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Hi ha alguns apartats o subapartats que degut a la seva complexitat formen per ells 
sols un document individual. Són els que estan remarcats en negreta: 

 
3.2. Projecte lingüístic. 
3.3. Pla TAC. 
4.2. Projecte curricular. 
6.2. Pla d’acollida. 
6.3. Pla d’atenció a la diversitat. 
8.1. Pla d’acció tutorial. 
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Aquests punts són annexos al Projecte Educatiu de Centre i cadascun es troba 
desenvolupat com un projecte específic, però formant part del global del Projecte 
Educatiu de Centre.  
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1. Context. 
 
L’Institut Manuel de Montsuar està ubicat a la Partida de Montcada, als afores de Lleida, 
aproximadament a uns dos quilòmetres de la ciutat, la capital del Segrià, per la carretera de Vielha, 
és a dir, la N-230. Els alumnes provenen, generalment, de les escoles adscrites: Sant Jordi, Balàfia i 
Pinyana adscrites en exclusivitat i Països Catalans amb adscripció compartida. La majoria de 
l’alumnat arriba amb autobusos municipals.  
 
L’alumnat és atès des del primer dia de la seva arribada al centre mitjançant, en bona part, als grans 
recursos destinats a la tasca tutorial, que possibilita que per a cada alumne s’hagi dissenyat un 
projecte de futur i un seguiment personalitzat. Aquesta acció tutorial es concreta en actuacions 
com: contacte continuat amb les famílies, entrevistes individualitzades (alumnat i pares/mares), 
treball en valors, eixos educatius transversals, contactes permanents amb els centres adscrits de 
primària,... 
 
El que avui dia coneixem com l’Institut Manuel de Montsuar és el resultat d’un llarg procés de canvi 
que abasta 30 anys durant els quals el centre ha crescut al ritme dels temps, adaptant els seus 
mètodes educatius i les seves instal·lacions a les innovacions fruit de l’evolució social, cultural i 
tecnològica.  
 
El curs 1986-87 va néixer el que és avui l’Institut Manuel de Montsuar, com una resposta a la 
insuficient oferta de centres educatius de secundària a Lleida, aprofitant les instal·lacions que havia 
deixat lliures el col·legi Sant Jordi en convertir-se en públic. Els dos centres van compartir edifici fins 
al curs 1995-96, quan els membres de l’escola es van traslladar definitivament al nou edifici 
construït darrera del que és actualment l’institut. 
 
Des del curs 1986-87 quan comença a funcionar l’INS Manuel de Montsuar fins l’any 1996, es van 
impartir estudis de BUP (Batxillerat Unificat Polivalent) i els de COU (Curs d’Orientació Universitària) 
a partir del 1989, és a dir, el sistema educatiu que es desenvolupà en aquella època fou el regit per 
la “Ley General de Educación” de 1970, que va sorgir com una nova forma d’apropar-se a postulats 
més europeus. Amb l’entrada del govern socialista la LGE aviat fou substituïda per la LOGSE, la “Ley 
Orgánica General del Sistema Educativo” de 1990. D’aquesta manera el curs 1996-97 entrava en 
funcionament un nou sistema educatiu a l’Institut: l’ESO. Durant els cursos següents aquest nou 
sistema conviuria amb l’anterior, ja que la desaparició d’aquest últim seria gradual. No obstant, l’any 
2006 va entrar en funcionament la LOE o “Ley Orgánica de Educación”, a través de la qual 
l’escolarització esdevé obligatòria fins als setze anys, a partir dels quals els alumnes poden optar o 
bé a entrar en el món laboral, o bé continuar els seus estudis a través de cicles formatius o 
batxillerat. 
 
Actualment, l’Institut ofereix ensenyaments dels quatre cursos d’ESO i els dos de Batxillerat.   
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2. Identitat i caràcter propi. 
 

2.1. Principis rectors. 
 
Tenint present els fonaments normatius vigents actualment (la LEC “Llei d’Educació de Catalunya”), 
n’assumim com a propis els següents principis rectors: 
 
Principis generals: 
a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de legislació 
vigent. 
b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal, 
la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 
c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els 
col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics. 
d) El pluralisme. 
e) La inclusió escolar i la cohesió social. 
f) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la consecució 
de l’excel·lència, en un context d’equitat. 
g) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la 
convivència. 
h) El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 
i) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels recursos 
naturals i del paisatge. 
j) El foment de l’emprenedoria. 
k) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 
l) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola. 
m) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 
 
Principis específics: 
a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels 
alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base 
científica, que ha d’ésser laic, d’acord amb l’Estatut. 
b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge i condueixi 
els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals. 
c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració social i 
laboral. 
d) L’habilitació per a l’aprenentatge permanent. 
e) L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la constància en el 
treball. 
f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania. 
g) L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació. 
h) La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals. 
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i) La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà de 
transmissió. 
 
I ens regim pels principis organitzatius següents: 
a) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada. 
b) La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la societat. 
c) L’autonomia de cada centre. 
d) La participació de la comunitat educativa i agents educatius de l’entorn. 
e) La promoció del reconeixement social i professional del professorat. 
f) El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport per a fer-lo possible. 
g) La programació de les necessitats educatives territorialment i socialment equilibrada. 
h) La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb els ajuntaments i altres 
administracions públiques. 
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2.2. Caràcter propi. 
 

Valors. 
 

Tenint present que l’educació és un procés, pensem que el nostre institut és una entitat educativa: 
� Promotora de les llibertats individuals i dels drets humans. 
� Equitativa, inclusiva i integradora. 
� Acollidora i respectuosa de la diversitat cultural i religiosa. 
� Transmissora de valors com el respecte, la responsabilitat, la tolerància, la cooperació, la 

solidaritat, la justícia i el benestar. 
� Democràtica i participativa, estimuladora de la convivència i de la cohesió social. 
� Arrelada a la cultura catalana i relacionada amb altres cultures per a l’enriquiment mutu. 
� Coresponsable amb les famílies. 
� Facilitadora de la comunicació entre els diferents agents educatius. 
� Atenta a l'actualitat i a la realitat social de l'entorn. 
� Oberta a les innovacions pedagògiques i tecnològiques. 
� Dinàmica, flexible, competent i amb capacitat d’adaptació als canvis. 
� Que cerca el consens en l'establiment de les normes i és responsable en la seva aplicació. 
� Que confia en el diàleg i en la mediació per a la resolució dels conflictes. 
� Que creu en l’autonomia de la gestió del centre. 
� Conscient de la diversitat de l'alumnat, i que atén les diferents capacitats de les persones. 
� Compromesa en el disseny dels processos d’ensenyament – aprenentatge: la reflexió, el diàleg, 

el debat, el consens i la cooperació entre docents, són les nostres eines de treball. 
� Autocrítica en els seus mètodes, i que utilitza l'avaluació interna per la millora constant.  
� Promotora de la salut de les persones i de la cura del medi ambient. 
� Impulsora de l'aprenentatge de les llengües estrangeres, i del treball competencial i 

intradisciplinari, com a elements motivadors de l'alumnat. 
� Que entén l'educació, com a formació integral de les persones. 

 
Missió. 
� Som una escola catalana oberta a les relacions amb altres cultures i països. 
� Entenem que la comunitat educativa integra el professorat, l’alumnat, el personal 

d’administració i serveis, i les famílies i els agents educatius de l’entorn, com a elements 
coresponsables del procés educatiu. 

� Practiquem una pedagogia inclusiva, atenta a la diversitat, activa, competencial i innovadora, 
per tal de desenvolupar les capacitats de tot l'alumnat i assolir-ne la seva formació integral com 
a persones. 

� Potenciem la utilització dels recursos i de les noves tecnologies per acondicionar el centre, 
facilitar el treball docent per competències i fer efectiu el temps de treball de l'alumnat i del 
professorat. 

� Impulsem la projecció del centre cap a l’exterior, per estendre la tasca educativa a l'entorn. 
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� Orientem personalment i acadèmica a l’alumnat, per tal que pugui definir un projecte de vida 
propi i desenvolupar-lo, així facilitem la seva incorporació a nous estudis de formació i la seva 
participació en la societat. 

 
Visió. 
 

� Oferir a la comunitat educativa un centre de qualitat, específic d’ESO i Batxillerat, amb una 
àmplia oferta curricular d’acord amb les necessitats de l’entorn i a les expectatives de l’alumnat. 

� Implicar les famílies en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 
� Continuar desenvolupant el pla d’entorn adequat a les noves realitats socials. 
� Continuar impulsant l’educació en valors, com a base de la formació integral. 
� Seguir participant en els projectes de prevenció en relació a la salut i conductes de risc. 
� Millorar les metodologies a les matèries curriculars. 
� Continuar en l’ús de les TAC com a recurs didàctic de qualitat. 
� Seguir desenvolupant una formació continuada del professorat, afavorint el treball en equip, per 

tal de promoure canvis metodològics i la millora d’aspectes pedagògics de la pràctica docent, 
adequada a les necessitats educatives en constant evolució. 

� Adaptar el Pla d’Acció Tutorial a l’evolució de la realitat social. 
� Seguir adequant el PAD a la diversitat d’alumnat. 
� Continuar participant en projectes europeus per millorar la qualitat de l’aprenentatge de les tres 

llengües estrangeres: Anglès, Alemany i Francès. 
� Dinamitzar les activitats extraescolars, conjuntament amb l’AMPA, generalitzant la participació 

de l’alumnat. 
� Millorar la difusió del projecte educatiu del centre. 
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2.3. Trets identitaris. 
 

En aquest apartat definim els trets identitaris que guiaran les línies de treball específiques del nostre 
centre. És on posarem especial èmfasi en les nostres actuacions. 
Al mateix temps, aquests trets identitaris i les seves consegüents actuacions justifiquen la definició 
de determinats perfils professionals amb unes funcions específiques derivades de l’adequació a 
aquests trets o objectius identitaris. 
 
 
1. Fer un seguiment individualitzat i formar integralment l’alumnat: 
- Vehicular, mitjançant l’acció de les tutores i els tutors, un seguiment personalitzat de l’alumnat: 
seguiment acadèmic i del seu desenvolupament personal, individual i socialment.  
- Articular les actuacions que es facin des de tutories al voltant d’un fil conductor establert 
mitjançant el nostre Pla d’Acció Tutorial, que garanteix la coherència d’aquestes actuacions. 
- Establir proximitat amb les famílies en actuacions quotidianes: informació acadèmica 
personalitzada, informe de preavaluació, calendari compartit de deures...  
- Inserir la tasca de l’equip de psicopedagogia del centre com a suport permanent i continuat en la 
formació de l’alumnat: cotutories de l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge, atencions 
psicològiques, docència directa, orientació acadèmica i professional,...  
- Implicar l’alumnat i les famílies en establir una dinàmica de bona convivència, augmentant la seva 
participació en el dia a dia del centre: Consell de Delegats, Comissió de Convivència, programa de 
Mediació,...  I també fixant des del Centre pautes clares de bona convivència: immediatesa en la 
resolució de conflictes, tolerància zero amb les faltes de respecte... 
-  Educar l’alumnat en la responsabilitat d’exercir la ciutadania activa mitjançant la participació en 
els afers del centre i de la comunitat. 
- Fer un seguiment encara més individualitzat de l’alumnat amb baix rendiment acadèmic: 
cotutorització per part de les psicopedagogues, elaboració d’un pla individualitzat, matèria optativa 
de “Fem diana”... 
 
2. Treballar competencialment i activa a les aules: 
- Utilitzar una metodologia de treball cooperatiu i per projectes multidisciplinaris a primer i segon 
d’ESO, que implica una reducció del nombre de professorat que intervé en el grup-classe, 
l’establiment de franges de treball per tasques de dues hores diàries, la realització de les hores de 
desdoblament i hores de matèries de caire més pràctic o manipulatiu preferentment a la última 
franja del matí...  
- Millorar la motivació de l’alumnat enfront els continguts de les àrees, tot diversificant el material 
didàctic, introduint les noves tecnologies en les classes, duent a terme accions pedagògiques de 
visibilitat externa i incentivant l’alumnat amb capacitats altes.  
- Incorporar sistemàticament l'autoavaluació com a eina de reflexió per la millora personal, aplicant 
rúbriques i altres eines d’autoavaluació. 
- Crear situacions comunicatives on l'alumnat s'hagi d'expressar oralment, en el marc de 
l’assoliment de les competències comunicatives. 
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- Vetllar per la implementació del Pla d’impuls de la Lectura, potenciant des del centre la lectura en 
veu alta i la lectura a casa, de cara a garantir una millor comprensió lectora, un grau més alt i 
complet en la lectura expressiva i una millora en l’aprenentatge dels recursos de la bona 
argumentació i de l’oratòria. 
- Compartir objectius, metodologies i criteris d'avaluació entre tota la comunitat educativa del 
centre de cara a l’assoliment d’aquestes competències bàsiques. 
 
