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1. INTRODUCCIÓ
El curs 2018-2019 vam celebrar de forma oficial els 50 anys del centre. Un institut que ha marcat, d’una
manera o altra, les vides de moltes persones. El resultat de tot plegat és allò que en diem ‘ADN Gili’,
perquè som, un dels referents educatius de la ciutat, un institut degà que ha format moltes generacions
de lleidatans i lleidatanes.
I ho ha intentat fer sempre amb unes senyes d’identitat molt clares: la innovació, la qualitat, la humanitat
i el tracte personalitzat.
Fent una mica d’història... ara fa 50 anys, el 17 d’octubre de 1968, l’Institut va començar a caminar com
una secció femenina de l’Institut Màrius Torres, amb 4 professors i 9 grups d’alumnes. A partir d’aquí
va passar per diferents vicissituds i formats. Fins a l’actualitat que tenim uns 620 alumnes i som gairebé
una seixantena de professors/es.
El nom d’Institut Samuel Gili i Gaya es va adoptar per decisió de claustre de professorat el 1976, que va
ser l’any que ell va morir. I en certa manera sempre reiterem, amb orgull, que més enllà de dur el seu
nom, a l’institut som hereus de la seva manera de fer amb l’alumnat.
Intel·ligent, excel·lent divulgador i gran pedagog, però per sobre de tot, algú que sentia un amor
incondicional per l’ensenyança. Aquest era Samuel Gili i Gaya. I el seu llegat, especialment, la seva
passió per formar, descobrir i educar, han estat elements que han marcat el nostre camí durant aquest
mig segle i que han fet del nostre estimat ‘Gili’ un centre diferent i quasi únic
És evident que no volem perdre de vista la història que ens contempla, però tampoc no podem oblidar
la nostra obligació de mirar cap al present i, sobretot, cap al futur, ni el nostre compromís ferm de fer
millor aquest futur mitjançant les eines que tenim al nostre abast: la formació dels nostres alumnes
com a ciutadans responsables, crítics, socialment compromesos i creatius.
Fer un futur millor significa saber adaptar-se als nous temps, més encara en una època de canvis
constants en el món en general i en el sistema educatiu en particular. En el nostre cas, aquesta
adaptació als nous temps passa per la renovació constant de les metodologies d’ensenyament, amb una
aposta clara per la innovació.
Creiem en els talents individuals i volem potenciar-los a través del desvetllament de la curiositat i
l’autoconeixement. Creiem en els nostres alumnes, que són únics i irrepetibles, cadascun d’ells amb
unes necessitats diferents i als quals hem de donar respostes diferents. Ho crèiem fa cinquanta anys i
ho seguim creient avui, i segur que ho seguirem creient en el futur.
Cinquanta anys no es fan cada dia. De fet, per a molts lleidatans, el Gili ja és un institut que, per dir-ho
d’alguna manera, ‘sempre ha estat allí’.
Ara, coincidint amb aquests cinquanta anys, és una bona oportunitat per trencar tòpics i donar-nos a
conèixer a la ciutat que ens acull, i fer-ho com el que som: un centre amb molta trajectòria al darrere,
però que es renova constantment; un centre amb un professorat que es forma de manera continuada
per estar a l’avantguarda de l’educació i dels canvis constants a què està sotmesa la nostra societat.
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Un centre on tradició i modernitat formen un binomi perfecte, i no una simple frase buida.
En definitiva, un ‘insti’ amb ADN propi, amb molta vida viscuda i molta per viure, que homenatja
permanentment la figura i les virtuts de qui li dona nom.

OBERT A LA INNOVACIÓ

CERCA L’EXCEL·LÈNCIA

RESPECTUÓS AMB LA

PRESERVA L’EQUITAT

PLURALITAT
AMB CULTURA AVALUATIVA

RET COMPTES

EQUIP DE DIRECCIÓ RESPONSABLE

DEDIACIÓ I PROFESSIONALITAT DOCENT

FOMENTA LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

COMPROMÈS AMB LA CIUTAT

QUALITAT PEDAGÒGICA

CENTRE INCLUSIU I LAIC

COMPROMÈS AMB LA NATURA
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2. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL
2.1. Missió, Visió i Valors

MISSIÓ
L’INS Samuel Gili i Gaya és un centre públic d’educació secundària de Lleida que té per missió educar i
formar joves a partir dels 12 anys, de manera que esdevinguin ciutadans responsables, solidaris,
respectuosos amb l’altre i l’entorn i competents en les habilitats socials i personals que, d’una banda, els
permetin incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica i, d’altra, integrar-se en un procés de
formació al llarg de tota la vida.
Amb aquest fi:
 Es valora el pluralisme ideològic basat en el respecte a un mateix, als altres, atesa la intrínseca dignitat
de la persona, les seves idees polítiques i religioses
 S’afavoreix la percepció i el coneixement d’entorn en tant que constitueix l’àmbit més immediat de
determinació, integració i obertura a la realitat
 Es potencien els valors de la solidaritat i respecte a la diversitat ètnica, cultural, ideològica i religiosa
 Es vetlla pel coneixement i ús acurat del català, castellà i llengües estrangeres com a llengües
vehiculars de l’ensenyament, garantint la competència lingüística de l’alumnat en una societat global
 S’educa per a la no discriminació per raó de sexe o cultura; fomentem la capacitat crítica – l’anàlisi
acurada, l’exigència de fonamentació i valoració seriosa -, basada en un raonament lliure i responsable
 Es presta especial atenció a aquells coneixements que permetin un accés més fàcil al món professional,
a la cultura i al saber en general
 Es potencia la participació responsable i constructiva de tots els membres de la comunitat educativa, a
través dels òrgans de participació, en la gestió institucional i s’impulsa la participació del professorat en
projectes d’innovació pedagògica;
 S’encamina l’acció tutorial cap al creixement de l’alumne com a persona, única justificació de qualsevol
adquisició de coneixements
 L’institut té com a propòsit contribuir en la formació total de la persona –acadèmica i humana,
contemplant la diversitat de l’alumnat, tenint presents les diferents capacitats i destreses

“LABOR OMNIA VINCIT”
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VISIÓ
L’INS Samuel Gili i Gaya vol esdevenir un referent en la formació dels nois i noies del municipi i vol
proporcionar al professorat un entorn de treball participatiu i motivador que faciliti la seva implicació en el
projecte educatiu i la gestió de centre.

Es per això que volem:
 Afavorir una línia metodològica basada en el diàleg constructiu, l’anàlisi de necessitats de l’alumnat i el
treball en equip del professorat i les famílies
 Que el procés d’aplicació sigui fruit de tota la comunitat educativa i en especial de tot el professorat.
 Que el professorat s’adapti a l’estructura organitzativa, en un entorn laboral òptim i participant
activament en el projectes educatiu i la gestió del centre.
 Que la relació entre els membres de la comunitat educativa es fonamenti en el respecte i la cordialitat.
 Que la relació entre l’alumnat es basi en el respecte i l’amistat, de manera que l’alumnat de cursos
superiors siguin un model positiu per als més joves.
 Aprofundir i definir nous sistemes de gestió que millorin la tasca docent, l’administrativa i facilitin la
relació família-institut.
 Enfortir les estratègies d’aprenentatge bàsiques que permetin al nostre alumnat progressar en la seva
formació acadèmica i facilitar la seva futura inserció laboral i social.
 Transmetre als membres de la comunitat educativa estratègies que els permetin afrontar els conflictes
i resoldre’ls mitjançant el diàleg
 Fomentar el gust per aprendre en un entorn agradable, net i endreçat, on el dinamisme propi del jovent,
no pertorbi el clima de treball necessari per a l’estudi.
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VALORS

L’educació que oferim es recolza en un ferm compromís en tots els valors democràtics, valors de
llibertat, respecte i solidaritat:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El pluralisme ideològic
La coeducació
El respecte com a principi per a la convivència
El català com a llengua de referència en tots els àmbit de la vida escolar.
Una educació integral que cobreix els diferents aspectes que conformen la personalitat de l’alumnat.
Innovació i adaptació a la realitat líquida i canviant potenciant la interdisciplinarietat.
Una línia metodològica basada en el consens de l’equip educatiu.
Estímul de la curiositat i de la creativitat.
Compromís, rigor i exigència.
La participació positiva i responsable en la gestió institucional.
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2.2.

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTEXT ESCOLAR

SITUACIÓ DEL CENTRE
L’institut Samuel Gili i Gaya és un centre docent públic de Lleida construït l’any 1968 i que es troba
ubicat en el que s’anomena “El Camp Escolar” compartint zona esportiva i d’esbarjo amb altres
dos centres de secundària. Acull alumnes de tota la ciutat atès que una especial concentració dels
alumnes provenen de les escoles adscrites i alumnat que cursen grau professional de música ja
que tenen preferència de matrícula.
NIVELLS EDUCATIUS QUE ACULL
Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) (amb 3 o 4 línies educatives a cada nivell)
Batxillerats en les modalitats: (amb 3,5 o 4 línies a cada nivell)
Ciències de la Salut i Tecnològic
Social i Humanístic
Arts escèniques, música i dansa
Batxibac-Baccalaureat (doble titulació batxillerat català i francès)

TIPOLOGIA DE CENTRE
-

A més de la plantilla d’entre 55-60 docents, també disposem de dues administratives i dues
conserges

-

Les despeses del centre són a càrrec del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
amb algunes aportacions de diferents organismes, bàsicament AMPA i famílies.

-

Actualment podem oferir com a suport educatiu una aula oberta per alumnat de 3r i 4t d’ESO i aula
d’acollida.

-

Comptem amb aproximadament unes 24 aules ordinàries per assignar-hi grups-classe i si la
organització ho permet: aula de música i aula de plàstica de l’ESO. Una aula de dibuix tècnic de
batxillerat, un taller de tecnologia d’ESO, una aula de robòtica, una aula d’arts escèniques, un
laboratori de biologia i geologia, un laboratori de física i química, un laboratori de matemàtiques, un
pavelló-gimnàs, una sala d’actes (amb aforament d’unes 100 persones)

-

Disposem de pàrquing per a patinets i bicicletes

NECESSITATS EDUCATIVES DE L’ALUMNAT
El nostre centre d'acord amb el marc normatiu regulador del sistema educatiu garanteix la resposta a les
necessitats de tot alumnat, en un context social de diversitat entès com a riquesa que beneficia tot
l'alumnat. Tant l'alumnat NESE, NEE, amb trastorns d'aprenentatge o amb altes capacitats son atesos amb
les seves individualitats dins el nostre àmbit educatiu tenint sempre presents les metodologies inclusives
i el disseny universal de l'aprenentatge, per tal de vetllar per un bon acompanyament.
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2.3.

PRINCIPIS RECTORS

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 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.
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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 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.
i)

La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà de
transmissió.

El sistema educatiu es regeix 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
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 corresponsabilitat amb els ajuntaments i altres administracions
públiques.
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2.4. TRETS IDENTITARIS

Formem persones

L’art com a forma
d’expressió

Fomentem la
creativitat de l’alumnat

Acompanyem
l’alumnat
en
el
desenvolupament del seu projecte
vital, fomentant i reforçant la seva
competència
emocional,
perquè
siguin
ciutadans
responsables,
autònoms i socialment compromesos.

Fomentem l’art com a forma
d’expressió propi d’un centre on es
treballa la música i l’expressió
artística i això serveix com a eix
vertebrador d’interconnexió per a la
resta de matèries.

Desvetllem la sensibilitat i creativitat
perquè els nostres alumnes puguin
expressar la percepció del món que
ens envolta, a través de l’observació,
l’experimentació i la concreció de
realitats diverses a través del seu
treball.

Tu ets el protagonista

Projectes per créixer

La natura, el nostre motor

A través dels projectes de centre
posem en marxa diferents tipus de
metodologies i aprenentatges, en els
quals l’alumne experimenta, creix i
assoleix continguts a través de vies
alternatives i atractives, que el fan
més autònom i, al mateix temps, més
empàtic amb el seu entorn. Amb els
projectes treballem de manera
transversal diferents continguts i
valors, que no fan més que enriquir
l’aprenentatge,
tant
vital
com
acadèmic.
Adaptem
espais,
fragmentem i donem diversos punts
de vista sobre una realitat, perquè
l’alumne investigui, se sorprengui,
descobreixi i s’impliqui activament en
la seva formació. La interacció amb
els companys i la necessària
col·laboració entre ells fomenta el
diàleg, l’esperit crític, la cohesió i la
presa de decisions per assolir els
objectius.

Vivim la natura d’aprop i gaudim de
paisatges espectaculars.
Motivem i fomentem moltes activitats
pel medi natural. Caminem per
boscos i muntanyes visitem parcs
naturals i recorrem camins de les
nostres contrades.
Aquestes activitats són aptes per a
tots els nostres alumnes, així
esperonem l’esperit de l’esforç i la
superació i, a la vegada, vetllem per la
bona salut.
Aprofitem l’aire lliure per cohesionar
grups, fomentar la interactuació i
l’amistat. Així descobrim el plaer del
senderisme cultural i gaudim de la
natura durant tot l’any.
Som sensibles amb el medi ambient,
amb la seva conservació i en fer-ne
un ús lúdic i responsable, ja que com
a centre compromès és un dels pilars
de la nostra filosofia.

Cada alumne/a és únic i irrepetible,
per aquesta raó posem al seu abast
les eines necessàries perquè pugui
desenvolupar la seva personalitat i
les seves habilitats. Volem que els
nostres alumnes estiguin preparats
per emprendre un aprenentatge
flexible i individualitzat, per tal que
siguin conscients de les pròpies
capacitats
i
talents
i,
així,
desenvolupar-los al màxim, a través
del treball individual i cooperatiu,
esdevenint, així, agents actius del seu
propi aprenentatge, acostumats a
compartir i cooperar amb els altres
per tal d’aconseguir els objectius
presents i futurs. Garantim la
continuïtat en la mirada educativa
entre l’educació primària i la
secundària
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Impulsem la curiositat
i la recerca
La curiositat no té límits, ens obre
portes i fa que descobrim nous
reptes. Impulsem projectes nascuts
de la curiositat i de la passió per
aprendre i on l’alumne n’és l’eix
central però també fomentem una
voluntat de recerca amb el propòsit
de contribuir a comprendre el nostre
entorn de manera creativa, crítica i
transformadora.

Comunicc@’t
Utilitzem l’ordinador amb normalitat
com una eina i un recurs més
d’aprenentatge, ens obrim al món
mitjançant les noves tecnologies i les
xarxes
socials,
aprenent
a
autoregular-nos i fer-ne un ús
didàctic i responsable

Despertem els talents
Creiem en els talents individuals de
cada alumne i, per aquesta raó,
entenem el procés educatiu i
d’aprenentatge, com un camí inicial en
què cadascú pugui descobrir i
desenvolupar els seus punts forts i
les diverses dreceres que pot
prendre per assolir els seus
objectius. La nostra diversitat
estratègica facilita que puguem
despertar-los i potenciar-los, fent
que cada noi i noia trobi el seu lloc i
desenvolupi les seves habilitats
sense posar-se cap sostre

Tractament integrat de
les llengües
Disposem de gran disponibilitat per
cursar el Francès com a segona
llengua
estrangera,
oferint
la
continuïtat al Batxillerat amb el
BatxiBac que és la doble titulació del
batxillerat francès i català.
A la vegada fomentem els intercanvis
d’anglès a Holanda (1r de batxillerat) i
viatge a França (3rESO i 1r batxillerat).
També treballem l’anglès en altres
matèries com biologia, física i
química, matemàtiques, socials....

Llibres per ser lliures
La lectura i la comprensió lectora
esdevenen un eix vertebrador dels
aprenentatges, perquè afavoreixen la
formació integral dels nois i de les
noies. Un noi/a que llegeix és un/a
noi/a savi/a que sap comprendre i
descodificar qualsevol missatge,
esdevenint així una persona crítica,
amb criteri propi i amb amplitud de
mires enfront el món i els altres.
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3. OBJECTIUS DE CENTRE
3.1.

ADN GILI. PRIORITATS EDUCATIVES
METODOLOGIES ---- PROJECTES
STIL (1r ESO socials i llengües integrades)
STEAM (2n ESO, ciències, tecno, mates i arts)
TRANSVERSAL i/o D’ÀMBIT (a tota l’eso)

GILI LECTOR

MEDIACIÓ resolució de
conflictes entre iguals
mitjançant el diàleg

#FIRA PROJECTA’T

APS fomentant la connexió
de l’alumne amb l’entorn

COMMUNICATE (anglès)
Física i química
Biologia i geologia
Matemàtiques

Socials

MULTILINGÜE (TIL)
ÀMBIT CATALÀ-CASTELLÀ
ANGLÈS- desdoblaments i
FRANCÉS -- BATXIBAC

CENTRE D’ESTUDIS
MUSICALS
JOG- orquestra internivells en
valors i Combos de pop-rock

MATHSLAB

VINCLES AMB LA NATURA
Sortides i projectes vinculades a l’entorn
que ens envolta

BATXILLERAT D’ARTS ESCÈNIQUES
MÚSICA I DANSA

MOU PEÇA A L’INSTITUT

RECERCA DE L’EXCEL·LÈNCIA i L’EQUITAT EDUCATIVA
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3.2.

I.

LÍNIES DE TREBALL ESPECÍFIQUES I ACTUACIONS

(annex 2)

ACOMPANYAMENT DELS ALUMNES I DE LES FAMÍLIES PER DONAR UNA
FORMACIÓ INTEGRAL.

acció tutorial

consell de
delegats
(alumnat)

TRACTE PERSONALITZAT I PROPER
continuïtat mirada
educativa
primària-secundària

eina de comunicació
de centre

mediació entre iguals

cotutories

aprenentatge i servei
II.

EQUILIBRAR LES MÚLTIPLES PEDAGOGIES DEL NOSTRE SISTEMA EDUCATIU.

METODOLOGIA BASADA EN UN ABORDATGE INTERDISCIPLINARI DELS
CONTINGUTS
CO-RÚBRICS
AUTOAVALUACIÓ I
COAVALUACIÓ

Projectes d’educació inclusiva

GILI LECTOR.
20 minuts diaris de lectura

TREBALL EMOCIONAL

#FIRAPROJECTA’T

CONEIXEMENT,
VALORACIÓ i
AUTOESTIMA de
l’ALUMNAT

VALORS: constància, participació i
esforç

VINCLE AMB LA NATURA
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III.

