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Referències legals bàsiques 

El Projecte de Direcció s’emmarca dins la següent normativa marc:  
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (DOGC 5422-16/7/2009)  
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia de Centres Educatius (DOCG 
5686-5/8/2010)  
Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la Direcció de Centres (DOCG 5753-
11/11/2010)  

Presentació 

Iniciar la direcció de l’Institut d’Auro significa per mi continuar una tasca 

començada pels anteriors equips directius.  Des del seu inici l’any 1996  aquest 

centre no ha deixat de créixer i, a partir de la construcció de l’edifici actual l’any 

2004que va significar la seva consolidació, les direccions  han portat el centre 

fins al moment d’estabilitat i creixement continuat actual.  Però és durant la 

darrera direcció que el centre ha arribat a assolir el més gran creixement i els 

millors resultats, alhora que un gran consens amb la comunitat educativa. 

És per això que la presentació d’aquest projecte té l’interès de continuar en 

aquesta línia, aportant amb il·lusió tots aquells canvis i millores que creguem 

que el centre necessita per consolidar el seu creixement previst en un futur 

immediat. 

El meu pas per l’equip de direcció anterior em va permetre veure d’aprop com 

es gestionava un centre i prendre exemple d’un equip que destil·lava 

experiència.  Després de passar abans per tres centres més, vaig arribar a 

l’Institut el curs 2007-2008 i he estat desenvolupant aquí diversos càrrecs que 

m’han ajudat a conèixer-lo per dins. 

El Projecte de Direcció que presento es sustenta en uns valors compartits amb 

la comunitat educativa amb la voluntat d’actuar de forma conjunta amb les 

famílies en el progrés acadèmic i personal de cadascun dels alumnes . Per fer-

ho treballem amb uns valors: 

Adaptació als canvis per ajustar-se a les necessitats de la societat per donar 
resposta a les diferents necessitats educatives. 
Innovació i creativitat per continuar en la línia de progrés que caracteritza el 
centre, atent a la millora continua.  
Inclusió i tolerància en l’acollida dels membres de la comunitat educativa i en 
especial als nostres alumnes. 
Interrelació amb l’entorn més proper i també amb projectes més llunyans.  
Participació amb una gestió del centre basada en el diàleg constructiu i el 
convenciment per al consens en la pressa de decisions.  
Responsabilitat en el compliment de les tasques docents i envers a les 
famílies per aconseguir els nostres objectius.  
Compromís amb la nostra comunitat educativa i amb les institucions que ens 

envolten o de les quals formem part. 
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El marc legal és el que dibuixa la Llei d’Educació de Catalunya, la LEC, i el 
Decret d’Autonomia de Centres per tal d’organitzar-nos en funció dels dos 
grans objectius de l’educació actual: la millora del rendiment escolar i la 
cohesió social, entesa com la inclusió escolar de tot l’alumnat en l’Educació 
Secundària Obligatòria atenent a la seva diversitat en un context d’equitat.  
 
El Decret 102/2010 proposa una autonomia organitzativa, una autonomia 

pedagògica i una autonomia en la gestió dels recursos dels centres per tal de 

poder desenvolupar projectes curriculars flexibles i singulars que donin 

resposta a les diferents necessitats educatives de tot l’alumnat. Utilitzant les 

TIC com a eina pedagògica per a l’aprenentatge i per a la transferència a 

situacions de la vida quotidiana. És per aquest motiu que el projecte de direcció 

pretén donar respostes per afavorir que els nostres alumnes esdevinguin,cada 

vegada més, persones autònomes, responsables,compromeses i 

competents. 

1. Diagnosi actualitzada del centre: anàlisi de context i trets de referència 

de l’Institut. 

 

1.1 El Centre 

 
L’Institut d’Auro és un centre de titularitat pública del Departament 
d’Ensenyament  que estroba ubicat al sud de la Vila de Santpedor i que 
aglutina l’ensenyament secundari públic dels municipis de Santpedor i 
Castellnou de Bages. 
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L’institut d’Auro és centre d’ESO i Batxillerat al qual estan adscrits els centres 
de primària de Santpedor ( CEIP Riu d’Or, CEIP La Serreta i Escola Llissach tot 
i que aquesta darrera disposa d’ensenyament secundari de 1r a 4t ESO) i del 
CEIP L’Olivar de Castellnou de Bages.És significativa, la matriculació a ESO 
d’alumnat resident a Santpedor, i a l’entorn que ha fet els estudis de primària 
en escoles públiques  o privades fora del municipi ( aproximadament un 10% 
de mitjana). 
 