3. Utilitzar les llengües i cultures estrangeres com a eix educatiu transversal: 
- Aprofundir en totes aquelles pràctiques metodològiques que comporten una millora de la 
competència oral. 
- Incrementar la utilització de la llengua anglesa en activitats ordinàries de l’activitat docent de 
totes les matèries: visionat de pel·lícules, comentaris, resums, certamen literari... 
- Realitzar docència de matèries o parts dels continguts de la matèria en anglès. 
- Explotar la nostra singularitat en l’oferta de llengua alemanya mitjançant l’intercanvi cultural i 
lingüístic amb un centre alemany, l’assoliment d’algun tipus de grau oficial i, col·lateralment la 
configuració de l’anglès com a segon idioma. 
- Consolidar el francès com a segon idioma a tots els nivells i la sortida a França associada. 
- Inserir la projecció externa de l’aprenentatge de llengües estrangeres dins les activitats i sortides 
del centre, ja sigui a França, Anglaterra, Itàlia, Alemanya,... dins el marc de l’assoliment de 
competències bàsiques com:  Autonomia i iniciativa personal, Coneixement i interacció amb el món 
físic i Social i ciutadana.  
 
4. Mantenir els bons resultats en les proves externes. 
- Continuar amb el treball per nivells en les matèries instrumentals i llengua anglesa a segon cicle, 
adequant els continguts als diferents ritmes d’aprenentatge, incloent-hi l’alumnat d’altes 
capacitats. 
- Implementar la docència directa per part de les psicopedagogues en aquells grups que presenten 
més mancances d’aprenentatge. 
- Prioritzar estratègies i temporització de continguts per tal de tenir una preparació correcta per a 
les proves externes d’avaluació: Avaluació externa de quart d’ESO. 
- Vetllar per a que hi hagi coherència entre els resultats de les proves externes i els resultats interns. 
- Aprofitar aquestes línies d’actuació anteriors per crear sinèrgies positives amb la intenció d’assolir 
uns percentatges molt elevats de superació de cursos i, finalment, de l’ESO. 
- Fer un pla específic a segon de Batxillerat per garantir bons resultats de cara a la prova de 
selectivitat: simulacre d’examen de selectivitat, disminuir ràtios, exàmens semblants a les proves de 
les PAU,... 
- Igualment, aprofitar la inèrcia d’aquestes actuacions per a l’obtenció d’uns percentatges elevats de 
superació del Batxillerat. 
- Promoure l’estudi diari com a eina d’assoliment de continguts i estratègia per a la millora dels 
resultats acadèmics. 
- Incentivar a l’alumnat altament capacitat: fer que participin molt en la dinàmica de les classes, 
donar-los feina complementària, establir incentius, establir reconeixements públics, continguts 
adequats al seu nivell d’exigència... 
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5. Consolidar la utilització de les noves tecnologies. 
- Desenvolupar transversalment la competència: Tractament de la informació i competència digital. 
- Utilització dels netbooks com a eina didàctica d’aprenentatge des de primer fins a tercer d’ESO. 
- Promoure la utilització de diferents recursos tecnològics en les dinàmiques de les classes (canons 
de projecció, pantalles, pissarres digitals...) per tal de millorar la motivació de l’alumnat. 
- Utilitzar el moodle i les llicències digitals com a mitjans d’accés a continguts didàctics. 
- Formar continuadament el professorat en les noves tecnologies. 
- Establir un eix transversal d’aprenentatge basat en la comunicació audiovisual, amb matèries com: 
Ull crític, Ràdio, Audiovisuals, Revista... i prioritzar en totes les matèries l’obtenció de productes 
finals comunicatius. 
- Utilitzar els telèfons mòbils i les seves aplicacions amb finalitats didàctiques. 
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3. Plantejaments educatius. 
 
3.1. Finalitat i objectius educatius. 
 

La finalitat de la línia d’actuació pedagògica del centre és la de contribuir significativament en 
l'educació integral dels nois i les noies que ens arriben a les aules. Al llarg de les dues etapes 
d'educació secundària, prioritzarem la transmissió de valors i d'hàbits de conducta social, i 
treballarem per l'adquisició de les competències bàsiques i pel desenvolupament de les capacitats 
de tot l'alumnat. Així, al final de l'estada al centre, cada alumne/-a serà capaç de definir-se un 
projecte de vida propi, de desenvolupar-lo, optarà a una sortida adequada a les seves 
característiques i necessitats, i esdevindrà una persona responsable, activa i preparada per viure 
en societat. 

 

Els objectius educatius són: 

 

• Promoure el respecte, la responsabilitat, la tolerància, la cooperació, la solidaritat, la justícia 
i el benestar, en el dia a dia a tota la comunitat educativa, per així fomentar les actituds que 
faran una societat veritablement pròspera. 

• Donar una educació de qualitat a tot l’alumnat. El centre ha de ser capaç de bastir un 
procés d'ensenyament-aprenentatge adequat a cada alumne/-a, per tal que cadascun/-a i 
d'acord amb les característiques personals, desenvolupi les seves capacitats i adquireixi les 
competències bàsiques que li serviran per continuar desenvolupant-se al llarg de tota la 
vida.  

• Establir acords i prendre decisions que afavoreixin l’ordre i l'ambient de treball a les aules i 
al centre, per garantir el bon desenvolupament dels processos d’ensenyament-
aprenentatge. A l'inici de cada curs, cal conscienciar a tota la comunitat educativa -alumnat, 
professorat, personal d'administració i serveis, i famílies- de la seva corresponsabilitat en 
l'èxit dels resultats individuals i col·lectius. 

• Difondre la importància que té l'educació en les persones i en el futur de les societats. 

 
 

 
3.2. Projecte lingüístic. 
Projecte específic – Document annex 
 
3.3. Pla TAC. 
Projecte específic – Document annex 
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4. El currículum. 
 
4.1. Criteris pedagògics. 

 
L'assoliment dels objectius pedagògics i el desenvolupament de les competències per part de tot 
l'alumnat que cursa  ESO o Batxillerat, és el nostre repte cada dia. 
 
Com a centre amb gran vocació educativa i formadora, entenem que l'acompliment d'aquesta 
missió, depèn del treball conjunt i coordinat de tota la comunitat educativa, la qual s'ha de 
comprometre en la tasca educativa. I en la visió que tenim per dur a terme una acció educativa de 
qualitat,  se'ns dibuixen dues línies: la d'aspectes transversals i la d'aspectes curriculars. 
 
Dins els aspectes tranversals es trobarien els que durant un temps van esdevenir programes 
d’innovació pedagògica en la seva gènesi, però que ara ja es troben totalment imbricats en la 
idiosincràsia del nostre centre i en són considerats eixos motors. Si que té actualment la 
consideració de programa d’innovació educativa el cas de la comunicació audiovisual.  
 

• La comunicació audiovisual és clau en el món multimèdia actual on l’expressió clara i variada 
de les idees és cabdal. La generació de productes comunicatius finals per mostrar a la 
comunitat el resultat dels aprenentatges és una consigna de totes les àrees i són mostrades 
en la web. A més, un seguit d’activitats i l’oferta de matèries optatives configuren aquest pla 
d’innovació educativa. 

 

• L’ús de les TIC i les TAC, no sols són coneixements importants per al desenvolupament del 
nostre alumnat sinó també una a eina d’aprenentatge, socialització i expressió. Es per això 
que no poden recaure sobre una sola àrea. L’aplicació del projecte 1x1 fa que totes les àrees 
s’hi vegin immerses. El Pla TAC recull totes les actuacions en aquest àmbit 
 

• L’ús competencial i eficient de les llengües estrangeres és imprescindible en un món global 
així com el coneixement de llurs cultures. La participació en projectes europeus potenciant 
els intercanvis i sortides a l’estranger són una eina clau per col·locar l’alumnat en situacions 
de context reals on han d’emprar les competències assolides. 

 

• L’impuls de la lectura i foment de la biblioteca, així com facilitar uns espais de relaxació són 
també elements motivadors i estratègies transversals que repercuteixen en un millor 
aprofitament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge . 
 

• El pla de convivència i la mediació com a eines eficients per a la resolució de conflictes són 
emprats per educar en la ciutadania i el respecte de forma transversal. Des de matèries 
optatives i des dels eixos tutorials (Veure PAT) es formen mediadors i es fa difusió de la seva 
funció.  



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
INS Manuel de Montsuar 

 

       

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Adreça: Partida de Montcada, 22 - 25196 Lleida – Telèfon: 973 233 556 – Fax: 973 233 566 
Pàgina web: http://insmontsuar.cat – e-mail: iesmontsuar@gmail.com  

 

14 

• La sostenibilitat i el respecte pel medi ambient també és responsabilitat de tots. La figura 
dels delegats ambientals lideren de forma assembleària els aspectes ambientals al centre i 
signen un compromís amb l’Agenda 21 Local de Lleida. 

 

• El pla de salut fa que el nostre institut sigui un centre educatiu referent en aquest aspecte. 
Treballem diferents àmbits (no només a nivell tutorial sinó també curricular i de manera 
transversal) sobre salut: prevenció de conductes de risc, hàbits saludables, alimentació, 
higiene,... A partir de la comissió de salut es prioritzen els temes de salut que treballem a 
cada nivell i com ho fem: tutories, àrees, agents externs,.. 

 

• Les competències comunicatives prenen també un caire transversal de manera que són molt 
nombroses les ocasions en que l’alumnat ha d’exposar de forma pública el resultat dels seus 
aprenentatges. Per això unes rúbriques consensuades de l’expressió oral pretenen que 
l’alumnat sigui conscient del seu grau de millora en aquest aspecte. També un concurs 
d’oratòria i la participació en la lliga de debat contribueixen a millorar aquest aspecte. 
 

• El Projecte Sinapsi d'il·lusions neix amb el propòsit de despertar el "geni" de les i els nostres 
alumnes, mitjançant un procés d'acompanyament reflexiu i creatiu que inspiri a l'alumnat a 
maximitzar el seu potencial personal i acadèmic. Està ubicat dins el PAT (Pla d'Acció Tutorial) 
i dirigit a tot l'alumnat del Centre durant el curs escolar 
 

• El projecte TEI (tutorització entre iguals) és una estratègia preventiva de participació i 
intervenció en la convivència del centre educatiu. Està dissenyat i aplicat com a mesura 
preventiva contra la violència i l’assetjament escolar. Te caràcter institucional i implica a tota 
la comunitat educativa. L’alumnat de 3r d’ESO tutoritza a l’alumnat de 1r ESO. 

 
Aquests aspectes són clau per la formació de persones i defineixen el perfil de l’alumnat que forma 
o ha format part de la comunitat educativa de l’INS Manuel de Montsuar. 
 
Els aspectes curriculars, venen regulats pel Decret 187/2015 DOGC per l'ESO i pel Decret 142/2008 
pel Batxillerat. L’avaluació de l’ESO es fonamenta en l’Ordre ENS/108/2018. L’avaluació de batxillerat 
està regulada per l’ORDRE EDU/554/2008, amb les modificacions previstes en ORDRE ENS/62/2012. 

• Defineixen els objectius a assolir en cada etapa, inclouen el desenvolupament de les 
competències com a part integrant del currículum, el qual, s'organitza en matèries i es 
temporalitza en cursos.   

• Responsabilitzen els centres en el desenvolupament del currículum per fer-lo eficaç, coherent 
i útil. 

• Estableixen que, en l'aplicació d'aquest a les aules, són els equips docents que -fent ús de l' 
autonomia del centre- el concreten i  el flexibilitzen  per adequar-lo a les característiques i 
necessitats de l'alumnat. 

• I coresponsabilitzen les famílies en l'acció educativa i formadora. 
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De totes maneres, en les programacions didàctiques que fan les àrees cada curs, es concreten els 
detalls per que siguin treballats de forma correcta i coordinada. Aquestes programacions un cop 
lliurades són revisades per garantir que compleixen els criteris globals de centre i es fa difusió dels 
criteris i procediments d’avaluació. 
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4.1.1. Criteris pedagògics a l’ESO. 

 
La distribució de matèries al llarg de l’ESO són les següents: 
 

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA MATÈRIES PER CURSOS 

MATÈRIA 
CURS 

1r 2n  3r  4t  

Llengua catalana i literatura  3 3 3 3 

Llengua castellana i literatura  3 3 3 3 

Llengua estrangera  3 3 3 4 

Matemàtiques  3 4 4 4 

Ciències de la naturalesa  3 3 4  

Ciències socials  3 3 4 3 

Educació física  2 2 2 2 

Tecnologia  2 3 2  

Educació visual i plàstica  2 2   

Música  2  2  

Educació ètica    2 

Matèries optatives  3 3 2  

Matèries optativ específiques    9 

Tutoria  1 1 1 1 

TOTAL  30 30 30 30 

 
Per garantir uns principis de justícia social, els agrupaments de l’alumnat es fan sempre de forma 
heterogènia amb tots els grups el més iguals possible. Malgrat això i per millorar l’aprofitament i 
l’assoliment de les matèries instrumentals es poden fer grups flexibles agrupant els alumnes pel seu 
ritme d’aprenentatge (essencialment a segon cicle de l’ESO). Aquests agrupaments s’anomenen 
flexibles per què en cada trimestre es pot decidir la promoció a un grup més idoni. No pretenen en 
cap cas ser grups tancats que encasellin l’alumnat sinó una eina per poder atendre amb millor 
eficàcia les seves necessitats. Aquest sistema d’agrupaments flexibles dins dels grups classe 
heterogenis permet que un/a alumne/a pugui estar en cada matèria en el seu nivell (per exemple en 
un grup alt en matemàtiques i un de baix en llengua). Un criteri general és però, que la separació 
d’alumnes segons el seu ritme d’aprenentatge serà un recurs que s’utilitzarà en els cursos més 
elevats on les diferències i interessos entre l’alumnat són més paleses i no en els cursos inicials. 
També es pot recórrer en algun cas concret al desdoblaments per tal de reduir les ràtios algunes 
hores. 
 
