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1. Introducció  

1.1. Marc legal i trets d’identitat 

El Projecte Educatiu (PEC) és la màxima expressió de l’autonomia dels centres. 
Recull la nostra identitat, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dona 
sentit. Es tracta d’un document estratègic marc de la institució que en defineix el 
funcionament en l’àmbit curricular, organitzatiu, de gestió econòmica i de 
personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. En aquest sentit, concreta, 
interpreta i aplica la normativa vigent als trets característics del centre, d'acord 
amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre1. 
El Projecte Educatiu es completa amb els altres documents de centre que es poden 
consultar a la nostra pàgina web (www.institutperevives.cat), com són: 

 Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC): Defineixen i 
concreten els drets i deures dels membres de la comunitat educativa. 
Regulen la convivència i expliciten l’organització i les responsabilitats dels 
òrgans de govern, institucionals, de funcionament i gestió de l’Institut. 
Inclou l’ordenació, organització i directrius pedagògiques que defineixen els 
diferents estudis que es fan al centre. 

 Projecte de direcció (PdD): S’hi ordena el desplegament i l’aplicació del 
projecte educatiu per al període de mandat de la direcció, s’hi concreta 
l’estructura educativa del centre i els indicadors que han d’avaluar l’exercici 
de la direcció 

 Pla d’Acció Tutorial (PAT): Regula, concreta i fixa els protocols en 
l’exercici de la tutoria i la coordinació dels equips docents com a eina 
fonamental per a la formació integral de l’alumnat. 

 Projecte Lingüístic de Centre (PLC): Estableix les pautes d’ús de la llengua 
catalana i el tractament de la resta de llengües que tenen presència dins la 
vida diària del centre. A més, per a la millora de les habilitats lingüístiques, 
el centre compta amb un Grup d’Experimentació del Plurilingüisme (GEP) 
amb l’objectiu de fomentar l’ús de l’anglès en matèries altres que les 
lingüístiques. 

 Pla d’acollida i carta de compromís educatiu: Per una millor convivència 
al centre tenim un pla d'acollida, tant del professorat nou com dels alumnes 
que s'incorporen a les diferents etapes del nostre sistema educatiu (ESO i 
Batxillerat). Aquest document reflecteix també el seu comiat. En aquest 
procés d’acollida, i per garantir un bon clima escolar, mereix especial 
atenció la carta de compromís educatiu, l’objectiu de la qual és incentivar la 
implicació de les famílies en l'educació dels seus fills i aconseguir 
determinats compromisos per part dels centres, en un entorn de 
convivència i respecte que faciliti les activitats educatives. 

 Projecte de convivència. D’acord amb la Resolució/585/2017, de 17 de 
març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de 
Convivència en els centres educatius, hi ha un termini de tres anys (fins al 

http://www.institutperevives.cat/
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2020) per a implementar-lo i per tant,  és també un objectiu del nostre 
centre la seva elaboració i implementació. 

 
El nostre projecte educatiu, a més a més, compleix:  

 És un projecte de centre: Fruit del consens, parteix del treball en equip per 
poder fer front als nous reptes que la societat i la comunitat educativa 
d’avui en dia presenta, amb la participació de tots els membres de la 
comunitat escolar. 

 Serveix de punt de referència en l’elaboració d’altres documents que 
desenvolupen el procés d’ensenyament i aprenentatge del centre.  

 És un document propi i  singular, emmarcat en el nostre context específic, i 
que determina el seu plantejament, contingut i desenvolupament.  

 És pragmàtic, de fàcil ús, i de consulta còmoda.  
 És un projecte i, com el seu nom indica, es modifica en relació amb noves 

necessitats o canvis en el seu context.  
 Procediment de revisió, actualització i aprovació: considerem que, com 

a mínim cada quatre cursos escolars, i coincidint amb el Projecte de 
Direcció, hi haurà d'haver una revisió del PEC, que impliqui o no 
modificacions. Per tal de dur a terme aquesta revisió, s’utilitzaran els 
mateixos procediments i canals que per a la seva elaboració: els diferents 
òrgans col·legiats, Claustre i Consell Escolar. 
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2. Com és el nostre centre? D’on partim? 

El centre va ser fundat l’any 1969 com a continuació del Col·legi Lliure depenent 
de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. En ser el centre d’ensenyament 
secundari més antic de la comarca de l’Anoia, és conegut entre la població com 
“l’Institut”. És una referència per al nostre municipi, no només per la seva tradició 
històrica, sinó pel fet de ser un centre acollidor, integrador, inclusiu, amb un alt 
nivell d’exigència i seriositat. Els resultats de les competències bàsiques i la 
selectivitat, proves objectives externes, ens situen en la franja per sobre de la 
mitjana de Catalunya. La demanda de matrícula, reflex del nostre prestigi i fama 
com centre educador a la ciutat, és molt alta: en els darrers processos d’admissió 
d’alumnes hi ha hagut més demanda que oferta, de manera que sol·licituds 
procedents d’escoles adscrites i no adscrites no han pogut ser satisfetes en primera 
opció. Així ho constata l’increment de sol·licituds en els últims anys de 
preinscripcions, tant a 1r d’ESO com a 1r de Batxillerat. 
 
És un centre en què, en horari continuat, des de les 7:55 a les 14:25 amb un esbarjo 
de 30 minuts de les 10:55 a les 11:25, s’hi imparteixen els  ensenyaments de: 

 Educació Secundària Obligatòria. Normalment som un centre de quatre 
línies a l’ESO, tot i que actualment tenim cinc línies a 4t ESO, atès que al curs 
2014-15 es va haver d’ampliar una línia més per donar solució al dèficit de 
places públiques a secundària al municipi d’Igualada. 

 Batxillerat en la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials, i de Ciències i 
Tecnologia, en cinc línies tant a primer com a segon de Batxillerat. 

 Centre de suport de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) 
 
La procedència dels nostres alumnes és la següent: 

 ESO. Provenen dels centres públics adscrits a l’Institut. Són les quatre 
escoles públiques d’Igualada (Emili Vallès, Garcia Fossas, Ramon Castelltort 
i Gabriel Castellà), juntament amb les escoles rurals de la comarca (Escola 
Jorba del municipi de Jorba, Escola Cérvola Blanca de Sant Martí de Tous, 
Escola Castell d’Òdena del municipi d’Òdena, Escola les Passeres de 
Castellolí, Escola Sant Roc de Castellfollit de Riubregós, Escola Serra de Coll-
bàs de Carme, Escola Vilademàger de La Llacuna, Escola Maians de 
Castellfollit del Boix). 

 Batxillerat. La major part del nostre alumnat que promociona 4t ESO 
continua a l’Institut fent Batxillerat (correspon a un 60% dels alumnes que 
cursen 1r de Batxillerat). L’altre 40 % prové majoritàriament dels centres 
concertats d’Igualada com són Escola Anoia, Monalco, Escola Maristes, 
Acadèmia Igualada, Montclar; i ocasionalment de poblacions properes com 
Santa Coloma de Queralt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui o 
Capellades. 

Amb l’objectiu d’arribar al màxim nombre possible de persones, el nostre centre és 
seu col·laboradora de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).  
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El claustre de professors és manté estable i està format aproximadament per una 
setantena de professors. En aquest sentit, com a tot col·lectiu ampli dedicat a la 
tasca educativa, vetlla pel bé comú, sense renunciar a la diversitat de tarannàs, 
metodologies i sensibilitats.  
El personal d’administració i serveis és igualment molt estable. Comptem 
actualment amb tres conserges, dues administratives i personal de manteniment i 
neteja. La seva aportació, com la dels altres sectors de la comunitat educativa, és 
fonamental per al bon desenvolupament diari del centre. Aquesta estabilitat, la 
considerem un reflex d’un ambient positiu de convivència entre professors, 
personal no docent i alumnes. 
Complementàriament a la labor formativa, a l’Institut s’ofereixen altres serveis per 
satisfer les necessitats dels alumnes com són el servei de cantina, servei de 
transport escolar i urbà, o el servei de menjador en col·laboració amb l’Escola 
Emili Vallès (gestionada per l’AMPA), els armariets també gestionats per l’AMPA i 
les activitats extraescolars culturals (gestionades per l’AMPA) i les de caràcter 
esportiu (gestionades per la coordinació del Pla Català de l’Esport). 
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3. Objectius  

Els objectius principals d’aquest Projecte Educatiu (PEC) són: 
1. millorar els resultats educatius, 
2. millorar la cohesió social, 
3. potenciar la col·laboració i la participació dels diferents sectors de la 

comunitat educativa, 
4. millorar la imatge del centre. 

