i secretari (aquest 
últim amb veu però sense vot). 

   
- Sector professorat: 

     
Sr. Antoni Puimedon      Sra. Eulàlia Soler 
Sra. Rosa Vivó  Sr.  Pasqual Garriga 
Sra. Montse Sadurní Sr. Josep Maria Miró 
Sr. Juli Pijuan Sr. Jaume Martínez 

 
- Sector pares:   
                          Sra.  Rosa Garcia Esteve 

                                      Sra. Maite Lago Ayala 
                                      Sra.  
           
            - Representant AMPA del Centre:  
                                      Sra Mercedes Delgado Ocampo 
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Les famílies són els principals educadors i han de fer equip amb el 
professorat , assumint cadascú el seu propi rol i sumant esforços 
d’una manera coherent . 
 
 

- Sector alumnat:    Maria Senabre 
                              David Castany 
                              Ton Díaz- Prieto 
                               Pep Aizpitarte      
                   
                    
                              
- Sector personal d’administració i serveis:  

 
Sra. Alba Ocon 
 

- Representant de l’Ajuntament: 
Sra. Roser Vives 

 
      

1.1.2.  Claustre de professors 
 

Està constituït per la totalitat del professorat, agrupat en els següents  
departaments didàctics: 

  
Departaments      Caps de departament 

  
1. Llengua castellana  Prof. Carmen del Rio  
2. Llengua catalana  Prof. Jaume Gaya 
3. Ciències experimentals Prof. Joan Mañe 
4. Ciències socials   Prof. Rosa Matalí 
5. Educació física   Prof. Montse  Huguet 
6. Idiomes    Prof. Soraya Tramoyeres 
7. Matemàtiques   Prof. Juli Pijuan 
8. Tecnologia   Prof. J.L. Moran 
9. Visual i Plàstica                  Prof. Joan Ortega 
10. Música             Prof. Menxu Domenech  
11. Orientació i diversitat      Prof  Margarita Fernàndez 
12. Mecànica   Prof. Felip Martin 
13. Electricitat   Prof. Damià Méndez 
 

 
El centre regula el seu funcionament a través d’unes coordinacions en 
àmbits concrets de l'institut. 
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COORDINADORS/RES 
 

1. Coordinadora de 1r cicle d'ESO      Prof. Rosa Vivó 

2. Coordinadora de 2n cicle d'ESO  Prof. Víctor Nieto 

3. Coordinadora de batxillerat  Prof. Montserrat Sadurní 

4. Coordinador de cicles formatius  Prof. Ramon Miserachs 

5. Coordinador de TAC             Prof. Joan Ortega 

6. Coordinador de prevenció de riscos laborals 

        Prof. Cèsar Rodríguez 

7. Coordinadora de serveis 

 i activitats escolars   ESO I BTX           Prof. Beatriz Palacios  

                              CCFF                 Prof  Assumpta Roca 

8. Coordinador  lingüístic                      Prof.  Juli Bernat  

9. Coordinadora de mediació           Prof.  Margarita Fernàndez 

10.Coordinadora del Pla de Lectura  

i Biblioteca                                         Prof. Carmen del Río 

12.Coordinadora Pla de Llengües Estrangeres  

                                                         Prof. Soraya Tramoyeres  

13.Coordinador Programa Xerpa             Prof. Toni Puimedon  

14.- Coordinador Sostenibilitat                Prof  Diego Ramón 

15.  Coordinadora  Conta Contes             Prof Rosa Vivó 

16 Coordinadora de l’hort                       Prof Gemma Bas 

Tutories tècniques relacionades amb la planificació del 
projecte de  direcció. 
          
  

 
    TT Comunicació P Garriga 
TT Suport a serveis escolars Montse Huguet 
TT WEB  S. Belmonte 
TT Arxiu Fotogràfic E Ribé 
TT Suport a coordinació Dolors Monfort 
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◙ Consell de Direcció 
 

En formen part tots els membres de l’equip directiu i els diferents 
coordinadors. 

La seva funció és analitzar i supervisar el desplegament dels diferents 
àmbits del Programació general anual  del curs acadèmic. 

 
 
COMISSIONS 
 
◙ Comissió Permanent 
Es reuneix en el cas d’una urgència per resoldre qualsevol qüestió 
que   li correspondria al plenari del CE. 
 
En formen part  

Director : Sr. Agustí Masegosa  

Cap d’estudis : Sr. Carles Rull   

Representant del professorat :  

        Representant dels pares:    
        Representant de l’alumnat:  
 
◙  Comissió d’Atenció a la Diversitat. CAD 

La Comissió es reunirà de manera trimestral quan la convoqui el 
coordinador pedagògic i estarà  presidida pel director o cap d’estudis.  

Formen part de la mateixa: caps de departament de llengües i 
matemàtiques, la professora d’aula d’acollida, els coordinadors de 
l’ESO  i els orientadors del centre i el professional de l’EAP.    

 

Les estratègies d’atenció a la diversitat aprovades per aquest curs 
són: 

- 1r d’ESO: grups heterogenis, agrupaments flexibles en les 
àrees instrumentals i anglès; inclou el ( PIM ) Programa 
Intensiu de Millora.  