CENTRE MULTILINGÜE

ANGLÈS: INTERCANVI, PREPARACIÓ EXAMENS B1 I B2
FRANCÈS: BATXIBAC, INTERCANVI, PREPARACIÓ DELF
PROJECTE COMMUNICATE:
matèries en anglès

TREBALLS DE SÍNTESI EN
ANGLÈS (1r i 2n d’ESO)

INTERCANVI ANGLÈS a HOLANDA

Certificacions DELF francès
(A2, B1, B2)

Sortida lingüística al REGNE UNIT 3r ESO

Pla Experimental llengües estrangeres (B1 a l’EOI)
IV.

FRANCÈS com a
primera llengua
estrangera al
BATXIBAC

Viatge a FRANÇA

BONS RESULTATS EN LES PROVES EXTERNES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE 4t D’ESO I PROVES ACCÈS A LA UNIVERSITAT
REFORÇOS EN MATÈRIES
INSTRUMENTALS (1r i 2n d’ESO)

DESDOBLAMENT
(tallers i laboratoris)
matèries àmbit científic

DESDOBLAMENT a ANGLÈS

AULA OBERTA (3r i 4t d’ESO

SETMANA només d’exàmens al
BATXILLERAT

PROMOCIÓ DE L’ESTUDI I
LA CONSTÀNCIA

COORDINACIÓ CENTRES DE
REFERÈNCIA ESTUDIS MUSICALS
AMPLIACIÓ DE MATÈRIES:
concursos i olimpíades
GIMCANA MATEMÀTICA
MATHSLAB
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V.

ALTRES ACTUACIONS QUE CONSIDEREM IMPORTANTS PER L’ASSOLIMENT DE
LES CB

BONES DINÀMIQUES PEL BON ASSOLIMENT DE LES CB

DICTAT PLURILINGÜE DE LA UDL

PREMIS LITERARIS

CONCURS DE RELATS COCA-COLA

ORDINADOR PORTÀTIL A L’AULA
(centre TAC)

PROJECTE MOU PEÇA A L’INSTITUT
(ESCACS)

ROBÒTICA

PROJECTES SOLIDARIS

Tots aquests plantejaments conformen L’ÀNIMA DEL GILI, i PRIORITZEN ACTUACIONS I ESTABLEIXEN
INDICADORS per tal de mesurar el grau d’acompliment de les estratègies establertes i mantenir i/o millorar
els resultats educatius i la cohesió social a l’Institut Samuel Gili i Gaya.
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3.3.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DE CENTRE
OBJECTIU 1

MANTENIR I MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS

IMPLEMENTACIÓ DE
NOUS ENFOCAMENTS
METODOLÒGICS A
L'ESO

IMPULS D'UN
APRENENTATGE
SIGNIFICATIU DE LES
TAC COM A RECURS
METODOLÒGIC

IMPULS DE
L'AVALUACIÓ COM A
INSTRUMENT
NATURAL
D'APRENENTATGE

CONSOLIDACIÓ DEL
TRACTAMENT DEL
PLURILINGÜÍSME I LA
INTERCULTURALITAT
AL GILI

OBJECTIU 2

PROMOURE LA MILLORA CONTINUA
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OBJECTIU 3

MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL
CONSOLIDACIÓ
DEL PLA DE
MILLORA DE
L'ACCIÓ TUTORIAL
I ORIENTACIÓ
EDUCATIVA

COORDINACIÓ
ÀMBITS PER UNA
BONA APLICACIÓ
DE LES
COMPETÈNCIES

PARTICIPACIÓ EN
PROJECTES
D'INNOVACIÓ

FOMENT DE LA
MÚSICA COM A
VINCLE D'UNIÓ
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3.4. Els “PROJECTES GILI”

EMOCIONA’T
Projecte pensat per dotar a l’alumnat d’estratègies i recursos personals per tal que siguin capaços de
reconèixer les seves pròpies emocions. Despertar l’interès dels joves mitjançant la motivació, l’entrenament
de les seves habilitats, fent conscient allò inconscient.

Què és?
●

Millorar i potenciar la intel·ligència emocional de l’alumnat

●

Desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions (autoestima, capacitat de frustració,

capacitat d’esforç, autocontrol emocional…)
●

Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives (estrès, ansietat, …)

●

Desenvolupar l’habilitat per generar emocions positives (empatia, valentia, creativitat, treball en

equip, …)
●

Potenciar les competències emocionals per trobar el benestar, per ser feliç.

Com ho fem?
●

Reconeixement de les emocions, entrenant les habilitats i rescatant els valors a través de la

realització de diversos tallers.
●

Ho treballem des de la tutoria i de forma transversal en les diferents matèries. Utilitzem l’agenda

emocional.
●

Mitjançant els treballs de síntesi

●

Amb la col·laboració dels tècnics de les empreses: Tàctica 360º i Fundació “La Granja” de Santa

Maria de Palautordera.
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# PROJECTA’T
Projecte d’educació inclusiva per potenciar, ordenar i estructurar idees per tal de gaudir de l’aprenentatge.
Estimular la creativitat i l’art com a formes de pensament.

Què és? El Món ha canviat molt i actualment tenim alumnat amb bones idees, molt estimulats i amb molta
informació, així doncs, pretenem estructurar idees per tal que es motivin, les relacionin i es qüestionin per
arribar al Goig Intel·lectual.

Què fem? És un projecte que realitza l’alumnat de tots els cursos de l’ESO. Es comença plantejant-los
una inquietud intel·lectual en un context d’aprenentatge; el curs 2015-16 va estar en un context artístic a la
Sala d’exposicions de la Fundació Sorigué amb l’exposició de l’artista Chiharu Shiota; el curs 2016-2017 va
estar en un context proper al nostre centre, el Turó de Gardeny (Castell de Templers i Parc Científic i
Tecnològic) i el curs 2017-2018 SMARTGILI, un projecte innovador que pretén connectar-nos molt més
tots els que formem part del Gili. El curs 2018-19 van realitzar el projecte ONADES DE CANVI i el curs
2019-20 ELS NOSTRES REFERENTS. El curs 2020-21 hem iniciat el projecte ESPAIA’T 360 que ens ha
permès Lleidatanejar: a 1r d’ESO el #NATURA’T al parc de La Mitjana; a 3r d’ESO al Museu Roda-roda; a
4t d’ESO al Museu Morera; Són projectes per vincular aprenentatges en el context proper. A 2n d’ESO
s’ha iniciat el projecte “La Seu Vella oculta: itineraris per descobrir”
Pretenem que l’alumnat...
●

S’autogestioni, faci les coses per ell mateix

●

Posi ordre a les seves idees i conceptes mitjançant la pluja d’idees

●

Treballi cooperativament

●

Gestioni el silenci, donant temps per pensar, relacionar i reflexionar

●

Expressi opinions fonamentades amb el coneixement

●

Es plantegi preguntes mostrant interès

●

Prengui decisions, decidint el que s’ha d’aprendre i fent consciència del seu procés d’aprenentatge.
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COMMUNICATE

Des de fa uns cursos el nostre centre desenvolupa un programa d’impuls al plurilingüisme a partir de les
següents matèries de l’ESO:
Biologia i Geologia

Matemàtiques

Física i Química

Tecnologia

Ciències Socials

Què és?
El programa s’emmarca entre les diferents actuacions del Departament per assolir els objectius d’Europa
per a la competitivitat europea i s’alinea amb els compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüisme
dels sistema educatiu a Catalunya.
1. Impartim diferents activitats, pràctiques de laboratori,... de matèries, estratègicament seleccionades,
en llengua anglesa.
2. Millorem la comprensió oral i l’expressió escrita en llengua anglesa tot ampliant amb vocabulari
específic d’aquestes matèries.
3. Ajudem el nostre alumnat a desinhibir-se en l’ús de la llengua anglesa.
4. Potenciem la competència plurilingüe i intercultural.
5. Oferim a tot l’alumnat la possibilitat de presentar-se als exàmens que organitza la Universitat de
Cambridge (PET, FCE) anualment al nostre centre.
6. Participem en un programa experimental en llengua anglesa perquè l’alumnat pugui presentar-se al
nivell B1 de l’EOI.

En aquest projecte emprem de manera sistemàtica diferents metodologies per a aconseguir els nostres
objectius:
●

Treballs cooperatius i en equip

●

Recerca d’informació

●

Activitats concretes i complementàries (pràctiques de laboratori)

●

Exposicions orals, Vocabulari específic

●

Treball de síntesi en anglès (3 dies d’immersió en llengua anglesa) a 1r i a 2n d’ESO
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LA SEU VELLA OCULTA: ITINERARIS PER DESCOBRIR
L’INS Samuel Gili i Gaya es proposa implementar l’aprenentatge 360º: l’alumne aprèn arreu i sempre, és dir,
en tots els moments i espais de la seva vida. I és en aquest sentit que escollim la Seu Vella com un espai de
proximitat i d’una rellevància històrica i singular en l’entorn. L’ensenyament traspassa les fronteres de la
institució escola

Què és?
Tres eixos fonamenten el plantejament del nostre projecte, La Seu Vella oculta: itineraris per descobrir:
 Que els alumnes tinguin veu, és a dir, escoltar-los plenament.
 Que tinguin voluntat d’intervenció i participació (és a dir, actitud proactiva)
 Que tinguin eines i capacitats de transformació (és a dir, dotar-los d’aquests instruments per esdevenir
motors de possibles canvis)

Què fem?
Els alumnes de 2n d’ESO surten del centre per ocupar aquest espai d’aprenentatge de la ciutat, patrimoni
històric i cultural, durant uns dies en els quals la Seu Vella de Lleida esdevindrà la seva aula. Es tracta de
posar en valor l’oferta existent en el propi territori.
Veiem en aquest espai un agent educador i volem que l’alumnat de 2n d’ESO reconegui en aquest lloc
emblemàtic una aula oberta, flexible i personalitzable (aprenentatge local i connectat). És un indret on
podrà experimentar, descobrir..., on és possible connectar els interessos personals i l’aprenentatge.
Per la qual cosa, l’Institut Samuel Gili i Gaya participa al projecte d’innovació educativa Apadrinem el nostre
territori.
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MÚSICS DEL GILI
La música és un dels principals eixos del nostre centre i està present en el dia a dia del nostre institut.

Què fem?
No és estrany entrar per la porta i escoltar saxos, violoncels, pianos… gràcies al volum d’alumnat d’estudis
musicals que estudien al nostre centre i, també, pel pes del fet musical com a eina transformadora i creativa
per a tota la comunitat del Gili.
Per aquesta raó, participem en la formació del talent musical del nostre alumnat, donant suport i treballant
conjuntament amb les diferents escoles de música i conservatoris de la ciutat.
Alhora que vetllem per tot l’alumnat que tot i no fer estudis musicals, mostra aptituds vers la música,
acompanyant-lo i ajudant-lo a créixer en aquest camí.

Com?
1. Oferim a tot l’alumnat que toqui instrument d’orquestra que pugui participar a la Jove Orquestra del Gili
en valors (JOG).
2. Oferim uns horaris de convalidació fets a mida, deixant lliures les darreres franges del matí per dinar
amb tranquil·litat o posar-hi classe d’instrument.
3. Ens comuniquem i coordinem de manera fluïda amb els conservatoris i escoles de música, que ens
permet fer un bon seguiment de cadascun dels nostres alumnes.
4. Donem la possibilitat de fer les classes d’instrument sense moure’s de l’institut. Atès el gran volum
d’alumnat d’estudis musicals, sovint el professorat del conservatori o de l’escola de música pot agrupar
alumnat i fer les classes dins l’horari del centre. D’aquesta manera, queden les tardes una mica més
lliures.
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5. Disposem d’espais destinats a l’estudi d’instrument per aprofitar al màxim l’horari d’estudi.
6. Fem tutories personalitzades amb especialistes de música, per ajudar a l’organització de la gestió del
temps i aconseguir el màxim d’èxits, tant en l’àmbit musical com en l’acadèmic.
7. Anualment intentem oferir diverses Masterclass i experiències musicals amb artistes de primeríssima
fila com: Dena de Rose, Champian Fulton, Jabier Muguruza, entre molts d’altres que han compartit amb
el Gili la seva visió artística i els seus coneixements, contribuint a la maduresa artística i personal del
nostre alumnat
8. Potenciem el protagonisme de l’alumnat, afavorint la seva participació en les diferents festes del nostre
centre, donant veu al seu talent.
9. Oferim a tots aquells instrumentistes de música moderna la possibilitat de crear combos.

Els grups que tenim actualment són
ERROR #404#: És el grup resident de l’Institut i ens representa en molts certàmens de la nostra ciutat, com
ara: Secundària Rock, Festival Simfònic i, també, en molts actes interns de centre.
JOVE ORQUESTRA DEL GILI: Sorgeix de la necessitat aglutinadora de l’alumnat de música que,
generalment, convalida l’assignatura. A més a més ......(orquestra en valors)
La JOG vol donar visibilitat a l’alumnat que estudia en diferents escoles de música o conservatoris i, a la
vegada, fer gaudir de la música a tot l’Institut. És un espai en què es potencia el creixement, l’acompanyament
i la maduresa musical entre tots ells i és especialment enriquidor per a tots la diversitat d’edats i nivells. Al
mateix temps, la JOG complementa el Batxillerat d’Arts Escèniques, Música i Dansa.
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MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA
El programa de mediació facilita i potencia un espai de comunicació per resoldre conflictes que es generen
entre l’alumnat utilitzant el diàleg per fomentar un clima de respecte i pau.

Què és?
El programa de mediació és una aposta del centre per facilitar trobades entre alumnat en conflicte. Aquest
programa ofereix que es pugui tractar el conflicte de manera assertiva amb el recolzament i assessorament
de persones formades en la conducció i resolució de diferents tipus de conflictes.

Què fem?
●

Donem importància i un paper destacat a l’alumnat en la resolució de conflictes a l’institut.

●

Creem un grup de mediadors i mediadores que reben formació sobre com resoldre conflictes

eficaçment i que actuen sota la supervisió d’un coordinador.
●

Aconseguim un clima positiu i favorable per al desenvolupament personal i educatiu dels alumnes.

●

Desenvolupem en els alumnes les competències necessàries per a la convivència des del respecte i

l’acceptació de les diferències potenciant el diàleg i el saber escoltar.
●

Aprofitem els conflictes per convertir-los en una eina d’aprenentatge.
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ANIMA’T, QUEDEM?
Projecte de servei comunitari per a l’alumnat de 4t d’ESO (APS) per apropar l’alumnat a la societat que els
envolta i per compartir i transmetre coneixements i habilitats amb altres col·lectius de diferents
necessitats

Per a què?
La finalitat d‘aquest projecte és apropar l’alumnat a la societat que l’envolta des de diverses entitats de
Lleida, tot proposant-los un servei comunitari. La interacció́ entre l’alumnat del nostre institut i les persones
que formen part d‘aquestes entitats és un pilar bàsic del nostre projecte, format per diferents actuacions de
col·laboració́ amb entitats diverses: residències d’avis, associacions que treballen amb gent que té alguna
discapacitat física i/o psíquica i entitats de cooperació́ i solidaritat. Busquem establir un feed-back i que
l’alumnat pugui rebre un retorn, aprenentatge sobre l’experiència viscuda.

Què fem?
●

Connectem l’alumnat amb les entitats col·laboradores.

●

Reconeixem i satisfem necessitats individuals i socials d‘altres col·lectius.

●

Compartim i transmetem coneixements i habilitats dels alumnes de l‘institut amb les persones de les

entitats col·laboradores.
●

Coneixem i respectem valors com l’esforç̧, el compromís, la participació́, la solidaritat i la tolerància.

●

Fomentem l’empatia envers diversos col·lectius desfavorits

Amb qui?
Residències i centres de dia ( Lleida – Balàfia, llar de Sant Josep a Lleida, Parc El Segre i Elisenda de
Montcada; Down Lleida; AREMI; SHALOM ; OCIS (Oficina de Cooperació i Solidaritat de la UDL); Banc
dels aliments; Creu Roja, Parròquia de Sant Llorens
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GILILECTOR
Estona de connexió amb els llibres, còmics, revistes… per fomentar i consolidar el gust per la lectura i l’hàbit lector

Què és?

És un pla Lector per assolir una una millora del rendiment acadèmic i, per tant, de l'èxit escolar de tots els alumnes,
els quals garanteixin, també, una igualtat d’oportunitats acadèmiques i laborals de tot el seu alumnat. Tres són els
eixos de treball, que han estat coordinats i revisats des de l’àmbit lingüístic:

1-

Saber llegir : l’aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i
d’interpretar textos.

2-

Llegir per aprendre; L’ús de la lectura per a l’aprenentatge. Els alumnes han de tenir la capacitat d’utilitzar la lectura
com a eina per a l’accès a la informació, la descoberta i l’ampliació de coneixements en totes les matèries del
currículum.

3-

Gust per llegir: el gust per llegir s’adquireix desenvolupant l’hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en
qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s’ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o
escrites i sabent-ho compartir.

En aquest darrer eix és on s’incideix molt especialment, el gust per llegir, amb l’objectiu de generar hàbits, fomentar
inquietuds, desenvolupar actituds crítiques i, sobretot, compartir el plaer de llegir.

Què fem?

Els alumnes de tot en centre juntament amb els professors fem lectura a classe durant 20 min, diàriament, tot tipus de
textos triats per ells mateixos a més a més s’organitza un calendari i temporització de les lectures obligatòries de les
matèries de llengües per aquells alumnes que vulguin avançar aquestes lectures al centre.

Tenim un espai Moodle (Llegim, 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO) propi de difusió, promoció, informació i suport. La realització
d’activitats per tal de fomentar el plaer de llegir, entre les quals destaquen els clubs de lectura. Tot això coordinat per
la nostra bibliotecària.

Durant la Setmana de Sant Jordi es motivarà l’alumnat a la cacera de libres per l’espai educatiu : Un llibre et busca
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CONNECT@’T
La utilització de les noves tecnologies s’ha convertit en una eina imprescindible i l’Institut ha fet una aposta
ferma per incorporar-les de manera sistemàtica en la metodologia de centre.

Què és?
És un projecte que pretén que l’ús de la informàtica s’empri al Gili de manera sistemàtica i natural en el
procés d’ensenyament-aprenentatge. Fer competents alumnes i docents dotant d’infraestructures i serveis
digitals.

Què fem?
●

Potenciem l’ús pedagògic de les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement.

●

Oferim la base per encarar la “vida en un món connectat”.

●

Convertim l’ordinador en una eina personal de treball de l’alumne/a.