Per crear un clima de treball agradable, respectuós i responsable s’ha fet que tot el 
professorat, i els membres de la comunitat educativa, formin part d’aquest 
projecte. Per tant, s’han fomentat els espais de discussió i de debat. Les decisions 
es prenen  en àmbits diferents,  de manera que tot el professorat pugui expressar 
la seva opinió. Les actuacions, si són consensuades, donen un millor resultat.  
També es vetlla perquè es compleixin els acords presos i es realitzin les activitats 
programades per poder aconseguir els objectius fixats. 
 

3.1. Objectiu 1: Millorar els resultats acadèmics dels alumnes del centre 

OBJECTIU 1:  Millorar els resultats acadèmics dels alumnes del centre 

Estratègies Activitats 

1. Dissenyar actuacions 

per a la millora de 

l’assoliment de les 

competències bàsiques 

1.1.Planificació estratègica del professorat amb propostes de 

millora. 

1.2. Foment de la formació del professorat en l’àmbit 

competencial. Revisió de les metodologies i estratègies 

didàctiques. 

1.3. Detall de mesures d’actuació davant de situacions de 

fracàs escolar. 

1.4. Recull dels resultats de les competències de 6è primària 

dels nous alumnes de 1r ESO. 

1.5. Anàlisi dels resultats de les proves de CB de 4t d’ESO i 

formulació de propostes de millora contínua. 

2. Treballar 

específicament la lectura 

i l’expressió escrita  a 

l’ESO 

2.1. Disseny d’estratègies i actuacions transversals als 

departaments i equips docents. 

2.2. Projecte de lectura a l’aula: adequació del projecte a 

l’assoliment de les CB. 

2.3. Projecte de millora de l’escriptura. 

3. Potenciar 

l’aprenentatge de les 

llengües estrangeres 

3.1 Potenciació del GEP (Grup Experimental del 

Plurilingüisme) i ampliació als diferents nivells educatius 

3.2 Participació en programes d’intercanvis que potenciïn 

l’aprenentatge de les llengües estrangeres. 
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4. Dinamitzar els equips 

docents i els 

departaments didàctics 

4.2. Preavaluació trimestral per nivell, si escau. 

4.3. Revisió dels criteris d’avaluació i dels currículums per 

adaptar-los a la nova normativa. 

4.4. Potenciació de l’ús de la intranet com a mitjà de 

comunicació entre professorat i departaments didàctics. 

 

5. Avaluar per 

competències 

5.1. Enriquiment competència de les activitats que es 

realitzin a les diferents àrees. 

5.2. Disseny, si escau, d’indicadors competencials per 

avaluar objectius de cada àrea. 

5.3. Disseny d’activitats d’avaluació per cicles o nivells, 

seguint els models dels documents recomanats pel 

Departament. 

6. Continuar amb les 

mesures d’adaptació 

curricular i grupals 

6.1. Analitzat les necessitats dels alumnes i determinar la 

millor adaptació possible en un context d’inclusió. 

6.2. Seguiment i anàlisi de l’evolució de l’alumnat. 

63. Continuar aplicant projectes entre “iguals”: parelles 

d’estudi, internet segura, i altres de nous. 

 

7. Millorar l’adequació 

del batxillerat a la 

demanda i necessitats 

dels estudiants 

7.1. Revisar el currículum de batxillerat i modificar, si escau, 

l’oferta de matèries de modalitat i optatives d’acord amb la 

normativa i segons les necessitats dels estudiants. 

7.2.Anàlisi dels resultats de cada avaluació per departaments 

i equips docents i establiment de propostes de millora. 

 

3.2. Objectiu 2: Millorar la cohesió social i la participació dels diferents sectors 
de la comunitat educativa 

Objectiu 2: Millorar la cohesió social i la participació dels diferents sectors de la 

comunitat educativa 

Estratègies Activitats 

1. Fomentar l’educació 

en valors 

1.1 Disseny d’un nou treball de síntesi de 1r, 2n i 3r ESO 

basat en valors. 

1.2 Aplicació del projecte “Servei Comunitari: aprenem de 

tu a tu” a tots els alumnes de 3r ESO. 

1.3. Integració d’alumnes amb més dificultats (SIEI) al 

màxim possible en el grup ordinari. 

1.4. Aplicació de programes solidaris i de convivència entre 

alumnes (per exemple, “Acompanya un avi”) 

2. Reduir la conflictivitat, 

principalment en hores 

no lectives 

2.1. Foment de les activitats esportives de dinamització de 

patis. 

2.2. Ús del programa de mediació entre iguals. 

3. Elaboració d’un 

Projecte de convivència 

3.1 Aplicació de la RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de 

març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació 

del Projecte de Convivència abans de 2020. 
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4. Millorar la participació 

de l’alumnat 

4.1. Promoció del consell de delegats per augmentar-ne 

l’eficàcia i l’eficiència. 

4.2. Foment de les activitats literàries, teatrals, 

humanístiques, musicals, extraescolars, de presentació a 

premis de TdR, etc. 

5. Potenciar la 

participació de les 

famílies en les activitats 

del centre 

5.1. Extensió de l’ús de la intranet i de la pàgina web del 

centre com a mitjà de comunicació. 

5.2. Continuació de la participació de pares i mares en 

activitats del centre (tallers, xerrades, etc.) 

5.3. Augment de participació de famílies a l’AMPA 

5. Actualitzar el protocol 

d’absentisme 

5.1. Unificació de criteris i actualització de les NOFC en 

aquest punt. 

 

3.3. Objectiu 3: Millorar la imatge del centre 

Objectiu 3: Millorar la imatge del centre 

Estratègies Activitats 

1. Difondre la tasca 

educativa que fem a 

l’ESO i al Batxillerat 

1.1 Actualització constant de continguts i informacions de la 

pàgina web. 

1.2. Difusió de les activitats d’excel·lència del centre en  

diferents mitjans de comunicació (web, diaris, ràdio, etc.) 

1.3. Participació en activitats que projectin la tasca educativa 

del centre: premis universitaris, projectes autonòmics, 

estatals, europeus. 

1.4. Exposició d’activitats de l’aula a l’exterior: passadissos, 

vestíbul. 

1.5. Col·laboració amb antics alumnes i famílies del centre. 

1.6. Foment de les activitats que es realitzen a la Jornada de 

Portes Obertes, a les xerrades a les escoles de primària i/o 

INS d’ESO concertats del municipi. 

2. Mantenir i fomentar la 

col·laboració amb les 

diferents entitats del 

municipi i de 

l’Ajuntament 

2.1. Col·laboració amb Mossos d’Esquadra, Àrees Bàsiques 

de Salut, entitats culturals, Programa “Salut i Escola”, Pla 

Català de l’Esport i les entitats que siguin necessàries, per 

l’elaboració dels diferents projectes educatius. 

2.2. Participació i desenvolupament de nous projectes 

d’innovació pedagògica i curricular per afavorir la millora 

de la qualitat educativa 

3. Millorar les 

instal·lacions 

3.1. Renovació de tancaments exteriors i envidraments per s 

per millorar l’aïllament tèrmic i acústic i el benestar dels 

alumnes. Substitució de fluorescents per tubs de led. 

3.2. Augment d’espais nets, seguint la màxima “No és més 

net qui neteja més sinó qui embruta menys”. 

3.3. Implicació dels alumnes en la millora de les 

instal·lacions. Delegats verds, campanyes, grups de 

voluntaris, alumnes sancionats, etc. 
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4. Concreció i desenvolupament del PEC (Com ho fem?) 

4.1. Orientacions de l’organització pedagògica 

En el marc de l’autonomia de centre, els criteris que regeixen l’organització 
pedagògica dels nostres ensenyaments han de contribuir al compliment dels 
principis del sistema educatiu establerts per la LEC en l’article 2. 