- 2n d’ESO: PIM  grups heterogenis, agrupaments flexibles 
instrumentals i anglès. 

- 3r d’ESO:   PIM grups heterogenis, agrupaments flexibles 
instrumentals. 

- 4t  d’ESO:  tres grups heterogenis, i un de diversificació 
curricular per a l’alumnat que presenta necessitats educatives 
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especials, i  segueix una programació adaptada, amb una 
metodologia de treball per projectes. 

 
    
 
◙ Comissió dels Serveis i Activitats Escolars. 

 

L’objectiu d’aquesta comissió és dinamitzar i organitzar les activitats 
de caràcter lúdic i complementari del currículum ordinari que s’hagin 
de fer fora del recinte escolar o que pel seu caràcter general impliquin 
l’alteració de l’horari habitual. 

 Les activitats establertes per al curs 2017-2018 

 són les següents : 

        - Sortida de tutoria el 1r trimestre: “La Castanyada” 27 
d’octubre 

- Jornades culturals: dia 23 d’abril. 

- La sortida a Dublín està programada del dia 23 al 26 de gener    

- La sortida a Berlin està programada del dia 27 al 31 de març 

- Les activitats a la neu del dia 30 de gener al 3 de febrer.  

- Les proves de quart d’ESO es realitzaran el  6 i 7 de febrer.  

        Colònies de 2n d’ESO: del 13 al 15 de juny.  

Sortida de final d’etapa,  del 11 al 15 de juny.   

- Actes de cloenda del curs acadèmic : de BTX, el dia 31 de 
maig ; de 4t d’ESO, el dia 22 de juny; i de  CCFF, a determinar. 

- Dinamitzar la participació de l’alumnat (col·laboració en el  dia de 
portes obertes,  jornades culturals, etc.). 

- La coordinació amb els plans d’entorn de l’ajuntament (Pidces). 

- La coordinació amb el pla “ salut, escola i comunitat” 

 

Coordinadora: Sra. Beatriz Palacios  

Tutoria Tècnica : Montse Huguet  
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1.1.3. Personal d’administració i serveis 
 

El personal d’administració i serveis es distribueix en: 

� Personal administratiu: desenvolupa les tasques de 
mecanografia, correspondència i comptabilitat que genera el treball 
de tramesa de documents que arriben a l'Institut. 

Realitzen aquestes funcions: la Sra. Myriam Alabreda i la Sra. Pilar 
Cardús. 

� Personal de serveis: desenvolupa bàsicament el treball de 
consergeria i reprografia  de l'Institut.  

Realitzen aquestes funcions: Sr. Julià Heras  

     Sra. Alba Ocón  

     Sra. Maria del Amor Collado      

El Sr. José Gómiz fa de monitor del programa d’inserció de 
l’especialitat de pintura.  

El servei de neteja està contractat a l’empresa Òptim. 

1.1.4. Serveis educatius de suport 

Aquest curs acadèmic, el nostre centre rebrà el suport de diferents 
serveis i programes del departament d’educació i l’atenció d’una 
professional de l’EAP. Per part del departament de salut, l’atenció 
d’una professional d’infermeria ATS. 

La periodicitat està determinada pels diferents serveis i programes. 

 

1.2. Tutories i alumnat 

L’alumnat matriculat en els diferents nivells educatius és: 

Educació Secundària Obligatòria 518 

Batxillerat 182 

CCFFF  141 

CAS  26 

PTT-PQI 55 
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El sector alumnat, el componen 922 alumnes i s’organitza formalment 
en diferents nivells educatius i en les respectives tutories.  

Hi ha  diferents òrgans que representen l’alumnat que s’especifiquen 
a continuació: 

Delegats: escollits pels alumnes de cada classe, els delegats i 
subdelegats tenen el deure de recollir les demandes de la classe i 
transmetre-les al consell de delegats i, si és necessari, al professorat 
corresponent. 

 

Consell de Delegats: escollit entre els delegats i subdelegats té el 
deure de recollir les demandes del conjunt dels alumnes que rep a 
través dels delegats i de transmetre-les al director i als representants 
dels alumnes davant el Consell Escolar. Es reunirà trimestralment. 
Aquesta reunió la presideix el director i hi assisteixen els 
coordinadors de cadascun dels nivells impartits. 

 

Associació d’Estudiants: independent de la resta d’òrgans s’encarrega 
d’organitzar i implicar els alumnes en el moviment estudiantil i 
convocar, quan és necessari, jornades de vaga.   

Els seus objectius principals són: 

 a)Facilitar la participació activa i democràtica de l’alumnat en la 

            dinàmica de l’Institut. 

 b)Potenciar la responsabilització de l’alumnat en l’organització i 

            bon funcionament de les activitats del centre. 