●

Dotem les aules de les tecnologies necessàries per impartir les classes, utilitzant materials en format

digital (pissarres, llibres, …)
●

Prioritzem que una de les dues hores de matèria optativa a 1r d’ESO sigui d’informàtica per tot

l’alumnat per tal d’empoderar-los digitalment.
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MOU PEÇA A L’INSTITUT
El projecte va adreçat a nois i noies de 2n d’ESO del nostre centre i s’aplica mitjançant un nou mètode d’ensenyament,
dissenyat pel Gran Mestre Internacional Josep Oms, que combina la diversió d’un joc, la intel·ligència que aporta la ciència,
i la competitivitat i el respecte que han d’acompanyar tota pràctica esportiva i educativa, i les matemàtiques.

Què és?
Aquest és un repte que ens encoratja en la nostra voluntat de canviar les metodologies d’ensenyament/aprenentatge i les
dinàmiques dins de l’aula, fent del fet acadèmic una aventura de descoberta que enllaci en els temps que estem vivint. La
transversalitat del joc dels escacs ens permet aplicar a les matemàtiques i a la vida un seguit d’experiències que ens
serviran com a entrenament vital.
Què fem?
La clau és que els alumnes s’ho passin bé i es diverteixin a les classes. Aquest és el factor més important i destacable. El
programa intenta evitar carregar els alumnes amb exercicis i amb material feixuc. Tot ha de ser pràctic i dinàmic.
S’han de desenvolupar tota mena de jocs. Aquí hi ha el compromís d’inventar contínuament jocs que siguin d’utilitat, la
majoria d’ells innovadors, i que encaixin en l’esperit del projecte.
OBJECTIUS
• Potenciar la concentració i la memòria.
• Millorar el domini de l’espai.
• Potenciar el càlcul de manera divertida però efectiva.
• Millorar el pensament abstracte.
• Planificar l’estratègia a curt i a llarg termini
VALORS I NORMES
• Acceptació de les dues possibilitats: guanyar o perdre.
• Comportament respectuós amb l’adversari. Respectar el torn i mantenir el silenci.
• Valoració de les normes del joc i de la seva aplicació.
• Respecte acurat per les peces, pel tauler, pel mobiliari i pel rellotge.
• Predisposició pels jocs oberts on no hi ha possibilitats per fer trampa.
• Gaudir de la pràctica del joc.
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EMPAPA’T DE LLETRES
La biblioteca és un punt de trobada per a la recerca, l’intercanvi i el foment cultural, en un espai divers i dinàmic de treball
i consulta.

Què és?

La biblioteca escolar és un espai educatiu i dinàmic, un centre de recursos que conté documents en tot tipus de suport
per a l’aprenentatge i per a la recerca. És un servei per al desenvolupament del currículum i del projecte educatiu de
centre adreçat a tota la comunitat educativa. La seva missió és facilitar l’accés i difondre els recursos d’informació,
afavorint els processos de creació del coneixement.
La “biblioteca puntedu” és un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels
continguts curriculars a totes les àrees i etapes educatives. Així esdevé un element clau per a l’assoliment de la
competència de la informació, el foment de la lectura i l’adquisició d’aprenentatges autònoms

Què fem?
●

Potenciem el model de biblioteca escolar com a centre de recursos per a l’aprenentatge i la recerca.

●

Incentivem el seu ús per a tota la comunitat educativa.

●

Donem suport al Pla de lectura de centre: la competència lectora, la competència de la informació i el gust per

llegir.
●

Fomentem la col•laboració biblioteca escolar – biblioteca pública.

●

Promovem la xarxa de biblioteques escolars.

●

CLUBS DE LECTURA per a cada curs de l’ESO, per al batxillerat i per al professorat.

●

Exposicions temàtiques i activitats relacionades....
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PROMOCIÓ DE CONDUCTES SALUDABLES
Programa conjunt amb l’Ajuntament de Lleida que té com a objectiu fomentar en els adolescents habilitats que necessiten
per desenvolupar-se com a essers humans i per construir un estil de vida saludable.

Què és?
És un programa basat en l’educació de diferents habilitats que els adolescents necessiten per a desenvolupar-se com
a éssers humans i per construir un estil de vida saludable. No són receptes ni instruccions, sinó habilitats que cada
persona va adquirint amb la seva pràctica diària i amb l’ajuda dels altres, i que li permeten transformar actituds i valors
en competències amb les quals fa front a les possibilitats i incerteses de la vida quotidiana. Estem parlant de
l’autoestima, de la competència comunicativa i de resiliència, de capacitat crítica i assertiva, etc.

Què fem?
Xerrades, tallers, obres de teatre, treballem els continguts de les obres de teatre… (MAX-MAXI, MAX IN LOVE,
Associació Antisida,…)
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SALUT I ESCOLA
És un programa del Departament d’Ensenyament i el Departament de Salut per a la promoció de la salut, prevenció de
les situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut.

Què és?
És un programa que ens permet fer consultes que qualsevol membre de tota la comunitat educativa vulgui formular a la
infermera del Departament de Salut que ens visita periòdicament

Què fem?
Afavorim l’accés a les consultes de cara a la prevenció́ de situacions de risc i l’atenció́ precoç̧ als problemes de salut
dels adolescents amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat:




Impartim xerrades d’educació per a la salut i la higiene postural.
Sensibilitzem l’alumnat aprofitant les diferents efemèrides que se celebren arreu sobre temes de salut vinculats amb
el programa (Dia mundial contra la SIDA, Dia antitabac….)
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AGENDA 21
Mitjançant el projecte Agenda 21, ens comprometem amb el medi ambient i treballem conjuntament en la millora del
nostre entorn físic i natural.
Què és?
El curs 2021-22 fem un microprojecte de reforestació, mobilitat sostenible, autoconsum i estalvi energètic.
OBJECTIUS D’APRENENTATGE
- Conèixer, valorar i respectar la natura, potenciar la reforestació d’espècies autòctones i afavorir la biodiversitat.
- Reutilitzar, reciclar i afavorir la mobilitat sostenible
- Potenciar l’estalvi energètic i l’autoconsum energètic i afavorir la generació d’energia neta i sostenible
OBJECTIUS DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
- Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la
intervenció humana
- Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure, evitar o minimitzar l’exposició als riscos naturals
i millorar els entorns naturals
- Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit educatiu, que impliquin el
disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals. Resoldre problemes de la vida quotidiana
aplicant el raonament científic: com millorem la qualitat de l’aire o com millorem la mobilitat
- Potenciar el coneixement i la generació d’energia, sensibilitzant l’estalvi energètic i l’autoconsum energètic

Què fem?
Acció 1 : REFORESTACIÓ
Amb alumnat de 1r d’ESO executarem una reforestació i es treballaran els beneficis que produirà aquesta
Acció 2: PRÈSTEC DE BICICLETES
Per tal de potenciar l’ús de la bicicleta cedirem bicis a l’alumnat entre 1r d’eso i 2n de batxillerat. És cediran en
préstec a l’alumnat que ho sol·liciti i es farà una campanya de divulgació amb els beneficis que aporta i amb el
compromís que adquireixen acceptant el préstec.
Acció 3: POTENCIAR LA GENERACIÓ d’ENERGIA I L’AUTOCONSUM ENERGÈTIC
ES faran visites a la instal·lació fotovoltaica que tenim instal·lada a la teulada amb l’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO i
amb l’alumnat de batxillerat Treballant les dades adquirides per determinar la producció i l’estalvi realitzat.
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4. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE (com ho fem)
4.1.

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

El capítol II de la LEC i en el marc de l’autonomia dels centres educatius, els criteris que regeixen a cada
centre l’organització pedagògica dels ensenyaments han de contribuir a complir els principis del sistema
educatiu i han de fer possible:

a. La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en aplicació del principi d’inclusió.
b. El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena integració social i
laboral, i la incorporació als estudis superiors com a resultat de l’acció educativa.
c. La incentivació de l’esforç individual i grupal, especialment en el treball quotidià al centre educatiu.
d. L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme de l’aprenentatge individual, per mitjà de
l’aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació i per mitjà de l’aplicació
de pràctiques d’estímul per a l’assoliment de l’excel·lència.
e. La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre l’alumnat.
f.

L’establiment de regles basades en els principis democràtics, que afavoreixen els hàbits de
convivència i el respecte a l’autoritat del professorat.

g. La implicació de les famílies en el procés educatiu.

4.1.1. CONCRETEM EL CURRÍCULUM
Per mantenir i/o millorar els Resultats Educatius hem d’optimitzar les maneres de treballar i els
instruments que utilitzem per a l’aprenentatge.
Aquesta millora cal fer-la palesa en activitats de lectura, escriptura i resolució d’activitats matemàtiques i
científiques a més a més de mitjançant l’ús de diferents metodologies que situïn a l’alumne en el centre
dels seu aprenentatge, contextualitzat i transferible.
Es una tasca que involucra a tot el professorat del centre, des de tots els àmbits i des de totes les matèries.
En aquesta direcció treballem per iniciar i donar continuïtat a activitats, projectes i plans de treball que són
els que formen els nostres pilars, l’ADN Gili.
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Desenvolupem el currículum a l’ESO, tenint en compte els següents criteris:

DIFERENTS METODOLOGIES

TREBALL INDIVIDUAL

Treball individual

Adquirir habilitats i competències per

Treball cooperatiu

desenvolupar aprenentatge actiu i

Classe magistral

adquirir la competència personal i social

Presentacions orals

AUTONOMIA, CONSTÀNCIA,ESFORÇ,

Activitats i pràctiques de diferents matèries en

SUPERACIÓ, RESPONSABILITAT, ...

anglès
Projectes transversals
Projectes STIL i STEAM
.........

Per assolir les
COMPETÈNCIES
DE MATÈRIA I
TRANSVERSALS
D’ETAPA

EDUCACIÓ EMOCIONAL
Adquirir consciència emocional i ser alumnes
emocionalment intel·ligents i adquirir habilitats per a
la vida.
AUTOESTIMA, CONFIANÇA, RESILIÈNCIA,
ALEGRIA, EMPATIA, ...

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
A l’alumnat amb TALENTS i ALTES
CAPACITATS i a l’alumnat amb MAJORS
DIFICULTATS.
FER QUE ELS APRENENTATGES SIGUIN
SIGNIFICATIUS I FUNCIONALS.

Per tot això, al centre es fan servir llibres de text, llibres digitals, ordinador portàtil individual i personal de
cada alumne com a materials de suport educatiu.
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A. CURRICULUM D’ESO

PLA D’ESTUDIS D’ESO (matèries i hores setmanals)
AULA
1r

2n

3r

4t

OBERTA
(3r i 4t)

TUTORIA

1

1

1

1

1

LLENGUA CATALANA

3

3

3

3

3

LLENGUA CASTELLANA

3

3

3

3

3

MATEMÀTIQUES

3

4

4

4

4

ANGLÈS

2+1 3+1 2+1 3+1

CIÈNCIES SOCIALS

3

BIOLOGIA I GEOLOGIA

3

2+1

FÍSICA I QUÍMICA
TECNOLOGIA

1+1

3

3

1+1

3
3
3

2+1

1+1

1+1

1+1

3

2

2

MÚSICA

2

EDUCACIÓ FÍSICA

2

2

EDUCACIÓ V i P

2

2

CULTURA I VALORS ÈTICS o RELIGIÓ

1

1

2

2

2
2

1

PCAT

1

1

1

INFORMÀTICA

1

OPTATIVA

1

2

2

ESPECÍFIQUES

9
Total setmana

30

30

30

30

30

* El +1 significa que es una hora amb aproximadament la meitat del grup classe(desdoblament)
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L’alumnat de

1r d’ESO disposa de la següent optativitat: 1h d’informàtica a la setmana i una altra hora a

escollir d’entre: Francès, Escena i Educació per la Salut.

L’alumnat de

2n d’ESO, hauran d’escollir dues matèries de dues hores setmanals cada quadrimestre, entre:

Francès (anual) , Experimenta i crea amb la música, Robòtica, Mou-te i Mitologia, TES (tècniques d’estudi).

A

3r d’ESO, l’alumnat, podrà escollir d’entre les matèries optatives: Francès (anual), Interpretació musical,

Cultura Clàssica, Emprenedoria i Mediem. Hauran de cursar-ne dues de diferents, una per quadrimestre, i
són dues hores setmanals.

Segons el currículum de

4t d’ESO, hauran d’escollir 3 matèries específiques a raó de tres hores setmanals

per matèria durant tot el curs. Aquestes matèries per escollir, una de cada franja, són les següents:

MEA

MEB

MEC

Llatí

Filosofia

Economia

Biologia

Física i Química

Biologia

Física i Química

Tecnologia

Francès

Informàtica

Economia

Música

Educació Visual i Plàstica Arts Escèniques CONVALIDACIÓ EM*

CONVALIDACIONS A L’ESO
L’alumnat dels ensenyaments d’ESO poden demanar la convalidació́ de matèries d’Educació́ física, Música,
i/o optatives (específiques a 4t d’ESO) quan compleixin els requisits establerts per a tal efecte, aquestes
convalidacions estan especificades en l’apartat 4.1.5 Criteris per atenció a la diversitat. Previsió de mesures

i suports. (documentació a presentar Annex 7)
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B. CURRICULUM DE BATX

OFERTA I ASSIGNACIÓ DE MATÈRIES A 1r BATXILLERAT
MATÈRIES COMUNES: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, educació física, filosofia,
ciències del món contemporani, tutoria i llengua estrangera (ANGLÈS o FRANCÈS)

MODALITAT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC
BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA
CIÈNCIES DE LA SALUT
CIENTIFICO-TÈCNIC
ENGINYERIA I ARQUITECTURA
MATEMÀTIQUES I
4 MATEMÀTIQUES I
4 MATEMÀTIQUES I
4
QUÍMICA I
4 FÍSICA I
4 FÍSICA I
4
(2) TECNOLOGIA
BIOLOGIA I
4 QUÍMICA I
4
INDUSTRIAL I
4
CIÈNCIES DE LA
4 BIOLOGIA I
4 (2) QUÍMICA I
TERRA I
(3) DIBUIX TÈCNIC I
4
(3) ESPECÍFICA

MODALITAT ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA
ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA
HISTÒRIAI FONAMENTS DE LES ARTS I
CULTURA AUDIOVISUAL I
LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL
ESPECÍFICA:
ARTS ESCÈNIQUES I HISTÒRIA DE LA MÚSICA I LA DANSA

4
4
4
4

MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
HUMANITATS
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES
MATEMÀTIQUES SOCIAL I
4
LLATÍ I
(2) ECONOMIA I ORGANITZACIÓ
GREC I
D’EMPRESES I
4
HISTÒRIA MON
(2) LLATÍ I
CONTEMPORANI
(3) HISTÒRIA DEL MON
LITERATURA
UNIVERSAL
CONTEMPORANI
4
(3) ECONOMIA
ESPECÍFICA
4

4
4
4
4

(2) i (3) d’aquestes matèries, l’alumne/a n’escull només una
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MATÈRIES ESPECÍFIQUES:
ESPECÍFIQUES
UNA ALTRA MATÈRIA DE MODALITAT
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA
ARTS ESCÈNIQUES I HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DANSA
INFORMÀTICA I MECATRÒNICA
PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA
RELIGIÓ
ESTADA A L’EMPRESA
LITERATURA FRANCESA I HISTÒRIA DE FRANÇA
(BATXIBAC)

4
4
2+2
2+2
2+2
2
2
2+2

En els dos cursos de batxillerat s’han de cursar un mínim de 6 matèries de la modalitat.

A 1r de BATX: BATXIBAC-BACCALEURAT (DOBLE TITULACIÓ DEL BATXILLERAT CATALÀ I FRANCÈS)
ÉS POT CURSAR EN QUALSEVOL MODALITAT (cal tenir el títol de B1 de FRANCÈS)


Matèria específica: Literatura Francesa I i Història de França I



Francès I com a primera llengua estrangera



Iniciar el Treball de Recerca en Francès



Participar en l’intercanvi a França



Teatre en Francès

DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL DE RECERCA

(annex 3)
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MATÈRIES COMUNES: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, història de la filosofia,
història , tutoria i llengua estrangera (ANGLÈS o FRANCÈS)

MODALITAT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC
BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA
CIÈNCIES DE LA SALUT
CIENTIFICO-TÈCNIC
ENGINYERIA I ARQUITECTURA
MATEMÀTIQUES II
4 MATEMÀTIQUES II
4 MATEMÀTIQUES II
4
QUÍMICA II
4 FÍSICA II
4 FÍSICA II
4
(2) TECNOLOGIA
BIOLOGIA II
4 QUÍMICA II
4
INDUSTRIAL II
4
CIÈNCIES DE LA
4 BIOLOGIA II
4 (2) QUÍMICA II
TERRA II
(3) DIBUIX TÈCNIC II
(3) ELECTROTÈCNIA
4
(3) ESPECÍFICA

MODALITAT ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA
ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA
HISTÒRIAI FONAMENTS DE LES ARTS II
CULTURA AUDIOVISUAL II
(2) ANÀLISI MUSICAL
(2) LITERATURA CATALANA
(3) ARTS ESCÈNIQUES I HISTÒRIA DE LA MÚSICA I LA DANSA II
(3) LITERATURA CASTELLANA

4
4
4
4

(2) i (3) d’aquestes matèries, l’alumne/a n’escull només una
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MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
CIÈNCIES SOCIALS I
JURÍDIQUES
MATEMÀTIQUES SOCIAL
II
ECONOMIA I
ORGANITZACIÓ
EMPRESA II

HUMANITATS
4

LLATÍ II

4

4

GREC II

4

(1) HISTÒRIA DE L’ART
(1) GEOGRAFIA
(1) LITERATURA
CASTELLANA
(1) LITERATURA
CATALANA

4+4

(1) HISTÒRIA DE
L’ART
(1) GEOGRAFIA
(1) LITERATURA
CASTELLANA
(1) LITERATURA
CATALANA

HUMANITATS I
CIÈNCIES SOCIALS
MATEMÀTIQUES
SOCIAL II
LLATÍ II
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(1) HISTÒRIA DE L’ART
4+4

(1) GEOGRAFIA
(1) LITERATURA
CASTELLANA
(1) LITERATURA
CATALANA

4+4

(1) d’aquestes matèries, l’alumne/a n’escull DUES. En els dos cursos de batxillerat s’han de cursar un
mínim de 6 matèries de la modalitat, de les quals 5 han de ser de la modalitat escollida.