1. La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, escoles i 
municipis,  en aplicació del principi d’inclusió.  

2. L’organització pedagògica orienta a desenvolupar les capacitats dels 
alumnes que els permetin la plena integració social i laboral, i la 
incorporació als estudis superiors com a resultat de l’acció educativa, a 
través de l’acció tutorial, entre d’altres. 

3. La incentivació de l’esforç individual i de grup, especialment en el treball 
quotidià al centre educatiu.  

4. L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge 
individual per mitjà de l’aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si 
s’escau, de compensació per mitjà de l’aplicació de pràctiques d’estímul per 
a l’assoliment de l’excel·lència.  

5. La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre l’alumnat.  
6. L’establiment de regles, basades en els principis democràtics, que 

afavoreixen els hàbits de convivència i el respecte a l’autoritat del 
professorat.  

7. La implicació de les famílies en el procés educatiu.  
 
Els criteris d’organització pedagògica en els ensenyaments que s’imparteixen al 
nostre centre han de contribuir a 

1. reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís dels alumnes en el seu procés 
educatiu, a més de continuar fomentant el paper de les famílies en 
l’educació dels seus fills;  

2. educar en la responsabilitat de l’estudi i desenvolupar àmbits 
d’autoaprenentatge que resultin positius per al progrés dels alumnes;  

3. fer possible l’assoliment de competències, enteses com el conjunt de 
capacitats que utilitza una persona en el desenvolupament de qualsevol 
tasca per aconseguir assolir amb èxit uns determinats resultats; 

4. adequar la funció dels docents, com a agents del procés educatiu, a les 
característiques i necessitats educatives de cada etapa i als aspectes 
instructius específics de cada ensenyament; 

5. fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els 
resultats i els efectes de l’avaluació dels processos d’ensenyament i 
aprenentatge i els resultats de l’avaluació del progrés assolit per cada 
alumne, i evidenciar la correlació entre els resultats acadèmics dels 
alumnes. 
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4.2. Concrecions de l’organització pedagògica 

 L’objectiu fonamental de formació acadèmica, creixement personal i 
integració social de l’alumnat queda reflectit en els diferents documents del 
centre, així com també el fet de garantir l’equitat del sistema i assolir l’èxit 
escolar sense renunciar a la identitat específica del centre. Aquests principis 
es tradueixen en multitud d’aspectes del currículum, de la gestió, del 
control i de la cohesió amb un horitzó compartit. 

 La coordinació pedagògica del nostre institut es duu a terme en el treball en 
equip. Periòdicament, els coordinadors d’equips docents es reuneixen amb 
els tutors de cadascun dels nivells per establir els criteris unitaris, així com 
per coordinar les activitats i accions tutorials dels diferents grups, tal i com 
s’especifica al Pla d’Acció Tutorial (PAT).  

 Els professors del centre s'organitzen en equips docents. Cada equip està 
format pels tutors dels nivells respectius i per aquells professors que hi 
imparteixen classes. 

 Els criteris per a la formació dels equips docents es basen en la distribució 
de les diferents matèries i nivells per part dels departaments didàctics. En 
línies generals, es procura que els docents que imparteixen una matèria 
siguin els mateixos que imparteixen l’optativa vinculada. En cas que una 
matèria d’un mateix nivell sigui impartida per més d’un professor, serà 
necessària la seva coordinació. 

4.3. Organització dels grups d’alumnes 

 En l’organització i composició dels grups dels diferents nivells d’ESO i 
Batxillerat es prioritza l’heterogeneïtat per tal de facilitar l’atenció a la 
diversitat. 

 Pel que fa als nivells d’ESO, es distribueixen els alumnes en tants grups com 
sigui possible per tal de reduir la ràtio per classe i facilitar la tasca docent 
en l’atenció a la diversitat (es prioritza fer un grup més a 1r, 2n i 3r ESO).  

 Per tal de facilitar l’acreditació de l’etapa i promoure l’orientació dels 
alumnes, a 4t d’ESO, els alumnes es distribueixen en diferents grups segons 
els interessos i la seva orientació acadèmica.  

 Pel que fa a 1r d’ESO, en la configuració dels grups es tindrà en consideració 
la informació i les orientacions que hauran facilitat els tutors de sisè de 
primària, els professionals dels equips d’atenció psicopedagògica i/o altres 
professionals especialistes que coneguin les característiques i les 
necessitats educatives dels alumnes. En la configuració dels grups es 
procurarà un equilibri pel que fa a variables diverses com ara nois/noies, 
repetidors, centres de procedència, alumnes diversos pel que fa a 
necessitats educatives específiques, altes capacitats, bon rendiment 
acadèmic i/o lideratge positiu. 

 Es garantirà el traspàs de la informació de l'alumne en cada canvi de tutoria 
i es tindrà una atenció especial al traspàs de les dades relatives als alumnes 
amb necessitats educatives específiques. 
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 A 1r i 2n d’ESO, els alumnes poden cursar matèries optatives de reforç i 
d’ampliació. Les hores de reforç, que poden ser impartides prioritàriament 
per un professor del departament d’orientació, estan destinades sobretot 
als alumnes amb més dificultats d’aprenentatge per reforçar les matèries 
instrumentals. A 3r i 4t, es reforcen les tres matèries de llengua i les 
matemàtiques. Un màxim de quinze alumnes surten del grup classe per 
reforçar aquestes matèries, que preferentment imparteix un orientador 
educatiu. A 3r i 4t, es procurarà que tots els alumnes que reforcen estiguin 
en el mateix grup. Aquests grups sempre són flexibles, ja que en les 
reunions d’equip docent es valora l’aprofitament dels alumnes o si cal que 
s’hi incorpori un alumne nou. Sempre que sigui possible, a cada nivell d’ESO 
s’oferirà una optativa de “Tècniques d’Estudi”. 

 A 4t d’ESO els alumnes trien les matèries optatives que prescriu el 
currículum, segons la seva perspectiva d’estudis postobligatoris. Aquestes 
matèries s’oferiran segons la demanda dels alumnes. 

 Durant el curs es pot decidir que un alumne pugui ser canviat a un altre 
grup per raons acadèmiques, conductuals o socials. Aquesta decisió serà 
proposada pel tutor a la coordinació pedagògica i consensuada per tot 
l’equip docent. 

 La participació en programes d’intercanvi lingüístic i cultural (Erasmus + o 
programes propis) és una manera de valorar i fomentar l’excel·lència entre 
els alumnes de secundària obligatòria. Els alumnes de 3r d’ESO participen 
en diferents trobades d’intercanvi amb altres països al llarg del curs. 

 Al Batxillerat, els alumnes es distribueixen segons la modalitat i l’itinerari 
que cursen.  

 Els alumnes de SIEI s’ubiquen en diferents grups en la mesura que no sigui 
un inconvenient important per a l’organització dels professionals del SIEI.  
 

4.4. Atenció a la diversitat1 

L’atenció a la diversitat en el nostre institut es fa dins l’aula, seguint el principi de 
la inclusió i l’aprenentatge entre iguals. Alguns alumnes dels diferents nivells 
poden seguir un pla individualitzat (PI) o una adaptació curricular (AC). Aquestes 
adaptacions, les elabora l'equip docent, coordinat pel tutor i el departament 
d’orientació educativa, amb el suport del representant de l’EAP, si s’escau. 
La comissió d'atenció a la diversitat (CAD), formada pel coordinador pedagògic, el 
professional de l’EAP i els professors del departament d’orientació, ha de 
promoure les mesures d’informació general, ajuda i assessorament al tutor-
coordinador del pla i a l'equip de professors per a la seva elaboració i aplicació. 
 

                                                        
 
1 Una major concreció sobre l’atenció a la diversitat la podeu consultar al nostre NOFC a l’apartat en 
què s’especifiquen les funcions de cada recurs, els seus objectius i la tipologia d’alumnes. 
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A continuació passem a assenyalar els recursos més habituals d’atenció a la 
diversitat que s’apliquen al nostre centre, a més dels enunciats en l’apartat 
anterior. 