                     

Representants de  BTX:  Gemma Vendrell i Martí del Cerro 

Representant de l’Associació d’Estudiants:  El president en Lluc 
Sánchez Granados, i la sots-presidenta, n’ Emma Andreu 
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Grup 

Tutor/a Delegat/da Subdelegat/da 

1 ESO A Mar Carbonell Lola Casado Ferners Casanelles 

1 ESO B Jaume Martínez  Xavier Martin Ivan Ordoñez 

1 ESO C Lali Soler Zoe Tolsau Jan Castany 

1 ESO D Edith López Felix Ferret Daniel Dorado 

2 ESO A Vera Minyana Aïsha Allati Carla Asensio 

2 ESO B Ainoa Perales Egdar Layunta Montse Itarte 

2 ESO C Rita González Laura Ríos Jordi Viadiu 

2 ESO D Pere Cuscó Anaïs Vilchez Oriol Anglès 

2 ESO E Sergi Belmonte Marta Borrego Nerea LLera 

3 ESO A Diego Ramón   

3 ESO B Marta Rogero   

3 ESO C Glòria Cantos   

3 ESO D Pasqual Garriga   

4 ESO A Adela Sierra   

4 ESO B Elisabet Ribé   

4 ESO C Joan  Vidal   

4 ESO D Carolina  Macià   

1 BTX A Maria Monferrer Oriol Tello Maria Jimenez 

1 BTX B Josep  Poveda Dario Arjomandi Aitana Sanz 

1BTX  C  Montserrat Sadurní Aleix Retamal Lluc Sànchez -Granados 

2 BTX A Antoni  Puimedon    

2 BTX B Gemma Bas   

2 BTX C Carmen del Río   

CAS Lali Martí Marina Bujan Pol Via  

1 CFGM  Elec. Isabel Fletes 
  

2 CFGM Elec. Víctor Hernández 
 

  

1 CFGS Elec. Joan C Gual 
  

2 CFGS Elec. Àngel Garcia 
  

1 CFGM Mec. Antonio Gallego 
 

  

2 CFGM Mec Amador Andújar 
  

1 CFGS / 2CFGSMec. Oscar Ortigosa 
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2. Planificació estratègica. 
 
   PRIORITATS CURS ACADÈMIC 2017-2018 

 

 

CURS 

 

PRIORITATS OBJECTIUS 

    

   2 

0 

17 

- 

2 

0 

18 

 

1r  Resultats acadèmics.  

- Manteniment dels bons resultats 
acadèmics. 

 

2n  Consolidar  els projectes 
específics, que s’inicien aquest 
curs acadèmic 

- Conta contes  projecte de 3r D’ESO . 

- Sostenibilitat i hort escolar transversal en 
tota l’ESO. 

 

 

3r Implementació de la FP Dual  

 

- Consolidar la FP Dual tant en la modalitat  dels 
estudis de mecànica, com dels  elèctrics.  

 
 
 
 1r L’objectiu principal d’aquest curs acadèmic és : 

 
  Mantenir i millorar els resultats acadèmics del centre en tots  
  els nivells educatius. 
 
curs 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 
ESO 90 82 80 86 85,4 88,8 
BTX 88 89 96 93 91 97,6 
CCGM 44 39 51 28 53,84 36 
CCGS 47 82 82 63 71,43 56 
 
 
     (Percentatge d’alumnes acreditats) 

Selectivitat : es van presentar i van aprovar   la prova  un total de  76 
alumnes. 

La  mitjana de les PAU a Catalunya  fou  de  6,27  i  la del centre 6,51. 

Dos alumnes :  Felix Real i Miquel Compte,  van recollir  un premi 
extraordinari , atès que la seva  nota està  per sobre de 9 . 

CAS:  de 26 alumnes inscrits  21  van superar el curs i van rebre  el 
certificat.  
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Proves de quart  d’ESO , els resultats es mantenen en la línia de 
resultats d’anys anteriors lleugerament per sobre de la mitjana de 
Catalunya en totes les matèries . 

Pel que fa a la taxa de graduació a l’ESO , coincideix amb la mitjana 
de Catalunya.  
 
ACTUACIONS i MECANISMES DE SEGUIMENT  
 
 

A) Anàlisi dels resultats acadèmics cada trimestre i al final del curs 
acadèmic al juny i al setembre.  

 
Claustre i Caps de departament. 
 

- Anàlisi dels resultats de les proves externes (de quart d’ESO 
i PAU ).  
 
Equip directiu professorat de nivell de quart d’ESO I BTX  

 
B) Equips docents : revisar a final de curs ,l’organització interna de 

centre : distribució horària, agrupaments flexibles, 
desdoblaments, PIM ,..., i fer la valoració dels projectes i 
proposta de millora.  

 
Indicadors : 
 
Actes de les reunions, amb les preses de decisions. 
 
2n Consolidar els projectes específics  
 
ESTRATÈGIA 1. EL PLA DE LECTURA. 
 
Desplegament del Pla de Lectura a 1r i 2n d’ESO.  

 
L’alumnat podrà triar entre autors en llengua catalana , castellana 
i anglesa. Tanmateix es farà un seguiment de les lectures fetes, 
mitjançant un quadern. 