A 2n de BATX: BATXIBAC-BACCALEURAT (DOBLE TITULACIÓ DEL BATXILLERAT CATALÀ I FRANCÈS)
ÉS POT CURSAR EN QUALSEVOL MODALITAT (cal tenir el títol de B1 de FRANCÈS)


Matèria específica: Literatura Francesa II i Història de França II



Francès II com a primera llengua estrangera



Acabar el Treball de Recerca en Francès

CONVALIDACIONS AL BATXILLERAT
L’alumnat dels ensenyaments de Batxillerat poden demanar la convalidació́ de matèries especifiques quan
compleixin els requisits establerts per a tal efecte, aquestes convalidacions estan especificades en l’apartat

4.1.5 Criteris per atenció a la diversitat. Previsió de mesures i suports. (documentació a presentar Annex 7)
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C. ACTIVITATS, SORTIDES I VIATGES
Al llarg de les etapes educatives de l’ESO i del Batxillerat es programen activitats que vinculen als
aprenentatges realitzats a l’entorn més proper i també sortides didàctiques i lúdiques.

1r d’ESO





Sortida de tutoria a l’inici de curs
Treball de Síntesi amb Educació Emocional a “La Granja” de Santa Maria de Palautordera
Sortida de final de curs a Port Aventura valorant l’esforç de l’alumnat com a premi d’un bon curs

2n d’ESO





Sortida de tutoria a l’inici de curs
Treball de Síntesi a Abioncillo (Sòria)
Sortida de final de curs a Port Aventura valorant l’esforç de l’alumnat com a premi d’un bon curs

3r d’ESO






Sortida lingüística al Regne Unit la primera setmana de curs a 3r d’ESO
Caminada a Prades a l’inici de curs
Excursió a final de curs a la platja ( Tossa de Mar)
Excursió a França (organitzada per tot l’alumnat que fa Francès)

4t d’ESO





Bicicletada a l’inici de curs: Via Verda (Horta de Sant Joan a Arnes)
Viatge a Espanya o a l’estranger al mes d’abril-maig
Intercanvis de mobilitat individuals amb Québec (Canadà) i Lyon-Montpellier (França)
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1r Batxillerat





Intercanvia a Holanda
Intercanvi a França
Sortida a Barcelona al mes de març: Saló de l’ensenyament i gaudir d’una obra de Teatre

2n Batxillerat



Sortida a Barcelona al mes de març: Saló de l’ensenyament i gaudir d’una obra de Teatre

o Tot a l’alumnat d’ESO i 1r de Batxillerat pot gaudir de L’ESQUIADA, sortida que organitza l’àmbit
d’educació física a final de gener o principi de febrer a Andorra.

o Els diferents àmbits també organitzen SORTIDES D’UN DIA o d’una estona a diferents llocs de
la ciutat de Lleida (Caixaforum, museus, la mitjana,.....)

o Tot l’alumnat del centre participa a principi del mes de desembre a la CAMINADA SOLIDÀRIA
PER LA MARATÓ (sortida internivells) que s’organitza alternant entre La Mitjana i els
Aiguamolls de Rufea. Prèviament a l’aula s’han realitzat xerrades a 1r de Batxillerat amb
experts de la malaltia o malalties que es tractaran a la Marató i llavors l’alumnat de 1r de Batx
aniran a totes les aules dels companys d’ESO per explicar-los i fer-los conscients. El dia de la
Caminada, tot l’alumnat, de forma voluntària, podrà aportar entre 1 i 2€ i els farem arribar a la
Fundació de la Marató.
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4.1.2. CRITERIS METODOLÒGICS

CRITERIS METODOLÒGICS: estratègies del professorat
proporcionar
situacions

estimular a

d’aprenentatge

aprendre

fer de tutor/a, de
fomentar la
comunicació amb les

guia, de model, de
referent

organitzar
diferents entorns

famílies

d’aprenentatge

conèixer i
avaluar

proporcionar

escoltar a

analitzar errors

l’alumnat

per millorar

mediar

estratègies a
l’alumnat
dinamitzar
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CRITERIS METODOLÒGICS: l’alumnat

CENTRE
D’APRENENTATGE:
L’ALUMNE

RITME INTERÈS NECESSITATS ACTITUDS ACTUACIONS
PERSONALITZACIÓ APRENENTATGES
INCLUSIÓ

Per tal d’atendre a la diversitat d’alumnat s’apliquen diverses estratègies organitzatives i metodològiques.
També mesures de suport addicionals com són actuacions educatives per ajustar la resposta pedagògica
flexible. Segons les necessitats i els recursos dels que disposa el centre en el moment de la planificació
com poden ser desdoblaments en català, castellà i matemàtiques a 1r i 2n d’ESO i aula oberta a 3r i 4t d’ESO.
D’aquesta manera s’evita l’abandonament prematur dels estudis a l’ESO i s’ajuda a l’alumnat amb més
dificultats a obtenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Per l’atenció a la diversitat d’aquells alumnes amb talents o altes capacitats es promou, a més a més de
les estratègies metodològiques inclusives dins de l’aula adequades als PI de l’alumnat, la participació en
concursos i olimpíades dels diferents àmbits (Joves i Ciència, Fem mates, Proves Cangur, First LEGO,
Proves oficials de nivell de llengua com First, Delf, i concursos d’àmbit literari, artístic, traducció de francès,
.... Olimpíades de Mates, de Física, d’Economia, de Química, de Biologia, de ... ....
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4.1.3. CRITERIS ORGANITZATIUS
Per complir els criteris metodològics anteriors es segueixen una sèrie de criteris organitzatius relatius a
agrupaments d’alumnat, espais, temps

4.1.3.1.

A L’ESO

CRITERIS PER LA CONFECIÓ DELS GRUPS-CLASSE
A primer d’ESO, en fer els grups es tindrà en compte:

 L’alumnat de les diferents escoles de primària es repartiran entre els diferents grups. Per tal de
mantenir, fins a cert punt, les relacions de companys creades a les escoles. L’alumne/a podrà escollir
en l’entrevista inicial quatre companys amb qui voldria estar a la classe.

 L’alumnat d’estudis musicals estaran al mateix grup per facilitar la confecció de l’horari del grup en
referència a les convalidacions de les matèries optatives i de música.

 L’alumnat que cursi la matèria de Religió, estarà al mateix grup.
 Els grups estiguin equilibrats, en la mesura que sigui possible, entre nois i noies.
 Els grups estiguin equilibrats aplicant el principi d’exclusió educativa i d’heterogeneïtat.
Els grups es faran, sempre que sigui possible, tenint en compte les recomanacions de l’EAP, de les famílies
i de les escoles de primària.

L’alumnat de primer d’ESO passarà a segon d’ESO en el mateix grup-classe, tot i que es podran fer canvis
si l’equip docent ho considera convenient i/o segons les necessitats de l’organització.
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A tercer d’ESO, es tornen a refer els grups tenint en compte els criteris dels tutors i de l’equip docent de
segon d’ESO. L’alumnat d’estudis musicals i de religió es continuaran mantenint en els seus grups
respectius.
L’alumnat de tercer d’ESO passarà a quart en el mateix grup-classe, tot i que es podran fer canvis si l’equip
docent ho considera convenient i/o segons les necessitats de l’organització.

Sempre que sigui possible i quan hi hagi un grup d’alumnat amb dificultats d’aprenentatge suficientment
nombrós es farà un grup adaptat a les seves necessitats per facilitar l’obtenció del graduat d’ESO.

DESDOBLAMENTS A L’ESO
L’alumnat que necessiti un acompanyament més proper en les matèries instrumentals (català, castellà i
matemàtiques) a 1r i 2n d’ESO, se li facilitaran reforços.
També és desdoblaran les matèries d’anglès, biologia i geologia, física i química i tecnologia per tal de
realitzar pràctiques en grups més reduïts.

OFERTA I ASSIGNACIÓ DE MATÈRIES OPTATIVES A L’ESO


Tipologia de matèries optatives

Les matèries optatives poden ser d’ampliació, de reforç o bé dirigides a qualsevol tipus d’alumne.




Informació a l’alumnat

En una sessió de tutoria cap a final de curs, el/la tutor/a, informarà de les matèries que es podran
escollir al proper curs..



Les famílies juntament amb el seu fill/a hauran d’omplir un formulari amb la priorització d’aquestes
matèries.



Criteris d’assignació de les matèries optatives


L’assignació de les matèries optatives es farà des de Coordinació Pedagògica a partir de la
informació dels fulls d’elecció que els alumnes hauran retornat als tutors i també es tindran en
compte les recomanacions de l’equip docent. El nombre de places de cada matèria es limitat i
es tindrà en compte l’ordre en que hauran presentat el formulari.
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4.1.3.2.

AL BATXILLERAT

CRITERIS PER LA CONFECIÓ DELS GRUPS -CLASSE
La distribució de l’alumnat en grups al batxillerat es fa en funció de les dades de matrícula i de les matèries
de modalitat. Sempre que sigui possibles és farà un repartiment equilibrat segons la modalitat escollida.

4.1.3.3.

ASSIGNACIÓ DE PROFESSORAT I TUTOR/ES

El professorat s’assignarà als diferents cursos i matèries tenint en compte la seva especialitat i també les
necessitats del centre segons criteris pedagògics. S’intenta, en la mesura del possible, que els tutors siguin
professorat a jornada completa. Es creen places de perfil específiques per a cobrir necessitats
pedagògiques i curriculars (AICLE, TIC, diversitat, EGI,....)
El tutor/a de cada grup l’assigna la directora a proposta de l’equip de coordinació pedagògica i una vegada
escoltat el cap d’àmbit al qual pertany. S’intentarà poder donar continuïtat en les tutories de 1r i 2n d’ESO.
També s’intentarà, en la mesura del possible a nivell d’hores i d’organització interna, que sigui un
professor/a de matèries comunes per assegurar el màxim contacte i el millor seguiment a l’alumnat. Tenim
en compte que la feina del tutor/a es cabdal per a poder realitzar un bon seguiment de l’alumnat.
A l’ESO, el tutor/a disposa de dues hores lectives (una per atendre la tutoria de grup i una altra per atendre
a les famílies i de dues hores no lectives, una per a la reunió amb la resta de tutors del mateix nivell i la
coordinadora del nivell i l’altra per a la preparació de les tasques de tutoria).
Al Batxillerat, el tutor/a disposa de dues hores lectives (una per atendre la tutoria de grup i una altra per
atendre a les famílies i d’una hora no lectives, una per a la reunió amb la resta de tutors del mateix nivell i
el coordinador del nivell).

4.1.3.4.



HORARI

L’horari marc de les matèries es d’una hora seguida. Puntualment, quan l’organització d’horaris no
permeti una altra opció o sigui necessari per al seguiment de la matèria es poden programar dues
hores seguides.



Durant el curs, d’acord amb l’equip docent, quan la realització d’alguna/es activitats o el projecte
necessitin més temps es podran flexibilitzar els horaris.



Una tarda a la setmana, preferentment dimecres, es destina a reunions d’organització i participació:
equips docents de l’ESO i del Batxillerat, preparació de projectes,......



Una altra tarda a la setmana, preferentment dimarts, és destina a reunions d’àmbit i reunió de caps
d’àmbit amb la direcció del centre.
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Pel que fa a les avaluacions, preavaluacions i als claustres es calendaritzaran a principi de curs i segons
calendaris trimestrals.



Pel que fa formació interna de centre es durà a terme segons el calendari dels/de les formadors/es i si
pot ser els dimarts a continuació de la reunió d’àmbit.

4.1.3.5.

Acollida del nou professorat

Quan s’incorpora un nou professor al centre haurà de conèixer la personalitat del centre, la nostra línia
pedagògica, com funcionem, de quins serveis disposem i com es poden aprofitar. També se l’informarà de
qui ha d’acudir per a resoldre qualsevol dubte o problema.

L’equip directiu

rebrà el nou professorat i als substituts/es per tal d’integrar-los i donar-los a

conèixer la línia pedagògica que seguim al nostre centre i el nostre funcionament. En aquesta reunió:
o

S’explica de la línia pedagògica de centre (equips docents, horari, convivència, disciplina, mediació i
sancions, atenció a la diversitat, funció dels tutors/es, comunicació amb les famílies, projectes
pedagògics, avaluació competencial,.....)

o

S’informa dels canals d’informació rellevant pel professorat

o

S’explica i/o es visita el centre

o

S’informa de com es realitzen les guàrdies i els canvis de classe

o

S’informa del procediment per justificar les faltes d’assistència de professorat

El coordinador
o

d’estratègia digital:

S’explica com tenir cura del material, ordre i espais, tancament d’aules, canons i projectors,
ordinador.....

o

S’informa de les eines de centre (faltes assistència, enviar correus, accés moodle, accés Gsuite
corporatiu, classroom,..... ) i se li proporcionen les contrasenyes d’accès.

A posteriori el/la

cap d’àmbit facilitarà:

o

Explicació de les programacions del departament

o

Els llibres de text i/o digitals

o

El material didàctic

o

El funcionament de l’àmbit en qüestió

o

Qualsevol altre dubte que pugui sorgir en el decurs de la reunió

o

El/La cap d’àmbit serà l’encarregat/da de fer l’acompanyament al professorat novell
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4.1.3.6.

Implicació de les famílies

La implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles és fonamental per aconseguir l’èxit
educatiu. Les estratègies per apropar les famílies al centre són:

a) Reunions d’inici de curs: en tots els nivells educatius d’ESO i Batxillerat el/la tutor/a del grup
tindrà una reunió amb les famílies del grup-classe. En aquesta reunió es tractaran els objectius
més importants del curs i les activitats més destacades. Les famílies de 1r d’ESO, i si cal també les
famílies d’altres cursos, tindran prèviament una reunió amb l’equip directiu que els donaran la
benvinguda i els informaran de les novetats més importants del curs que comença.

b) Reunions de seguiment tutorial: Durant el primer trimestre i preferentment després de la
preavaluació, el/la tutor/a ha de fer una presentació a les famílies via telefònica, online o bé correu
electrònic. Ja avançat el curs els/les tutors/es han de reunir-se amb les famílies com a mínim un
cop per tal de fer seguiment dels seus/ves fills/es, independentment dels resultats obtinguts per
l’alumnat.

c) Reunions amb pares per explicar funcionament d’algunes sortides: És realitzarà una
reunió amb les famílies dels alumnes inscrits a l’ESQUIADA, al viatge a HASTINGS, als intercanvis a
França i a

Holanda,..... aquestes reunions seran convocades pel professor/a encarregat de

gestionar la sortida en qüestió i estarà acompanyat/da per un membre de l’equip directiu o
coordinador de nivell.

d) Reunió per famílies d’alumnat de 4t d’ESO: cap a final del mes d’abril o principi de maig des
de coordinació pedagògica es convocaran les famílies de l’alumnat de 4t d’ESO per fer una orientació
a estudis post obligatoris.

e) Reunions amb l’Associació de famílies del Gili: durant el curs la directora convocarà,
aproximadament, una vegada al mes, en l’horari lectiu, una reunió amb algun representant de
l’AMPA per coordinar tasques, informar d’activitats que s’estan realitzant, preparar alguna xerrada,
i fer valoracions.
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4.1.4. Criteris generals respecte l’avaluació i el pas de curs de l’alumnat
L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat en l’ESO ha de ser contínua i diferenciada
segons les diferents matèries del currículum (article 59.7 de la LEC), no obstant això, segons la mateixa
LEC els alumnes tenen dret a rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i llur progrés
personal (apartat 1d) i també a ser informats dels criteris i procediments d’avaluació (apartat 1e) .
Els objectius i les competències bàsiques, que indiquen el sentit general en què ha de progressar tot
l’alumnat, han de ser el referent de les programacions i l’avaluació.
Les programacions de cada matèria han d’incloure els criteris d’avaluació i les activitats d’avaluació i
de recuperació previstes. A més a més, cada professor ha d’emetre de la seva matèria un resum de la
programació que s’ha de facilitar a tot l’alumnat els primers dies de classe, on ha de constar-hi,
sobretot, els objectius, els continguts, les metodologies i els criteris d’avaluació de cada matèria.

4.1.4.1.

A l’ESO

EQUIP DOCENT I SESSIONS D’AVALUACIÓ
L’equip docent, integrat pel professorat del grup d’alumnes i coordinat pel professor o professora que
exerceixi la tutoria, ha d’actuar com a òrgan col·legiat, en tot el procés d’avaluació i en l’adopció de les
decisions que en resultin. Cada professor o professora ha d’aportar informació sobre el procés
d’aprenentatge de l’alumnat en la matèria o matèries que imparteixi.
La sessió d’avaluació és la reunió de l’equip docent per intercanviar informació i prendre decisions
sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat. Es reunirà en sessió d’avaluació, almenys, en sis ocasions
al llarg del curs, sempre coordinat pel professor o professora que exerceix la tutoria, i amb la presència
d’un membre de l’equip directiu, amb veu i sense vot, que garanteix la coherència dels processos
d’avaluació entre els diferents grups del centre. A les sessions d’avaluació, l’equip docent ha d’acordar
les decisions que consideri necessàries per facilitar el procés d’aprenentatge de l’alumnat.
La persona tutora ha de coordinar i presidir les reunions d’avaluació del seu grup d’alumnes, i aixecar
acta del seu desenvolupament, fer-hi constar els acords presos, i vehicular l’intercanvi d’informació
amb els pares, mares o representants legals de cadascun dels alumnes.
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OBJECTIUS PRIORITARIS PRIMERA AVALUACIÓ
identificar les dificultats

prendre decisions

d’aprenentatge de l’alumnat

col·legiades per ajudar

reflexionar sobre l’eficàcia

per ajudar-los a superar

l’alumnat a millorar els

de la pròpia tasca docent

les CB

seus aprenentatges

OBJECTIUS PRIORITARIS SEGONA AVALUACIÓ
prendre decisions

identificar les dificultats

fer un seguiment dels

col·legiades per ajudar els

d’aprenentatge dels

acords presos anteriorment

alumnes a millorar els seus

estudiants per ajudar-los a

aprenentatges

superar-les

OBJECTIUS PRIORITARIS TERCERA AVALUACIÓ
orientar l’alumnat de cara

fer un seguiment dels

qualificar i informar a les

al curs següent

acords presos anteriorment

famílies

Les sessions d’avaluació són:



Avaluació inicial (Preavaluació):

per millorar el coneixement i l’acollida de l’alumnat i prendre

decisions sobre el seu procés d’aprenentatge, valorar els aprenentatges de cada alumne/na i el
desenvolupament per part del professorat del procés d’ensenyament. Tindrà lloc durant el mes d’octubre.