 
Per altra banda, s’estableix el Treball per Tasques a 1r i 2n ESO, com a canvi organitzatiu per fer més 
efectiu l'horari lectiu i fer possible un treball més competencial a les aules. Pensem que la tasca 
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docent ha de contribuir -en gran manera- al desenvolupament de les capacitats d'atenció, percepció, 
abstracció, relació, creació, reflexió, cooperació ... dels nois i de les noies, per tal que, tot l'alumnat, 
adquireixi les Competències Bàsiques que li permetin seguir aprenent al llarg de tota la seva vida. 
El TxT és un canvi organitzatiu que permet un veritable canvi metodològic; l'alumnat realitza 
activitats complexes, relacionades amb les diferents àrees del coneixement, que comporten una 
experiència vital al propi alumne. Per facilitar l’adaptació de l’alumnat a un currículum amb més 
matèries i per millorar la coordinació entre matèries d’un mateix àmbit, s’intentarà que les dues 
llengües les imparteixi el mateix professor/a, així com els binomis matemàtiques/ciències naturals i 
tecnologia/visual i plàstica. 
 
 
Per tal d’ordenar la organització dels aspectes tant curriculars com transversals, hi ha uns criteris 
generals que s’intenta aplicar sempre que les possibles limitacions conjunturals no ho impedeixin: 

• La ràtio en les matèries optatives ha de ser de 20 alumnes. 

• Les matèries optatives que s’oferiran a l’ESO seran: 
o Segon idioma anglès. 
o Segon idioma francès. 
o Productes comunicatius: ull crític, TV i publicitat, planeta cinema, ràdio,... 
o Per atendre millor la diversitat: fem diana, tècniques d’estudi, estudi assistit,... 

 
 
Itineraris a quart d’ESO:  
La oferta de matèries optatives a 4t d’ESO té un caràcter orientador que serveix per consolidar els 
aprenentatges bàsics i/o perquè siguin útils a l’alumnat per a estudis posteriors o incorporar-se a 
l’àmbit laboral. Cada alumne ha de cursar tres matèries optatives a escollir d'entre el llistat següent: 
 

• Biologia 

• Educació visual i plàstica 

• Física i química 

• Informàtica 

• Llatí 

• Música 

• Economia 

• Emprenedoria 

• Filosofia 

• Segona llengua estrangera 

• Tecnologia 

• Arts escèniques 
 

Aquestes matèries es troben organitzades en itineraris per tal de facilitar una tria coherent i factible. 
Per això estan agrupades en tres franges que corresponen a l'organització horària, i per tant les 
matèries d'una mateixa franja s'impartiran de forma simultània. Cada alumne ha de triar una 
matèria de cada franja, i a ser possible seguint un dels 3 itineraris orientadors que són: 
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• Cicles formatius i món laboral 

• Ciències socials i humanitats 

• Ciències i Tecnologia 

 

També hi ha un seguit de matèries que no marquen modalitat i es consideren transversals. 
 

La tria d'aquestes matèries optatives de 4t d'ESO es realitzarà al mes de maig en què els alumnes 
encara estaran fent tercer. Serà el resultat de les tasques d'orientació que es fan des de la tutoria i 
es remata amb una xerrada a les famílies per explicar-los l'organització d'aquestes matèries i com 
fer una tria amb criteri. 
 
Projecte de recerca: 
El projecte de recerca està constituït per un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzats 
per l'alumne, entorn d'un tema escollit i acotat, en part, per l'alumne mateix i sota el guiatge dels 
professors. El centre proposa 5/6 temes des de cadascun dels àmbits següents: 

• Món laboral 

• Lingüístic 

• Científic 

• Tecnològic 

• Social 

• Expressió 
 
L'alumnat escull aquella temàtica que li és més atractiva o que millor el pot orientar. Un tutor de 
cada àmbit els donarà les pautes de recerca per tal que durant un període previ a l'elaboració 
pròpiament dita del projecte de recerca, puguin cercar aquella informació que els serà necessària 
per fer-lo. Un cop han recopilat aquesta informació, i durant una setmana als voltants de nadal, 
s'agruparan en petits equips de treball per dur a terme el projecte, en el que hauran de fer una feina 
de processat de la informació per extreure'n unes conclusions. També hauran de confeccionar un 
producte comunicatiu per donar a conèixer a la comunitat la seva feina. El projecte finalitzarà amb 
una exposició oral on exposaran els resultats de la seva recerca. 
 
Es pretén que aquest projecte de recerca tingui un lligam amb el treball de recerca de batxillerat. 
Per això una de les tasques, és fer una sessió prèvia amb l'alumnat per part d'un professor que 
imparteixi la matèria de metodologia del treball de recerca de batxillerat, perquè els orienti sobre 
quins paràmetres ha de tenir una bona recerca. 
 
 

4.1.2. Criteris pedagògics al batxillerat. 
 
El batxillerat actualment  té dos cursos acadèmics i prepara els alumnes per a la seva incorporació a 
estudis posteriors, tant professionals com  universitaris, i per a l’accés al món laboral. 
El batxillerat s’organitza en dos  modalitats: Ciències i tecnologia; Humanitats i ciències socials. 
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El currículum de batxillerat consta de matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives, 
i també del treball de recerca. A més, els alumnes tenen assignades hores de tutoria. 
 
Les Matèries comunes són: 

Àmbit de llengües (llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres) 
Ciències per al món contemporani 
Educació física 
Filosofia i ciutadania 
Història 
Història de la filosofia i  
Treball de recerca 
  
Les Matèries de modalitat són: 

Matèries de la modalitat de ciències i tecnologia  Matèries de la modalitat d'humanitats i 
ciències socials 

Biologia 
Ciències de la Terra i del medi ambient 
Dibuix tècnic 
Física 
Matemàtiques 
Química 
Tecnologia industrial 
 

Economia de l'empresa 
Geografia 
Grec 
Història de l'art 
Història del món contemporani 
Llatí 
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 
Literatura catalana 
Literatura castellana 
Literatura universal 

 
L’alumne ha de triar un mínim de sis matèries de modalitat al llarg dels dos cursos, de les quals cinc 
han de ser  de la modalitat escollida. 
Les matèries de modalitat es cursen amb un mínim de 8 alumnes matriculats. 

Les Matèries optatives són: 

1r curs 2n curs 

2n Idioma Anglès 
2n Idioma Francès 
Audiovisuals-Revista 
Economia 
Electrotècnia 
Estada a l’empresa 
Informàtica 
Psicologia 
Sociologia 
Religió 

2n Idioma Anglès 
2n Idioma Francès 
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La Tutoria al batxillerat s’organitza en  l’horari de cada curs, en una hora de tutoria setmanal, durant 
la qual es fan activitats amb tot l’alumnat del grup i atencions individualitzades. Les activitats que es 
porten a terme són d’orientació personal, acadèmica i professional i s’adrecen a l’alumnat per tal 
d’afavorir-ne la maduresa i el creixement personal i la preparació per a una participació responsable 
en la societat. També  s’orienta a l’alumne/a  per prendre decisions dins l’opcionalitat que ofereix 
l’estructura mateixa del batxillerat i, en acabar-lo, respecte a la continuïtat dels seus estudis o 
l’accés al món laboral, tot considerant els seus interessos i els punts forts i febles del seu perfil 
personal.  
 
El Treball de Recerca és un treball d’investigació  que ha de realitzar tot l'alumnat de batxillerat, de 
caràcter individual, per tal de consolidar la competència en recerca. És una petita investigació 
emmarcada dins d’una matèria o pot ser interdisciplinari o transversal, tutoritzat per un  professor-
tutor. S'avalua tenint en compte el crèdit de metodologia que s’inicia a primer curs, el seguiment 
durant la realització del treball que ja comença a finals d’aquest mateix curs, i continua durant el 
primer trimestre de segon curs amb l’elaboració de l'informe escrit i la presentació oral davant un 
tribunal. Representa el 10% de la qualificació final del batxillerat, i permet a l'alumnat adquirir una 
visió integrada de les diferents àrees del saber. 
  
L'estada a l'empresa és una matèria optativa de 1r curs de batxillerat amb una funció essencialment 
orientadora que té com a objectiu fer conèixer a l'alumnat la realitat del món laboral. Consisteix 
bàsicament en un període de permanència i activitat de l'alumnat en una empresa, entesa com a 
unitat de producció, distribució o de serveis. L'estada a l'empresa ha de tenir una durada mínima de 
140 hores, que es poden realitzar durant el curs  en horari de tarda o bé, d’una manera més 
intensiva, durant el mes de juliol. Durant l'estada, l'alumnat pren contacte amb un camp 
professional vers el qual se sent motivat i, així, pot enfocar millor el seu projecte de futur, acadèmic 
i professional. 
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4.2. Projecte curricular. 
Projecte específic – Document annex 
 
 
4.3. L’avaluació i promoció. 

 
Introducció 
 
L’ordenació curricular de l’educació secundària integra el concepte de competència dins els 
components del currículum i fixa que l’adquisició de les competències per part de l’alumnat és el 
referent bàsic de l’acció educativa de cada equip docent de l’etapa. Es per això que caldrà establir 
quines són les millors estratègies per tal que l’alumnat assoleixi les competències que li pertoquin, i 
reflexionar sobre què, com, quan i per què s’avalua. 
 
L’avaluació Inicial permetrà conèixer quin és l’estat d’assoliment de les competències i endegar els 
processos d’ensenyament aprenentatge més oportuns en cada cas. L’avaluació formativa és aquella 
que és integrada en el propi procés d’aprenentatge i permet regular el propi procés per garantir el 
progrés de l’alumnat. Sempre es considera que cada alumne és singular, i per això s’establiran 
instruments d’avaluació oportuns per cada situació. Metodologies com l’auto i la coavaluació, així 
com l’ús de rúbriques ajudaran a l’alumnat a fer-se conscient del seu propi progrés. 
 
Els criteris d’avaluació han de ser compartits amb l’alumnat i sempre transparents com així també 
els instruments i indicadors d’avaluació. Aquests es troben detallats en les programacions de les 
àrees que lliuren els departaments a començament de cada curs i publicats en el moodle del centre 
de forma oberta. 
 

L’avaluació sumativa és aquella que es porta a terme en finalitzar un procés, de manera que per 
expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau d’assoliment de les competències 
s’empraran les qualificacions qualitatives següents: no assoliment (NA), assoliment satisfactori (AS), 
assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent (AE) que donen idea de en quina mesura s'han 
assolit els objectius d'aprenentatge fixats. En el cas del batxillerat la puntuació correspon a un 
número sencer de 0 a 10. 
 
Altres aspectes avaluables a l’ESO són els àmbits transversals, atès que algunes competències 
d’aquests àmbits es treballen des de diverses matèries i seran avaluades conjuntament per l’equip 
docent. Es tracta de les competències de l’àmbit digital  i de l’àmbit personal i social, relacionades 
amb aspectes del creixement i aprenentatge de l’alumne. Aquests són acordats per tot l’equip 
docent durant l’avaluació, un cop cada professor els ha avaluat. 
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Preavaluacions 
 
Per tal de tenir una informació més acurada sobre l’estat del progrés de l’alumnat, tant en el primer 
trimestre com en el tercer es faran preavaluacions. La primera servirà per fer una detecció de l’estat 
de l’alumnat i permetre endegar aquelles accions necessàries per facilitar l’assoliment de les 
competències i objectius. 
 
En el cas de les preavaluacions del tercer trimestre, es tracta de preveure quin serà el resultat de 
l’avaluació de final de curs, i reforçar aquells aspectes que permetin una millora dels resultats finals. 
 
En els dos casos i en tots els nivells s'utilitza una mateixa graella d'indicadors consensuada de la que 
s'escollirà per cada nivell i segons el trimestre aquells més rellevants. 
 
Aquesta informació servirà també per ser tramesa a les famílies quan es consideri oportú. 
 