     L’objectiu és assegurar l’assoliment de les competències bàsiques 
i fomentar l’hàbit lector i el gust de llegir.   
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EQUIP IMPULSOR DOCENTS   

Representant  de l’ equip directiu  C Rull  

Caps de departament de llengua catalana i 
castellana. 

 Jaume Gaya , Carmen del Río 

Coordinadora  Pere Cuscó i Carme del Rio  

Equip docent.  A Molina , Sergi Belmonte 

Núm. ACTIVITATS 1T 2T 3T 

1.1 Nombre de llibres llegits per cursos x x x 

1.2 Nombre de llibres llegits en les diferents llengües. x x x 

1.3 Implementació de projectes, mostres, exposicions i activitats 
(xerrades, conferències, etc) amb caràcter trimestral. Creació i 
foment d’un club de lectura. 

x x x 

1.4 Manteniment del Premi al Lector ( Sant Jordi) x x x 

1.5 Revista   x 

1.6 Contacontes x x x 

1.7 Realització d’enquestes i memòria final del projecte   x 

 INDICADORS DE GRAU D’EXECUCIÓ 1T 2T 3T 

1.1 Percentatge de llibres llegits per cursos   x 

1.2 Percentatge de llibres llegits en les diferents llengües   x 

1.3 Nombre d’activitats realitzades.   x 

1.4 Nombre d’alumnes premiats   x 

1.5 Edició de la revista digital   x 

1.6 Nombre d’escoles on hem anat a explicar contes   x x 

                  MECANISME DE SEGUIMENT    

1.7 Presentació a direcció  de la memòria del projecte   x 
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ESTRATÈGIA 2 EL PLA DE LLENGÜES ESTRANGERES. 
 
Consolidació del desplegament de la llengua anglesa i francesa en àrees 
curriculars i dins  l’optativitat de l’ESO.  
  

EQUIP IMPULSOR DOCENTS   

Representant equip directiu  Carles Rull  

Cap de departament  d’idiomes  Soraya Tramoyeres  

Coordinadora  Soraya Tramoyeres. 

Equip docent 

J. Mañé, S Tramoyeres, P Garriga, A Arias 

M Sadurní , O Quintela , J. Poveda ,  JL Moran. 
Carles Rull, S Belmonte i  B Palacios 

Núm. ACTIVITATS 1T 2T 3T 

1.2.1 Consolidació  de la llengua anglesa i francesa  en el currículum  de 
l’ESO i BTX. 

x x x 

1.2.2 Promoure estades lingüístiques i relacions amb altres instituts 
europeus. 

 x x 

1.2.3 Realització d’enquestes i memòria final del projecte   x 

 

Núm. INDICADORS DE GRAU D’EXECUCIÓ  1T 2T 3T 

1.2.1 Núm  d’ hores impartides a  ESO I BTX x x x 

1.2.2 Nombre d’estades i intercanvis.   x x 

                           MECANISME DE SEGUIMENT              

1.2.3. Presentació a direcció de la memòria del projecte   x 
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ESTRATÈGIA 3 EL PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. 
 

EQUIP IMPULSOR DOCENTS 

Representant de  l’equip directiu  Patrícia Martínez 

Caps de departament de llengua catalana i 
castellana i matemàtiques. 

Carmen del Río,  Jaume Gaya i Juli Pijoan 

Orientadors del centre i professora de 
l’aula d’acollida 

Margarita Fernàndez 

Olímpia Quintela  

Núm. ACTIVITATS 1T 2T 3T 

3.1 Desplegament del PIM a 1r i 2n d’ESO i 3r d’ESO . Flexibilització i 
adaptació dels continguts.  

x x x 

3.2 Seguiment de  l’alumnat nouvingut. x x x 

3.3 Seguiment de l’alumnat amb dictamen. x x x 

3.4 Organització del grup de diversificació curricular treball per projectes x x x 

Núm. INDICADORS DE GRAU D’EXECUCIÓ 1T 2T 3T 

3.1 Nombre de reunions de l’equip docent dels  PIM.  Acta de la reunió i 
documents de fixació d’objectius i continguts. 

x x x 

3.2 Nombre de reunions de seguiment de  l’alumnat nouvingut. Acta de 
la reunió i documents de fixació d’objectius i continguts 

x x x 

3.3 Nombre de reunions de seguiment de l’alumnat amb dictamen. Actes 
de les reunions i documents de fixació d’objectius i continguts 

x x x 

3.4 Nombre d’alumnes que acrediten l’ESO    x 
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ESTRATÈGIA 4  EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL  
 
En referència al curs anterior es posarà especial interès en la millora de l’orientació de 
l’alumnat en les  tutories de BTX . 
 
Com a primera mesura s’ha incorporat  professorat nou a les tutories 
 

EQUIP IMPULSOR DOCENTS 

Representant de  l’equip directiu  Patrícia Martínez 

Coordinadors d’ESO i Batxillerat 
Rosa Vivó,  Víctor Nieto  i Montserrat Sadurní i 
els tutors i tutores. 