Tres sessions d’avaluació ordinària trimestral: Per tal de valorar els aprenentatges de cada alumne/a

i el desenvolupament per part del professorat del procés d’ensenyament.



Avaluació final ordinària i extraordinària:

L'avaluació final ordinària cal que sigui diferenciada per a cadascuna de les matèries del currículum i ha
de constatar els avenços de l'alumnat en cada matèria tot i que s'imparteixin amb projectes o per àmbits.
En aquestes sessions, l'equip docent ha de valorar els resultats obtinguts pels alumnes pel que fa al grau
d'assoliment de les competències.
Aquest és qui decideix quins alumnes estan en condicions de matricular-se al curs següent i quins
alumnes resten pendents de l'avaluació extraordinària. En el cas que aquests alumnes quedin pendents
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de l’avaluació extraordinària, aquesta informació ha d’incloure una referència explícita a les activitats que
es proposen per tal que puguin assolir els nivells competencials no assolits.
Aquestes decisions han de constar el l'acta de qualificacions de l'avaluació final i cal informar-ne a les
famílies.
En el cas que feta l'avaluació extraordinària quedin encara matèries pendents cal que quedi reflectit en
les actes del curs següent, que recullen també les matèries de cursos anteriors que no es fan aquell any.
L'alumnat que segueix un pla individualitzat serà avaluat d'acord amb el seu PI.

DECISIONS DE L’EQUIP DOCENT
En el context de l’avaluació contínua, la valoració del grau d assoliment de les competències i la qualificació
final extraordinària han de ser el resultat global obtingut a partir de l anàlisi de l evolució de l alumne durant
el curs, de les activitats proposades per millorar els nivells competencials no assolits i, si és el cas, de les
proves extraordinàries. Es considera matèria amb avaluació negativa aquella en que no s'han assolit els
nivells competencials establerts.
En la sessió d avaluació final extraordinària, vistos els resultats obtinguts per cada alumne, l equip docent
ha de prendre les decisions definitives respecte al grau l assoliment de les competències i el pas de curs
o la superació de l etapa per consens. En el cas que això no sigui possible cada professor-a pot emetre un
vot únic, amb independència del nombre de matèries que imparteixi. El vot del tutor-a serà diriment en
cada cas.
L'equip docent pot decidir el pas al curs següent de l'alumnat amb nivells competencials no assolits quan
consideri que aquest alumne te bones expectatives de millora i que el pas de curs és positiu per la seva
evolució acadèmica i personal. En aquests casos l'equip docent ha de donar indicacions personalitzades
que incloguin les mesures i recomanacions que ha de permetre a l'alumne-a assolir els nivells
competencials corresponents. Això pot comportar un PI.
Finalment la repetició s'ha de considerar una mesura excepcional, en cas que sigui necessària també es
requerirà unes indicacions personalitzades, orientades a superar les dificultats detectades el curs anterior.
Aquestes també poden comptar un PI.

CONSELL ORIENTADOR
En l'acta de qualificacions de l'avaluació final cal que hi consti el resum del consell orientador amb les
mesures que ha de rebre l'alumne per millorar les competències no assolides si n'és el cas. El consell
orientador a final d'etapa assessora l'alumne i la família amb les opcions més adequades per al futur
acadèmic i professional d'aquest. Aquest tindrà caràcter confidencial i en cap cas pretén ser prescriptiu.
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POSSIBILITATS DE TITULACIÓ A 4t D’ESO
SUPERACIÓ DE L'ETAPA I TÍTOL DE GRADUAT O GRADUADA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Com a conseqüència del procés d'avaluació, en la sessió d'avaluació de final de quart curs l'equip docent
ha d'adoptar les decisions corresponents a la superació de l'etapa i l'obtenció del títol de graduat o graduada
en ESO tenint present el grau d'assoliment de les competències.
L'alumne o alumna supera l'etapa quan ha assolit les competències tant d'àmbit com transversals.
L'equip docent, considerant la maduresa de l'alumne i les possibilitats de progrés d'aquest, pot decidir que
un alumne obtingui el títol encara que tingui una avaluació negativa en una matèria o dues que no siguin
simultàniament Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, i Matemàtiques.
Es considera avaluació negativa quan no s'han assolit els nivells competencials establerts per àmbit o
departament.
L'alumne que en finalitzar l'etapa no obtingui el títol pot romandre un any més a quart, sempre que no hagi
repetit en cursos anterior. Aquesta repetició haurà d'anar acompanyada d'unes indicacions personalitzades
orientades a superar les dificultats del curs anteriors.
Els centres educatius ha d'organitzar anualment proves per a l'alumnat que no hagi superat el quart curs i
hagi superat l'edat màxima de permanència a l'etapa.

PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT I LES FAMÍLIES
Per tal de garantir el dret de les famílies a participar en el procés educatiu dels seus fills i filles i millorarne la qualitat, el professorat corresponent ha d’informar l’alumnat i les seves famílies dels criteris
d’avaluació generals del centre i dels de cada matèria, així com de les estratègies de recuperació.

AVALUACIÓ EXTERNA A 4t D’ESO: AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES
A principis d’any de cada curs escolar, l’alumnat de 4t d’ESO, realitzen una prova que avalua les
competències i coneixements bàsics que l’alumnat ha d’haver adquirit en competència lingüística (català,
castellà i anglès), competència matemàtica i competència científico-tecnològica. Aquesta prova l’elabora el
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i té caràcter informatiu, formatiu i orientador per
alumnat, famílies i centre i vol servir d’eina per la millora del sistema educatiu català.
Tant l’aplicació de les proves com la correcció són externes i tenen lloc simultàniament a tots els centres
de Catalunya. Tot l’alumnat de 4t d’ESO té el dret i el deure de fer aquesta prova, no obstant, el centre pot
proposar exempcions:
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alumnat nouvingut que procedeixen d’un país estranger que s’han incorporat al sistema educatiu
català els darrers dos anys.



alumnat amb NEE derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials que repercuteixen
en desfasaments greus de l’aprenentatge.



alumnat amb malalties prolongades que no poden assistir al centre.

Alumnes que reuneixin alguna de les condicions anteriors podem excloure’ls de la prova o que les facin
alguna o totes amb correcció interna o externa.
A proposta de la directora, l’alumnat amb discapacitat auditiva o visual, TDAH o dislèxia diagnosticades
tindran 15 minuts addicionals per fer cadascuna de les proves.

4.1.4.2.

AL BATXILLERAT

EQUIP DOCENT I SESSIONS D’AVALUACIÓ
L’equip docent, integrat pel professorat del grup d’alumnes i coordinat pel professor o professora que
exerceixi la tutoria, ha d’actuar com a òrgan col·legiat, en tot el procés d’avaluació i en l’adopció de les
decisions que en resultin. Cada professor o professora ha d’aportar informació sobre el procés
d’aprenentatge de l’alumnat en la matèria o matèries que imparteixi.
La sessió d’avaluació és la reunió de l’equip docent per intercanviar informació i prendre decisions sobre
el procés d’aprenentatge de l’alumnat. Es reunirà en sessió d’avaluació, almenys, en cinc o sis ocasions
al llarg del curs, sempre coordinat pel professor o professora que exerceix la tutoria, i amb la presència
d’un membre de l’equip directiu, amb veu i sense vot, que garanteix la coherència dels processos
d’avaluació entre els diferents grups del centre. A les sessions d’avaluació, l’equip docent ha d’acordar
les decisions que consideri necessàries per facilitar el procés d’aprenentatge de l’alumnat.
La persona tutora ha de coordinar i presidir les reunions d’avaluació del seu grup d’alumnes, i aixecar
acta del seu desenvolupament, fer-hi constar els acords presos, i vehicular l’intercanvi d’informació amb
els pares, mares o representants legals de cadascun dels alumnes.
Les sessions d’avaluació són:



Avaluació inicial a 1r de Batxillerat (Preavaluació): per millorar el coneixement i l’acollida de l’alumnat

i prendre decisions sobre el seu procés d’aprenentatge, valorar els aprenentatges de cada alumne/na i
el desenvolupament per part del professorat del procés d’ensenyament. Tindrà lloc durant el mes
d’octubre.
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Tres sessions d’avaluació ordinària trimestral: Per tal valorar els aprenentatges

de cada alumne/a i

el desenvolupament per part del professorat del procés d’ensenyament.



Avaluació final ordinària: a final del mes de juny

L’equip docent ha de valorar els resultats obtinguts per l’alumnat al llarg del curs escolar, tant pel que
fa als ensenyaments d’aquest darrer període com a les activitats o proves de recuperació d’avaluacions
anteriors. A partir del conjunt de dades d’avaluació obtingudes al llarg del curs, i de les recuperacions
si escau, el professorat de cada matèria ha d’atorgar a cada alumne o alumna una qualificació final
d’avaluació, tenint en compte els criteris d’avaluació de cada matèria, Aquesta qualificació ha de ser
numèrica de zero a deu, sense decimals. Es consideren superades les matèries amb qualificació igual
o superior a cinc..
Després d’aquesta darrera avaluació ordinària, les famílies han de rebre informació dels resultats
d’aquesta qualificació final d’avaluació ordinària i de les activitats de recuperació que hauran de
realitzar al llarg de l’estiu els alumnes amb matèries pendents ( a 1r de Batxillerat)



Proves i Avaluació extraordinària al Batxillerat:

Al primer curs de batxillerat, s’organitzen proves extraordinàries els primers dies de setembre d’acord
amb les dates del calendari escolar. La qualificació final extraordinària serà el resultat global obtingut a
partir de la valoració de l’evolució de l’alumne/a durant tot el curs, de les activitats de recuperació que se
li hagin proposat de realitzar al llarg de l’estiu i dels resultats de la prova extraordinària corresponent.
Al segon curs de batxillerat, aquestes proves extraordinàries s’han de realitzar els cinc darrers dies de
classe del curs, segons període lectiu, per tal que l’alumnat pugui presentar-se a les proves d’accés a la
Universitat que tenen lloc al mes de setembre, en el cas d’obtenir el títol de batxillerat.
Els resultats de les proves extraordinàries s’han d’expressar mitjançant qualificacions numèriques de zero
a deu sense decimals, o amb la menció “no presentat” (NP), quan calgui. Es consideren no superades les
matèries amb qualificació inferior a cinc i el no presentat.
Cada àmbit ha d’elaborar les proves extraordinàries de cada matèria i establir-ne els criteris per qualificarles, d’acord amb la programació dels currículums dels quals són responsables.
Després de les proves extraordinàries s’ha de dur a terme una nova sessió d’avaluació final extraordinària
en que cal prendre decisions definitives del curs acadèmic respecte la superació de matèries. L’equip
docent, actuant de manera col·legiada, ha de valorar la maduresa acadèmica de l’alumne/a en relació amb
els objectius del batxillerat. Per a aquesta valoració, i vista l’avaluació de totes les matèries cursades, es
considera que els resultats en algunes matèries pot compensar els obtinguts en altres atenent l’assoliment
de les competències i les possibilitats de progrés de l’alumne/a. Si la decisió de l’equip docent, a efectes de
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pas de curs o d’obtenció del títol de batxiller, implica modificar la qualificació d’alguna matèria, cal l’acord
de la majoria de dos terços dels membres presents en la sessió. En el cas que es produeixi aquesta votació,
cada membre de l’equip docent ha d’exposar raonadament la justificació del seu vot, la qual s’ha de fer
constar en acta d’avaluació. La modificació de la qualificació es pot aplicar a una màxim de dues matèries.

PAS DE CURS
L’alumnat passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries cursades o no tinguin superades
dues matèries com a màxim. L’alumnat que passi al segon curs sense haver superat totes les matèries
s’ha de matricular de les matèries pendents del curs anterior. El centre ha d’organitzar les activitats de
recuperació i l’avaluació de les matèries pendents.
L’alumnat pot romandre al batxillerat en règim ordinari un màxim de quatre cursos consecutius o no.
L’alumnat que no passin a segon curs han de romandre un any més al primer curs i l’han de cursar
novament en la seva totalitat si el nombre de matèries amb avaluació negativa es superior a quatre. En
el as de rebre avaluació negativa de tres o quatre matèries a primer curs, l’alumne/a podrà optar a
repetir el curs en la seva totalitat o matricular-se de les matèries de primer amb avaluació negativa i
ampliar aquesta matrícula de primer curs amb dues o tres matèries de segon. El centre ha d’orientar
l’alumnat en aquesta tria.
Els alumnes que en finalitzar el segon curs tinguin avaluació negativa en algunes matèries es poden
matricular d’aquestes sense la necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades. Els alumnes no
hauran de tornar a cursar la matèria “Treball de Recerca” un cop la tinguin superada, encara que no
passin al curs següent.

QUALIFICACIÓ MITJANA DE BATXILLERAT
Als

alumnes

i

les

alumnes

que

hagin

superat

el

batxillerat,

se’ls

ha

de

calcular la qualificació mitjana. Per obtenir la qualificació mitjana de batxillerat s’ha de calcular la mitjana
aritmètica de les qualificacions de les matèries cursades (M), exceptuant el treball de recerca.
Si QT és la qualificació del treball de recerca, la qualificació mitjana de batxillerat es calcula de la manera
següent:
Qualificació mitjana de batxillerat = 0,9M + 0,1QT
Aquesta qualificació s’ha de consignar amb dues xifres decimals. Quan les mil·lèsimes siguin iguals o
superiors a 5, cal arrodonir per excés; quan les mil·lèsimes siguin iguals o inferiors a 4, cal arrodonir per
defecte.
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Als alumnes i les alumnes que obtinguin una qualificació mitjana de batxillerat igual o superior a 9, se’ls
pot consignar la menció de “matrícula d’honor”,“MH”, en les observacions de l’acta de qualificacions finals,
en l’expedient acadèmic i en l’historial acadèmic. Se’n pot concedir una per cada vint alumnes, i una altra,
si en resulta una fracció sobrant, sobre el total d’alumnes avaluats de segon curs. En aquest cas, s’entén
per alumnes avaluats de segon curs tots els que han cursat les matèries necessàries per completar l’etapa,
si bé poden no haver-les superat.

TÍTOL DE BATXILLER
Els/Les alumnes que superen totes les matèries de batxillerat en qualsevol de les seves modalitats
reben el títol de batxiller.

AVALUACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA (annex 3)
PROVES EXTERNES DE BATXIBAC

La prova externa versarà sobre les matèries específiques, Història de França i Literatura Francesa del
currículum mixt establert i corresponents al 2n curs de Batxillerat; es realitzarà íntegrament en llengua
francesa i s'adaptarà al nivell B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües.
La qualificació de la prova de Llengua i Literatura Franceses s'obtindrà amb la mitjana aritmètica de les
qualificacions dels dos exercicis que la integren, escrit i oral, amb un decimal, si s’escau.
La qualificació global de la prova externa s'obtindrà amb la mitjana aritmètica de les qualificacions
obtingudes en les proves de cadascuna de les matèries específiques, expressada amb fins a dos
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decimals. L'alumne que obtingui una qualificació inferior a 5 a la global de la prova o en la qualificació de
la matèria específica de Llengua i Literatura Franceses no superarà la prova externa.
La qualificació global de la prova externa del Baccalauréat serà vàlida quan s'hagin superat totes les
matèries del Batxillerat.
D'acord amb el que estableix l'article 8 de l'Ordre EDU / 2157/2010, de 30 de juliol, la qualificació final per
a l’obtenció del títol de baccalauréat serà el resultat d'aplicar la següent fórmula:

Qualificació del Baccalauréa t= NMB * 0,7 + QGPE * 0,3

NMB= Qualificació mitjana del Batxillerat QGPE=Qualificació global de la prova externa.
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4.1.5. Criteris per a l’atenció a la diversitat. Previsió de mesures i suports.

L’institut Samuel Gili i Gaya vol esdevenir un centre integrador i obert a la diversitat i vol construir un
context educatiu capaç d’acollir tot l’alumnat. Vol acceptar la diversitat com a característica intrínseca de
la realitat humana i procurar-ne el desenvolupament de persones diferents, cadascuna segons les seves
possibilitats. També vol vetllar perquè no es donin diferències per qüestió de gènere, raça, religió,.... Així
mateix, l’Institut es mostra sensible i vol disposar dels recursos adients per tal d’atendre, d’acord sempre
amb els principis d’integració i normalització, l’alumnat amb necessitats educatives especials, derivades de
discapacitats físiques o psíquiques, o determinades per altres condicions de caire personal, familiar o
social.
En els objectius de l’àmbit pedagògic descrits en aquest projecte, pel que fa a la millora dels Resultats
Educatius, ja es contemplen actuacions com la consolidació de l’aula oberta i els reforços a l’ESO, i, també,
el treball amb projectes d’educació inclusiva.
Cal tenir present que en el Consell Escolar ja es contempla la figura que coordina la Coeducació i la
perspectiva de gènere i també des del centre es fa efectiva amb el treball de l’orientació educativa (Model
Competencial Orientador) i amb les co-tutories plantejades en diferents grups. L’alumnat de nova
incorporació tindrà una tutora que vetllarà per la seva inclusió al centre i per l’acompanyament de la família.

PER TAL DE DETECTAR NECESSITATS EN L’ALUMNAT ES TINDRÀ PRESENT:
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Per atendre la diversitat, l’Institut disposa d’una planificació específica i una sèrie de recursos humans i
tècnics. La coordinadora pedagògica, juntament amb la psicopedagoga de l’EAP, la treballadora social de
l’EAP i el psicopedagog del centre, estudiaran les necessitats i l’aplicació de les mesures proposades, tal i
com disposa el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema
inclusiu.

MESURES PREVISTES D’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AL CENTRE
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o ELS PLANS INDIVIDUALITZATS (PI)
El pla individualitzat (PI) és una eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports per donar
resposta a situacions singulars i complexes de determinat alumnat perquè puguin aprendre i participar de
la vida del centre educatiu. És una mesura d’atenció a la diversitat que s’aplica, per valoració de l’equip
docent amb assessorament de la CAD i de la psicopedagoga del centre, esgotades altres mesures. Es tracta
d’una proposta de treball contextual, funcional i concret, que deriva una planificació personalitzada en base
a les decisions i propostes generals.
La coordinadora de nivell i el tutor/a asseguren el PI i ha de vetllar perquè es faci un seguiment tant a les
sessions d’avaluació amb tot l’equip docent, com en reunions de l’equip de seguiment del PI amb altres
agents implicats (logopeda, fisioterapeuta, orientador/a, professionals de l’EAP,....) i/o amb l’alumne i la
mateixa família. És important que quedi constància dels temes tractats i dels acords o canvis que es
plantegen al llarg del curs.