4.4.1. Pla individualitzat (PI) i adaptacions curriculars 

L’elaboració d'un pla individualitzat s'ha de fer a partir d’un dictamen 
d'escolarització, d’un informe psicopedagògic o a demanda del tutor o d'un altre 
docent, si identifiquen que, per al progrés d'un alumne, no són suficients les 
mesures d'atenció a la diversitat planificades en la programació general anual i en 
el suport escolar personalitzat. Tindran un PI els alumnes amb dictamen de 
Necessitats Educatives Especials (NEE) i aquells alumnes que, amb les mesures de 
suport ordinàries, tenen dificultats per assolir les competències bàsiques. Són 
alumnes que presenten un retard escolar de dos o més cursos. 
Al batxillerat es pot elaborar un PI o una AC per a aquells alumnes que ho 
requereixin per diferents raons, segons la CAD o la normativa vigent. Els alumnes 
amb PI durant els dos cursos de batxillerat podran sol·licitar unes condicions 
especials en la realització dels exàmens de les Proves d’Accés a la Universitat 
(PAU), que la coordinació pedagògica de l’Institut comunicarà a l’oficina gestora de 
les PAU. 
La participació en els programes d’intercanvi lingüístic i cultural és una manera de 
valorar i fomentar l’excel·lència entre els alumnes. Els alumnes de 1r de batxillerat 
participen cada any en un intercanvi internacional. L’Institut també participa en el 
programa MAC (Moviment alumnes Comenius), gràcies al qual alguns alumnes de 
batxillerat poden estudiar durant un trimestre en un altre país de la UE. 
L’organització i seguiment del desenvolupament del Treball de Recerca de 
batxillerat també fomenta, sobretot, les competències en recerca i les personals i 
interpersonals dels alumnes.  

4.4.2. SIEI (Suport Intensiu a l’Escola Inclusiva) 

El SIEI (antiga USEE) és un recurs organitzatiu d’atenció als alumnes que 
presenten NEE susceptibles de ser escolaritzats en centres específics amb la 
finalitat d’afavorir la seva integració en l’entorn ordinari, i que el nostre centre va 
integrar el curs 2012-13. 

4.4.3. Contractes pedagògics 

Un contracte és un document que organitza les situacions d’aprenentatge o de 
comportament, en virtut del qual una o diverses persones es comprometen 
(l’alumne, la família, el tutor i algun membre de la direcció) després d’una 
negociació, a portar a terme els acords als quals han arribat per assolir uns 
objectius que poden ser de caire cognitiu, metodològic o de comportament. 
Aquests contractes tindran una data de termini per ser revisats i decidir-ne la seva 
continuïtat, suspensió o modificació. 

4.4.4. Atencions individuals (Departament d’Orientació) 

Els professors del departament d’orientació tenen dins del seu horari unes hores 
setmanals destinades a l’atenció individual dels alumnes que seran determinades 
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per la direcció, d’acord amb l’organització i necessitats del centre i segons la 
normativa vigent.  
Les atencions individuals tenen com a objectiu primordial fer una valoració més 
directa i personal d’aquells alumnes que presenten alguna actitud que preocupa la 
família, el tutor o l’equip docent i que pot afectar l’adaptació de l’alumne a 
l’institut, al curs o al grup, així com al desenvolupament del procés d’aprenentatge.  

4.4.5. Acolliment de l’alumnat nouvingut 

El centre té un Pla d’Acollida en què s’especifiquen els criteris per a l’atenció de 
l’alumnat nouvingut. Entenem que l’educació ha de ser integradora i 
compensatòria i per això creiem que, partint de la situació real de cada alumne, 
hem de facilitar-li els recursos necessaris perquè pugui ser capaç de participar, el 
més aviat possible, de la vida del centre i de la societat en general, en igualtat de 
condicions. En aquest objectiu, el coneixement de la llengua n’és una competència 
indispensable. 

4.4.6. Alumnes amb altes capacitats 

En l’heterogeneïtat de l’aula, trobem alumnes que segueixen el ritme de la classe 
sense problemes, altres que tenen certes dificultats d'aprenentatge i també alguns 
que sobresurten pel seu rendiment o que tenen capacitat per fer-ho. Detectar 
aquests alumnes amb altes capacitats és necessari per atendre les seves 
necessitats. Hi ha gran diversitat entre els alumnes amb altes capacitats com ara la 
superdotació, el talent o la precocitat.  
Els alumnes amb avaluació d’altes capacitats hauran de tenir un Pla Individualitzat 
(PI). D’altra banda, a l’aula serà convenient que es facin activitats d’ampliació no 
només adreçades a aquells alumnes amb altes capacitats sinó també a aquells que 
tinguin un gran interès i motivació o un molt bon nivell en les matèries que es 
treballen. 

4.4.7. UEC  (Unitat d’Escolarització Compartida) 

La derivació a la UEC forma part del procés d’atenció individualitzada a l’alumne 
quan s’han esgotat totes les actuacions possibles a fer en el centre. Poden 
incorporar-se a la UEC els alumnes de 3r i 4t d’ESO, o alumnes que tinguin com a 
mínim 14 anys i no més de 16, i quan les mesures educatives d’atenció a la 
diversitat a nivell curricular dins del centre educatiu hagin estat insuficients. 

4.4.8. Atenció domiciliària educativa 

Els alumnes, en edat d’escolaritat obligatòria, que pel fet de patir malalties 
prolongades no puguin assistir al centre docent durant un període superior a 30 
dies, podran rebre atenció educativa al domicili familiar durant el període en què 
no puguin assistir a classe.  

mailto:http://www.institutperevives.cat/index.php?apartat=94&subject=Pla%20d'Acollida


Generalitat de Catalunya  
Departament d’Ensenyament 
Institut Pere Vives Vich 

 
 
 

PEC Pàg. 15 
 

5. Criteris d’estructura organitzativa i de gestió2 

5.1. Equip directiu 

L’estructura organitzativa del centre es regirà pel Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia de centres educatius, títol 2, capítol 1 on s’estableixen els òrgans 
unipersonals de direcció següents: director, cap d’estudis i secretari.  
Els òrgans unipersonal de direcció addicionals seran el coordinador pedagògic i el 
cap d’estudis adjunt. El director podrà nomenar algun altre òrgan unipersonal de 
direcció si es considera necessari per al bon funcionament i gestió del centre com 
és el cas de la coordinació d’activitats culturals. 

5.2. Òrgans col·legiats de participació i organització 

La Llei d’educació de Catalunya (articles 146 i 148), i el Decret d’autonomia de 
centres (articles 45, 46, 47 i 48), estipula que els altres òrgans de participació en el 
control i la gestió del centre són els òrgans col·legiats del consell escolar i el 
claustre de professors. 

5.3. Altres òrgans d’organització 

S’estableix com a òrgans d’organització del centre la comissió pedagògica, els 
departaments didàctics, la comissió social, la comissió d’atenció a la diversitat 
(CAD) i la d’equips docents. 
Els altres òrgans unipersonals de coordinació i tutories seran: 

1. coordinació d’equip docents 
2. coordinació de departaments 
3. coordinació d’activitats culturals 
4. coordinació de l’IOC (Institut Obert de Catalunya) 
5. coordinació de riscos laborals 
6. coordinació d’informàtica 
7. coordinació Projecte de lectura a l’aula 
8. coordinació lingüística, intercultural i de cohesió social 
9. coordinació Projectes Internacionals 
10. coordinació pàgina web, moodle 
11. coordinació Pla Català de l’Esport 
12. tutors 

                                                        
 
2 Per més concreció sobre les funcions dels diferent òrgans de govern i coordinació, podeu 
consultar el nostre NOFC (apartat II Estructura Organitzativa de Govern i de Coordinació del 
Centre) o clicar sobre l’enllaç: NOFC. 
 

mailto:http://www.institutperevives.cat/index.php?apartat=84&subject=NOFC
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6. Projectes de Centre o d’innovació pedagògica 

6.1. Projecte Lingüístic (PL) 

El Projecte Lingüístic (PL) s’entén com un procés de reflexió del tractament de les 
diverses llengües que, a nivells diferents, hi ha a l’Institut Pere Vives Vich. El 
Projecte Lingüístic que forma part d’aquest Projecte Educatiu té present tant el 
marc legal com la diagnosi del centre i defineix aquests grans temes: el paper de la 
llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els aspectes 
d’organització i gestió que tenen repercussions lingüístiques.  
Els principis expressats al PL es concreten en la Programació Anual (PGA) 
Tota la comunitat educativa i administrativa se sent implicada en els principis 
presentats al PL. 
En síntesi, el nostre PL es regeix pels principis següents: 

 Els currículums han de garantir el ple domini de les llengües oficials 
catalana i castellana en finalitzar l'ensenyament obligatori, d’acord amb el 
Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l’ensenyament i 
l'avaluació de les llengües. 