Coordinadora de les activitats 
extraescolars 

Beatriu Palacios 

Coordinadora de mediació Margarita Fernàndez 

Coordinador del Programa Xerpa Antoni Puimedon 

Núm. ACTIVITATS 1T 2T 3T 

4.1 Consolidar la figura del cotutor per a l'alumnat d’ESO amb baix 
rendiment acadèmic. 

 x x 

4.2 Consolidar  l’experiència de la figura de l’alumne/a  assesor/a. 
“Programa Xerpa”.  

 x x 

4.3 Planificació i implementació de les sortides del crèdit de síntesi i 
finals d’etapa i de  les jornades culturals. 

x x x 

4.4 Planificació i implementació de les activitats PIDCES.  x x x 

4.5 Formació de mediadors escolars x x x 

4.6 Organització de les  parelles lingüístiques.  x x 

4.7 Activitats d’0rientació BTX : passació del text explora d’orientació a 
2n de BTX , i a 1r de BTX assistir al saló de l’ensenyament 

 x  

Núm. INDICADORS DE GRAU D’EXECUCIÓ 1T 2T 3T 

4.1 Nombre d’alumnes atesos   x x 

4.5 Nombre d’alumnes que participen. Tant per cent d’augment en la 
participació de l’alumnat en el  servei de mediació 

x x x 
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4.6  Nombre de parelles lingüístiques  x x 

4.7 Nombre d’activitats desenvolupades relacionades amb l’orientació.  x x 

                           MECANISME DE SEGUIMENT    

4.8 Presentació de la memòria final a direcció    x 

 
ESTRATEGIA 5  El PROJECTE DE SOSTENIBILITAT 
 

EQUIP IMPULSOR DOCENTS 

Representant de  l’equip directiu  Carles Rull  

Coordinadors d’ESO i Batxillerat 
Eulàlia Soler, Víctor Nieto  i Montserrat Sadurní 
i els tutors i tutores. 

Equip impulsor 
Diego Ramon ( coordinador) ,Soraya 
Tramoyeres, Gloria , Vicent Gregori , R Vicedo , 
Gemma Bas 

Núm. ACTIVITATS 1T 2T 3T 

5.1 Creació del comitè ambiental x   

5.2 Millora ambiental (acústica , consum , reciclatge,..,) x x x 

5.3 Activitats a l’ hort ecològic  x x x 

5.4 Implementació de l’assignatura de sostenibilitat a 1r d’ESO  i 2n d’ ESO  x x x 

5.5 Activitats al centre ( distribució de  contenidors de reciclatge ,..,) x x x 

Núm. INDICADORS DE GRAU D’EXECUCIÓ 1T 2T 3T 

5.1 Nombre de reunions x x x 

5.2. Nou programa acústic del centre amb la intervenció de l’alumnat  x x x 

5.3 Nombre d’alumnes que fan activitats a l’hort x x x 

5.4 Nombre d’alumnes que fan l’assignatura   x 

5.5 ús que es fa dels contenidors per part de l’alumnat x x x 

                            MECANISME DE SEGUIMENT    

5.6 Presentació  memòria final del projecte  a direcció   x 
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3.- La Consolidació de la FP DUAL  
 
 
◙  El Consell de la Formació Professional. 

 

Aquest consell, format pel director, cap d’estudis dels CF, el 
coordinador i els dos caps de departament té, entre d’altres objectius, 
vetllar per mantenir un flux constant de relació amb el teixit 
empresarial i les seves associacions. 

Aquest curs farà un seguiment de  la implementació de la Formació 
Professional en la modalitat dual amb l’empresa GEDIA.  

 
 
3.  Marc de funcionament del centre 
 

3.1. Documents marc del centre 

Tots els documents estan exposats i poden ser consultats pels 
membres de la comunicat educativa, sota petició al secretari. 

� Projecte Educatiu. PE     

S’hi recull el plantejament institucional del centre: l’ideari i els 
principis orientadors. 

Entendrem l’educació com un procés integral que tindrà en compte 
l’alumnat en la seva dimensió individual i social i que cercarà el seu 
desenvolupament en diferents camps  físic, intel·lectual, ètic o moral , 
social, etc. 

El centre té fixada una línia educativa homogènia tenint en compte 
uns principis pedagògics: 

Inclusió Atenció de la diversitat. 

Plurilingüisme. 

Coeducació.  

Aconfessionalitat, pluralisme i valors democràtics. 

Interculturalitat Respecte a la varietat d’ètnies i cultures. 

 

I una estratègia de Qualitat i millora contínua. 

� Projecte Curricular del Centre. PCC 
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Recull totes les programacions didàctiques i els criteris d’avaluació. 

� Projecte de Convivència i Clima Escolar  

S’hi recullen, els procediments i protocols per afavorir el bon clima 
escolar, aspectes com  la mediació i el tractament de l’absentisme 
,l’acollida dels alumnes nouvinguts. 

Les actuacions i mesures estan recollides en les NOFC.  

La tipologia de faltes i sancions relacionades amb la convivència 
s’ajusta a la normativa vigent (capítol V de la Llei d’educació) amb la 
indicació de la tipologia de faltes i les corresponents sancions.  