L’ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT ES CONCRETA DE LA SEGÜENT MANERA
QUI

FUNCIONS


COMISSIÓ
D’ATENCIÓ A
LA DIVERSITAT

Coordinadora
pedagògica

Coordinadora 3r i 4t
Psicopedagog centre

Reunió
setmanal



Coordinadora 1r i 2n



Tutora aula acollida



EAP (Psicopedagoga +
Treballadora Social)





Distribuir els recursos humans disponibles per
atendre la diversitat, prioritzant les matèries
instrumentals.
Fer el seguiment dels alumnes que tenen dificultats
d’aprenentatge.
Ajudar els departaments a dissenyar activitats
adequades als diferents ritmes d’aprenentatge.
Establir contactes amb les escoles adscrites per
obtenir informació acadèmica i personal dels nous
alumnes.
Ajudar a elaborar els grups d’alumnes amb els
tutors.
Col·laborar en les actuacions curriculars i no
curriculars de caire lingüístic i intercultural que el
centre duu a terme per facilitar l’acollida de
l’alumnat nouvingut.
Gestionar la derivació d’alumnat juntament amb
l’EAP.
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RECURSOS
INTERNS DEL
CENTRE



Prendre decisions, elaborar estratègies i avaluar en
funció de cada cas o situació presentada (dia a dia).

Psicopedagoga centre




Coordinadora LIC



Acompanyar l’alumnat amb NEE.
Donar suport a l’alumnat de NEE mitjançant
matèries adaptades.
Promoure actuacions de sensibilització vers el
foment i la consolidació de l’educació intercultural i
de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un
projecte educatiu plurilingüe i la cohesió social.
Coordinació amb l’assessor extern LIC.
Acollir l’alumnat nouvingut, potenciar la seva
integració i inserció al centre.
Atendre l’alumnat nouvingut a l’Aula d’Acollida.
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CRITERIS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
MESURES i SUPORTS

NESE

UNIVERSALS

NEE
ADDICIONALS
INTENSIUS

 Per tot
l’alumnat



Determinats per
valoració de la
psicopedagoga
de l’EAP



Donen forma a la
resposta
educativa
necessària

 Flexibilització
dels
aprenentatges
 Mesures
preventives i
proactives

Adaptació
curricular



Són actuacions
extraordinàries
adaptades a la
singularitat de
l’alumne en
qüestió



Determinats per
l’EAP

Altres suports

Aula acollida

PROGRAMACIONS
D’AULA

PI amb les
necessitats
(REVISABLE)

PI obligatori
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o Simultaneïtat d’estudis d’ESO i BATX
Mesures i suports adreçats a alumnes que simultaniegen l’ESO o el batxillerat amb música, dansa o esport
Els alumnes d’ESO o batxillerat que cursin estudis de música o de dansa poden sol·licitar la convalidació́ o
el reconeixement de les matèries optatives Educació́ Física i/o Música, les quals es poden convalidar
segons el procediment que s’especifica.
La resolució́ de la directora del centre serveix com a document acreditatiu del pla de suport individualitzat
de simultaneïtat de l’alumne i n’acredita la convalidació́.
SIMULTANEÏTAT ESTUDIS DE MÚSICA:
Els alumnes que cursen l’ESO o batxillerat i, simultàniament, estudis de música en conservatoris, centres
professionals o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació́ o el reconeixement de
matèries. Aquest convalidació́ s’ha de demanar presentant la documentació́ necessària a secretaria del
centre durant el primer mes de curs. NO S’ADMETRAN SOL.LICITUDS PASSADA AQUESTES DATES i
l’alumnat assistirà̀ a les classes fins que sigui efectiva la resolució́.

ESO
b) Escola Autoritzada
a) Conservatori o centre professional

Situació́ 1

Situació́ 2

Si es cursen entre 3 i 4h Si es cursen 4 o més hores
setmanals
Convalidació́ màxima

setmanals

Reconeixement màxim

➔ Matèria comuna de música de 1r a 3r
➔ Matèries optatives de 1r a 3r (2h)

➔ Matèria comuna de
➔ Matèries optatives Música de 1r a 3r
de 1r a 3r (2h)
➔ Matèries optatives de 1r
➔ Una materia optativa

➔ Una matèria optativa de 4t (fins a un
màxima de 3h)

a 3r (2h)

de 4t (fins a un màxima
de 3h)

➔ Una matèria optativa de
4t (fins a un màxima de 3h)

Models de sol·licitud i resolució
EMU1: Sol·licitud d’alumne
CMU1: Certificat conservatori o centre
professional de música
EMU2: Resolució́

EMU1: Sol·licitud alumne
CMU2: Certificat escola de música autoritzada
EMU3: Resolució́
EMU4: Pla de seguiment quadrimestral
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BATXILLERAT
ESCOLA AUTORITZADA SI ES CURSEN 4
CONSERVATORI O CENTRE PROFESSIONAL
HORES SETMANALS O MÉS
Convalidació màxima
Reconeixement màxim
4 hores setmanals de la franja
4 hores setmanals de la franja
d'específiques per curs
d'específiques per curs
Requisits:
 Cursar estudis en una escola de
música autoritzada.
 Haver superat la prova d'accés als
ensenyaments de grau professional
de música.
 Cursar estudis que incloguin, com a
mínim, Llenguatge Musical o
Harmonia, Instrument i Pràctica
Instrumental en Grup.

Documentació que cal presentar:
 Model BMU1: Sol·licitud alumnes
 Model CMU1: Certificat conservatori
o centre professional

Documentació que cal presentar:
 Model BMU3: Sol·licitud alumnes
 Model CMU3: Certificat escola de
música autoritzada

SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS DE BATXILLERAT AMB ENSENYAMENTS DE CINQUÉ O SISÈ
CURS DE GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA

Convalidació màxima.
 Fins a 12 hores setmanals de les franges de modalitat i específiques.
 S’ha de cursar, com a mínim, la matèria comuna d'opció (Fonaments de les Arts I i
II) com a matèria de modalitat en cadascun dels dos cursos del batxillerat.
Requisits:
 Cursar simultàniament estudis de cinquè o sisè d'ensenyaments de música de grau
professional i primer o segon curs de batxillerat de la modalitat d’arts,
respectivament.
Documentació que cal presentar:
 Model BMU1: Sol·licitud alumnes. En la sol·licitud cal especificar quines matèries
de modalitat o específiques es volen convalidar
 Certificat emès pel conservatori o pel centre professional de música que acredita
que l'alumne o alumna cursa cinquè o sisè curs d'estudis de música de grau
professional i on es detallen les matèries que cursa.
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SIMULTANEÏTAT ESTUDIS DE DANSA:
Els alumnes que cursen l’ESO o batxillerat i, simultàniament, estudis de dansa en conservatoris, centres
professionals o escoles de dansa autoritzades, poden sol·licitar la convalidació́ o el reconeixement de
matèries. Aquest convalidació́ s’ha de demanar presentant la documentació́ necessària a secretaria com a
màxim el primer mes del curs. NO S’ADMETRAN SOL.LICITUDS PASSADA AQUESTA DATA i l’alumnat
assistirà̀ a les classes fins que sigui efectiva la resolució́.

ESO - DANSA
b) Escola Autoritzada
a) Conservatori o centre professional

Situació 1

Situació 2

Si es cursen entre 5 i Si es cursen 7 o més hores
7 h setmanals
setmanals
Convalidació màxima

Reconeixement màxim

➔ Educació física

➔ Educació física

➔ Música (materia comuna de 1r a 3r)
➔ Matèries optatives de 1r a 3r (2h percurs)
➔ Una materia optativa específica de 4t (màxim 3
h)

➔ Matèries optatives de 1r a
➔ Educació física

3r (2h per curs)
➔ Una matèria optativa
específica de 4t (màxim 3 h)

Models de sol·licitud i resolució

EDA1: Sol·licitud alumne
CDA1: Certificat conservatori o centreprofessional
EDA2: Resolució

EDA1: Sol·licitud alumne
CDA2: Certificat escola de dansa autoritzada
EDA3: Resolució
EDA4: Pla de seguiment
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SIMULTANEÏTAT AMB UNA DEDICACIÓ INTENSIVA A L’ESPORT:

Alumnes amb dedicació significativa a l’esport
Els i les alumnes amb dedicació significativa a l’esport, avalada pel Consell Català de l’Esport i matriculats
en centres que no pertanyen als centres educatius d’especial atenció a la pràctica esportiva, poden
sol·licitar al director o directora del centre educatiu, durant el primer trimestre del curs, que se’ls apliqui un
PI que inclogui el reconeixement de la matèria d’Educació Física i de les matèries específiques tant de
primer com de segon de batxillerat. En aquest PI, cal adjuntar-hi la documentació següent:


Sol·licitud signada per l’alumne o alumna, o pel pare, la mare o el tutor o tutora legal de l’alumne
si és menor d’edat.



Certificat del Consell Català de l’Esport. Els alumnes han d’obtenir aquest certificat quan figurin
en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

La directora del centre educatiu aprova el PI, que comporta la convalidació de la matèria d’Educació Física
i de la franja de matèries específiques de primer o bé de la franja de matèries específiques de segon curs.
El pla s’ha de renovar cada curs. A l’efecte de la convalidació de la franja de matèries específiques, cal tenir
en compte que es consideren específiques també les matèries de modalitat que excedeixin de les matèries
de modalitat que l’alumne o alumna ha de cursar en cada curs de batxillerat.

o Atenció alumnat amb TDAH
El trastorn de Dèficit d’Atenció (i Hiperactivitat) té un síndrome conductual amb base neurobiològica i
component genètic de caràcter crònic.
Tenir en compte:
-

El TDA/TDAH és un trastorn amb causa orgànica i que no té control voluntari

-

Fallen molt i necessiten que se’ls hi reconegui molt allò que fan bé

-

Necessiten “estructura”; ajudar-los a planificar: llistes, recordatoris,...

-

Responen bé a recompenses i incentius. No responen bé al càstig.

-

La seva opinió sobre el què pot ajudar-los i el com fer-ho és important.

-

Tenir reunions periòdiques amb els pares

-

Sol·licitar ajuda, si cal, als serveis externs que l’atenguin

Pautes de treball a l’aula:
-

Seure a l’alumne prop del professor/a i d’alumnes que siguin models positius. Allunyat de portes i
finestres que puguin distraure’l.

-

Assegurar-se de que ha entès el que es farà a la classe
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-

Donar missatges clars, curts i determinats. Controlar el seu material de treball

-

Ser flexible amb els hiperactius, en la mesura del possible

-

Innovacions i creativitat són de gran ajuda per captar la seva atenció

-

Buscar els seus moments “especials”. No sempre poden demostrar tot el que són capaços de fer.

Pautes per deures i treballs:
-

Ajudar-los a utilitzar l’agenda

-

Donar el treball dividit en activitats curtes

-

Buscar la qualitat de les tasques més que no pas la quantitat

-

Ser més flexible en els plaços d’entrega

-

Valorar l’esforç i valorar el treball diari

Pautes per proves avaluatives:
-

Un límit de temps estricte a les proves els hi dificulta molt expressar el que saben

-

Fer proves orals, si és necessari

-

L’atenció sostinguda no acostuma a durar més de mitja hora. Intentar ajustar les proves a aquesta
durada

-

Utilitzar preguntes curtes i senzilles

-

Ajudar-los a controlar el temps

-

Donar un reforç individual amb comentaris com: “torna a mirar això”, “repassa”,...

-

La prova no ha de ser el punt fort d’aquest alumne. Cals ser flexible en la seva valoració.

o Atenció alumnat amb dislèxia
La dislèxia és un trastorn específic de l’aprenentatge de la lectura de base neurobiologia. És persistent al
llarg de la vida i amb una forta càrrega hereditària.
Característiques dels adolescents dislèxics:
PRINCIPALS

SECUNDÀRIES

baixa velocitat lectora

Vergonya a llegir en públic

poc domini ortogràfic

Manca de temps per acabar les tasques
escrites

rebuig a estudis o treballs que impliquen lectura o Resultats baixos en proves escrites
redacció
Baixa autoestima

Pautes i estratègies generals en l’atenció de l’alumnat dislèxics:
-

Comunicar a l’alumne que l’equip docent coneix el seu problema i que es posarà en marxa un pla
específic per atendre les seves necessitats educatives
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-

Reforçar les matèries on l’alumne tingui més habilitats

-

Donar una sola instrucció cada cop

-

Adequar la quantitat i el grau de dificultat dels deures

-

Evitar que l’alumne hagi de copiar enunciats o informació escrita (pissarra, llibre de text)

-

Evitar les preguntes dictades

-

Buscar reforços visuals o auditius per treballar continguts (PowerPoint, mapes conceptuals,
documentals,...)

-

Permetre que elabori els seus apunts utilitzant programes informàtics específics

-

Demanar a l’alumne que confeccioni un horari visual, associant cada assignatura a una imatge i/o
color

-

Permetre l’ús de la calculadora i les fórmules tant a la classe com a les proves d’avaluació

-

Facilitar les dates de les proves amb suficient antelació

-

Reduir les activitats repetitives i/o complementàries no imprescindibles

-

Tenir un calendari a l’aula per incorporar dates de les proves

-

Evitar la còpia innecessària d’informació del llibre de text

-

Fer-li evidents els seus progressos

-

Fer-li reflexions i/o correccions sobre treballs o exàmens de manera oral preferentment

Pautes i estratègies per a l’avaluació:
-

Permetre les interferències entre castellà i català sense penalització

-

Evitar la correcció sistemàtica de totes les errades de l’escriptura

-

Presentar les preguntes de la prova sempre per escrit (no dictar)

-

Si hi ha disgrafia associada permetre l´’ús de l’ordinador a les proves d’avaluació

-

Evitar l’acumulació de proves en un dia o dies consecutius

-

Possibilitat, depenent de l’alumne, de plantejar proves complementàries i/o alternatives a la prova
escrita: prova oral, prova tipus test, canviat format (enunciats més curts, destacar paraules clau,
augment mida lletra, .....), considerar el quadern de treball com a eina d’avaluació, eliminar continguts
ja aprovats, proporcionar temps addicional i/o reduir el nombre de preguntes, avaluar les proves i
treballs en funció del contingut exposat, no incloure faltes d’ortografia en la puntuació o resultat
final.

o Atenció a l’alumnat amb altes capacitats o talents
Afavorir un clima de respecte i comprensió a l aula adequant l ensenyament al ritme d aprenentatge de
l alumne.
A nivell metodològic caldrà tindre en compte : activitats obertes que fomentin la creativitat, reforçant i
valorant les idees originals, tenint en compte els interessos de l alumne/a.
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Potenciar el pensament divergent de l'alumne/a. Animar a buscar múltiples solucions als problemes,
demanar que pensi formes inusuals per resoldre diferents conflictes.
Evitar les activitats repetitives quan aquestes ja s'hagin assolit. Realitzar activitats d'ampliació facilitant
l'accés a materials i fonts d'informació per tal que aprofundeixi autònomament en la seva àrea d'interès.
Facilitar l'adquisició d'estratègies de recerca d'informació i plantejament de preguntes.
Aplicar les noves tecnologies al procés d'aprenentatge: treballar amb programes informàtics i material de
suport digitals en diferents àrees.
Aprofitar les seves aportacions per enriquir al seu grup-classe.
Oferir-li reptes intel·lectuals on estiguin implicats: pensament abstracte, raonament simbòlic, síntesi,
pensament creatiu. Oferir-li la possibilitat de realitzar projectes de recerca que impliquin diferents àrees
(interdisciplinaris).
Estimular l aprenentatge cooperatiu per tal de compartir coneixements, interessos,... amb els iguals,
mitjançant diferents tipus d agrupaments (homogenis, heterogenis). Realitzar tutories individuals amb
l'alumne/a per tal de conèixer els seus interessos, curiositats, adaptació al grup, regulació emocional ... per
anar ajustant les mesures de suport.

o UEC
És un programa de diversificació curricular específic per a alumnat amb inadaptació al medi escolar i risc
d’exclusió social. Té per finalitat prestar atenció educativa, complementant la que ofereixen els centres
educatius, a l’alumnat d’ESO que presenten problemes de comportament i conductes agressives,
absentisme i rebuig escolar, trets d’inadaptació social i risc de marginació.
L’objectiu d’aquests programes és afavorir l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa i l’obtenció
del graduat en educació secundària obligatòria, amb una metodologia motivadora, retornant-los la
confiança en les possibilitats d’èxit personal, reforçant els aprenentatges i eviatnt l’abandó escolar.
Poden incorporar-se a aquests programes alumnes de 3r i 4t d’ESO, o que tinguin com a mínim 14 anys que
presentin trets esmentats anteriorment.
La derivació a la UEC forma part del procés d’atenció individualitzada a l’alumne quan s’han esgotat totes
les actuacions possibles en el centre.
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4.1.6. Criteris per al seguiment tutorial i l’orientació de l’alumnat

CRITERIS D’ACCIÓ TUTORIAL A L’ESO
L’acció tutorial (article 15 del Decret 102/2010, d’autonomia de centres educatius), que comporta el
seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat, ha de contribuir al desenvolupament de llur personalitat i els
ha de prestar l’orientació de caràcter personal, acadèmic i, si s’escau, professional que esl ajudi a assolir
la maduresa personal i la integració social.
L’acció tutorial incorpora elements que permetin la implicació de l’alumnat en el seu procés educatiu. Ha
de contribuir a desenvolupar una dinàmica positiva al grup-classe i a implicar l’alumnat en la dinàmica del
centre. Emmarca el conjunt d’actuacions que tenen lloc al centre, integrant les funcions de la tutora o del
tutor i actuacions dels agents educatius.
Exercir l’acció tutorial és responsabilitat del conjunt de professorat que intervenen al grup- classe en la
mesura que l’activitat docent implica, a més del fet d’impartir els continguts propis de la matèria, el
seguiment i l’orientació del procés d’aprenentatge i la seva adaptació a la diversitat de necessitats
educatives que presenten l’alumnat. Així mateix, per coordinar l’acció tutorial la directora designar una
tutora o un tutor per cada grup d’alumnes. És propi del treball en equip dels tutors, sota la supervisió de la
coordinadora de nivell, la planificació de les actuacions a dur a terme, el seguiment del seu
desenvolupament i l’avaluació dels resultats.
A l’ESO els tutors i les tutores seran preferentment professors amb jornada sencera, que tinguin
experiència al centre. La tutora o el tutor del grup ha de vetllar per l’assoliment progressiu de les
competències de les diferents matèries. També, si s’escau, ha de coordinar la seva acció amb la tutora de
l’aula d’acollida, la UEC o en escoles amb escolarització compartida.
Les tutores i els tutors, de grup i/o individuals, han de vetllar per la coherència de l’acció tutorial amb els
continguts relatius a l’educació per al desenvolupament personal i la ciutadania al llarg de l’ESO i tenir cura
de l’elecció del currículum optatiu per part de l’alumne/a sigui coherent al llarg de l’etapa i doni resposta
als seus interessos i necessitats, tant en la situació actual com en les opcions de futur acadèmic i laboral.
Prevenir l’abandonament escolar i l’absentisme han de ser prioritats de l’acció tutorial.
L’element fonamental de l’acció tutorial és la relació amb les famílies, les quals tenen dret a rebre
informació detallada sobre l’evolució escolar i personal de llurs fills i filles. És fonamental que el centre i
la família treballin plegats en l’èxit educatiu. Cal donar coherència i complementarietat a la tasca educativa.
L’acció tutorial es porta a terme en el marc del model competencial i orientador.
L’acció tutorial concreta els procediments que es desenvolupen al Pla d’Acció Tutorial (annex 4)
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REALITZACIÓ DE TASQUES
Per tal de potenciar el creixement individual i social de l'alumne i reforçar la competència transversal
d'àmbit personal i social, i en concret la dimensió d'autonomia i iniciativa personal, es poden demanar
tasques fora de l'horari lectiu sempre que aquestes serveixin per mantenir l'interès, estimular, encoratjar
i fer reflexionar a l'alumne-a sobre el què ha après, el què fa i per què ho fa, d'aquesta manera potenciem
la reflexió metacognitiva. Aquestes cal que estiguin consensuades en els equips docents i dosificades,
sempre tenint present l'acompanyament de l'alumnat i la seva diversitat.