Avaluacions 
 
Es faran quatre avaluacions durant el curs. La primera avaluació abans de Nadal i la segona a finals 
de març, abans de setmana santa. Els resultats de cada avaluació es reflectiran en un butlletí que 
l’alumne ha de retornar, signat pels pares. A finals de juny es fa la tercera avaluació ordinària. Més 
endavant, hi haurà una avaluació extraordinària, segons marqui el calendari escolar, d’aquelles 
matèries suspeses en l’avaluació ordinària. A final de curs es lliura un butlletí amb les qualificacions 
finals.  
 

Informació acadèmica a les families. 
 
La tramesa d'informació a les famílies es farà de forma ordinària en acabar cada trimestre mitjançant 
els informes que es generen amb l’aplicatiu del Departament d’Ensenyament. Al llarg de tot el curs, 
cada família fa com a mínim una trobada presencial amb el seu tutor de referència i sempre que es 
consideri necessari. Quan en una preavaluació, el tutor i l'equip docent ho cregui oportú, es farà 
arribar aquesta informació. 
 
Pel que fa a les trobades en grup, just després de les primeres preavaluacions, es convoca 
l’assemblea de mares i pares on cada tutor explica les dinàmiques del grup classe a l’hora que els 
informa de les novetats i organització del curs. 
 
Promoció a l’ESO 
 
L’avaluació és contínua (es valora  el treball regular, i no la nota obtinguda en un examen o un 
treball final), global (es valora el progrés que cada alumne ha fet des del començament, i no 
solament el que sap fer al final) i per competències. 
L’alumnat promociona al curs següent si tenen totes les matèries aprovades, o bé, si la junta 
avaluadora ho considera avinent, si li queden una o dues matèries suspeses. 
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De la mateixa manera, al finalitzar quart d’ESO, l’alumnat obté el títol de Graduat en Educació 
Secundària en els mateixos supòsits. Amb aquest títol, l’alumnat té accés a Batxillerat i als Cicles 
Formatius de Grau Mitjà. 
 
Promoció al Batxillerat 
 
L’avaluació és contínua (es valora  el treball regular, i no la nota obtinguda en un examen o un 
treball final) i global (es valora el progrés que cada alumne ha fet des del començament, i no 
solament el que sap fer al final). 
L’alumnat promociona al curs següent si tenen totes les matèries aprovades. O bé, amb una o dues 
matèries pendents, que hauran de ser recuperades al llarg del curs següent. 
Si l’alumne suspèn tres o quatre matèries a primer curs, pot o bé repetir tot el curs o bé matricular-
se de les matèries suspeses. Amb més de 4 matèries suspeses l’alumnat ha de repetir. 
El títol de Batxillerat s’obté superant totes les matèries de primer i segon de Batxillerat i el treball de 
Recerca, i dóna accés als Cicles Formatius de Grau Superior i a les proves d’accés a la Universitat 
(PAU). 
Els alumnes que en finalitzar el segon curs hagin estat avaluats negativament en algunes matèries, 
es podran matricular d’aquestes matèries sense necessitat de tornar a cursar les que hagin superat. 
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5. L’organització. 
 
5.1. Criteris d’organització pedagògica. 

 
La organització de la tasca pedagògica a realitzar en el centre es pot considerar estructurada en 
dues línies.  
 
Una d’elles és la clàssica organització vertical on els departaments didàctics vetllen per la coherència 
en la transmissió del currículum de cada matèria al llarg de les etapes educatives de l’ESO i el 
Batxillerat. Cada departament didàctic és coordinat per un Cap de Departament, que alhora són 
coordinats pel Director i Coordinador Pedagògic mitjançant una reunió mensual aproximadament. 
Els departaments sobre els que s’articula l’acció educativa són: 
 

• Llengua Catalana 

• Llengua Castellana 

• Llengües Estrangeres 

• Matemàtiques 

• Ciències Socials i Música 

• Ciències Experimentals 

• Tecnologies i Visual i plàstica 

• Educació Física 

• Psicopedagogia i Orientació 

 
Els membres de cada departament és reuneixen setmanalment per tal de vehicular aquesta 
coordinació.  
 
Un altre nivell de coordinació més horitzontal és la dels equips docents. La seva finalitat és vetllar 
per la coherència o coordinació transversal dins d’un mateix nivell de totes les accions que sobre ells 
s’efectua. Hi ha tres coordinadors/res de cicle que corresponen a: 
 

• 1r Cicle: 1r i 2n d’ESO 

• 2n Cicle: 3r i 4t d’ESO 

• Batxillerat: 1r i 2n de Batxillerat 

Els coordinadors de Cicle és reuneixen setmanalment amb l’Equip Directiu constituint el Consell de 
Direcció. En aquesta reunió, que es realitza tot just començar la setmana lectiva, es prenen les 
decisions i coordinen les accions que seran transmeses i traslladades als grups de tutors que es 
reuneixen a continuació. Un cop per setmana hi ha un espai on es trobarà el professorat que esta 
assignat als equips docents de 1r i 2n cicle. Pel que fa a l’equip docent de Batxillerat és reuneix cada 
dues setmanes. Cada departament didàctic assignarà els representants que assistiran a cada reunió 
d’equip docent i serà responsabilitat de les reunions de departament fer la transmissió a tots els 
membres de totes aquelles decisions i informacions rellevants de les trobades d’equips docents.  
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5.2. Organigrama. Lideratge i equips de treball. 
 
5.2.1. Organigrama 

 

 

DIRECCIÓ 
Director 
Cap d’estudis 
Coordinador pedagògic 
Secretari 
Cap d’estudis adjunt 

 

COORDINACIONS 
1r Cicle ESO 
2n Cicle ESO 
Batxillerat 
Informàtica 
Activitats 
Llengua i cohesió Social (LIC) 
Prevenció de Riscos 

 

CAPS DE DEPARTAMENT 
Ciències Experimentals 
Ciències Socials i Música 
Educació Física 
Idiomes 
Llengua Catalana  
Llengua Castellana 
Matemàtiques 
Tecnologia i Visual i plàstica 

 Orientació educativa
 
 
 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
INS Manuel de Montsuar 

 

       

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Adreça: Partida de Montcada, 22 - 25196 Lleida – Telèfon: 973 233 556 – Fax: 973 233 566 
Pàgina web: http://insmontsuar.cat – e-mail: iesmontsuar@gmail.com  

 

26 

 

5.2.2. Lideratge distribuït. 
 

Equip directiu.  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Composició L’equip directiu està format pels òrgans unipersonals de direcció: 
secretari, cap d’estudis adjunta, coordinador pedagògic, cap d’estudis i 
director. 

Els àmbits de decisió Les atribucions de l’equip directiu inclouen les explicitades de 
cadascun dels seus membres, en el ben entès que l’equip directiu és 
l’òrgan on és consensuen, es debaten i s’acorden les diferents 
decisions associades. 
En especial, es prenen decisions sobre qüestions de funcionament de 
l’institut: qüestions d’organització del centre, preparació de les 
jornades de centre, política d’imatge corporativa, coordinació amb la 
comunitat educativa i l’entorn i gestió de serveis i econòmica. 

Periodicitat Una hora setmanal, dins de l'horari lectiu del centre 

Director 

Coordinador 

pedagògic 

Cap d’estudis adjunt Secretari Cap d’estudis 
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Consell de direcció. 

 

Composició Membres de l'equip directiu: Director, Cap d’estudis, Coordinador 
pedagògic i Cap d’estudis adjunta. 

Coordinadores: coordinadora de 1r cicle, coordinadora de 2n cicle i 
coordinadora de batxillerat 

Els àmbits de decisió Aquest consell constitueix, al mateix temps, l’equip impulsor del pla 
estratègic, que determina, proposa i fa el seguiment de les línies de 
treball d’aquest pla. 
Atribucions d’aquest consell són: 

- Establir les línies d’actuació pedagògica del centre. 

- Formular les estratègies prioritàries d’actuació al centre 
vinculades al pla estratègic. 

- Definir les activitats associades a les estratègies prioritàries. 

- Fixar els indicadors d’avaluació de les diferents activitats. 

- Avaluar els resultats de l’aplicació del pla estratègic. 

- Planificar l’oferta curricular del centre. 

- Planificar, temporalitzar, aplicar i avaluar la programació 
general del curs. 

- Actualitzar els documents de centre. 

- Assessorar al director en tots aquells temes que siguin 
necessaris. 

Periodicitat Una hora setmanal, dins de l'horari lectiu del centre 

 
 

 
 
 
 

Director 

Coordinador 

pedagògic 
 

Cap d’estudis 
 

Coordinadores de 

l’ESO i del BTX 
Cap d’estudis adjunt 
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5.2.3. Equips de treball 
 
Claustre.  

Composició Està constituït per la totalitat del professorat que presti serveis 
docents al centre i presidit pel Director/a. 

Els àmbits de decisió Són funcions del Claustre planificar i decidir les activitats 
pedagògiques del centre: 
a. Establir criteris sobre l’orientació i tutoria d’alumnat. 
b. Participar en l’elaboració del projecte curricular de centre. 
c. Aportar criteris per a l’elaboració de les NOF. 
d. Elegir els seus representants. 

Periodicitat El Claustre es reuneix preceptivament un cop cada trimestre amb 
caràcter ordinari i sempre que el convoqui el director o ho sol·liciti un 
terç, al menys, dels seus membres. 

 
 
Consell Escolar.  

Composició a. El director, que el presideix. 
b. La cap d’estudis. 
c. Un/a regidor/a o un representant de l’Ajuntament, dels municipis 

que aporten alumnat al centre. 
d. Sis representants del professorat elegits pel claustre. 
e. Tres representants de l’alumnat elegits per i entre ells. 
f. Tres representants dels pares o tutors dels alumnes elegits per i 

entre ells. 
g. Un representant del personal d’administració i serveis del centre. 
h. Un membre designat per l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes 

més representativa, d’acord amb el seu nombre d’associats. 
i. El/la secretari/a del centre, que actua com a secretari/a del Consell 

Escolar, amb veu i sense vot. 

Els àmbits de decisió El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en 
el govern del Centre. Són funcions del Consell Escolar: 
a. Participar en el procediment d’admissió d’alumnes, dins del marc 

de la normativa vigent. 
b. Participar de la resolució de conflictes i imposició de sancions en 

matèria de disciplina d’alumnes. 
c. Aprovar la programació anual general de centre. 
d. Aprovar el projecte de pressupost del centre i fer-ne el seguiment. 
e. Aprovar i avaluar el Projecte Educatiu de Centre. 
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f. Aprovar les normes de funcionament del centre. 
g. Aprovar el marc horari i el calendari escolar. 
h. Aprovar la programació d’activitats extraescolars del centre. 

Periodicitat Les reunions del Consell Escolar se celebren, almenys, una vegada al 
trimestre i sempre que les convoqui el seu president o ho sol·liciti 
almenys un terç dels seus membres. 

Comissions La Comissió Econòmica està integrada pel Secretari, un membre del 
professorat, un representant dels pares i mares i un de l’alumnat. Les 
seves funcions són les d’elaborar el pressupost, fer-ne el seguiment i 
proposar al Consell Escolar les despeses extraordinàries. 
 
La Comissió de Convivència es constitueix per tal de facilitar la tasca 
de vetllar pel correcte exercici dels drets i deures de l’alumnat. Està 
constituïda per tres representants del sector professorat, tres del 
sector pares/mares i dos alumnes i està presidida pel Director del 
centre, amb la presència de la Cap d’Estudis. Les seves funcions són 
estudiar els actes que atemptin contra la bona convivència entre els 
membres de la comunitat educativa, atenent les disposicions de les 
NOF. Es reuneix mensualment. I de manera extraordinària cada cop 
que el seu president ho consideri oportú. 
 
La Comissió Permanent es constitueix per prendre decisions davant 
situacions imprevistes que requereixen el parer del Consell Escolar. 
Està constituïda pel director, un membre del professorat, un 
representant de les mares i pares i un alumne. 

 

Equips Docents 

Composició Una representació del conjunt de professors que imparteixen docència 
als alumnes d’un determinat cicle educatiu (primer cicle, segon cicle o 
batxillerat) 

Els àmbits de decisió Actuar coordinadament en l’establiment de criteris per garantir la 
correcta convivència del grup d’alumnes, el correcte i coherent 
desenvolupament de l’activitat pedagògica i la resolució de conflictes 
quan s’escaigui. 

Periodicitat Una hora setmanal. 
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Caps de Departament 

Composició Director, coordinador pedagògic, cap d'estudis adjunta i tots els caps 
de departament 

Els àmbits de decisió Òrgan de consulta, assessorament i consens d’actuacions 
pedagògiques impulsades al centre. L’equip directiu i els departaments 
proposen línies d’actuació pedagògica que es debaten i s’acorden a la 
reunió de caps de departament. 
També constitueixen una línia de comunicació bidireccional entre 
l’equip directiu i els departaments; transmissió d’estratègies 
d’actuació del centre impulsades pel consell de direcció i de neguits i 
propostes per part dels departaments.  