Així doncs, la complexitat per gestionar el nostre centre ha anat augmentant 
amb els anys, ja que hem passat d’un centre de 10 grups (8 grups d’ESO i 2 de 
batxillerat) a tenir 13 grups (9 d’ESO i 4 de batxillerat).  
 
La previsió és que el centre es converteixi en un centre de 3 línies d’ESO i 2 de 
batxillerat en un termini inferior a 5 anys, degut a l’arribada dels primers 
alumnes de l’Escola La Serreta de Santpedor a partir del curs 2015-16. 
 

1.2 Les instal·lacions i serveis 

 
L’Institut d’Auro es troba en un edifici definitiu des del curs 2004-2005.  Però 
justament durant el curs actual 2014-15 i degut al creixement constant durant 
els darrers anys de Santpedor i Castellnou de Bages, poblacions adscrites al 
nostre centre, se’ns ha instal·lat un primer mòdul prefabricat que amplia l’aulari 
de l’edifici central. 
 
Aquest curs he iniciat negociacions amb el consistori municipal per demanar la 
cessió d’ús d’unes pistes esportives a tocar dels terrenys del nostre centre i que 
l’ajuntament ja tenia previstes com a terrenys per a futures ampliacions del 
centre.  Aquesta petició és deguda al fet que, amb l’augment successiu 
d’alumnes i la instal·lació del mòdul prefabricat al pati, l’espai d’esbarjo dedicat 
a la pràctica d’esport a l’hora del pati s’ha vist limitada. 
 
Per altra banda l’espai que fins al curs passat era destinat a la cuina i que 
estroba al costat de la cantina del centre ha quedat disponible degut al 
tancament de l’activitat de l’empresa que ho explotava. 
 
Aquest servei de cantina-bar es troba en aquests moments pendent 
d’adjudicació a altres establiments del poble i, per tant, en fase d’inici de 
concurs públic d’adjudicació que esperem resoldre al principi del 2015. 
 
Seguim oferint el servei d’impressions a consergeria i l’obertura de la biblioteca 
del centre pel personal de l’AMPA a l’hora del pati.  L’AMPA segueix oferint 
serveis de gestió de beques, de venda de llibres de text,organització  
d’activitats extraescolars,etc. 
 
El centre disposa de totes les instal·lacions d’uninstitut públic de les mateixes 
dimensions: gimnàs, taller, laboratoris, biblioteca, aules específiques de dibuix i 
música, aules de desdoblament, vestuaris i espais de gestió i de reunions. 
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1.3 La comunitat educativa 

 

1.3.1 Els docents 

 
En el decurs de la seva història, l’Institut d’Auro ha anat incrementant el nombre 
d’alumnes i el nombre de professors. Actualment el centre té prop de tres-cents 
setanta alumnes i una plantilla de trenta docents que, tenint en compte les 
reduccions de jornada, es tradueix en 34 professors. Pel que fa al personal no 
docent,el centre disposa d’una administrativa i una subalterna.  
 
L’equip de professionals que integra el claustre en la seva trajectòria al centre 
ha demostrat la seva il·lusió en la participació en tots els àmbits del dia a 
dia al centre, implicant-se en els projectes, activitats... que s’han anat 
desenvolupant al llarg del temps.  
 
En l’avaluació global diagnòstica, en la qual diferents representants de la 
comunitat educativa (pares, alumnes i professors) van poder expressar el seu 
punt de vista en diferents enquestes, els resultats són molt satisfactoris encara 
que hi ha punts febles en què cal fer incidència per a la millora continua amb 
l’objectiu d’assolir l’excel·lència. 
 