 El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament 
i, per tant, és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i 
aprenentatge de l’Institut Pere Vives Vich. La llengua catalana és l’eina de 
cohesió i integració entre totes les persones del centre i és el vehicle 
d’expressió de les diferents activitats acadèmiques. Vetllem perquè la 
llengua catalana no quedi limitada a una llengua exclusivament 
d’aprenentatge. Dinamitzem l’ús del català en tots els àmbits de convivència 
i de comunicació quotidiana. 

 Es prioritza el treball de la llengua oral i escrita en tots els seus registres. 
Per a nosaltres, el paper de la llengua oral és fonamental: cal aprendre a 
parlar, escoltar i exposar i dialogar per aprendre. Un bon domini de 
l’expressió és bàsic per ser ciutadans i ciutadanes que estiguin preparats 
per saber expressar de forma raonada i coherent les seves opinions. 
L’ensenyament de la llengua escrita té com a objectiu aconseguir al final de 
l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents. Per 
aquesta raó, i amb la finalitat d’assolir unes competències excel·lents, tant 
en llengua escrita com en l’oral, el centre aplica diversos projectes 
innovadors com són el de lectura a l’aula i el de la millora de l’escriptura. 

 L’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les 
àrees, el conjunt del claustre n’és conscient i actua en conseqüència. 

 Per formar parlants plurilingües i interculturals cal l’assoliment de la 
competència plena en català, la llengua pròpia de Catalunya, i en castellà 
com a garantia que l’escola proporciona als alumnes la competència que els 
cal per tenir les mateixes oportunitats; també el respecte per la diversitat 
lingüística i el desig d’aprendre altres llengües i d’aprendre de totes les 
llengües i cultures. A més, la diversitat lingüística present a les aules del 
centre i a l’entorn del centre s’aprofita per fer activitats relacionades amb el 



Generalitat de Catalunya  
Departament d’Ensenyament 
Institut Pere Vives Vich 

 
 
 

PEC Pàg. 17 
 

currículum. El centre treballa explícitament la diversitat lingüística i 
l’aprofita clarament per formar parlants plurilingües i interculturals. 

 L’alumnat, en acabar l’etapa, ha de conèixer, com a mínim, una llengua 
estrangera (anglès) per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de 
comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i 
pluricultural.  

 L’aprenentatge de la primera llengua estrangera, l’anglès, comença a 1r curs 
d’ESO, així com la segona llengua estrangera (francès/alemany). D’altra 
banda, donat que el centre participa en el projecte GEP, des de 1r d’ESO, els 
alumnes fan, al llarg de l’ESO, part d’algunes matèries no lingüístiques en 
llengua anglesa. 

 El francès és una de les llengües estrangeres a escollir entre les diferents 
matèries optatives a l’Institut Pere Vives. La cursen alumnes des de 1r 
d'ESO fins a 1r de Batxillerat.  

 L'aprenentatge de l’alemany com a segona llengua estrangera s’inicia a 2n 
d'ESO. Els alumnes que ho demanen poden començar a estudiar alemany 
com a assignatura optativa durant tres quadrimestres: comencen el febrer 
de 2n d'ESO i acaben a finals de 3r d’ESO. 

 A 4t d'ESO, l’alemany es pot reprendre com a optativa tres hores a la 
setmana durant tot el curs.  

 Des del curs 2015-16, al Batxillerat es pot cursar l’alemany com a matèria 
de modalitat.  

 És important assenyalar que els alumnes poden cursar les dues segones 
llengües estrangeres ininterrompudament des de 2n d’ESO fins 1r de 
Batxillerat i que l’Institut Pere Vives aposta, des de 2n d'ESO fins a 
Batxillerat, per l'aprenentatge d'una segona llengua estrangera d’origen 
germànic. 

 Els alumnes de batxillerat poden tenir la no obligatorietat de no assistència 
a les classes d’anglès. Per fer aquest procés s’esperarà a finalitzar el primer 
trimestre i han de complir els següents requisits: Haver obtingut com a 
mínim un 9 de qualificació del 1r trimestre i complir una d’aquestes 
condicions: a) tenir un títol oficial, 1r batx B2 i 2n batx C1,                                                                   
b) un any estudiant a l’estranger, c) tenir  pares natius. Els pares han d’estar 
informats i hauran de signar l’autorització corresponent. Serà el 
departament d’anglès qui decidirà el reconeixement de la no assistència a 
les classes d’anglès. Aquests alumnes no quedaran exclosos de fer tots els 
exàmens, inclòs els dels llibres de lectura i se’ls aplicarà els criteris 
d’avaluació corresponents al seu nivell. 

6.2. Projecte de lectura a l’aula  

LECTURA A L'AULA és un projecte de Centre aprovat pel Claustre de professors i pel 
Consell Escolar el curs 2006/07. És una activitat que ja té una dilatada trajectòria dins 
la dinàmica de l'institut. 
Amb l’objectiu de fomentar el gust per la lectura, totes les aules dels cursos d’ESO 
disposen d’una biblioteca que conté uns 120 títols diferents. Cada alumne dedica mitja 
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hora diària, quatre dies per setmana, a la lectura silenciosa del llibre que lliurement ha 
triat. 
Els beneficis d'augmentar la velocitat lectora i alhora la comprensió s'estenen a tots els 
àmbits. La millora en l’expressió escrita i oral i l'ampliació del vocabulari són objectius 
a assolir en tots els cursos.  
El curs 2016/17, l’activitat de lectura va introduir novetats. La Biblioteca Central 
d’Igualada va iniciar una col·laboració amb l’Institut deixant en préstec uns 125 llibres 
d’aparició recent sobre temàtiques diverses. Aquests llibres es renoven anualment i es 
posen a disposició de tots aquells alumnes que els volen demanar en préstec. La gestió 
corre a càrrec d’alumnes de 3r i 4t d’ESO que, un dia a la setmana a l’hora del pati 
obren el Departament de Llengua Catalana per atendre els lectors interessats. 
 
El curs 2017/18, l’Institut ha ampliat l’oferta lectora incorporant uns 150 
exemplars de Cavall Fort a les aules de 1r i 2n d'ESO i comprant una trentena de 
còmics europeus, americans i manga. Donada la temàtica històrica i/o sociològica 
d’alguns dels còmics, es posen a disposició de tota la comunitat educativa. Maus, 
Persèpolis, Arrugas, Leñadoras, Autobio, Summer Wars, Orange, Al otro lado del 
pupitre són alguns dels títols. Les mateixes alumnes que s’ocupen de gestionar els 
llibres cedits per la Biblioteca s’encarreguen del préstec d’aquests còmics. D'altra 
banda, el professorat del departament d'anglès, durant les seves mitges hores, 
distribueix llibres de lectura en anglès entre els alumnes dels diferents nivells de 
l’ESO amb l'objectiu de fomentar l'ús i el consum habitual d'aquesta llengua 
estrangera. Els exemplars es reparteixen i recullen a l’inici i al final de l'activitat. 

6.3. Projecte de millora de l’escriptura 

L’objectiu d’aquest pla iniciat al curs 2014-2015 és la millora del procés 
d’escriptura dels nostres alumnes com a mitjà per a la millora general de la 
competència bàsica lingüística, tant en català, castellà com en llengües estrangeres. 
Entenem que el progrés en els instruments d’aprenentatge és el camí per a la 
millora dels resultats acadèmics. Aquest objectiu l’hem d’aconseguir consensuant 
unes pautes de treball comunes a tot el centre, implementant-les a l’aula, fent-ne el 
seguiment i millorant-les, quan sigui necessari. 