També recull el funcionament general del centre i del  servei de 
mediació. 

Volem destacar la tutoria tècnica d’alumnes d’ESO els dimarts a la 
tarda com a mesura correctora. 

La vigilància de l’alumnat la realitzaran els professors d’ESO i BTX  de 
manera rotatòria. La mesura correctora la imposa el cap d’estudis, 
quan un alumne té tres comunicats de fets. 

Aquest alumnat ha de romandre al centre des de les 16h   fins a les 
17h 30’. La primera hora es dedicarà a fer les tasques comunitàries 
que el professorat encarregat de la seva vigilància li imposi i la 
darrera hora farà deures. L’alumnat ha de venir al centre amb 
material per estudiar o fer deures.   

 

� Pla d’Acció Tutorial. PAT 

 

És el conjunt d’actuacions educatives del professorat del centre 
orientades a afavorir l’ajustament de les activitats docents a les 
diverses necessitats de l’alumnat, fonamentalment en els àmbits 
curriculars i d’orientació. Totes van encaminades a facilitar el procés 
d’aprenentatge i el desenvolupament personal de l’alumnat. 

El centre disposa del seu Pla d’Acció Tutorial i programes d’orientació 
específics per als finals d’etapa.   

 
 
 
 
� La memoria anual 
 
Tal com estableix el Decret 102/2010, d’autonomia de centres 
educatius, els centres han d’elaborar la memòria anual, on s’ha 
d’explicitar  l’avaluació de l’assoliment dels objectius que s'han 
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previst en la programació general anual, d’acord amb els criteris, els 
indicadors i els procediments d’avaluació definits en el Projecte 
Educatiu de Centre i, en el  Projecte de Direcció.  
El director ha de promoure processos participatius en l’avaluació de la 
programació anual, en la formulació de propostes de millora i n’ha 
d’informar  la comunitat escolar. 

� Projecte Lingüístic. PLC      

Estableix que la llengua  catalana serà la llengua vehicular del centre. 
També emmarca les pautes de l’ensenyament de les altres llengües.  

Amb finalitats instrumentals es procurarà que l’alumnat assoleixi la  
competència idònia  tant en català com en castellà.  

 

Calendari i horaris  

 
 
� Proves extraordinàries :  les proves extraordinàries de l'ESO, de 1r de 
batxillerat  es realitzaran entre el 4 i el 5 de setembre de 2018. 
  
Pels CF i el 2n curs de BTX  i el curs de formació especifica d’accés als cicles 
formatius es realitzaran  al mes de juny al llarg dels cinc darrers dies de classe 
del curs, prenent com a referència el calendari lectiu. 
 
� Dies  de lliure disposició: 

 
-  13 d’octubre  
-  7   de desembre  de 2017 
-  12 i 13 de febrer del 2018 
-   30 d’abril del 2018 

 
3.3. Horari de les activitats del centre i de l’alumnat 

 

� Assistència 

De l’alumnat 

L’assistència a classe és obligatòria.  Cal, doncs, justificar les faltes 
d’assistència comeses.  

Cada professor/a controla l’assistència a través del procediment  
informàtic (ieduca). El tutor/a pot, d’aquesta manera, tenir una 
informació més precisa i àgil. 

Del professorat 

El professorat signa en un full, on  consta l’hora d’entrada, Aquest 
full serveix de guia per al professorat de guàrdia. 
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El professorat podrà sol·licitar al director la concessió d’un permís 
en els casos regulats dins la normativa vigent. Aquesta petició és 
farà per escrit segons el model utilitzat al centre, i amb una 
antelació mínima de tres dies lectius. El professorat de guàrdia es 
farà  càrrec de la classe. 

La direcció fa un seguiment i control mitjançant un registre de 
totes les absències i faltes de puntualitat amb el nou aplicatiu de 
faltes i absències dels serveis territorials.  

Aquest registre serà exposat en el transcurs dels primers deu dies 
del mes següent al plafó corresponent de la sala de professors.  

 

 

� Horaris 

ESO   

L’entrada de l’alumnat és a les 8h 10’ i la sortida a les 14h 45’. del 
migdia. 

BATXILLERAT 

L’entrada de l’alumnat és a les 8h 10’ hores i finalitzen a les 14h 
45’ hores.  

CICLES FORMATIUS 

L’horari marc d’aquests ensenyaments és de 15h 30’  a 22 h, 
excepte els divendres que finalitzen les classes a les 21 h.   

    Programes de formació i inserció. 

L’horari marc és de les 8h 10’ i la sortida a les  13 h, excepte els 
dilluns i els dimarts que finalitzen a les 14 h.   

CAS 

L’horari marc és de les 8h 10’  a les  12h 30’.  

 

 

� L’esbarjo (permanència dels alumnes a les dependències del  

   centre). 

Els períodes d’esbarjo s’han establert de 10h 10’ a 10h 30’  i de 
12h 30’ 12h 45’ per a l’alumnat d’ESO, batxillerat, CAS, programes 
de formació,  i de 18h 30’ i 19h per a l’alumnat de cicles 
formatius. 