La línia pedagògica del centre aposta per l’atenció a la diversitat sense 
perdre de vista la qualitat educativa, per una formació personalitzada que 
propiciï una educació integral pel que fa a les capacitats, les destreses i els 
valors de l’alumnat en tots els àmbits de la vida personal, familiar, social i 
professional.  
Entenent l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip en què la responsabilitat 
pedagògica i tutorial és compartida per tot l’equip docent, l’ampliació i 
l’actualització permanent dels coneixements del professorat, així com de les 
estratègies metodològiques i de renovació pedagògica esdevenen 
imprescindibles per a la tasca docent.  
La pràctica docent es concreta amb l’organització del currículum a partir de 
programacions didàctiques per tal que l’alumnat adquireixi hàbits intel·lectuals i 
tècniques de treball, així com coneixements científics, tècnics, humanístics, 
històrics i estètics per al desenvolupament de capacitats motrius, creatives i 
l’esperit crític.  
El procés d’ensenyament-aprenentatge també inclou les activitats transversals 
incloses en el PAT del centre de caire cultural,  esportiu, de conscienciació 
mediambiental i per al desenvolupament integral de la personalitat i els valors 
de l’alumnat i la seva autonomia intel·lectual.  
Per altra banda, el projecte educatiu del centre ha defensat sempre les 
sortides, treballs de síntesi a l’exterior i viatges perquè posen l’alumne davant 
una situació pràctica o una vivència que fan més competencial l’aprenentatge i 
més fàcil i útil la informació i el record.  És per aquesta raó que aquest projecte 
de direcció segueix defensant aquesta metodologia i té intenció de seguir-la 
portant a terme en la mesura del possible. 
Apostem per la incorporació de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC) a partir del pla TAC del centre com a eina educativa per 
afavorir el desenvolupament màxim de les capacitats intel·lectuals i 
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professionals preparant l’alumnat per al seu treball acadèmic i la seva vida 
professional. Prestem una atenció especial a la diversitat de capacitats, 
d’interessos i de ritmes d’aprenentatges de l’alumnat que s’articula a través de 
l’atenció psicopedagògica i l’orientació personal, acadèmica i professional a tot 
l’alumnat.  
Les tasques de seguiment i orientació dels tutors del centre es complementen 
amb l’ajut de la psicopedagoga del centre i l’assessorament dels professionals 
de l’EAP.  
Per tal de contribuir a una millor consecució dels objectius educatius, s’avalua 
el procés d’Ensenyament-Aprenentatge de manera contínua i global, Les 
famílies estan constantment informades de l’evolució dels seus fills.  
A vegades, entre el professorat es generen situacions de desmotivació davant 
els canvis, ja que no es perceben com una necessitat, creen inseguretats i es 
considera que no repercuteixen directament en la millora de resultats.  
 
Davant aquesta realitat, esdevé una necessitat implicar i cohesionar a 
aquells docents que, pel seu perfil, encaixin amb el projecte de centre i 
ajudin a impulsar les transformacions que necessitem per consolidar un 
PCC centrat en l’atenció a la diversitat i en l’ús didàctic de les noves 
tecnologies. 
 

1.3.2 L’alumnat 

 

El nostre alumnat té una composició força homogènia, classe social mitjana i 
un grau d’ immigració molt baix, per sota del 2%. 

El nivell econòmic de la població és mitjà i mitjà-alt i el nivell cultural de les 
famílies és, en gran part, d’estudis mitjans i, en molts casos,amb estudis 
superiors. Aquest aspecte ajuda molt al desenvolupament d’activitats 
educatives de tot tipus al nostre centre. Cada cop més però, com a escola 
inclusiva que som, acollim un grau elevat d’alumnes amb necessitats 
educatives especials, tan pel que fa a les dificultats d’aprenentatge com a 
les altes capacitats, que ens obliguen a reinventar-nos per trobar solucions 
adequades a cada cas, que ajudin a desenvolupar elmillor de cada alumne/a.  

Aquest perfil de centre ens permet:  

 Participar en projectes internacionals (ERASMUS +), Estades 
internacionals (Anglaterra) i intercanvis amb Alemanya per a la millora 
de les llengües estrangeres.  

 Organitzar projectes de tipus solidari com El Festival Solidari de Nadal 
per aconseguir beques per a l’Escola Anna de Madagascar. 

 Desenvolupar el Projecte 2.0 que situa el centre en un bon nivell d’ús de 
les noves tecnologies. 

 Col·laborar amb les escoles de primària dels dos municipis: els nostres 
alumnes fan de padrins de lectura, participen al festival d’anglès de les 
escoles de primària, fanconcerts de música a l’escola bressol i a 
parvularis de les escoles,... 

 Tractar la diversitat amb grups flexibles i reforços obtenint-ne bons 
resultats. 
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 Proporcionar als alumnes un paper protagonista en la millora 
progressiva del centre mitjançant de les reunions de delegats.  