6.4. Projectes i programes multilingües 

L’Institut Pere Vives és un centre plurilingüe. Les llengües són presents en tots els 
espais del centre, no només a l’aula de llengua, la qual cosa permet de fomentar la 
consciència intercultural. Treballant les llengües de manera coordinada 
incrementem la recepció de continguts i l’accés a la informació curricular bàsica, 
no només en llengua catalana i llengua castellana sinó també en llengües 
estrangeres. 

 El Grup Experimental del Plurilingüisme (GEP) de l’Institut Pere Vives, 
anomenat LOGOS, inicia la seva trajectòria el curs 2014-15. Neix amb 
l’objectiu de fomentar l’ús de l’anglès en matèries altres que les 
lingüístiques. A fi de millorar les habilitats lingüístiques dels alumnes en un 
món intercultural i interconnectat, es considera primordial que els alumnes 
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es familiaritzin ben aviat amb les llengües amb què hauran de treballar en 
un futur. Es pretén anar ampliant l’oferta de matèries en què s’apliqui 
aquest projecte en funció de la disponibilitat del professorat per impartir la 
seva matèria en anglès i/o francès. Indicadors de progrés i temporalització. 
Més informació sobre aquest projecte en els enllaços: Marc per al 
Plurilingüisme, o bé GEP: Grup d'Experimentació del Plurilingüisme. 

 Intercanvis i mobilitat. El centre coordina i lidera accions per potenciar la 
dimensió europea i internacional i promou accions d’intercanvi entre el 
professorat, l’alumnat i els centres dins de projectes europeus i 
internacionals. Habitualment es fa un intercanvi a Holanda amb alumnes  de 
4t ESO i un altre a Suècia, a 1r de batxillerat. Els alumnes que cursen la 
matèria de francès viatgen a França: els de 1r i 2n d’ESO fan una ruta de dos 
dies pel sud de França i els de 3r, 4t d’ESO i 1r de Batxillerat es desplacen 
fins a Carcassonne i Narbonne durant dos dies.  

 
 

6.4. Projecte de diversificació curricular #notaturis 

Aquest projecte de diversificació curricular, com a mesura d’atenció a la diversitat, 
s’adreça a alumnes d’entre 15 i 16 anys amb risc de fracàs escolar en acabar l’etapa 
d’ensenyament obligatori. Compta amb la implicació de l’Ajuntament d’Igualada i 
amb un conveni del Departament d’Ensenyament. 

6.5. Associació Esportiva Escolar (AEE) 

L’AEE s’emmarca dins del Pla Català de l’Esport. Els seus objectius bàsics són el 
foment, l’organització, la coordinació i la pràctica de l’activitat física i esportiva en 
el centre fora de l’horari lectiu, tot potenciant la dimensió educativa i 
socialitzadora de l’esport.  

6.6. Servei Comunitari: Aprenem de tu a tu 

Aquesta acció educativa desenvolupa la competència social i ciutadana i en el 
nostre centre la fan tots els alumnes de 3r d’ESO en horari extraescolar, amb un 
durada mínima de 10 hores i de caràcter interdisciplinari. El nostre projecte es diu 
“Aprenem de tu a tu” i consisteix en unes activitats lúdico-didàctiques que els 
alumnes de 3r d’ ESO realitzen a diferents escoles adscrites de primària del 
municipi. 

6.7. Projecte SonaEscola XL 

En col·laboració amb l’Escola Municipal de Música d’Igualada, aquest projecte 
s’orienta a proporcionar als usuaris una formació musical que els permeti la 
pràctica i el gaudi de la música en qualsevol de les seves vessants. S’aplica des del 
curs 2014-15 i s’ofereix com a matèria optativa en el currículum de 1r d’ESO. 

mailto:http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme?subject=Marc%20per%20al%20plurilingüisme
mailto:http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme?subject=Marc%20per%20al%20plurilingüisme
mailto:http://gepperevives.blogspot.com.es/?subject=GEP%20
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6.8. Reutilització de llibres de text: ecobook 

Com que el material escolar és una despesa important per a les famílies, per 
minimitzar-la hi ha una empresa de reutilització de llibres de text que ofereix 
aquesta possibilitat en col·laboració amb l’AMPA de l’Institut. Aquest sistema, a 
banda de ser més sostenible, fa que les famílies es puguin estalviar fins un 50 % en 
el preu dels llibres. 

6.9. Proves Cangur i foment de les competències matèmatiques i cièntifiques 

Per tal de fomentar les competències matemàtiques i el desenvolupament del 
raonament lògic, el centre participa en diferents iniciatives promogudes per la 
secció de matemàtiques de l’Institut d'Estudis Catalans; individuals, com les proves 
Cangur (des del curs 1995-96, per a tots els nivells) i per equips, com les proves 
Esprint (des del curs 2012-13, per a tots els nivells) i la copa Cangur (del curs 
2014-15, per a alumnes de 2n i 3r d’ESO).  
En paral·lel, s'ofereix als alumnes la possibilitat de participar (amb el mateix 
esperit) en proves telemàtiques individuals que s’organitzen com els concursos 
Olitele, la Marató de problemes, la Contrarellotge... i que poden fer des de 
casa.  També s'ofereix a les famílies la possibilitat de presentar-se a la selecció per 
a sessions que estimulen l’interès per les matemàtiques (normalment alguns 
dissabtes al matí durant el curs a Barcelona o Manresa): Estalmat, 7 de mates, 
Anem a x+ mates, etc. 
  
L'esperit científic es fomenta suggerint als alumnes la participació en programes 
de prestigi que inclouen estades en universitats i institucions de recerca de primer 
nivell com “Joves i ciència” i “Bojos per la ciència” (de la fundació "Catalunya-La 
Pedrera") o els “Campus Científicos” promoguts pel Ministeri d'Educació, Cultura i 
Esports.  
Per a aquells alumnes de 2n de batxillerat que han realitzat un bon treball de 
recerca, el centre els guia perquè els presentin als diferents premis que es 
convoquen i se’ls aconsella si així ho volen. 

6.10. Projecte de recerca de 4t ESO 

El Projecte de Recerca és un treball que tots els alumnes de 4t ESO desenvolupen al 
llarg del curs amb l’objectiu de fomentar principalment les competències 
d’iniciativa i autonomia personal, d’aprendre a aprendre i d’àmbit digital. A 
diferència d’altres treballs de classe, no està centrat en la cerca d’informació a 
documents ja elaborats sinó que gira al voltant d’un treball de camp, en el qual 
l’alumnat ha de generar i/o cercar informació “de primera mà”, o sigui, “no 
tractada” i realitzar un estudi amb les dades obtingudes. 
La responsabilitat de l’organització recau en un professor coordinador i en els 
tutors del grup classe. A partir d’un dossier (material de text) ja elaborat a 
l’Institut, el coordinador fa xerrades periòdiques als alumnes per tal d’anar-los 
orientant tant en la tria del tema com en el desenvolupament del treball. Els tutors 
monitoritzen l’evolució dels treballs del seu grup-classe en els fulls de seguiment 
corresponents, sobretot durant el segon i tercer trimestres. 
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Un cop presentada la memòria del Projecte de Recerca, l’alumne ha d’exposar el 
seu treball davant d’un tribunal compost pel seu tutor (president) i dos vocals 
(generalment professors del grup-classe), utilitzant suport informàtic per a la 
presentació. El tribunal posa la nota final, tant col·lectiva (de cada grup de treball) 
com individual, tenint en compte tres elements: la memòria, el full de seguiment i 
l’exposició oral. 
 

6.11. Projecte Fem Ràdio  

Des del curs 2014-15 l’Institut compta amb aquesta optativa adreçada als alumnes 
de 3r d’ESO  que té com a objectius principals conèixer els mitjans de comunicació, 
aprendre a utilizar les noves tecnologies, els programes d’edició de veu i millorar 
l’expressió escrita i oral dels alumnes. 
Es disposa d’un petit estudi equipat amb un ordinador, una taula de so i quatre 
micròfons. El centre està equipat amb altaveus interiors i exteriors, la qual cosa 
permet l’emissió en directe i gravada d’arxius d’àudio. 
El material gravat a l’estudi es penja al blog de PVRàdio 
http://radioperevives.blogspot.com.es/, així com totes les activitats realitzades. 
Durant el curs 2017-18, com a novetat, s’està dissenyant una aplicació per a mòbils 
Android. 
Al llarg del curs es visita els estudis de Catalunya Ràdio, TV3 i es col·labora amb 
Canal Taronja Anoia en el seu programa Aula Taronja. 