Atribucions fixes de la reunió de caps de departament és la revisió de 
les programacions, els criteris d’avaluació, les adaptacions curriculars i 
l’anàlisi dels resultats de les avaluacions 

Periodicitat Una cada cinc-sis setmanes i separades dues-tres setmanes dels 
claustres. 

 

Departament 

Composició Tots els professors assignats al departament 

Els àmbits de decisió Són els òrgans encarregats d’organitzar i desenvolupar l els 
ensenyaments propis dels diferents camps de coneixements, àrees, 
matèries... que tinguin assignats. En aquest centre tenim els següents 
departaments: 
Ciències de la natura, Ciències Socials i Música, Educació Física, 
Idiomes, Català, Castellà, Matemàtiques, Tecnologia i Visual i plàstica i 
Orientació educativa. 
Són funcions dels departaments, entre altres: 

1. formular propostes relatives a l’elaboració o modificació del 
projecte educatiu, dels projectes curriculars i la programació 
general anual 

2. elaborar la programació didàctica, on han d’establir-se els 
continguts mínims per superar les diferents assignatures 

3. també es fixen i valoren els criteris sobre avaluació i 
recuperació d’alumnes. Al front de cada departament es 
nomena un/a cap del Departament. 

4. col·laborar amb el departament de psicopedagogia en l' 
orientació dels alumnes, en la prevenció i detecció de 
problemes d’aprenentatge 
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5. elaborar i aplicar adaptacions curriculars per als alumnes que 
ho necessitin 

6. programació de sortides didàctiques relatives al seu àmbit. 

Periodicitat Una hora setmanal. 

 

Equips de tutors 

Composició La coordinadora de cicle i els tutors de cada grup classe d'aquell cicle. 
També hi ha la presència de la cap d'estudis i un membre de l'equip 
psicopedagògic. 

Els àmbits de decisió 1. Informar als tutors dels acords presos a les reunions d’equip 
directiu, de les mesures disciplinàries, activitats extraescolars,… 

2. Recollir les propostes i suggeriments dels tutors.  
3. Aplicar les activitats derivades del pla d’acció tutorial a 

l’alumnat. 
4. Coordinar el procés d’aprenentatge i d’evolució personal de 

l’alumnat.  
5. Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en 

les sessions d’avaluació.  
6. Dur a terme les tasques d’informació i d’orientació acadèmica 

de l’alumnat.  
7. Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva 

participació en les activitats del centre.  
8. Transmissió de la informació dels acords presos a la comissió 

d’atenció a la diversitat, així com recollida de necessitats 
vinculades a ella.    

Periodicitat Una hora setmanal, dins de l'horari lectiu del centre 
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Comissió d’atenció a la diversitat 

Composició La Cap d’Estudis, les psicopedagogues del centre, la professional de 
l’equip psicopedagògic de l’EAP, els coordinadors d’ESO, la 
treballadora social i el director en aquells temes que es consideri 
necessari. 

Els àmbits de decisió a. Distribuir els recursos humans disponibles per atendre la 
diversitat, prioritzant les matèries instrumentals. 

b. Fer el seguiment dels alumnes que tenen dificultats 
d’aprenentatge i/o conducta. 

c. Ajudar els departaments a dissenyar activitats adequades als 
diferents ritmes d’aprenentatge. 

d. Establir contactes amb les escoles adscrites per obtenir informació 
acadèmica i personal dels nous alumnes. 

e. Ajudar a elaborar els grups d’alumnes amb els tutors. 
f. Col·laborar en les actuacions curriculars i no curriculars de caire 

lingüístic i intercultural que el centre du a terme per facilitar 
l’acollida de l’alumnat nouvingut. 

g. Coordinar les tasques que li són encomanades des del pla d’acció 
tutorial.  

h. Gestionar la derivació d’alumnat juntament amb l’EAP. 

Periodicitat Una hora setmanal, dins de l'horari lectiu del centre 

 
 

Comissió del pla d’acció tutorial 

Composició La Cap d’Estudis, el Coordinador Pedagògic, les psicopedagogues del 
centre, la psicòloga de l’AMPA, les coordinadores d’ESO i la 
coordinadora de batxillerat  

Els àmbits de decisió a. Establir els eixos tutorials d’actuació amb l’alumnat. 
b. Planificar les activitats concretes a desenvolupar dins de cada eix i 

tenir recollits els recursos corresponents. 
c. Fer el seguiment de la planificació acordada. 
d. Avaluar el compliment global del pla. 
e. Avaluar la idoneïtat de les diferents activitats dutes a terme. 
f. Proposar millores a la planificació. 

Periodicitat Un cop cada trimestre 
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6. La inclusió. 
 
6.1. Principis d’inclusió i coeducació. 

 
L’educació inclusiva és la que ofereix a tot l’alumnat del mateix institut unes altes expectatives d’èxit 
educatiu, independentment de seves creences, orígens, característiques, necessitats o dificultats 
d’aprenentatge. Això vol dir l’oportunitat de créixer conjuntament compartint experiències i 
situacions d’aprenentatge. 
 
La inclusió és una idea que suposa anar més enllà de l’integració. La inclusió pretén que siguin els 
centres educatius els que s’adaptin a la diversitat de l’alumnat que tenen a les seves aules. Això vol 
dir fer una diagnosi de tots aquells elements que dificulten l’aprenentatge, la socialització i la 
participació de l’alumnat i treballar per buscar els recursos per eliminar-los o minimitzar-los 
 
Parlar d’una escola per a tothom implica concretar els principis següents: 
- El reconeixement de la diversitat com un fet universal 
- El sistema inclusiu com l’única mirada possible per donar resposta a tots els alumnes 
- La personalització de l’aprenentatge perquè cada alumne pugui desenvolupar al màxim les seves 
potencialitats 
- L’equitat i la igualtat d’oportunitats com a dret de tots els alumnes a rebre una educació integral i 
amb expectatives d’èxit 
- La participació i la coresponsabilitat per construir un projecte comú a partir del diàleg, la 
comunicació i el respecte 
- La formació del professorat per promocionar oportunitats de creixement col·lectiu i per 
desenvolupar projectes educatius compartits 
 
La inclusió, és un dels grans reptes de la societat i les escoles del segle XXI i implica el treball 
col.lectiu per garantir la igualtat de drets, d’oportunitats de tots els nostres joves, evitant qualsevol 
tipus de discriminació per raons d’origen, de sexe o capacitat.  
 
Booth (2002) destaca que l’educació inclusiva està constituïda per un cos de valors que impregna 
tant la cultura, com les polítiques educatives i les pràctiques d’ensenyament-aprenentatge que 
permeten assegurar que totes les persones, independentment del seu origen socioeconòmic i 
cultural i de les seves capacitats innates o adquirides, tinguin les mateixes oportunitats 
d’aprenentatge en qualsevol context educatiu, alhora que es contribueix a generar societats més 
justes i equitatives. 
La cultura de l’escola està formada per les creences i conviccions bàsiques del professorat i de la 
comunitat educativa en relació amb l’ensenyament i l’aprenentatge de l’alumnat i amb el 
funcionament del centre.          
Així doncs, per crear cultures inclusives és imprescindible un diàleg necessari, permanent i renovat 
dins l’escola i amb l’entorn, amb la voluntat de promoure una comunitat educativa acollidora i 
col·laboradora, i que valora a tots i cadascun dels alumnes, a la vegada que crea al seu voltant altes 
expectatives d’èxit. 
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El desenvolupament de polítiques inclusives en els centres es recolza en el desenvolupament d’una 
escola per a tots i totes, que organitzi de manera adequada els recursos per garantir l’atenció a la 
diversitat des de projectes educatius que considerin l’acollida i la participació dels alumnes i les 
seves famílies, i en els quals es planifiquin les mesures i els suports minimitzant les barreres d’accés 
amb què es podria trobar qualsevol alumne. 
Les pràctiques inclusives són el reflex de la cultura i les polítiques inclusives. El desenvolupament 
d’aquestes pràctiques se centra en dos aspectes:        
- Orquestrar el procés d’aprenentatge i mobilitzar els recursos, per promoure projectes educatius 
flexibles que comptin amb la coresponsabilitat de tots els equips docents. 
- Organitzar activitats d’aula que afavoreixin l’autonomia i l’aprenentatge col·laboratiu entre els 
alumnes. 
 
L’educació inclusiva força la creació de nous marcs de convivència, que afavoreixen la igualtat 
d’oportunitats i la cohesió social. Per tant, cal canviar les expectatives d’aprenentatge de l’alumnat i 
buscar noves estratègies d’aprenentatge per poder donar les respostes adequades a les necessitats 
de l’alumnat: aprendre els uns dels altres, l’aprenentatge entre iguals, l’aprenentatge cooperatiu, el 
treball per tasques, utilització de les TIC, els grups flexibles,.... En definitiva el que estem buscant és  
un canvi en les expectatives d’aprenentatge de l’alumnat i oferir-los-hi altes expectatives d’èxit 
educatiu.   
 
La inclusió escolar i la cohesió social són dos dels principis generals que inspiren el sistema educatiu 
de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació), que se sustenten en el reconeixement 
internacional sobre el fet que l’educació inclusiva és un pilar fonamental per promoure la inclusió 
social de totes les persones en tots els àmbits de la vida, des de la infància fins a la vellesa. 
La publicació del Decret 150/2017 desplega la Llei d’Educació 12/2009 i té per objecte garantir que 
tots els centres educatius siguin inclusius. 
  
Directrius més recents     
L’Agència Europea per a les necessitats especials i l’educació inclusiva (2011) ha actualitzat les seves 
recomanacions als governs dels països membres assenyalant els principis bàsics que han de presidir 
la política educativa en l à́mbit de l’educació inclusiva. 
Informe de la UNESCO 2015 es revisen les directrius internacionals adaptant-les als nous repte del 
segle XXI. 
L’agenda mundial de l’educació (Educació 2030) forma part dels 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de las Nacions Unides. En l’àmbit de l’educació es recullen en l’Objectiu de 
Desenvolupament sostenible 4 (ODS4), que preten “garantir una educació inclusiva i equitativa de 
qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom” 
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6.2. Pla d’acollida. 
 
L’acollida són les activitats i propostes que el centre posa en funcionament per facilitar la 
incorporació dels nous membres de la comunitat educativa (alumnes, famílies, PAS, monitors, 
professorat,...) a la vida quotidiana i dinàmica del centre. 
 
L’arribada constant, al llarg del curs de famílies nouvingudes i l’increment dels alumnes en els 
centres ha causat que els processos d’acollida siguin fonamentals en el dia a dia dels centres 
educatius. Les activitats d’acollida dissenyades en el nostre centre s’adrecen no només a l’alumnat 
nouvingut d’entorns socials i culturals nous i a les seves famílies, sinó també a l’alumnat provinent 
d’altres centres educatius, ja siguin de primària o de secundària, a les seves famílies, als PAS i també 
al professorat que s’incorpora per primera vegada a la nostra comunitat educativa.  
 
En el nostre PEC donem una importància rellevat al procés d’acollida i per tant hem dissenyat  tota 
una sèrie d’activitats, tenint en compte no només els aspectes pràctics, sinó també els aspectes 
emocionals de les persones, que s’han d’incorporar a un entorn social i cultural nou, del qual 
desconeixen la llengua per a comunicar-se. 

 
Projecte específic – Document annex 
 
 
6.3. Pla d’atenció a la diversitat. 

 
L’atenció a la diversitat de les necessitats educatives que presenten els alumnes i l’assoliment per 
part de tots ells i elles de les competències que els permetin el desenvolupament personal i escolar 
és un principi comú a tots els cursos i etapes de l’educació obligatòria. En aquest capítol es plasma 
l’organització de les estratègies i recursos dissenyats i planificats per tal de garantir la millora dels 
resultats acadèmics i l’assoliment de les competències bàsiques i la cohesió social. 
Per donar resposta  a les necessitats educatives detectades en l’alumnat i a les demandes més o 
menys explícites del professorat, l’equip directiu, famílies, institucions i entorn, tenim com a marc 
de referència el model constructivista i sistèmic, amb l’objectiu d’avançar cap a una escola 
inclusiva, que impliqui a tot el professorat, sota un procés que estimuli la creativitat i la 
col·laboració entre els diferents agents educatius implicats del centre, del Departament 
d’Ensenyament i la xarxa sociocomunitària.  
 
En el marc dels principis de l’educació inclusiva, l’atenció a l’alumnat es proporcionarà, sempre que 
sigui possible en entorns ordinaris, proporcionant-los el suport necessari per possibilitant-los l’accés 
a entorns i activitats generals i els aprenentatges escolars i l’assoliment de les competències 
bàsiques. 

 
 

Projecte específic – Document annex 
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7. La convivència. 
7.1. Valors i objectius per a l’aprenentatge de la convivència. 

 
La convivència ha d’ésser un mitjà i un objectiu essencial per als centres educatius, per tant, cal 
educar amb, en i per la convivència. Aquesta educació s’ha de fonamentar en la confiança i el 
reconeixement entre les persones de la comunitat educativa i també dels agents educatius de 
l’entorn.  
 