 

1.3.3 Les famílies i la seva participació al centre 

 
Les famílies, representades a través de l’AMPA , tenen una participació activa en 
el centre a més de la seva participació en el consell escolar. 
L’AMPA es reuneix cada dijous de final de mes i aquella mateixa setmana l’equip 
directiu del centre els passa la informació de les notícies més rellevants del mes i 
totes les informacions que poden ser del seu interès.  Així mateix estem en 
contacte en qualsevol moment per comentar-nos tot allò que sigui necessari. 
L’AMPA participa amb actuacions al Festival Solidari de Nadal  que fa més de 15 
anys que el centre organitza.  Col·labora i representa a l’institut en la matinal 
solidària de Santpedor juntament amb la resta d’escoles del poble, venent i 
recaptant  diners per col·laborar en diferents ONG’s. 
L’AMPA dóna suport al centre en l’organització de les jornades de portes obertes. 
Col·labora en l’activitat extraescolar de voleibol femení a les tardes. Organitza la 
venda de llibres a l’inici de curs i gestiona el servei de biblioteca de les hores de 
pati. 
També organitza, juntament amb l’equip directiu, la Festa de graduació dels 
nostres alumnes de 4t ESO i 2n de Batx del nostre centre, al mes de maig. 
En aquests moment dóna suport a la reactivació de l’hort i l’enjardinament que ja fa 
un temps que es va iniciar per part dels nostres alumnes de l’optativa de projectes 
de tecnologia de 4t ESO. 
 

1.3.4 La relació amb l’entorn 

 
Com a institut sempre hem establert i reforçat relacions amb la resta d’entitats del 
nostre entorn.   
La relació amb els dos ajuntaments (Santpedor i Castellnou de Bages) és molt 
fluida.  En el cas de l’Ajuntament de Santpedor, existeix un conveni de 
col·laboració que consisteix en la cessió d’espais per part nostra a les diferents 
entitats culturals i esportives del municipi a través del consistori municipal i, per 
part de l’ajuntament, consisteix en la prestació de serveis de tipus reparacions, 
senyalització, neteja i suport en les tasques de poda i enjardinament. 
La relació amb el Consell Comarcal té diverses vessants, per exemple, el servei de 
transport escolar dels alumnes que viuen a Castellnou de Bages o bé l’actuació 
dels serveis socials en casos de protocols d’absentisme que, per sort, en el nostre 
centre, té un índex inferior a l’1%. El Consell Comarcal també col·labora amb 
l’institut a través del Consell Esportiu del Bages organitzant i donant suport a 
esdeveniments esportius. 
També tenim projectes esporàdics amb l’Escola d’Educació Especial Jeroni de 
Moragues. 
Cal dir també que tenim relació amb diverses empreses del municipi a través de 
les activitats que realitzen els nostres alumnes de la matèria “Estada a l’empresa”.  
I actualment estem iniciant el projecte de Servei Comunitari que ens obrirà la 
possibilitat de col·laborar amb les residències d’avis del municipi i altres entitats a 
les quals els nostres alumnes puguin realitzar activitats col·laboratives. 
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La relació amb les escoles de primària dels dos municipis està explicada més 
endavant. 
 

1.3.5 Anàlisi diagnòstica i anàlisi DAFO 

 
Després del darrer mandat de direcció del centre iniciat el curs2005-2006 fins a 
l’actualitat, la realitat del centre ha canviat molt i calia fer una diagnosi 
actualitzada a nivell de famílies, de professorat i d’alumnat per esbrinar quins 
són els aspectes que funcionen i quins són els que necessiten millorar.  
 
Pel que fa a les famílies, aquestes es mostren satisfetes de l’atenció del centre 
a les famílies i també de tots els projectes internacionals, del projecte 2.0de 
totes les activitats i sortides didàctiques que el centre realitza, així com de la 
informació que es rep de la direcció del centre i de la participació que se’ls 
dóna.   
Per altra banda el que més els preocupa és la manca d’implicació del 
professorat en activitats de centre que es fan fora de l’horari lectiu (festa de 
graduació, jornades de portes obertes, festival solidari,...) i el cost d’algunes 
activitats per a famílies amb més dificultats. 
 
L’anàlisi del professorat destaca que els professors estan satisfets del 
tractament tutorial, de l’atenció a la diversitat que es dóna als alumnes, dels 
projectes internacionals i del fet que sovint el centre es compromet a 
recompensar l’esforç amb hores lectives. Però els preocupen les condicions 
laborals que fins ara s’han hagut de viure degut a la crisi econòmica. En la 
diagnosi feta pel professorat es comenta la manca de dotació econòmica que 
ens ha portat a una precarietat en l’equipament informàtic. 
 