6.12. Projecte hort escolar 

El projecte de l’hort va començar a la dècada dels noranta amb l’objectiu de crear 
una matèria de caire pràctic i manipulatiu dins d’un marc inclusiu. Es treballen 
diverses tècniques agrícoles a través de l’observació diària de les plantes. 
Paral·lelament, el projecte es responsabilitza de tots els espais verds del centre i en 
aquest sentit pretén ser autosuficient per a totes les feines requerides; d’aquí que  
esdevingui un testimoni de primera mà a l’hora sensibilitzar tota la comunitat del 
respecte per a tots els elements dels patis i jardins. 
 

7. Projecció del centre 

7.1. Pàgina web del centre 

El centre té una pàgina web (www.institutperevives.cat) que li permet la 
comunicació amb tota la comunitat educativa. S’hi pot trobar la informació que 
necessita l’alumnat i les seves famílies: documentació, informació sobre els estudis 
que es fan al centre, característiques, sortides, activitats extraescolars, participació 
en projectes, etc. El web s’actualitza constantment.  

7.2. Revista 

El centre té una revista, Argot, que permet la comunicació amb tota la comunitat 
educativa. És un publicació que s’edita en paper i apareix a final de curs. Hi 

http://radioperevives.blogspot.com.es/
mailto:http://www.institutperevives.cat/?subject=pàgina%20web
mailto:http://www.institutperevives.cat/index.php?apartat=80&subject=Revista%20Argot
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participen de manera transversal alumnes i professors. Serveix per treballar els 
gèneres periodístics a tots els nivells i com a eina de cohesió i difusió de les 
activitats del curs a manera d’anuari.  
 

7.3. Exposicions 

El centre organitza exposicions, normalment al vestíbul, que permeten la 
participació de tota la comunitat educativa. Des del 2010 es fa el cicle 
d’exposicions ECS a càrrec d’exalumnes del centre. Els passadissos poden acollir 
exposicions itinerants a càrrec de les diferents entitats del municipi.  

8. Les tecnologies de la informació i de l’aprenentatge  

Es prioritza l’ús de les tecnologia de la informació (TIC) com a recurs en les 
activitats d’aprenentatge dels alumnes, i en les activitats de comunicació i formació 
del professorat i les famílies com a eina habitual per a la gestió, organització i 
planificació del centre.  
S’elaborarà, abans del 2019, un pla TAC per determinar els instruments i les 
aplicacions més adients per al treball a l’aula, així com les estratègies educatives 
prioritàries per a l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit digital que 
han de contribuir que l’alumne, d’una banda, millori els seus aprenentatge i, de 
l’altre, desenvolupi una actitud ètica i responsable. 
Els recursos i activitats d’ensenyament-aprenentatge principals són com segueix: 

 Totes les aules estan digitalitzades. Compten amb una pissarra digital 
interactiva (PDI), un equip de so, un ordinador portàtil i una unitat externa 
de lectura òptica. Aquesta digitalització inclou els espais específics com els 
laboratoris, el taller de tecnologia, l’aula de dibuix i les aules d’educació 
especial. 

 Tenim tres aules d’informàtica amb ordinadors de sobretaula i connexió a 
internet. Una d’aquestes aules comparteix espai amb els equipaments de 
monitorització i gestió de l’estació meteorològica. 

 De 1r a 3r d’ESO, la matèria d’informàtica està incorporada a l’àrea de 
tecnologia, i es distribueix de manera que, en finalitzar aquests cursos, 
l’alumnat hagi adquirit unes competències especialment adreçades a l’àmbit 
de l’ofimàtica. Durant aquesta primera etapa, també s’ofereixen matèries 
optatives d’iniciació a la programació i a la robòtica. 

 A 4t ESO forma part de l’oferta de matèries optatives de modalitat i el seu 
contingut està adreçat al disseny gràfic i les competències en l’àmbit 
multimèdia. 

 A 1r de batxillerat, dins de l’itinerari Científic-Tecnològic, juntament amb la 
matèria de modalitat de Mecànica, es cursa la matèria de Llenguatge de 
Programació enfocada, tant a la programació per a ordinadors com a 
desenvolupar aplicacions per a telefonia mòbil. 

 Es facilita la integració de l’alumnat amb discapacitats físiques i psíquiques 
a través de les TIC per tractar amb major eficàcia la diversitat i els alumnes 
amb necessitat educativa específiques. 
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8.1. Xarxes de comunicació virtuals  

El centre potencia l’existència de xarxes de comunitats virtuals, en les quals 
intervenen tant el professorat (per intercanviar experiències, recursos, formació...) 
com l’alumnat (per treballar aspectes relacionats amb el currículum i l’ús i el 
coneixement de les diverses llengües presents al centre). Destaquem la plataforma 
Agora-Moodle, la intranet del centre com a mitjà de comunicació amb les famílies o 
la pàgina web (www.institutperevives.cat). 

mailto:http://agora.xtec.cat/ies-pere-vives/moodle/?subject=Moodle
mailto:http://www.institutperevives.cat/?subject=pàgina%20web
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9. Participació de la comunitat educativa 

Qüestions generals: 
 D'acord amb l'article 4 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels 

centres educatius, el projecte educatiu contribuirà a impulsar la 
col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació 
entre el centre i l'entorn social.  

 La implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills és 
imprescindible per assolir l'èxit educatiu i contribuir a la millor integració 
escolar i social de l'alumne.  

 L’institut promourà la implicació de les famílies en el procés educatiu dels 
seus fills i la participació en el funcionament del centre, a través de 
l’acollida a les famílies, de la carta de compromís educatiu i de la informació 
relativa al seguiment escolar dels fills i del funcionament del centre.  

 L’Institut també facilitarà la participació de l’Associació de Mares i Pares 
(AMPA) en el projecte educatiu i en el funcionament del centre, afavorint les 
seves activitats i reunions. També els oferirà la possibilitat de difondre la 
seva informació en els taulers d'anuncis del centre i en la pàgina web, i els 
garantirà els contactes necessaris amb la direcció.  

 En aquest sentit, el projecte educatiu del centre impulsarà la participació 
dels alumnes en la gestió del centre, l'associacionisme i el voluntariat, 
donant-los a conèixer aquells projectes associatius d'entitats juvenils que 
estiguin vinculats a l'entorn del centre.  

 Els pares i les mares participaran en la gestió del centre i en la tasca 
educativa mitjançant els seus representants al consell escolar (i les seves 
respectives comissions), l’AMPA i la relació amb el tutor, els professors del 
seu fill i els òrgans unipersonals del centre (membres de l’equip directiu). 

 La participació individual i col·lectiva dels alumnes en la vida del centre es 
concreta a través del consell escolar, els delegats i subdelegats de cada grup 
i el consell de delegats. Independentment d’això, els alumnes poden 
impulsar la creació d’altres possibles associacions. 

9.1. Informació a les famílies  

 Per assolir els objectius educatius previstos, és fonamental garantir el diàleg 
i la participació de les famílies en el procés educatiu de l’alumnat. Per això 
des del centre es fomentaran mecanismes eficaços de difusió i comunicació, 
tant en relació a l’evolució acadèmica dels alumnes com de les activitats 
més generals del centre.  

 En aquest sentit, les vies de comunicació seran, en relació a l’evolució 
acadèmica de l’alumne: reunions de tutors amb les famílies dels alumnes al 
llarg del primer trimestre de classe, els butlletins de notes que 
trimestralment lliuraran els tutors als alumnes, les entrevistes que 
concertaran els tutors amb els pares, la intranet del centre. (A principi de 

mailto:http://www.institutperevives.cat/index.php?apartat=94&subject=carta%20de%20compromís%20educatiu
mailto:http://www.institutperevives.cat/index.php?apartat=106&subject=AMPA
mailto:http://www.institutperevives.cat/index.php?apartat=106&subject=AMPA
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curs la direcció facilitarà el codi d’accés a les famílies de 1r curs d’ESO i 
Batxillerat i a les famílies noves al centre d’altres nivells).  