L’acollida, la coeducació, la competència social, la comunicació, l’educació emocional, l’educació per 
la pau, la inclusió, la mediació, els símbols identitaris, l’absentisme, el tractament dels conflictes 
lleus i dels conflictes greus, la participació, l’estructura i gestió dels recursos per millorar la 
convivència i garantir que s’acompleixin els principis bàsics de convivència i les normes prioritaris 
consensuades pels membres de la nostra comunitat educativa són valors i objectius cabdals a 
treballar dins del centre.  

 
Les intervencions que el centre docent porta a terme, desenvolupen la capacitat de tot l’alumnat i la 
resta de la comunitat educativa per a la prevenció i gestió positiva dels conflictes. Aquestes accions 
educatives poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a l’entorn, en el 
ben entès que la permeabilitat entre aquets àmbits d’intervenció afavoreix la transferència 
d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals. 
 
Els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre conflictes que es produeixen entre els 
tres àmbits (aula, centre i entorn) creen una atmosfera de treball i convivència segura i saludable. 
 
Per tot això, el centre facilita canals i vies de participació per a tots els integrants de la comunitat 
educativa: consell de delegats, programa TEI ( Tutorització Entre Iguals) , comissió de convivència 
del consell escolar, plataforma de convivència, xarxa d’entorn de Balàfia departaments, equips 
docents, equip de tutors, claustre, consell escolar i AMPA. 

 
7.2. Mesures de promoció de la convivència. 

 

1.- Millorar els hàbits d’ordre de l’alumnat: les entrades i sortides del centre i els canvis de classe. 
2.- Afavorir l’actitud positiva entre les persones de la comunitat educativa. 
3.- Fomentar la correcta utilització dels espais del pati i de l’Institut i millorar els hàbits de respecte a 
les instal·lacions del centre. 
4.- Fomentar tant la correcta utilització del menjador de l’Institut en les hores de l’esbarjo i de dinar, 
com la correcta utilització del transport. 
5.- Regular la participació de l’alumnat en les activitats extraordinàries que es facin tant a l’Institut 
com fora d’ell. 
6.- Afavorir actuacions per tal d’evitar qualsevol acte perjudicial per a la salut, ja sigui el consum de 
tabac, d’alcohol o de drogues; i fomentar l’alimentació responsable. 
7.- Fer un bon ús i respectar el material, tant personal com comunitari. 
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7.3. La mediació escolar. 

 
L’educació per a la convivència i el respecte en el nostre centre és un dels principals objectius de la 
nostra tasca educativa. La convivència en un centre educatiu comporta necessàriament un seguit de 
situacions, de divergències d’interessos i, fins i tot, d’enfrontaments que poden ser considerats com 
a conflictius. El conflicte és una realitat més dins la convivència i la realitat quotidiana en un centre 
educatiu. Si el conflicte es resol adequadament, s’arribarà a noves etapes de creixement i de millora 
de les relacions humanes.  
 
Així, optem per introduir la mediació com a eina essencial en la convivència i resolució de conflictes 
en el nostre institut, tenint en compte que la mediació té per objectiu promoure la creació, 
manteniment i restabliment d’un clima de centre pacífic, saludable i acollidor, on les persones se 
sentin acceptades, segures i motivades per a l’aprenentatge. També volem evitar que els conflictes 
degenerin en amenaces, agressions, exclusió o en altres formes  de violència. 
 
A més, també valorem positivament la formació de futur alumnat mediador pels valors que aquesta 
inclou i que ajuden a millorar el seu procés maduratiu i de creixement com a persona.  
 
Entenem el procés de mediació com a estratègia preventiva en la gestió de conflictes entre 
membres de la comunitat escolar, que no estan necessàriament tipificats com a conductes 
contràries o greument perjudicials per la convivència en el centre. 
 
La mediació consisteix en un procés de gestió de conflictes que es caracteritza per la intervenció 
d’una tercera persona imparcial i experta, sigui a iniciativa de les parts implicades en el conflicte, 
sigui a indicació d’una altra persona, que té com a objectiu ajudar-les a obtenir, per elles mateixes, 
un acord satisfactori. 
 
Consideracions per a la mediació: 
 

� La mediació és un procés o una acció que realitzen unes parts implicades en un conflicte. 
� La mediació és un procés educatiu i de creixement personal. 
� La mediació és un procés comunicatiu en el qual les parts implicades en un conflicte posen 

en comú inquietuds, punts de vista, sentiments, necessitats, interessos,.. per tal de posar-se 
d’acord. 

� La mediació treballa amb el diàleg i el respecte vers les altres persones. 
� La mediació té un caràcter voluntari i les sessions de mediació són confidencials. 
� La mediació permet que les parts implicades en un conflicte puguin canviar la seva relació de 

manera favorable. 
� La mediació permet que les parts en conflicte siguin les protagonistes de tot el procés i les 

úniques amb capacitat de prendre decisions i d’arribar a acords. 
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� És un procés de comunicació horitzontal (parts i mediadors); les persones implicades prenen 
decisions per consens sense coaccions ni cap mena de poder. El poder el tenen les parts 
implicades. 

� El/la mediador/a ha de ser acceptat per les parts i hi han de poder confiar. 
� El mediador ha de ser neutral o imparcial i ha de procurar equilibrar les parts en conflicte. 
� La funció del mediador és la de facilitar la comunicació entre les parts. 
� Els conflictes no sempre es resolen, però amb la mediació  (o gestió positiva del conflicte) 

poden transformar-se. 
� La mediació ha de permetre millorar la relació futura. 
� Educar en la mediació i en el conflicte és educar per a la convivència; és una contribució 

activa a la cultura del diàleg i de la pau. 
� La mediació escolar és preventiva, pretén donar eines als alumnes  per gestionar per elles 

mateixes els seus conflictes de manera constructiva i creativa, sense necessitat de recórrer a 
l’agressivitat, la submissió o la intervenció de la autoritat. 

 
Ha de quedar molt clar que el procés de mediació obre un canal educatiu i no sancionador de gestió 
de conflictes que funciona en paral·lel amb les mesures correctores aplicades. La participació en el 
procés de mediació és voluntària i no eximeix automàticament del compliment de les sancions, sinó 
que comporta la reparació dels danys i la reconciliació entre les persones implicades. 
 
És per això, que es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop 
aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les persones i 
proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que es puguin produir. 
 
En el nostre institut el servei de mediació l’articulem seguint les premisses explicitades al nostre 
NOF 
 
 

7.4. El programa TEI de tutorització entre iguals. 
 
És una estratègia preventiva de participació i intervenció en la convivència del centre educatiu. Està 
dissenyat i aplicat com a mesura preventiva contra la violència i l’assetjament escolar. Te caràcter 
institucional i implica a tota la comunitat educativa. L’alumnat de 3r d’ESO tutoritza a l’alumnat de 
1r ESO. 
 
Els objectius són els següents.  

• Prevenir les conseqüències de l’assetjament escolar, personals, educatives i socials. 

• Facilitar el procés d’integració dels alumnes a l’institut a l’inici d’una nova etapa educativa. 

• Crear un referent (tutor/a) per a afavorir l’autoestima i disminuir la inseguretat, d’espais i 
organitzacions desconegudes. 

• Compensar l’equilibri de poder i forces pròpies de la violència i l’assetjament, des d’una 
perspectiva preventiva i dissuasòria. 

• Integrar la tolerància ZERO com un signe d’identitat del centre.  
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8. L’orientació i tutoria. 
 
8.1. Pla d’acció tutorial. 
 

La Formació Integral de l’Alumne és un dels punts fonamentals del Departament d’Educació, 
igualment és un punt clau en el nostre centre. Una part important de l'educació transversal no 
formal recau sobre el Pla d'Acció tutorial. Aquest és coordinat des de direcció pel cap d'estudis i 
coordinador pedagògic, i planificat i avaluat conjuntament amb l'equip psicopedagògic i els 
coordinadors de cicle. 
 
El PAT focalitza els eixos tutorials que cal treballar, i se seleccionen activitats adients per a cada 
nivell per tal de garantir la seva coherència. Un cop bastit el document d'activitats per eixos 
tutorials, es temporitzen establint la programació que es durà a terme des de les tutories. Aquesta 
programació es fa en acabar el curs anterior valorant les activitats realitzades, i es valida en 
començar el curs. Un cop per trimestre es valora l'execució del PAT. La valoració de final de curs 
serveix per fer la planificació del següent. 
 
L'execució del PAT, juntament amb les activitats relacionades amb el dia a dia del centre, es treballa 
en una reunió setmanal dels tutors de cada cicle amb el seu coordinador. 
 
També es vetlla per l’adequada correlació entre el procés d’aprenentatge dels alumnes dels 
ensenyaments que s’imparteixen en el primer cicle de l’educació secundària obligatòria i els 
corresponents als del cicle superior d’educació primària en el si de la zona escolar corresponent, 
mitjançant d’un mínim de tres reunions o trobades anuals amb els centres de primària adscrits o 
que aporten alumnat al centre. Alhora tenim un projecte universal per tot l’alumnat del centre 
anomenat: Sinapsis d’Il·lusions: Projecte ubicat a l’hora de tutoria amb el propòsit de despertar el 
Geni dels nostres alumnes des de la creativitat i la reflexió. Temporalitzat trimestralment en: 
 
1r TRIMESTRE: LEGO  2n TRIMESTRE: POINTS OF YOU 3r TRIMESTRE: ESTRELLA POLAR 

 
 
 
Projecte específic – Document annex 
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8.2. Pla d’orientació. 
 

8.2.1. L'orientació acadèmica i professional. 
 
El procés orientador, iniciat a l'educació primària, i continuat al llarg de tota l'etapa de secundària, 
inclou les actuacions d'orientació acadèmica i professional per afavorir en l'alumne 
l'autoconeixement i l'aprenentatge de la presa de decisions en el procés de construcció del seu 
itinerari formatiu i projecte de vida. 
La projecció dels aprenentatges i l'ancoratge en el món social i professional és el principal objectiu 
de l'orientació acadèmica i professional. 
Al nostre centre, vetllem per inserir l'orientació acadèmica i professional gradualment en el 
desplegament curricular competencial en tots els temps i espais d'aprenentatge i, per aquesta raó, 
forma part del projecte educatiu del centre. 
 
Els nostres objectius són: 

• Despertar la reflexió de l'alumne i la presa de consciència de si mateix i dels seus interessos, 
habilitats, capacitats, aptituds i valors. 

• Construir l'itinerari formatiu professional de l’alumne  a partir de simultaniejar la reflexió i la 
presa de consciència de si mateix amb l'exploració i el coneixement de l'entorn personal, 
social, acadèmic i laboral. 

• Acostumar de l'exercici de l'autonomia i de la presa de decisions com un procés continu al 
llarg de la formació i de la vida. 

 
En aquest procés, tot el claustre i sobretot des de tutories posem les màximes expectatives en cada 
alumne i volem proporcionar-los l'oportunitat d'obtenir el màxim i millor d'ells mateixos, siguin 
quines en siguin les potencialitats, reforçant-ne l'autoestima i afavorint-ne l'autoconeixement i el 
compromís amb la tasca d'aprendre. 
 
Així doncs, en el Pla d’Acció tutorial i en el Pla d’Orientació, es recull la planificació dins de tota 
l'etapa educativa prioritzant les actuacions següents: 

• Dotar l’alumnat de les capacitats necessàries per dur a terme el seu projecte personal de 
manera reeixida. Autoconeixement, reflexió, creativitat, autonomia i presa de decisions. 

• Dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge relacionades amb les competències dels 
diferents perfils professionals. 

• Implementar activitats per detectar interessos i/o expectatives acadèmiques i professionals 
dels alumnes. 

• Acompanyar l'alumne en el coneixement en profunditat dels diferents ensenyaments i 
recorreguts formatius partint dels interessos detectats. 

• Relacionar les competències bàsiques amb les professionals. 
• Promoure la participació de les famílies en la construcció de l'itinerari formatiu dels fills. 
• Desenvolupar el treball en xarxa amb tots els recursos de la comunitat educativa i el teixit de 

l'entorn. 
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8.2.2. Planificació per cursos. 
 
1r d’ESO: 
L’entrada a l’institut del nostre nou alumnat provinent de les escoles de primària adscrites es fa des 
de l’acollida més cuidada que recollim en el projecte coordinació del traspàs d’informació Primària- 

Secundària, aquesta inclou: 
• Donar continuïtat i coherència al sistema educatiu. 
• Vetllar per l’acollida i l’adaptació de l’alumnat al nou claustre, companys i centre. 
• Donar a conèixer i integrar l’alumnat, en l’Etapa de l’ESO. 
• Conèixer i aprendre a viure i conviure per facilitar l’adaptació al centre i la relació entre 

company. 
• Informar als pares de l’etapa educativa, de l’organització  i de les activitats educatives de 

l’Institut. 
• Mantenir les relacions amb les famílies proposant trobades i activitats d’interès general. 
• Preparació del nou equip de tutors per acollir l’alumnat el qual es revisa aspectes de cursos 

anteriors i propostes de millora. Alhora es realitza una reunió amb el professorat de 6è de les 
escoles pertinents on es recull informació sobre els alumnes que s’incorporaran de nou al 
centre per tal de preveure les seves programacions, ajuts pertinents i realitzar una bona 
acollida.   