Pel que fa al’alumnat, els alumnes es queixen de l’exigència en el seu 
rendiment escolar i reconeixen que els agrada la majoria d’activitats, projectes i 
sortides que es porten a terme. Tot i que reconeixen la necessitat d’una major 
exigència en el tractament de la disciplina, no deixen de queixar-se per la seva 
aplicació.  
 
El resum del que en va sorgir es troba en la següent graella DAFO. 
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1.3.5  Anàlisi DAFO* 
 

DEBILITATS (intern) AMENACES(extern) 
 

1. Caldria millorar els espais de treball del 
professorat, en quantitat i en eines. 

2. Reunions de professorat on es pot millorar 
l’eficiència: 

 Presa de decisions. 

 Millora en la gestió del temps. 
 

3. Inèrcies entre el professorat en l’aplicació de 
nous projectes de centre. 

4. Caldria l’elaboració de més materials propis de 
centre centralitzats en una bossa comú 
(moodle), donat que ens trobem en projecte 
2.0. 

5. Centre amb moltes sortides didàctiques que 
impliquen temps al professorat:  

 Cal trobar la manera de recompensar 
el temps. 

6. El centre ha de dedicar més hores de forma 
transversal a l’ús de l’anglès com a eina 
vehicular en algunes assignatures. 

7. Dificultat per trobar espais de treball i 
convivència del professorat. 

 

 
1. Manca de dotació econòmica del 

Departament d’Ensenyament pel que fa al 
projecte 2.0 

2. Manca d’hores de professorat per realitzar 
més hores de desdoblament de llengües 
estrangeres i tractament de la diversitat a 
l’aula. 

3. Dificultats econòmiques d’algunes famílies 
per assumir el cost inicial del projecte 2.0 
(ordinador i llibre digital). 

4. Determinats impagaments  de les famílies 
a l’AMPA pel que fa a sortides i activitats. 

5. Manca de dotació de més hores de 
professorat per poder compensar les hores 
de més que es dedica en aquest centre a 
sortides i projectes internacionals. 

6. Dificultat de resposta d’algunes famílies en 
temes de disciplina. 
 

 

FORTALESES(intern) OPORTUNITATS (extern) 

 
1. Alt grau d’atenció a la diversitat en grups 

flexibles i a l’aula. 
2. Gran oferta d’activitats diferenciades tant 

d’àrea com transversals a tots els nivells. 
3. Projectes internacionals d’èxit al centre que 

compten amb una gran participació de 
l’alumnat. 

4. Implicació global del professorat del centre en 
la millora constant del projecte de centre. 

5. Inclusió de formació de professorat en horari 
de centre als inicis i finals de curs molt 
adaptada a les necessitats de centre. 

6. Continuïtat del projecte  2.0 i ampliació del Pla 
Tac del centre a partir de l’ús del sistema 
googleapps per a l’aprenentatge i la 
comunicació. 

7. Alumnat en general amb bona predisposició 
cap al centre. 

8. Jornades de portes obertes i actes de centre 
molt participatives tant a nivell de professorat 
com de famílies. 

 
 

 
1. Centre acollidor, de mida mitjana i amb 

bona relació i resposta de les famílies. 
2. Famílies majoritàriament de classe mitjana 

que donen valor a l’educació i que 
assisteixen a les reunions i actes del 
centre. 

3. Bona relació de col·laboració amb l’AMPA 
del centre tant a nivell pedagògic com 
organitzatiu. 

4. Molt bona relació recíproca amb 
l’ajuntament del municipi a nivell de 
col·laboració en la gestió d’espais i de 
treballs cap al centre. 

5. Molt bona relació de treball en xarxa de les 
escoles públiques dels dos municipis tant 
de coordinació com de formació conjunta. 

6. Etapa de creixement del centre en 
incorporar-se per primer curs una nova 
escola de primària (La Serreta) 
 
 
 

 
*Elaborat a partir d’un sondeig realitzat per separat a l’AMPA del centre, al professorat i a l’alumnat
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INDICADORS EXTERNS 

AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA 3r ESO 

Índex d’alumnes de 3r ESO que superen 
l’avaluació diagnòstica GLOBAL 

Competència lingüística: 
Llengua catalana % 

Competència lingüística: 
Llengua castellana % 

Competència matemàtica % 

Mitjana 3 darrers cursos 78.13 66.8 80.76 

OBJECTIU PEC 90 90 90 

OBJECTIU PROJECTE DE DIRECCIÓ 85 80 85 

 

AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES 4t ESO 

 Resultats darrers 3 cursos 2012-2013-2014 

Avaluació educació secundària 

obligatòria 4t d’ESO 

 