 En relació a les informacions més generals del centre: la pàgina web de 
l’institut (www.institutperevives.cat), la revista ARGOT, la jornada de 
portes obertes, horaris d’atenció al públic, cartes informatives.  

 El centre té un Pla d’Acollida en què s’especifiquen el criteris generals per a 
l’atenció de les famílies de l’alumnat nouvingut. 
 

10. Indicadors de progrés 

 L’establiment d’indicadors és indissociable a l’avaluació i, per tant, a 
l’anàlisi del centre i a l'establiment de propostes de millora. Referits a 
elements de context, els recursos, processos i resultats seran revisats 
periòdicament.  

 Es fonamenta en els indicadors de progrés que proporcionen informació 
rellevant i ajuda en la presa de decisions: de context (permeten la 
interpretació i la correlació dels altres indicadors), de recursos (mesuren 
l’eficiència en l'ús i la gestió), de processos (mesuren l’eficàcia i l’eficiència 
en relació amb els resultats) i de resultats (mesuren el grau d'assoliment 
dels objectius del centre i el comparen amb els estàndards).  

 El centre potenciarà l'avaluació, tant interna com externa, a través de 
diferents eines i canals d'anàlisi: 

 sistema d'indicadors (SIC), tant anuals com evolutius, de què disposa 
el centre i que avalua amb la inspecció educativa;  

 indicadors a partir de proves externes (competències bàsiques de 4t 
d'ESO, PAU, mencions, premis extraordinaris);  

 indicadors a partir de la Programació Anual, alineada amb el Projecte 
de Direcció i el Projecte Educatiu de Centre; 

 indicadors  a partir d'enquestes de satisfacció, si escau. 
 Es potenciarà i possibilitarà la participació dels diferents estaments de la 

comunitat educativa en el procés d’establiment d’indicadors i d’avaluació, 
establint i programant espais i temps per a agilitzar i fer efectiva aquesta 
participació. 

 

11. Avaluació del PEC i retiment de comptes 

La responsabilitat del projecte global i de cadascun dels objectius recau en la figura 
del director. De tota manera, aquest és un projecte d’equip que implica tothom, i 
cadascun dels membres, en especial l’equip directiu i el claustre de professors, n’és 
responsable.  
Com en totes les avaluacions, cal partir d’uns indicadors que donin la informació 
del grau d’assoliment dels nostres objectius, tant a nivell qualitatiu com 
quantitatiu, i de quan i amb quina freqüència es revisaran les nostres 
responsabilitats. 

mailto:http://www.institutperevives.cat/index.php?subject=Pàgina%20web%20del%20centre
mailto:http://www.institutperevives.cat/index.php?apartat=94&subject=Pla%20d'acollida
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Cada membre de l’equip directiu elaborarà una estratègia de seguiment dels 
objectius dels quals és responsable, especificant  com registrarà l’evolució de les 
activitats, si s’estan realitzant en el temps previst i amb la participació dels 
membres implicats, i analitzarà la conveniència o no de modificar-ne les 
estratègies o la temporització per adequar-les a les desviacions produïdes.  
Cada curs es faran un mínim de tres reunions, dins l’espai de reunions de junta 
directiva, per posar en comú aquest seguiment:  

 a principi de curs, per introduir els canvis que es derivin de variacions de 
plantilla, de la normativa d’inici de curs o d’altres situacions imprevistes 
que s’hagin pogut donar; 

 al mes de gener/febrer, quan ja es podrà valorar si la posada en pràctica de 
les activitats i el seu desenvolupament segueix la línia fixada, i preveure 
possibles canvis després d’analitzar-ne el motius; 

 a finals de juny, per valorar  els objectius de curs i poder preveure els 
possibles canvis organitzatius i metodològics que calgui. 

Amb aquestes reunions, la direcció podrà avaluar el compliment de les activitats i 
el nivell de responsabilitat dels membres de l’equip directiu.  
En la Programació General Anual (PGA) es concretarà en quin moment del curs es 
portaran a terme les accions. Es tracta de fer el que s’està fent però amb una clara 
idea de millora. També és important afegir que la seva aplicació està determinada, 
en gran mesura, pels canvis legislatius, reformes educatives, directrius del 
Departament d’Ensenyament,  o pels recursos humans i econòmics disponibles. 
Qualsevol modificació serà incorporada en la PGA de cada curs escolar. S’hi 
inclouran totes aquelles estratègies i activitats que el projecte contempli i s’hagin 
considerat oportunes de fer.  Per tant, seran conegudes pel Claustre i pel Consell 
Escolar. Al final de cada curs acadèmic, caldrà incloure a la memòria les 
valoracions de cadascuna de les activitats i el nivell d’assoliment dels objectius, per 
presentar-les al claustre i consell escolar.  
 
                                                        
 
1 D’acord amb aquestes directrius, hem d’assenyalar que el PEC ha de recollir els 
principis rectors definits a l’article 2 i a l’article 93.2 de la Llei 12/2009 del 10 de 
juliol, d’Educació. Per aquest motiu passem a descriure’ls: 
El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut, 
es regeix pels principis generals següents: 

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, 
l’Estatut i la resta de legislació vigent.  

b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat 
democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el 
respecte i la igualtat.  

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la 
integració de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de 
tots els centres sostinguts amb fons públics.  

d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de 
centres, la llibertat d’elecció entre centres públics o centres altres 
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que els creats pels poders públics, la llibertat de càtedra del 
professorat i la llibertat de consciència dels alumnes.  

e) El pluralisme.  
f) La inclusió escolar i la cohesió social.  
g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les 

competències bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context 
d’equitat.  

h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes 
al país, i el respecte a la convivència.  

i) El respecte i el coneixement del propi cos.  
j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.  
k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i 

responsable dels recursos naturals i del paisatge.  
l) El foment de l’emprenedoria.  
m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i 

homes.  
n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.  
o) L’educació al llarg de la vida.  
p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la 

formació religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.  
q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.  

El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents: 
a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, 

emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple 
desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base 
científica, que ha d’ésser laic, d’acord amb l’Estatut, en els centres 
públics i en els centres privats en què ho determini llur caràcter propi. 

b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon 
aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció 
personal. 

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. 
i) La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota mena 

d’informació, sigui quin sigui el mitjà de comunicació 
El sistema educatiu es regeix pels principis organitzatius següents: 

a) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada. 
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b) La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants 
de la societat. 

c) L’autonomia de cada centre. 
d) La participació de la comunitat educativa. 
e) La promoció del reconeixement social i professional del professorat. 
f) El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport 

per a fer-lo possible. 
g) La programació de les necessitats educatives territorialment i 

socialment equilibrada que emmarca tots els centres sostinguts amb 
fons públics. 

h) La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb els 
ajuntaments i altres administracions públiques. 

 
Per a la seva realització ens hem basat en el marc normatiu següent: 

 Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo: Capítulo III: Educación 
Secundaria Obligatoria, y Capítulo IV: Bachillerato. 

 Llei d’educació de Catalunya (Llei 12/ 2009 del 10 de juliol de 2009, 
d’educació, DOGC. 5422)  

 Decret d’Autonomia de centres. (Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia 
dels centres educatius, DOGC. 5686). 

 Decret de Directors (Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels 
centres docents educatius públics i del personal directiu professional del 
centre, DOGC. 5753)  

 Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria 

 Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments del batxillerat. 

 Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el 
procediment, els documents i requisits formals del procés d’avaluació a 
l’ESO. i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a 
les particularitats del batxillerat a distància 

 El Decret 279/2006, de 4 de juliol, de drets i deures de l'alumnat i regulació 
de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, té 
per objecte la regulació dels drets i deures de l'alumnat, de les normes de 
convivència, de la mediació com a procés educatiu de gestió de conflictes i 
del règim disciplinari en els centres educatius no universitaris de Catalunya. 

 RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix 
l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres 
educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre. 

 