• Realització de tutories personalitzades en el mes de setembre. L’alumnat també té la 
necessitat de conèixer i les famílies, volen i han de tenir informació del centre educatiu i així 
anar centre i família en la mateixa línia. Són unes entrevistes fetes amb molta sensibilitat en 
la qual intervenen el tutor/a amb la família i l’alumne. 

• Coordinació dels EAPs d’ambdues escoles traspàs informació Primària- Secundària pel que fa 
als resultats de les proves de  competències bàsiques, dictàmens i PI. 

• Treball de l’alumnat de l’institut; 
• Cap al març l’alumnat de 1r  d’ESO convida a l’alumnat de 6è dels centres adscrits a 

veure l’exposició “ La Terra, el nostre Món” preparada als passadissos del centre i en 
fan  una visita guiada.  

• Al mes de Maig l’alumnat de 6è  realitza una visita al centre. Es rebut per la direcció, 
activitats als taller de tecnologia i al laboratori de ciències naturals l’alumnat de 4t 
ESO fan un debat sobre l’institut amb alumnat nou vingut.  

• Activitats tutoria agenda bamboo. 
 
2n d’ESO 
En el primer trimestre la tasca que es realitza va sobre “ LES NECESSITATS HUMANES” en aquesta és 
treballen les necessitats bàsiques de l’escala de Maslow i es treballen les emocions. D’aquesta 
manera de manera integrada al currículum i de forma transversal l’alumnat defineix emocions i en 
elles les fortaleses i debilitats individuals i de grup. Per consegüent obtindrem un treball potent 
d’autoconeixement que és bàsic en l’orientació. 
Alhora un cop al trimestre en les sessions de tutoria es realitza una activitat d’autoconeixement 
autonomia creativitat i presa de decisions orientada al present i al futur. 
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3r d’ESO: 
L’orientació a 3r d’ESO fa referència a la formació que rep l’alumnat per tal de poder fer una tria 
d’optatives de 4t coherent amb l’itinerari que es voldrà seguir. Amb aquesta finalitat, és fan dues 
sessions amb l’alumnat on es comenten les matèries que configuraran els tres itineraris possibles: 
Científic tecnològic, social humanístic i un tercer de caire més professional. Es fa també una sessió a 
les famílies per explicar l’oferta. Al finalitzar el curs, d’acord amb els resultats acadèmics de 
l’alumne, la junta avaluadora emet un consell orientador on s’exposen les fortaleses i debilitats per 
tal de cursar un 4t d’ESO el més adequat possible.  
 
4t d’ESO 
Com a curs terminal, cal saber com caldrà encarar la fase d’estudis post obligatoris. És per això que 
cal informar l’alumnat de quines són les sortides que els ofereix el sistema educatiu català. També 
des de tutories, per aprofundir en l’autoconeixement es passa un qüestionari d’interessos 
acadèmics que cal que contrastin amb les famílies. Seguidament es fan dues trobades amb 
l’alumnat. Una de caire general amb tot l’alumnat junt on s’expliquen les sortides generals que hi ha 
a l’acabar l’ESO, i una altra on es separa l’alumnat segons l’itinerari que vol seguir. En aquesta 
segona trobada és on s’explica en detall la oferta formativa respecte al Batxillerat que es pot cursar 
al nostre centre. El contingut d’aquestes trobades es compartit també amb les famílies en una 
reunió informativa. 
En l'apartat Orientació del web Estudiar a Catalunya s'hi pot consultar una proposta d'actuacions, 
eines i recursos per als centres, joves i famílies per a l'acompanyament i l'orientació dels alumnes. 
També s'hi pot consultar l'oferta actualitzada de fires educatives, que compten amb una àmplia 
oferta de propostes de continuïtat. 
La junta avaluadora junt amb la tutoria emeten un consell orientador en el qual es recomana quina 
és la sortida acadèmica més adequada d’acord les seves potencialitats, que en cap cas és 
prescriptiu. 
  
 
Batxillerat: 
En la Tutoria del batxillerat un dels aspectes cabdals és la presa de decisions especialment pel que fa 
a la continuïtat dels seus estudis tot considerant els seus interessos i els punts forts i febles del seu 
perfil personal. Apliquem un Projecte anomenat. Coneixe’t, Viu, i Llença’t. A més de dotar-los 
d’eines personals, adquireix una especial importància la informació respecte les possibilitats que els 
ofereix el sistema educatiu, les  PAU i l’accés a les diferents facultats. 
Amb aquesta finalitat des de tutoria es treballa el tema de la selectivitat, notes de tall, ponderacions 
i preinscripció a cicles formatius de grau superior i Universitat. Per complementar aquestes 
informacions s’organitzen unes xerrades i visites com poden ser la Sessió Informativa de UdL 
adreçada a pares i alumnes de batxillerat al propi institut. També la visita l’alumnat de 2n de 
batxillerat a les instal·lacions de la UdL i la visita al Saló de l’Ensenyament. A final de curs organitzem 
una trobada amb les famílies i els alumnes per explicar els detalls de la selectivitat i la preinscripció 
universitària i a CFGS. 

 
Projecte específic – Document annex 
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9. La participació. 
9.1. Òrgans i mecanismes de participació. 

 
Com a comunitat d’aprenentatge, tots els estaments que en ella s’hi veuen inclosos, tenen el dret i 
deure de participar i col·laborar per fer del nostre centre un espai de trobada efectiva. És per això 
que s’estableixen una sèrie de mecanismes plenament democràtics, per tal que cada estament: 
professorat, famílies, PAS, entorn i direcció, esculli quins seran els seus representants en els 
diferents àmbits de participació.  
 
Es per això que aquests representants han d’actuar com a tals per tal que sigui tota la comunitat 
educativa la que referma els acords i es escoltada en cada un dels òrgans i mecanismes de 
participació. 

 
Associació de famílies (AFA). 
 
L’AFA del nostre centre està constituïda per deu representants de mares i pares dels nostres 
alumnes, que realitzen les seves tasques de manera voluntària i es reuneixen, com a mínim, 
mensualment. En aquestes reunions hi assisteix un representant de l’equip directiu, normalment el 
director, a no ser que els temes tractats puguin ser de l’interès d’algun altre càrrec.  
 
Entre les tasques que realitzen destaquem les següents: assistència a les reunions mensuals de 
l’AFA, col·laboració en l’organització d’activitats extraescolars en horari no lectiu, assistència al 
Consell Escolar del centre, participació activa en les reunions mensuals de la Comissió de 
Convivència del Consell Escolar, organització del curs per a famílies del nostre centre, recolzament a 
nivell econòmic, col·laboració en l’elaboració i actualització dels diferents documents de centre, 
participació en la Plataforma de Convivència, i més genèricament, participació en diverses activitats 
o iniciatives endegades des del centre,... 
 
Consell Escolar. 
 
El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern 
del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat 
educativa: director, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc. 
En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en 
relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte 
educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, 
el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del 
centre. 
Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats 
cada dos anys. 
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Comissió de salut. PROJECTE SALUT I ESCOLA 
 
L’objectiu del programa Salut i Escola (PSiE) és millorar la salut dels adolescents mitjançant accions 
de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes 
relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac, en 
col·laboració amb els centres educatius i els serveis de salut comunitària presents en el territori. 
Els eixos fonamentals d'actuació del PSiE són la salut mental; la salut afectiva i sexual; la violència i 
els maltractaments segons gènere, els hàbits de salut (consum de tabac i altres drogues, altres 
addiccions, exercici físic, dieta...) i els trastorns de la conducta alimentària. 
Una de les principals línies d’actuació d’aquest programa és el servei Consulta Oberta, que implica el 
desplaçament periòdic de professionals de l’infermeria als centres docents per afavorir 
l’accessibilitat dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i 
proximitat 
 
Comissió de convivència. 
 
La Comissió de Convivència es constitueix per tal de facilitar la tasca de vetllar pel correcte exercici 
dels drets i deures de l’alumnat. Està constituïda per tres representants del sector professorat, tres 
del sector pares/mares i dos alumnes i està presidida pel Director del centre, amb la presència de la 
Cap d’Estudis. Les seves funcions són estudiar els actes que atemptin contra la bona convivència 
entre els membres de la comunitat educativa, atenent les disposicions de les NOF. Es reuneix 
mensualment. I de manera extraordinària cada cop que el seu president ho consideri oportú. 
 
Alumnes delegats. Consell de participació. 
 
Durant el primer mes de curs, a cada grup-classe es fa una elecció democràtica dels següents càrrecs 
de participació, per  representar l’alumnat de l’institut: delegat, delegat de convivència i medi 
ambient i secretari. 
El Consell de Delegats és l’òrgan on es troba representat l’alumnat de tots els cursos i classes de 
l’institut, elegits de manera democràtica. També assisteixen a les reunions del Consell de delegats 
els tres representants de l’alumnat al Consell Escolar del centre. La freqüència de les reunions és 
mensual. 
El delegat de convivència i medi ambient, representa al grup classe en les reunions de medi ambient 
i en difon la informació. 
A cada classe hi haurà dos o tres alumnes , que de manera voluntària acolliran i ajudaran a integrar-
se al grup-classe i a l’institut a l’alumnat de nova incorporació al centre, aquests els anomenem 
companys-tutors. 

 
Pla d’entorn amb el barri de Balàfia. 
 
És un espai comú de reflexió, de plantejament, coordinació i creació d’iniciatives pels joves amb 
estreta col·laboració amb els agents educatius de l’entorn (ajuntament, serveis socials, EAP, tècnics 
municipals de joventut, inspecció educativa,...).  
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Són objectius del pla d’entorn: 
- Coordinar accions del barri en matèria de joventut, educació i participació. 
- Posada en comú d’actuacions, definició de problemàtiques detectades i establiment de 
mecanismes i xarxes de participació ciutadana. 
- Elaborar projectes d’intervenció social d’acord amb les problemàtiques detectades a fi d’elaborar i 
implementar actuacions. 
- Implicar els joves en el seu procés educatiu i participatiu. 
 

Comissió de medi ambient. 
 
La comissió de medi ambient del Montsuar vetlla perquè els principis de sostenibilitat i protecció del 
medi ambient formin part del projecte educatiu del centre. Aquest està dirigit des de coordinació 
pedagògica i el coordinador/a del pla ambiental. Es treballa dins l’empara de l’Agenda 21 escolar 
promoguda per l’Ajuntament de Lleida. La Comissió està formada pels coordinadors del programa  i 
membres de tota la comunitat educativa: PAS, pares i mares, professorat i alumnat. En concret la 
representació dels alumnes es mitjançant la figura del delegats de medi ambient. Un delegat de 
cada classe té la funció de canalitzar les idees de l’alumnat a la comissió, i fer un retorn dels acords 
d’aquesta. També dinamitzen les iniciatives promogudes per la comissió. 
 
Plenari dels infants. 
 

És un Òrgan consultiu, participatiu i de representació de la població infantil i adolescent de la ciutat 
de Lleida, creat pel seu Ajuntament, dins l'àmbit competencial de l'Institut Municipal d'Educació. 
 
La seva finalitat és: 
• Educar els infants i els adolescents en el dret a ser ciutadans actius, possibilitant la seva 
participació en els afers de la vida col·lectiva que els són propis o pròxims en virtut de la seva edat, 
mobilitat, personalitat i de les seves tasques diàries. 
• Garantir als infants l'oportunitat d'expressar les seves inquietuds de manera autèntica. 
• Disposar d'un òrgan consultiu per a donar a conèixer als adults el punt de vista dels nois i de les 
noies, dels nens i de les nenes, en aspectes relacionats amb la ciutat. 
 
Formen part del Plenari dels Infants dos representants del nostre centre educatiu, preferentment de 
segon cicle de l’ESO. La participació per part del centre en el plenari dels infants ofereix: 
 
• Establir un canal de participació dels infants en la vida activa de la ciutat. 
• Possibilitar i organitzar l'expressió dels criteris dels infants respecte el seu entorn educatiu, 
cultural, de lleure i urbà. 
• Establir la relació dret-responsabilitat com a manera d'afavorir el procés de socialització. 
• Canalitzar les iniciatives i les propostes de millora de les condicions del desenvolupament de 
l'activitat, a escala municipal, dels adolescents a través del debat i de l'acord representatius. 
• Educar els infants i adolescents en la participació representativa i democràtica. 
• Aconseguir que la veu dels infants obtingui la consideració que mereix. 
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• Fer que els infants coneguin els òrgans de govern que la ciutat de Lleida. 
• Articular un òrgan de consulta de l'Ajuntament pel que fa a les propostes que afecten els 
adolescents de la ciutat. 