Competència lingüística: 

Llengua catalana 

Competència lingüística:  

Llengua castellana 
Competència matemàtica 

 

Competència lingüística: 

Llengua anglesa 

% mitjana nivell baix 14.9 9.4 22.9 21.6 

suma (nivell mitjà–baix, mitjà–alt i  alt)     

2012 89.3 88.9 77.8 66 

2013 92.6 92.6 75 84.9 

2014 94.1 90.2 84.3 78.4 

OBJECTIU PEC 

suma (nivell mitjà –baix, mitjà–alt  i alt) 
90 90 90 90 

OBJECTIU PROJECTE DE DIRECCIÓ suma ( 

nivell mitjà–baix, mitjà–alt i  alt) 
90 90 85 85 

         Mitjana de  Catalunya 2014 89,8 90,1 83,3  80 
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INDICADORS INTERNS  

INDICADOR 

Mitjana dels 3 darrers 
cursos 
2012-2013-2014 

Projecte de direcció 
2015-2019 

 
Taxa de graduats en ESO 95% Per sobre de 90% 

Taxa de graduats en BTX 89.1% Per sobre de 90% 

Taxa d’alumnes que superen les PAU 93.6% Entre 90-95% 

Índex d’abandonament d’estudis ESO 0% Per sota de l’1% 

Índex d’abandonament d’estudis a BATX 4% Entre el 3% i el 6% 

Índex d’absentisme 0% Per sota de l’1% 

Nombre de famílies associades a 
l’AMPA 

98% 
Mantenir o augmentar 
la xifra 

 

1.4 EL PEC 

Objectius  

El Projecte Educatiu del centre manté els 12 objectius  bàsics que sustenten 
aquest  Projecte de Direcció  actual (curs 2014-15).  Aquests dotze  objectius 
són plenament  vàlids en l’actual context educatiu. El Pla Anual de Centre  
estableix periòdicament  les estratègies de treball concretes per tal 
d’aconseguir progressivament els objectius proposats. 
 

1. Un centre que  fomenta la participació activa i corresponsable 
dels diferents àmbits. 
 

2. Un centre que reafirma el seu  compromís social amb els nostres 
alumnes i les seves famílies, que afavoreix un bonseguiment 
tutorial, una adequada atenció i orientació personalitzada i un 
correcte  aprenentatge de valors i actituds.  

 
3. Un centre que potencia les aportacions dels àmbits didàctics que 

milloren la qualitat específica de l’aprenentatge de cada àrea i/o 
que milloren el tractament dels eixos transversals bàsics.  
 

4. Escola Inclusiva. L’Atenció a la diversitatiniciat en el  Pla 
Estratègic: Agrupaments flexibles a l’ESO. (iniciat al 2001) 
 

5. El projecte lingüístic del centre fa realitat l’objectiu de fer del català 
lallengua vehicular i vivencial del centre. 

 
6. El centre obre les  portes del món exterior als nostres alumnes, 

ambl’aprenentatge de les llengües estrangeres  i l’ús de les 
noves tecnologies.  
 

7. Treballar conjuntament amb  els pares i mares   a partir de   noves 
estratègies que consolidin el treball encooperació  amb l’AMPA. 
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8. Adequar   i mantenir els espais interiors i exteriors de l’institut,  i 
continuar les gestions per aconseguirl’ampliació que el centre 
necessitarà.  

 
9. Seguir treballant per tal que el  professorat trobi , cada cop més, en 

l’entorn de institut, l’espai físic i humà adequat per exercir la seva 
activitat professional i poder millorar la seva formació.  
 

10. Assegurar, millorar i si és possible ampliar el conjunt de serveis 
complementaris que ja actualment faciliten i milloren l’escolarització 
dels alumnes.  

 
11.  Persistir en l’objectiu, en col·laboració amb l’AMPA i el Consell de 

Delegats i Delegades que l’IES estiguiobert al poble, a les seves 
institucions i entitats. 

 
12. Treballar per  millorar  la gestió com equip directiu en tots els àmbits, 

fomentant la participació activa dels equips docents i òrgans de 
coordinació.