4.1.7. Criteris de definició de llocs de la plantilla docent amb perfils professionals
singulars
El Departament d’Educació posa a l’abast dels centres alguns mecanismes per la definició i selecció
autònoma d’una part de la seva plantilla docent.
Un d’ells és la definició de llocs de la plantilla docent amb perfils professionals específics o singulars.
Un lloc de treball específic o singular, en el context de plantilla docent d’un centre educatiu públic, és un
lloc de treball que, a més de tenir atribuïdes les funcions docents generals, es defineix per l’assignació de
funcions específiques derivades del projecte educatiu del centre en el qual s’adscriu o del projecte de
direcció del mateix.
Aquests poden estar referides a AICLE,TIC, EGI, DIVERSITAT,....

L’Institut Samuel Gili i Gaya, tindrà en compte:
1- Les vacants disponibles en plantilla
2- Les necessitats docents derivades de la implementació del PEC i/o Projecte de Direcció, i
especialment, dels objectius del centre, la posada en pràctica dels principis organitzatius i
pedagògics fonamentals, així com l’impuls a la innovació educativa aplicada al centre, l’atenció a la
diversitat, l’impuls de les llengües estrangeres, ....
3- Tot i que el procés de selecció es basarà en l’observació estricta del procediment definit per la
normativa del Departament d’Educació vigent i inclourà necessàriament la presentació per part del
candidat/a de tota la documentació requerida en el temps i forma requerides, i una entrevista.
4- Per a la valoració dels diferents candidats/es és tindrà en compte com a requisits la possessió de
la titulació i del perfil/s requerits.
5- Per valorar als candidats és tindrà en compte com a mèrit l’experiència laboral de les funcions
docents requerides, la formació i/o experiència en el conjunt de les competències docents
establertes per la Comissió Europea (font: Montse Freixa et.al. Professorat novell: competències
docents a l’inici de l’exercici professional, Barcelona)
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En el cas que el Departament d’Educació estableixi altres mecanismes de selecció de personal, i a manca
que aquests constin en el PEC, es faran servir aquests mateixos criteris adequats al nou procediment a
criteri de la direcció.

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DOCENT ESPECÍFICS VIGENTS:
Llocs de treball docent específic amb perfil professional lingüístic en llengua estrangera – anglès (IAN)



Tenen com a missió augmentar la competència lingüística de l’alumnat en llengua anglesa
mitjançant l’aplicació d’una metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de contingut i
llengua, d’acord amb el projecte lingüístic de centre.



Funcions:
o

Impartir la docència de matèries curriculars en llengua anglesa

o

Coordinar la tasca docent amb la dels professors de llengua estrangera, per realitzar una
programació coordinada.

o



Organitzar i executar les accions necessàries per impulsar l’ús de l’anglès, d’acord amb el PLC

És fonamenten en l’estratègia 1.4. del Projecte de Direcció i en el Projecte Lingüístic de centre.
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Són:
o

FQ IAN (1)

o

BG IAN (1)

o

HIS IAN (1)

o

MAT IAN (1)

Llocs de treball docent específic amb perfil professional de dues especialitats docents (EDP)



Tenen com a missió impartir la docència de matèries assignades a les dues especialitats docents,
d’acord amb el PEC



Funcions:
o

Impartir la docència de dues matèries curriculars

o

Promoure la interdisciplinarietat en la concreció de competències, continguts, criteris
d’avaluació i activitats relacionades amb les especialitats docents del lloc.

o

Col·laborar en la potenciació, organització ,.... del Batxibac



És fonamenten en l’estratègia 1.4. del Projecte de Direcció i en el Projecte Lingüístic de centre.



Són:
o

AN EDP (1)

Llocs de treball docent específic amb perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat (EGI)



Tenen com a missió fonamental aplicar metodologies de treball per projectes o metodologies amb
enfocaments globalitzats, d’acord amb el PEC, per afavorir unes condicions d’aprenentatge que
desenvolupin i impulsin l’aprenentatge competencial en tots els nivells.



Funcions:
o

Impartir docència i coordinar els projectes o metodologies amb enfocaments globalitzats

o

Participar en la definició de criteris per concretar les competències i els criteris d’avaluació
establerts en els projectes.

o



Col·laborar en l’organització del projecte d’arts escèniques amb la JOG

És fonamenten en l’estratègia 3.4. del Projecte de Direcció i en els principis pedagògics de centre
expressats al PEC.



Són:
o

MU EGI (1)
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Llocs de treball docent específic amb perfil professional de la competència digital (TIC)



Tenen com a missió fonamental incrementar l’ús didàctic de les tecnologies en el procés
d’ensenyament i aprenentatge, d’acord amb el que estableixen el pla TAC del centre, com a part del
seu projecte educatiu, el projecte de direcció i els estàndards tecnològics del Departament
d’Educació, amb l’objectiu que l’alumnat assoleixin la competència digital, d’acord amb el marc
curricular.



Tenen com a funcions
o

Impartir la docència fent ús de les TAC com a mitjà facilitador de l’ensenyament i com a
element curricular

o

Coordinar la formació de professors en relació amb les TAC a l’EVEA

o

Assessorar el professorat en l’ús didàctic de les TAC

o

Coordinar l’ús de les TAC de forma transversal i assegurar que les programacions incloguin
un ús actiu adequat segons el nivell educatiu.



És fonamenten en l’estratègia 1.2. del Projecte de Direcció i en el Pla TAC de centre.



Són:
o

CAT TIC (1) amb plaça definitiva

o

FQ TIC (1) amb plaça definitiva

o

BG TIC (1)

o

CAT TIC (1)

Llocs de treball docent específic amb perfil professional d’atenció a la diversitat de l’alumnat (DIV)


Tenen com a missió fonamental afavorir la participació dels alumnes amb NE de suport educatiu en
activitats habituals d’aula i de centre, d’acord amb el PEC i el PdD, sota el principi d’educació
inclusiva i coeducació.



Funcions:
o

Impartir la docència i dur a terme l’atenció amb metodologies d’aula que es considerin més
idònies per atendre la diversitat de l’alumnat.

o

Col·laborar en l’organització dels recursos i les actuacions per atendre la diversitat, en el
context de centre.

o

Col·laborar en el disseny, desenvolupament i avaluació d’estratègies i activitats relacionades
amb el pla d’atenció a la diversitat del centre.

o

Fer el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb NEE i, en general, de l’alumnat amb
necessitats de suport educatiu.
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4.2.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE GESTIÓ
EQUIP DIRECTIU
DIRECTORA, CAP D’ESTUDIS,
SECRETARI, COORDINADORA PEDAGÒGICA

CONSELL ESCOLAR
CLAUSTRE





FAMILIES (4)
AMPA (1)
PAS (1)






AJUNTAMENT (1)
ALUMNAT (4)
PROFESSORAT (7)
DIRECTORA




CAP D’ESTUDIS
SECRETARI

CONSELL DE
DELEGATS/DES






PROFESSORS I PROFESSORES (d’ESO i/o
BATX, TUTORS/ES, COTUTORS/ES)
CONSELL DE DIRECCIÓ (equip directiu,
coordinadores d’ESO, coordinador de
Batxillerat, coordinadora d’activitats)
CAPS D’ÀMBITS (lingüístic, de llengües
estrangeres, científic, matemàtic, social i
filosofia i d’arts, música i educació física)






COMISSIÓ LIC
COMISSIÓ AICLE
COMISSIÓ D’ESTRATÈGIA DIGITAL
COMISSIÓ APS i MEDIACIÓ





GRUP IMPULSOR DE PROJECTES
COORDINACIÓ DE RISCOS LABORALS
COMISSIÓ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

LIDERATGE DISTRIBUÏT I TREBALL EN EQUIP
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4.2.1. Òrgans de govern i coordinació

ÒRGANS UNIPERSONALS
- Directora: li correspon la direcció i la responsabilitat de tota l’activitat escolar, vetlla per la coordinació
de la gestió del centre, l’adequació del Projecte Educatiu i la programació general.
- Cap d’Estudis: li correspon el seguiment de la coordinació del Batxillerat i la gestió de la convivència i
disciplina al centre.
- Secretari: li correspon dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa.
- Coordinadora Pedagògica: li correspon la coordinació de la línia pedagògica del centre com el foment de
la participació de l’alumnat.
Tots aquests càrrecs són de caràcter electiu i formen l’Equip Directiu del centre. Les seves funcions es
troben a les NOFC.

ÒRGANS COL·LEGIATS




Consell Escolar: És l’òrgan de participació de la comunitat escolar i l’òrgan de programació, seguiment
i avaluació general de les activitats. Consta de ......
Claustre de professorat: és l’òrgan propi de participació d’aquesta en la gestió i planificació educativa
del centre. Està presidit per la directora.

4.2.2. Equips docents

ÒRGANS DE COORDINACIÓ COL·LEGIATS
- Equips docents de cada curs: estan formats pel professorat que imparteixen les matèries de cada curs.
Les seves funcions principals són:
a. Organitzar i desenvolupar les competències del nivell
b. Coordinar el desplegament del currículum
c. Unificar els criteris de les actuacions formatives i coordinar les estratègies metodològiques
d. Programar activitats conjuntes: projectes, sortides,....
e. Formular propostes relatives al PEC i a la programació general
f. Vetllar per la correcta difusió de les activitats del curs (escrits a la web, pantalla d’entrada,...)
Les funcions més explicites es troben a les NOFC.
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ÒRGANS DE COORDINACIÓ UNIPERSONALS
- Consell de direcció: es un òrgan assessor de l’equip directiu formats per les coordinadores de l’ESO i pel
coordinador del Batxillerat, amb la finalitat de col·laborar amb la direcció en la presa de decisions. Es tracta
d’un òrgan de participació del professorat.
- Coordinadora d’ESO i/o de Batxillerat: té com a funció vetllar per la coherència de l’acció educativa i
continuïtat de l’acció educativa d’un curs a un altre.
- Coordinador D’ESTRATÈGIA DIGITAL: està integrat dins la comissió TIC i vetlla pel manteniment de les
instal·lacions, de l’equipament informàtic i telemàtic del centre. Impulsa l’ús didàctic de les TIC i assessora
al professorat per la seva implantació. A més proposa a l’equip directiu els criteris per a la utilització i
optimització dels recursos TIC al centre. Aquest càrrec pot ser compartit per més d’un professor/a per a
realitzar aquestes tasques. Assisteix a les activitats formatives i reunions que es convoquen.
- Coordinadora LIC: aquest càrrec vetlla perquè es compleixin les línies d’actuació que es marquen en el
projecte lingüístic de centre.
- Coordinadora d’activitats i menjador: la funció d’aquest càrrec és la de coordinar totes les activitats
proposades en la programació general de centre i vetllar pel bon funcionament dels serveis que el centre
ofereix.
- Coordinadora de prevenció de riscos laborals: càrrec vetlla per promoure i coordinar les actuacions en
matèria de salut i seguretat al centre. Assisteix a les activitats formatives i reunions que es convoquen.
- Cap d’àmbit: s’encarrega de coordinar les activitats del seu àmbit, la programació i la seva avaluació.
Les funcions més explicites d’aquestes coordinacions es troben a les NOFC.

REUNIONS DELS EQUIPS DE TREBALL
Reunió equip directiu
És prenen decisions per adaptar la PGA. S’hi convoquen: la directora, el secretari, la cap d’estudis i
la coordinadora pedagògica. Se’n realitzen dues a la setmana, una dilluns i una dijous.
Reunió del Consell de direcció
S’hi convoquen al secretari, a la cap d’estudis, a la coordinadora pedagògica, als coordinadors de
nivells 1r i 2n, 3r i 4t i batxillerat i a la coordinadora d’activitats.
És realitza una reunió setmanal.
Reunió de coordinació
És realitza una reunió de coordinació setmanal presidida per la coordinadora pedagògica i s’hi
convoquen les dues coordinadores d’ESO.
A banda, la cap d’estudis convoca al coordinador de Batxillerat també en una reunió setmanal d’una
hora.
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Reunions d’equip docent
Els equips docents han d’actuar coordinadament i han d’adaptar les seves programacions a la PGA.
Se’n reserva una hora per cada curs i se’n realitza una quinzenalment.
Reunions Comissió d’atenció a la diversitat (CAD)
És l’òrgan que planifica i coordina les tasques d’atenció a la diversitat al centre. Està integrada per
la coordinadora pedagògica, les coordinadores d’ESO, el psicopedagog del centre, la psicopedagoga
de l’EAP, la tutora d’aula d’acollida i l’assistent social de l’EAP, si es el cas.
És una reunió setmanal que té una durada entre una i dues hores.
Reunió caps d’àmbit
És reuneix una vegada al mes, amb la directora i la cap d’estudis, i es tracten temàtiques per
consens, discussió i reflexió i es retornen a l’equip directiu.
Reunió de claustre
És l’òrgan col·legiat per excel·lència i es reuneix per informar i debatre aspectes pedagògics del
PEC i altres. El convoca la directora i hi assisteix tot el professorat del centre. Se’n realitzen almenys
cinc cada curs.
Altres reunions
En qualsevol moment poden convocar-se reunions per coordinar activitats, fer propostes
pedagògiques, gestionar projectes, traspassar informacions puntuals,...

4.2.3. Participació de la Comunitat Educativa
El nostre centre considera imprescindible la participació de tota la comunitat educativa en els processos
de gestió i funcionament. El professorat, l’alumnat, les famílies i el personal no docent han de tenir
permanentment oberts els canals de participació per col·laborar-hi i fer del nostre centre un espai de
trobada efectiva, de comunicació i de participació, tant mitjançant els òrgans prevists per la llei (reunions
de claustre, delegats, consell escolar, etc.) com d’altres circumstàncies que puguin requerir la participació
general.
Per tal d’aconseguir una major cohesió entre els diferents ens de participació que formen la
comunitat educativa es te com a objectiu donar el màxim de veu a les persones que integren
aquesta comunitat, ja siguin alumnes, famílies, professors o personal del PAS, entre
d’altres.

- Participació de l’alumnat. S’escullen delegats/des i sotsdelegats/des a cada grup-classe. Aquests es
reuneixen mensualment per fer propostes o concrecions. També s’escullen delegats ambientals per tenir
cura de la sostenibilitat. L’alumnat també tenen quatre membres de representació al Consell Escolar.
- Participació dels docents. A més a més dels òrgans de govern i coordinació, els docents tenen diferents
formes de participació al centre. Es revisen anualment i s’estipulen segons les necessitats (comissió GIP,
comissió AICLE, comissió LIC, comissió TIC, ....aquestes comissions tenen una hora lectiva setmanal per a
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reunir-se). Una altra forma de participació és amb la FIC, destinada a actualitzar-nos i a discutir o idear
aspectes metodològics per a seguir la línia de centre.
- Participació del personal no docent. Poden participar en la presa de decisions a través de la seva
representant al Consell Escolar. A més amés s’estableix una comunicació i coordinació constant amb
l’equip directiu per tal de tractar els diferents aspectes que van sorgint al dia a dia.
- Participació de les famílies. Les famílies tenen múltiples vies de participació al centre. En primer lloc amb
l’aplicatiu de tutoria per contactar amb el tutor/a i amb la direcció, també amb la web del centre, les xarxes
socials,.... com a principals vies informatives i d’intercanvi d’opinions. A principi de curs s’organitza una
reunió informativa per explicar les particularitats de cada nivell. Anualment hi ha una jornada de portes
obertes per a l’ESO i una per al Batxillerat. Les famílies també són convidades a la #FIRAPROJECTA’T. A
més a més del Consell Escolar, les famílies es troben representades per l’AFA (associació de famílies).
- Participació d’institucions i associacions. A partir del projecte d’aprenentatge i servei, els projectes
vinculats a l’ESPAIA’T 360 i a l’Apadrinament de la Seu Vella participem a la ciutat ja que escollim aquests
espais com a contextos educadors.

4.2.3.1.

FLUXOS D’INFORMACIÓ EQUIP DOCENT-EQUIP DIRECTIU

És el camí habitual per traspassar la informació del dia a dia de l’Institut. En reunions periòdiques d’equip
docent, la coordinadora pedagògica i/o les coordinadores d’ESO o el coordinador de Batxillerat traspassen
la informació i coordinen activitats d’ensenyament-aprenentatge. Les coordinadores recullen les
aportacions de l’ED cap a l’equip directiu.

4.2.3.2.

FLUXOS D’INFORMACIÓ CAPS D’ÀMBIT-EQUIP DIRECTIU

Aquest també és un canal d’informació important i rellevant. En aquestes reunions és tracten temàtiques
de caràcter general i que tenen relació amb els objectius del curs.
-

Estudi de resultats d’avaluacions /proposta de millora ...
Incorporació de projectes i plans de centre
Traspàs d’informacions per a debatre en l’àmbit i per retornar a l’equip directiu
Organització de llibres de text i/o llibres digitals

4.2.3.3.