 

Actes de centre. 
 
Considerem actes de centre, totes aquelles festes i/o celebracions que organitzem globalment per a 
tot l’alumnat del centre: festivals (Nadal, festa intercanvi i fi de curs), diades (DENIP, Dia mundial de 
la SIDA, dia mundial contra el tabaquisme, Sant Jordi,...), actes comiat promocions finals d’etapa,... 
La finalitat d’aquestes celebracions és fer arribar a tot l’alumnat del centre el significat d’allò que 
celebrem i crear vincles i sentiment de pertinença amb l’institut. 
 
Comissions ad hoc.  
 
Quan la vida i/o organització del centre requereixi d'una comissió amb una finalitat concreta, 
aquesta és constituirà amb el nombre, tipologia de membres i durada necessària per l'assoliment de 
la missió per la que haurà estat creada.  
 

 

9.2. Carta de compromís educatiu. 
 
La Carta de Compromís Educatiu és un document que recull el paper que tenen tots els agents 
educatius en la vida del nostre centre. És per això, que en l’elaboració hi han participat: l’alumnat, el 
professorat, les famílies i també de manera innovadora l‘entorn educatiu, és a dir els Ajuntaments 
dels pobles adscrits (Alpicat i Lleida), i també el Consell Comarcal del Segrià.  
 
Pretenem que aquest document sigui un bon mitjà per dialogar en un mateix llenguatge i unificar 
criteris pel que fa a l’educació dels nostres joves. Així mateix, volem clarificar quines són les 
competències de tots els agents educatius quant al terme educació. En aquest sentit, creiem que la 
tasca educadora del segle XXI no ha de recaure simplement en l’escola o l’institut, sinó que hi ha 
altres agents que eduquen i donen models positius, la família, l’entorn (el poble, la ciutat), la resta 
de companys,... reforçant així la formació dels joves.  
 

La carta de compromís educatiu la signen les famílies de l’alumnat de nova incorporació al centre, 
tant de primer d’ESO, com de la resta de cursos.  
 
La Carta de Compromís educatiu haurà d’ésser revisada pels representants dels diferents sectors del 
centre (famílies, alumnat, professorat, PAS, agents educatius de l’entorn) cada tres cursos escolars, 
per tal d’actualitzar-la i adequar-la a les necessitats educatives que vagin sorgint.  
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10.  L’avaluació.  
 
L’avaluació té com a finalitat contribuir a la millora de la qualitat del servei que presten els centres i 
té com a referència l’assoliment de les competències de l’alumnat. D’acord amb les característiques 
del context en què es desenvolupa l’acció educativa, l’avaluació dels centres relaciona els resultats 
educatius amb els processos d’ensenyament i aprenentatge, els recursos i la seva gestió, els 
objectius del centre i els indicadors de progrés del projecte educatiu. 
 
Per tant, la base d’aquesta avaluació la fonamentarem en els següents indicadors de progrés:  

 
10.1. Indicadors de progrés de context. 
 

• Taxa del nivell socioeconòmic de les famílies. 

• Percentatge de mobilitat del professorat. 

• Taxa d’abandonament de l’alumnat. 

• Índex d’identificació de les persones amb el centre. 

• Percentatge de l’alumnat del centres adscrits escolaritzat al centre. 

• Índex de demanda d’escolarització.    
 
 

10.2. Indicadors de progrés de recursos. 
 

• Ràtio alumnes/professors. 

• Índex d’absències del professorat. 

• Hores setmanals de suport de personal extern en relació a l’alumnat amb NEE. 

• Índex de professorat que realitza activitats de formació. 

• Percentatge de participació de l’alumnat en activitats escolars fora del centre. 

• Percentatge d’alumnat de l’ESO que cursa dos idiomes al centre. 
 
 

10.3. Indicadors de progrés de processos. 
 

De centre: 

• Índex de comunicats d’incidència de l’alumnat.  

• Percentatge d’alumnat en risc que realitza alguna activitat socialitzadora fora d’horari escolar 
amb agents de l’entorn. 

• Índex de participació dels diferents agents de la comunitat educativa. 

• Índex de satisfacció en l’acollida de les persones nouvingudes al centre. 

• Índex de satisfacció en la coordinació (per cicles, tutories, departaments...) 

• Percentatge d’alumnat que participa en alguna activitat d’intercanvi cultural a l’estranger. 

• Índex de percepció de silenci i ambient de treball al centre. 
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D’aula: 

• Percentatge d’entrevistes tutorials anuals. 

• Percentatge d’assistència de les famílies a les reunions. 

• Índex de satisfacció per la línia metodològica del centre. 

• Índex de satisfacció per la gestió de la comunicació. 

• Grau d’utilització de les noves tecnologies en les activitats lectives. 

 
 

10.4. Indicadors de progrés de resultats. 
 

• Índex d’alumnat que supera la prova externa de competències bàsiques. 

• Índex de graduats en ESO. 

• Índex de titulació de batxillerat. 

• Índex d’alumnat que promociona de curs. 

• Número d’alumnat que es treu una certificació oficial d’algun idioma estranger.  

• Percentatge de satisfacció de la comunitat educativa. 

• Grau de satisfacció amb les accions enquadrades en el pla d’acció tutorial. 

• Grau de pertinença al centre. 

• Grau de satisfacció amb la utilització de les noves tecnologies com a mitjà d’aprenentatge. 
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11.  La projecció externa. 

11.1. La relació amb les famílies. 
 
Per aconseguir treballar de la manera més coordinada possible cal informar periòdicament a les 
famílies dels nostres alumnes de diferents aspectes de l’educació dels seus fills/es (resultats 
acadèmics, actitud i mesures correctores, treball a l’aula, qüestions de socialització dins el centre, 
sortides extraescolars,...) però cal també que treballem amb les famílies per a que aquestes 
estableixin uns vincles amb l’institut i puguin sentir-se veritablement part del procés educatiu dels 
seus fills i filles. 
 
Els responsables del seguiment del procés ensenyament–aprenentatge del nostre alumnat, així com 
del seu desenvolupament personal són els/les tutors/es dels diferents cursos, recolzats en alguns 
casos per una psicopedagoga en cada nivell. Així els tutors/es seran els encarregats d’informar les 
famílies de l’evolució acadèmica i personal dels seus fills i filles. Per això, aquests/es destinaran el 
temps necessari a l’atenció de les famílies dels alumnes del seu grup-classe. 
 
Al llarg del curs realitzarem en diferents moments, actuacions d’atenció a la família per part de la 
direcció del centre: 

- Jornada de portes Obertes per a la rebuda i atenció de l’alumnat i famílies de nova 
incorporació al centre de tots els cursos (previ a la preinscripció). 

- Jornada informativa per a les famílies dels alumnes de nova incorporació al centre (mes de 
maig-juny). 

- Rebuda de les famílies i alumnat de nova incorporació al centre (mes de setembre)     
- Entrevistes per part del tutor/a o psicopedagoga o cap d’estudis a les famílies i a l’alumnat 

de nova incorporació al centre (mes de juliol, inicis de setembre). 
- Assemblea de famílies per part de l’AMPA (mes octubre). 
- Reunió de famílies de l’alumnat de tots els cursos (mes d’octubre). 
- Assistència a les reunions de l’AMPA per part del director del centre (mensualment). 
- Curs per a les famílies (a meitat de curs), organitzat per l’AMPA i l’equip directiu.  
- Curs de noves tecnologies per apropar a les famílies a la plataforma moodle, als llibres 

digitals,...i altres recursos informàtics que emprem amb l’alumnat. 
- Reunions d’orientació acadèmica per a les famílies de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO  (mes de 

maig). 
- Montsuar News, enviament per correu electrònic a les famílies d’una noticia setmanal 

vinculada al centre. 
 

D’altra banda en la pàgina web del centre hi anem introduint totes aquelles informacions, 
convocatòries, cursos organitzats, activitats realitzades, iniciatives  guardonades, i documents de 
centre (PAT, PEC, Pla Estratègic, NOF,...) que pensem poden ser d’interès per a les famílies i per a 
l’entorn educatiu. 
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Les demandes d’informació dels pares/mares/tutors legals poden ser ateses de forma presencial 
sempre que siguin prèviament concertades. També es poden utilitzar altres vies: trucada telefònica 
en l’hora d’atenció per part del tutor, per correu electrònic o nota a l’agenda. Per realitzar la visita, 
cal dirigir-se a consergeria, des d’on s’avisa al tutor/a. 

 
 

11.2. La relació amb institucions públiques. 
 
Consell comarcal. 
Dos àmbits: 
- Tots aquell aspectes relacionats amb transport i menjador (si s’escau). Inclou la tramitació d’ajuts 
individuals. 
- Aquells de serveis socials relacionats amb qüestions d’atenció d’alumnat amb problemes 
socioeconòmics. 
 
Serveis territorials d’Educació. 
La relació lògica de col·laboració i intercanvi d’informació establerta per l’adscripció del nostre 
centre al Departament d’Ensenyament.  
La participació en aquelles iniciatives adequades que es promoguin des del Departament. 

 
Ajuntaments. 
Participació del regidor municipal en el consell escolar del centre. 
Col·laboració en diferents iniciatives endegades per aquest: informatives, de prevenció de riscos 
(alcohol, consum substàncies estupefaents,...), divulgatives,... 
Participació en el Pla d’entorn del barri de Balàfia. 
 
Centre de recursos pedagògics. 
Supervisió, coordinació i assessorament sobre el pla de formació de centre. 
I també oferta de recursos pedagògics. 
 
Equip d’assessorament psicopedagògic. 
Assessorament en la reunió de la comissió d’atenció a la diversitat. Presència quinzenalment de 
l'assistenta social i setmanalment de la psicòloga. 
Informes oficials   
Derivacions a serveis externs (CSMIJ, EAIA,...) 
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11.3. La relació amb altres centres escolars. 
 
Amb centres de primària: 

- Reunions de coordinació a inici de curs i durant el curs amb temàtiques fixes com: traspàs 
d’informació del nou alumnat, agrupament d’alumnat, deures d’estiu,... i altres temàtiques 
que sorgeixen en funció de les necessitats. 

- Les trobades informatives i de presentació del centre amb els centres adscrits 
 
Amb altres instituts de secundària: 

- Coordinació amb la resta d’instituts de Lleida ciutat en tots aquells temes que puguin ser 
d’interès comú. 

- Coordinació a efectes d’adscripció d’alumnat que no continuï el seu itinerari formatiu en el 
nostre centre (cicles formatius de grau mitjà o superior, programes de qualificació 
professional inicial,...) 

 

 

11.4. Programes internacionals. 
 
Des del curs 1990-91 l’Institut organitza un intercanvi lingüístic amb el Gymnasium d’Hechingen, i 
des del 1999-2000 dins el marc dels Projectes Comenius, associacions bilaterals i Erasmus +. A la 
tardor, l’alumnat i professorat català es desplaça a Hechingen (Baden-Württemberg); els alemanys 
realitzen la seva estada a Lleida durant la primavera. 
 
El curs 2013-14 hem iniciat una visita socio-cultural amb el Liceo Científico de Vittorio Veneto. El 
nostre alumnat i professorat viatja a la regió italiana per realitzar-hi una estada de 5 dies.  
 
També des del curs 2018-2019 fem un intercanvi amb un centre educatiu de Talsi a Letònia amb 
alumnat de 3r d’ESO. 
 
I des del 2016-2017 també fem un intercanvi amb un centre de Lahti, a Finlàndia, amb alumnat de 
1r de Batxillerat. 
 
A banda, fem viatges d’estudis per promoure l’autonomia personal i practicar altres idiomes a Itàlia 
amb l’alumnat de 4t d’ESO, a Londres amb l’alumnat de primer de batxillerat i a Berlin amb 
l’alumnat de segon de batxillerat. 
 
Així mateix, també organitzem una sortida de 3-4 dies, cada dos cursos, al sud de França amb 
l’alumnat que estudia francès al centre.    
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11.5. Imatge externa. 
 

Tenint en compte la vocació comunicativa que es té des del centre, un dels objectius es donar a 
conèixer a la comunitat educativa i a la societat en general aquells fets del nostre dia a dia que 
poden ser d’interès i dels que estem especialment orgullosos. Volem d'aquesta manera projectar 
portes enfora una imatge que reforci el sentiment de pertinença al centre. 
 
Es per això que tenim un pla d'imatge que coordina les següents accions: 
 

• Noticies, articles i treballs realitzats pel propi alumnat que es publicaran en la web del centre 
i/o en la revista que editem 

 

• El Montsuar News és un recull d'aquelles informacions mes destacades que es distribueixen 
entre totes les famílies i professorat en forma de mailing setmanal. Es tracta de que tots els 
que som centre sapiguem el que es fa des del centre. 

 

• De forma quinzenal s’envia als mitjans de comunicació locals (premsa escrita) alguna de les 
noticies destacades per si pot ser publicada en els seus mitjans. Destacaria en aquest apartat 
les aparicions en els diaris d’àmbit local. 
 

 