Tal com especifica la resolució de 16 de juny de 2011, d’inici de 
curs, l’alumnat d’ensenyaments obligatoris haurà de romandre al 
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centre i en tindrà cura el professorat de guàrdia que designi la 
direcció.  

L’alumnat de postobligatori pot sortir del centre.  

Ni el director ni el professorat no tindran atribuïda cap 
responsabilitat quan l’alumnat dels ensenyaments no obligatoris 
surten del centre en períodes d’interrupció de l’activitat escolar. 

 

 

� Activitats fora del recinte del centre 

   L’autorització escrita de les famílies serà anual i només per a 
aquelles sortides que impliquin pernoctar fora del domicili familiar es 
lliurarà  una autorització específica.  

� Horari de direcció i secretaria 

A l'Institut hi ha sempre  un càrrec directiu en cadascuna de les 
hores diàries lectives en què el centre és obert.  

L’atenció específica a famílies i alumnat, per part dels càrrecs 
directius, es farà concertant cita prèvia. 

L’horari de scretaria és el següent: 

- Matí: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. 

- Tardes: de dilluns a dijous de 15h 30’  a 18h 30’.  

 

3.4. Calendari de les reunions dels òrgans de govern, de    
l’equip   directiu i la coordinació docent. 

1r El consell escolar del centre es reunirà, com a mínim, una 
vegada al trimestre de forma ordinària. També es considerarà 
reunió ordinària la de tancament de l’exercici comptable i la 
d’aprovació del pressupost. 

2n Els claustres ordinaris, en nombre de tres, queden 
establerts al final de cada trimestre, per la qual cosa no afecten 
el normal desenvolupament acadèmic de l'Institut. Els claustres 
extraordinaris es faran alternativament a últimes hores del matí 
i a primeres de la tarda. 

3r L’equip directiu es reunirà setmanalment, els dilluns al 
matí de 9h 10’ a 10h 30’ , per tal d’analitzar i prendre decisions 
que afectin el funcionament quotidià de centre.  

4t Les reunions del professorat. 

� Reunions  amb els caps de departaments 
didàctics:   es convocarà, com a mínim, una vegada al 
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trimestre de forma ordinària i el responsable de la 
convocatòria és el director. 

� Reunions d’equips docents de nivell: són 
responsabilitat del coordinador pedagògic i/o dels 
coordinadors de nivell. 

� Reunions de tutoria:  els tutors d’ESO i BTX del 
mateix nivell tenen assignada una hora de reunions 
setmanal en el seu horari.  

� Reunions de grup classe: es poden convocar pel cap 
d’estudis, el coordinador pedagògic, el/la coordinador/a 
de cicle o a instàncies del professorat del grup, per 
analitzar diferents fets específics del grup 

 

CALENDARI  PREVIST DE REUNIONS DEL 
PROFESSORAT D’ESO I BTX I CAS 

1r trimestre 

DATA REUNIONS PROGRAMADES 
18/setembre/2017 Reunió del CAS  

25/setembre/2017  CAD i Reunió Projectes  específics. 
2-3-4-10/octubre/2017 Reunió amb els pares 

9/octubre/2017 Reunions de Caps de  departament 
16-17 /octubre/2017 Preavaluacions. (2n/3r/4t/2n BTX) 

23/octubre/2017 
Preavaluacions. ( 1r d’ESO i 1r BTX) Informació 
sobre la  castanyada 

30/octubre/2017 
Reunió de grups flexibles. 
Reunió informativa  (Trec)  

6/novembre 2017 Reunió PIM  
13/novembre/2017 Reunió Caps de departament 
20/novembre/2017 Projectes  
27/novembre/2017  Juntes d’avaluació 2n BTX i CAS 

 

2n Trimestre 

4/desembre/2017 4t D  
11-12-14/ 

desembre 2017 Juntes d’avaluació ( ESO – 1r BTX) 
18-19/  

desembre /2017 Tribunals Trec.  
8/gener/2018 Reunió Caps de departament 
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15/gener/2018 R. de nivell de 4t d’ESO D 
22/gener/2018 R. de nivell de  PIM      
29/gener/2018 R. de nivell 1r/3r d’ESO /2n BTX/ CAS 
5/ febrer/2018 R. de nivell 2n/4t d’ESO /1r BTX 
19febrer/2018 Reunió equip docent de 4t D 

26/febrer /2018 Reunió CAD i crèdit de síntesi 
5/Març72018 J Avaluació 2n BTX ,CAS i 4t D 

 

3r Trimestre 

12-13-15/ Març/2018 Juntes d’avaluació (ESO -1r BTX) 
19/Març /2018 Reunió de departaments 
9/abril/2018 R. de  nivell de  2n ESO, 4rt ESO, 1r BTX 
16/abril/2018 Informació Jornada Cultural 
7/maig/2018 Reunió de departament . 