FLUXOS D’INFORMACIÓ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES-EQUIP DIRECTIU

Aquestes reunions serveixen per informar de l’activitat del centre i per coordinar tasques de suport a les
famílies,... S’hi convoquen representants de l’AFA i membres de l’equip directiu.
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4.2.3.4.

FLUXOS D’INFORMACIÓ REPRESENTANTS ALUMNAT-EQUIP DIRECTIU

Són reunions en format mensual/trimestral.... per tal d’aportar informacions vàries ja sigui d’activitats, de
participació en actes,... també per avaluar activitats realitzades
Propostes i valoracions d’alumnat, les coordinen la coordinadora pedagògica i la coordinadora d’activitats.
S’hi convoquen els delegats i sotsdelegats d’ESO i de Batxillerat.

4.2.3.5.

FLUXOS D’INFORMACIÓ FAMÍLIES-EQUIP DIRECTIU

Reunió d’inici de curs on els tutors/Es la realitzen amb les famílies i s’expliquen els objectius del curs i les
novetats previstes.

4.2.4. Promoció de la convivència i gestió de conflictes
Valors i objectius per a l’aprenentatge de la convivència

(VEURE PLA DE CONVIVÈNCIA, ANNEX NOFC)

Els valors i els objectius que pretenem assolir en l’institut Samuel Gili i Gaya són:


Acceptar la pluralitat social, cultural, ètnica i ideològica dels nostres alumnes, com a reflex de la
pluralitat de la nostra societat.



Ésser i mostrar-se obert a la incorporació de noves realitats socials, conseqüents a l’accelerat
dinamisme dels temps actuals.



Reconèixer el conflicte coma inherent a tot tipus de relació humana.



Conscienciar-se del valor positiu del conflicte sempre que, reconduït, serveixi per adonar-se de les
pròpies mancances i s’utilitzi com a eina de creixement personal.



Confiar en la mediació coma recurs òptim en la reconducció de conflictes, com a previ per a poder
transmetre aquesta confiança als alumnes que voluntàriament s’ofereixen a entrar en el procés.



Viure la quotidianitat amb la ferma seguretat de que totes les situacions negatives poden esdevenir
positives, si hi ha voluntat, cooperació i mitjans.



Aprendre a gestionar els conflictes positivament



Potenciar en els nostres alumnes les habilitats necessàries per gestionar els seus propis conflictes
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Incloure la mediació com a eina habitual de resolució de conflictes en les NOFC



Reduir l’aplicació de sancions i expedients disciplinaris, substituint-los per mesures correctores
conseqüents a abordar els greuges i consensuar bilateralment les solucions.



Comprometre’s fermament a complir els acords presos en les trobades de mediació



Ensenyar a l’alumnat a ser capaços d’incrementar el seu autocontrol en situacions difícils, i a aplicar
el diàleg abans de qualsevol mesura de violència.



Promoure en la nostra comunitat educativa valors en pro de la bona convivència, com la solidaritat,
la tolerància, l’acceptació de la diferència i la cultura de la pau.



Incrementar en el nostre centre un clima de benestar, on tothom s’hi senti acceptat, i on les
capacitats emocionals del nostre alumnat puguin desenvolupar-se en tota la seva plenitud.



Implicar a les famílies del nostre alumnat en el nostre projecte, mostrant-los el diàleg i la resolució
pacífica de conflictes com la millor i més duradora actuació davant de qualsevol fricció.

4.2.5. Elaboració i actualització dels documents de gestió
L’elaboració i l’actualització dels documents correspon a l’equip directiu, amb la col·laboració
del claustre de professorat i posterior aprovació en el Consell Escolar.

4.2.6. Serveis escolars


Menjador escolar: la informació referent a aquest servei ve donada a les NOFC



Activitats extraescolars: és un servei organitzat i gestionat per l’AMPA (i les altres dues
AMPES dels centres del Camp Escolar)
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4.2.7.

Criteris per a la planificació del desplegament de les tecnologies digitals
en els diferents àmbits del centre

(veure ANNEX 6, PLA D’ESTRATÈGIA DIGITAL)

Per a planificar les TAC al nostre centre, comptem amb un Pla d’ESTRATÈGIA DIGITAL, que serà coordinat
i revisat per la Comissió d’estratègia digital de centre. Aquest pla el desplegarà la comissió , formada pel
coordinador TIC o d’estratègia digital, la coordinadora web, el coordinador de xarxes i el secretari.
Aquesta comissió es reunirà setmanalment i s’hi planifiquen aspectes concrets, s’assessoren materials,
de programacions concretes (bones pràctiques digitals, estat actual de la maquinària del centre, gestió
dels equipaments,...

4.3.

EL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

(ANNEX 5, PLC)
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5. AVALUACIÓ (com ho avaluem)
5.1.

Mecanismes d’avaluació

El centre preveu mecanismes per a recollir la informació i per tal de valorar-ne els resultats, entre els que
es refereixen al seguiment acadèmic de l’alumnat com als que fan referència la valoració del conjunt
d’actuacions i activitats educatives dutes a terme, també mecanismes de recull d’informació per valorar el
compliment de la Programació General Anual i el Projecte Educatiu de Centre.



Seguiment acadèmic de l’alumnat: reunions d’avaluació, són prescriptives i es reuneixen cinc vegades
durant el curs (una de preavaluació, una a final del primer i segon trimestre i una altra a final del tercer
trimestre que coincideix amb el final de curs i una d’extraordinària). Estan formades pel tutor/a i el
professorat de les diferents matèries. La seva funció és analitzar col·lectivament l’evolució dels
aprenentatges de l’alumnat en general i dels que necessiten més atenció, en particular, establint les
mesures d’adequació i reforç que calguin per millorar en els seus aprenentatges. Si hi ha algun alumne,
que a final de curs, assoleix de forma incompleta les competències es decideix si resta un curs més en
aquell nivell o no. La coordinadora responsable del curs realitza una acta d’aquestes reunions.



Per a valorar les diferents activitats i actuacions desenvolupades al llarg del curs, el centre realitza a
final de curs, enquestes de satisfacció als diferents sectors de la comunitat educativa: alumnat, famílies
i docents. Els resultats d’aquestes es tenen en compte per la Memòria i la PGA. Les juntes de delegats
també són instruments que serveixen per fer aquestes revisions de forma periòdica al llarg del curs.



En relació a la PGA, es presenta al Claustre i al Consell Escolar a principi de curs i se’n fa una valoració
al final.



El PEC, es revisa anualment aspectes a renovar. Es preveu una revisió total del mateix a cada mandat.

Tot el recull d’informació i valoració dels resultats es fa a iniciativa i sota la supervisió de l’equip directiu,
qui serà responsable també d’introduir els canvis que se’n derivin. Aquest procés es farà tenint en
compte les opinions de la comunitat educativa.

5.2.

Indicadors de progrés

Els indicadors que es detallen a continuació són els que permeten recollir l’evolució del centre en diferents
paràmetres (context, recursos, procés i resultats). A partir de l’anàlisi d’aquests indicadors se’n planificaran
intervencions de millora i serà la base del Projecte de Direcció (PdD) així com les corresponents
Programacions Generals Anuals (PGA) que determina el procés per la millora.
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Els indicadors recollits provenen de:
Sistema d’indicadors de centre (externs)
A. Proves de Competències Bàsiques de 4t d’ESO
B. Indicadors Anuals
C. Dades Anuals
Indicadors dels documents de centre (interns)
D. Formularis de les famílies
E. Enquestes de satisfacció (alumnat, professorat i famílies)
F. Programacions anuals de les matèries
G. Memòria anual
H. Liquidació econòmica anual

OBJECTIU 1: MILLORAR I MANTENIR ELS RESULTATS EDUCATIUS
INDICADORS D’AVALUACIÓ
Percentatge d’assoliments en l’alumnat que rep reforç de català
Percentatge d’assoliments en l’alumnat que rep reforç de castellà
Percentatge d’assoliments en l’alumnat que rep reforç de matemàtiques
Taxa d’alumnat d’aula oberta que continuen estudis post-obligatoris
Taxa d’alumnes de l’aula oberta que superen els objectius del curs
Grau de satisfacció del professorat respecte les adaptacions curriculars
fetes
Grau de satisfacció de l’alumnat d’ESO amb el projecte transversal
Grau de satisfacció de les famílies amb el projecte transversal
Grau de satisfacció de l’alumnat amb el treball d’aquesta metodologia
Grau de satisfacció de les famílies amb aquesta metodologia
Valoració de la fira #PROJECTA’T (alumnat)
Grau de satisfacció del professorat en la implementació i en la integració
de projectes
Grau de satisfacció del professorat amb la fira #PROJECTA’T
Grau de satisfacció de l’alumnat de 2n d’ESO amb el Projecte Escacs
Grau de satisfacció de les famílies de 2n d’ESO amb el Projecte d’Escacs
Taxa de professorat que utilitzen eines TAC en activitats didàctiques
Taxa d’utilització de les pissarres digitals
Taxa d’utilització i de creació d’aules virtuals (moodle i classroom)
Taxa d’alumnat que utilitza les aules virtuals, classroom
Taxa de professorat que utilitzen els ordinadors personals a l’aula

FONT
Actes Avaluació
Actes Avaluació
Actes Avaluació
Enquestes satisfacció
Actes Avaluació
Enquestes satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
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Taxa d’alumnat que utilitzen els ordinadors personals a l’aula
Taxa de professorat format en l’ús d’eines TAC
Taxa d’alumnat que assoleix la competència “Tractament de la informació i
competència digital”
Grau de satisfacció del professorat en la formació d’Avaluació
Competencial
Grau de satisfacció del professorat en les activitats interdepartamental
per l’avaluació competencial
Nombre de sessions de lectura estratègica implementades a l’hora de
lectura
Grau de satisfacció del professorat amb la participació a la formació de
càpsules
Grau de satisfacció per part del professorat en les sessions de foment de
la lectura
Grau de satisfacció de l’alumnat en les sessions del foment de la lectura
Grau de satisfacció de les famílies de la realització de les sessions de
lectura
Taxa d’hores de currículum implantat en anglès a altres matèries de l’ESO
Nombre de matèries on s’han realitzat activitats en anglès a l’ESO
Millora de resultats en llengua anglesa a l’ESO
Taxa d’alumnat que superen el FIRST (B2 llengua anglesa)
Taxa d’alumnat que superen el B1 a EOI
Resultats d’anglès de les PAU en comparació amb Catalunya
Grau de satisfacció de l’intercanvi a Holanda
Taxa d’alumnat que superen el BatxiBac
Taxa d’alumnat que superen el DELF (A2, B1,B2 llengua francesa)
Grau de satisfacció amb l’intercanvia a França
Taxa d’alumnat que es graduen a l’ESO
Taxa d’alumnat que superen els objectius de l’ESO (proves 4t)(franja
mitjana baixa, mitjana alta i alta) CATALÀ
Taxa d’alumnat que superen els objectius de l’ESO (proves 4t)(franja
mitjana baixa, mitjana alta i alta) CASTELLÀ
Taxa d’alumnat que superen els objectius de l’ESO (proves 4t)(franja
mitjana baixa, mitjana alta i alta) MATEMÀTIQUES
Taxa d’alumnat que superen els objectius de l’ESO (proves 4t)(franja
mitjana baixa, mitjana alta i alta) ANGLÈS
Taxa d’alumnat que superen els objectius de l’ESO (proves 4t)(franja
mitjana baixa, mitjana alta i alta)CIENTIFICOTEC
Taxa d’alumnat que superen els objectius de l’ESO (proves 4t) (mitjana alta
i alta) CATALÀ
Taxa d’alumnat que superen els objectius de l’ESO (proves 4t) (mitjana alta
i alta) CASTELLÀ
Taxa d’alumnat que superen els objectius de l’ESO (proves 4t) (mitjana alta
i alta)MATEMÀTIQUES
Taxa d’alumnat que superen els objectius de l’ESO (proves 4t) (mitjana alta
i alta) ANGLÈS

satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Actes avaluació
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Recull dades centre
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Recull dades centre
Recull dades centre
Recull dades departament anglès
Recull dades departament anglès
Recull dades departament anglès
SIC
Enquestes
satisfacció
Recull dades departament francès
Recull dades departament francès
Enquestes
satisfacció
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
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Taxa d’alumnat que superen els objectius de l’ESO (proves 4t) (mitjana alta
i alta) CIENTIFICOTECNOLOGICA
Taxa d’alumnat graduats a Batxillerat
Taxa d’alumnat que aproven la selectivitat

SIC
Actes avaluació
SIC

OBJECTIU 2: PROMOURE LA MILLORA CONTÍNUA
INDICADORS D’AVALUACIÓ

FONT

Aprovació del PEC actualitzat
Actualització de la documentació que deriva d’actualitzar el PEC i les NOFC
Aprovació del Pla d’Acció Tutorial i Orientació Educativa
Aprovació del pla TAC de centre
Aprovació del Pla de Comunicació de centre
Grau de satisfacció de l’alumnat
Grau de satisfacció del professorat
Grau de satisfacció de les famílies

Document d’aprovació
Document d’aprovació
Document d’aprovació
Document d’aprovació
Document d’aprovació
Enquestes de satisfacció
Enquestes de satisfacció
Enquestes satisfacció

OBJECTIU 3: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL
INDICADORS D’AVALUACIÓ
Grau de satisfacció de l’alumnat amb les activitats realitzades d’educació
emocional
Grau de satisfacció de les famílies amb les activitats realitzades
d’educació emocional
Valoració per part dels mediadors del centre dels casos mediats
Grau de satisfacció de l’alumnat en la resolució de conflictes
Grau de satisfacció de l’alumnat en la mediació
Percentatge de participació del professorat en la formació en centre
destinada a treballar l’acció tutorial i l’orientació educativa (PATOE) des de
totes les matèries
Grau de satisfacció del professorat respecte a la formació interna de
centre centrada en PATOE
Grau de satisfacció del professorat en la formació interna d’educació
inclusiva
Grau de satisfacció de l’alumnat de 4t d’ESO en APS
Grau de satisfacció de les empreses i entitats col·laboradores en APS
Grau de satisfacció del professorat implicat en l’APS
Grau de satisfacció de les famílies amb el projecte APS
Nombre de sortides per la ciutat realitzades (Pla d’Entorn)
Grau de satisfacció de l’alumnat amb les sortides per la ciutat
Nombre d’intervencions amb la UdL fetes amb l’acord vocacions STEM
Grau de satisfacció de l’alumnat que participen en l’orquestra amb valors
Grau de satisfacció de l’alumnat d’estudis musicals

FONT
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Llistats FIC centre recursos
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Registres de centre
Enquestes
satisfacció
Registres de centre
Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
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Grau de satisfacció de les famílies amb fills d’estudis musicals
Grau de satisfacció de les famílies que els seus fills participen en
l’orquestra en valors
Taxa de participació de les famílies d’ESO a les reunions d’inici de curs
Taxa de participació de les famílies d’ESO a les tutories individuals
Taxa de participació de les famílies d’ESO com a membres de l’AMPA
Taxa de participació de les famílies de Batxillerat a les reunions inicials
Taxa de participació de les famílies de Batxillerat a les tutories individuals
Taxa de participació de les famílies de Batxillerat com a membres de
l’AMPA
Taxa d’absentisme (abandonament) a 1r d’ESO
Taxa d’absentisme (abandonament) a 2n d’ESO
Taxa d’absentisme (abandonament) a 3r d’ESO
Taxa d’absentisme (abandonament) a 4t d’ESO
Taxa d’abandonament a 1r de Batxillerat
Taxa d’abandonament a 2n de Batxillerat

Enquestes
satisfacció
Enquestes
satisfacció
Registre de centre
Registre de centre
Registre de centre
Registre de centre
Registre de centre
Registre de centre
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
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6. ACTUALITZACIÓ, APROVACIÓ I DIFUSIÓ
6.1.

Concrecions del Projecte de Direcció

En l’actual mandat de direcció 2019-2023 s’ha programat:
o

Actualitzar el PEC

o

Actualitzar el Projecte lingüístic

o

Revisar les NOFC

o

Incrementar la participació de l’alumnat

o

Unificar criteris per les programacions i les unitats didàctiques

o

Optimitzar i condicionar alguns espais del centre

o

Fomentar els projectes d’educació inclusiva i donar continuïtat a la #FIRAPROJECTA’T

o

Fomentar la convivència al centre. Acabar el projecte de convivència.

o

Redactar protocols d’atenció a la diversitat

6.2.

Orientacions de l’AVALDIR en relació a les PGA

Ja que s’ha de fer seguiment de la direcció per part de la Inspecció Educativa a través de l’AVALDIR, es va
plantejar amb la inspecció seguir els següents ítems-indicadors:

o

Taxa d’alumnat que superen els objectius de l’ESO en català (3 franges).

o

Taxa d’alumnat que superen els objectius de l’ESO en mates (3 franges)

o

Taxa de millora de la comprensió lectora... en l’alumnat de 1r i 2n d’ESO (GILILECTOR)

o

Taxa d’alumnat que es gradua a l’ESO

o

Grau de satisfacció de les famílies de l’ESO

o

Valoració de la #FIRAPROJECTA’T (per part de l’alumnat)

o

Rendiment acadèmic

6.3.

Aprovació i difusió del PEC

Correspon a l’equip directiu la dinamització i coordinació de l’actualització del PEC. Per això i a través dels
diferents àmbits es promou la reflexió i l’anàlisi del que s’ha de revisar i/o canviar per tal que tot el claustre
pugui fer-ne les valoracions corresponents.
Finalment es passa a la fase del Claustre general per si s’ha de ratificar i/o fer-hi esmenes i a partir d’aquí
la Directora el presenta al Consell Escolar on s’aprova.
La difusió de l’aprovació de les diferents actualitzacions del PEC es notifica a les famílies i es publica a la
pàgina web del centre per a que pugui ser consultat.

91

PROJECTE EDUCATIU
ANNEXES

ANNEX 1. NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOFC)
ANNEX 2. LÍNIES DE TREBALL ESPECÍFIQUES I ACTUACIONS
ANNEX 3. Dossier explicatiu del DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL DE
RECERCA a batxillerat
ANNEX 4. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
ANNEX 5. PROJECTE LINGÜISTIC DE CENTRE
ANNEX 6. PLA D’ESTRATÈGIA DIGITAL
ANNEX 7. DOCUMENTS PER LA CONVALIDACIÓ
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