Projecte de direcció    Institut d’Auro 
  
 

13 
 

2.Objectius a assolir en l’àmbit pedagògic, vinculats a la millora de resultats*                                  *objectius extensos a Annex 1 

 

PEDAGÒGICS ORGANITZATIUS RELACIÓ AMB L’ENTORN 

 
3.1   Millora dels resultats de la competència 
lingüística anglesa 
 
3.1.1Mitjana del 60% d’alumnat que obté un nivell 
mitjà i alt de competència lingüística anglesa Cb 

Promoure l’ús de la llengua anglesa en altres 
matèries 

3.1.2Reduir l’alumnat que es troba a la franja baixa 
de la CB llengua anglesa fins al 10% 

Impulsar el reforç de l’anglès en la  pròpia matèria 
 

3.2 Millora de la qualitat específica a l’àrea 
de matemàtiques reduint franja baixa fins 
10% 
 
3.2.1    Augment de les activitats d’espai     mesura 
i forma 
3.2.2 Tractament de la diversitat a l’alça 

3.2.3 Augment de les activitats competencials 
 
 
 
 

 
1. Aconseguir implementar el Pla TAC 

 
1.1 Ampliació de l’ús de googleapps per a la 

comunicació. 
1.1.1 Curs de formació a les famílies 
1.1.2 Extensió de l’ús dels calendaris googleapps 

informació famílies 
1.1.3 Reducció ús de fotocòpies 

 
1.2 Ampliació i modernització de la dotació 

informàtica del centre 
1.2.1 Adquisició ordinadors ús exclusiu professorat 

 

 
4. Obert al poble i a les seves 
institucions i entitats 

4.1 Millora i augment de relació entre 
centre i entitats del teixit social del 
municipi 

4.1.1Participació en la xarxa educativa  del 
municipi. 

4.1.2 Facilitar l’ús de les instal·lacions a les entitats  
del municipi sense ànim de lucre. 

 

 
2.1 Atenció a la diversitat  
 

      2.1.1 Mantenir la taxa de graduats en ESO per 

sobre del 90% 
Tractament de la diversitat  

2.1.2 Atenció de la diversitat a l’alça 
         Reconeixement de l’excel·lència 
 

2.2 Assolir un seguiment tutorial complet 
 

        2.2.1 Aconseguir que el 100% de l’alumnat rebi 
una formació integral en valors i hàbits 
personals i responsabilitats 

 
Foment del diàleg entre el professorat i l’alumnat per 
evitar  sancions disciplinàries         
Promoure el desenvolupament del nou PAT 

 

 
5.Fomentar la participació activa i 
corresponsable 
 

5.1Actualització de PEC i NOFC. 
5.2Col·laboració escoles primària 

             5.3Inici del projecte de Servei 
Comunitari 
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3. Les actuacions previstes per al desenvolupament i l’aplicació del projecte 

educatiu i la seva concreció en el PCC 

 
Considerant que la direcció ha de treballar per atendre les necessitats de la 
comunitat educativa,  amb la finalitat màxima que l’alumne aprengui i es formi com 
a persona, cal tenir una visió panoràmica del centre.  
Per poder copsar aquesta visió panoràmica del centre es necessita conèixer la visió 
que en tenen els membres de la comunitat educativa sigui del tipus que sigui per 
aprofundir en la realitat del centre i poder avançar.  
 

3.1. Des de la funció de representació 

 
Mantenir els contactes amb les institucions Ajuntament de Santpedor i Ajuntament 
de Castellnou  per seguir fomentant la relació de col·laboració mútua en la cessió 
d’espais i la prestació de serveis. 
Fomentar la relació amb la xarxa educativa del municipi. 
Fer un seguiment conjunt amb el Departament d’Ensenyament de la consolidació 
de línies d’ESO i BATX al centre. 
Seguir en contacte amb el Consell Comarcal del Bages en tots els aspectes de 
transport escolar, protocols d’absentisme d’alumnes,etc. 
Potenciar els vincles de col·laboració amb l’AMPA per mantenir la relació institut-
famílies de forma directa. 
Fomentar la promoció del centre per donar a conèixer el Projecte Educatiu del 
Centre, com treballem, en quins projectes participem i, en definitiva, què oferim des 
del nostre Institut.  
 

3.2. Des la funció de direcció pedagògica i lideratge 

 
Convidar el professorat a participar de manera activa en la concreció del projecte 
de direcció per a la millora general del centre. 
 
Escoltar les aportacions del professorat per millorar l’aprenentatge de l’alumnat i el 
centre en general. Compartir aquestes aportacions amb l’equip directiu i la 
comissió de coordinació pedagògica per valorar-ne la viabilitat i la possibilitat 
d’incorporació per assolir els objectius del projecte de direcció. 
 