23/ maig/ 2018  Jornada Cultural 
14/maig/2018 Reunió de nivells   
21/maig/2018 Reunió de CAD . Calendari activitats finals de curs.  
28/maig72018 Informació crèdit de síntesi /PREC  
4/juny/2017 Reunió  de departaments i de caps de departament 
11/juny/2016 Reunió tancament de projectes específics. 
18/juny/ 2016 Reunions de tancament de curs acadèmic  

 

3.5. Calendari de reunions i entrevistes amb les famílies. 

Cada curs es realitza una reunió entre les mares i els pares dels 
alumnes de cada grup i el seu corresponent tutor/a.  

Aquest curs, les reunions entre famílies i tutors es realitzaran la 
primera setmana d’octubre. Tanmateix, al llarg de la resta del curs, 
els tutors mantindran com a mínim una entrevista amb les famílies de 
cada un dels seus tutorats. 

Les famílies  podran consultar els horaris d’entrevistes del professorat  
en la pàgina web del centre. 
 
 
3.6. Calendari activitats acadèmiques fora del centre 

  

Durant el curs, el professorat que vulgui realitzar qualsevol activitat 
fora del centre haurà de sol·licitar el permís corresponent. A més, 
haurà d’informar al coordinador pedagògic i al secretari del centre, 
sobre el grup, professorat acompanyant, activitat, lloc i departament 
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que realitza l’activitat, per poder lliurar la sol·licitud amb temps al 
consell escolar per a la seva aprovació.   

 
3.7. L’AMPA.  
 

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes s’articula com a vehicle de 
participació, aporta les opinions del col·lectiu que representa, en el 
consell escolar i en les comissions que se’n deriven. 

 L’AMPA col·labora estretament amb la direcció del centre en diferents 
àmbits, i organitza aquest curs tot un seguit d’activitats i serveis per 
als alumnes com la biblioteca, etc.  

La Biblioteca  romandrà oberta  dl i dt de 10h 10’ a 10h 30’ 

i dc de 10h10’ a 12h, i dj  de 8h 50’ a 11h 30’  i dv de 9h50’ a 12h 
45’  la responsable serà una monitora contractada per L’AMPA.  

Cal esmentar de manera especial les aportacions econòmiques que 
cada curs fa l’AMPA per millorar i renovar el mobiliari del centre. Com 
per exemple la pintura de les aules i passadissos aquest estiu. 

 

3.8. Activitats de formació permanent i de perfeccionament 
 
El centre rep informació de l’oferta de cursos dels diferents 
estaments: ICE, Pla de Formació Permanent, Escola d’Estiu, del 
Col·legi de Llicenciats, etc. 
 
L’oferta formativa és fa arribar als departaments. Els seus professors 
decideixen si s’inscriuen a les activitats a títol individual o fan una 
proposta d’assistència col·lectiva i, per tant, sol·liciten la formació en 
el propi centre.  
 
Aquest curs acadèmic hem sol·licitat el segon curs de sostenibilitat. I 
organitzem una formació interna del centre amb estratègies de 
innovació educativa.  
 
 
3.9. Els programes de formació i inserció  

En el nostre centre es desenvolupen dues modalitats: 

� Pla de transició al treball: PTT 

� Programa de formació i aprenentatge professional 

Els alumnes, en aquest ensenyament, reben una 
preparació teòrica i pràctica. És una modalitat educativa 
dissenyada per proporcionar a nois i noies recursos 
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personals i professionals perquè puguin trobar feina i/o 
continuar la seva formació. 

 

 3.10. PCEE.  L’associació esportiva  
 
El centre participa en el Pla Català d’Esport a l’ Escola, en 
col·laboració amb la Secretaria General de l’Esport, l’Associació 
Esportiva resta  oberta a tots els membres de la comunitat educativa 
i el seu objectiu és fomentar la pràctica esportiva. El seu responsable 
és el professor Sr. Jaume Martínez.  
 
 
4. Avaluació interna del centre 
 

L’avaluació és una eina de reflexió per al coneixement i millora 
constant del servei educatiu que ofereix el centre. 

El pla preveu les reunions al final de juny del professorat amb els 
coordinadors dels diferents nivells per tal de poder realitzar una 
valoració del curs i recollir suggeriments de millora que estimin 
adients.   
 
Es fan enquestes de valoració de la satisfacció del professorat i  de 
l’alumnat que deixa el centre per haver finalitzat els seus estudis. 
 
La puntuació representa la mitjana estadística, les respostes 
contestades pels entrevistat té una graduació numèrica  de 1 a 10. 
 
 CURS13-14 CURS14-15 CURS 15-16 Curs 16-17 

PROFESSORAT     7.19 7.07 7,30 7,22 
4t d’ESO   7,27  
1r btx   6,05  
 2n btx     7.02 6.13 6,23 6,15 
 ccffgs      7,80 7,78 6,85  
 
 

5.- Horaris del professorat (Annex) 
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10.0    15-09-2013 Actualització del document 

11.0    25-09-2014 Actualització del document 

12.0   28-9-2015 Actualització del document 

13.0   30-9-2016 Actualització del document 

14.0 28-9-2017 Actualització del document 

 

 