Fomentar la cohesió d’equip i enfortir el sentiment de pertinença a la comunitat 
educativa de centre creant espais on tot el professorat pugui exposar les seves 
idees i expectatives. 
 
El treball en equip a diferents escales ens ha de permetre fer una revisió conjunta 
dels aspectes que considerem satisfactoris i alhora pensar estratègies per millorar 
allò que cal millorar. Periòdicament convé recordar els acords presos recollits en 
diferents documents del centre.  
 



Projecte de direcció    Institut d’Auro 
  
 

15 
 

La finalitat de proposar conjuntament des de l’equip directiu i l’equip de coordinació els 
temes de treball es basa en la necessitat de tenir una visió global del centre.  
 
Convertir les reunions en espais de treball planificat en el projecte curricular de 
centre.La finalitat és programar i avaluar per competències de forma que,  
progressivament, aquesta forma de treballar sigui gratificant per al professorat i 
incideixi en la millora de resultats en l’alumnat.  
Per poder ser efectius i eficaços en el treball curricular es posa a disposició del 
professorat els recursos que ofereix el Departament d’Ensenyament, com 
l’assessorament extern de l’EAP o l’intern de la pròpia psicopedagoga, per reforçar el 
tractament a la diversitat i la inclusió dels alumnes al centre de forma queens faciliti la 
programació i l’avaluació de les diferents activitats.  
 
Implicar i donar responsabilitats a aquells docents que, pel seu perfil, encaixin amb el 
projecte de centre i ajudin a impulsar les transformacions que necessitem per a 
consolidar un PCC centrat en un treball competencial, començant per les Cb 
lingüística i digital, i en l’ús didàctic de les noves tecnologies.  
Fer reconeixement, de forma individual i pública, (en claustre, Consell Escolar o en la 
pàgina web del centre) de les bones pràctiques docents del professorat del centre.  
 

3.3. Des de la funció en relació a la comunitat escolar 

 

Mantenir la participació de l’alumnat a través de les assemblees de delegats que es 
programen al llarg del curs i on tracten temes sorgits de tutoria.  
Mantenir la comunicació directa de direcció amb els delegats per informar-los dels 
aspectes que es considerin pertinents per a transmetre a la resta de companys de 
classe.  
Seguir fomentant la participació dels delegats en el festival solidari que compromet 
el nostre centre amb els més desafavorits. 
L’Institut d’Auro es caracteritza per ser un centre molt actiu. Cal mantenir i potenciar 
aquest tret identitari que genera dinàmiques afavoridores de la participació, ajuda a 
la cohesió de la comunitat educativa i afavoreix el sentiment de pertinença.  
Continuar en la línia departicipar en projectes internacionals en què cada vegada 
els alumnes s’hi han implicat més. 
Fomentar la participació en projectes de voluntariat amb les entitats del propi 
municipi on l’alumnat coneixerà les necessitats de l’entorn i se’n farà conscient. . 
Seguir en la línia dels aprenentatges en directe a  través de les sortides, tenint en 
compte la reducció del cost per a les famílies en la mesura del possible. 
La convivència al centre és fonamental. Per aquest motiu es dóna molta 
importància a l’acollidainicial d’alumnes de 1r ESO, en la qual es fa una adaptació 
progressiva de l’entrada a secundària tant pel que fa a organització del centre, com 
als espais que ocupen. Aquest aspecte fa de l’Institutd’Auro un centre acollidor, 
en què els alumnes poden desenvolupar-se d’una manera adequadaen un període 
complex com l’adolescència.  
Una bona manera de projectar-nos a la societat a la qual pertanyem és la difusió 
del centre,que es fa des de diferents mitjans de comunicació i especialment des de 
la pàgina web del centre.Aquesta dinàmica de difusió continua essent fonamental 
pel fet de ser un  centre que aposta per les noves tecnologies. És per això que 
considerem fonamental donar-li un pes específic en l’organització del centre..  



Projecte de direcció    Institut d’Auro 
  
 

16 
 

La comunicació interna entre professors, entre professors i alumnes, entre 
alumnes, entre la direcció i les famílies, és àgil i fluida gràcies, en part, a la 
utilització de les eines tecnològiques que estan a disposició dels membres de la 
comunitat educativa: el correu de centre(tant professors, com alumnes, com 
famílies disposen d’una adreça electrònica proporcionada pel mateix centre a través 
de l’eina GoogleApps), la plataforma moodlei lesdues plataformesde llibres digitals.  
Valorar l’alta participació de les famílies a les reunions convocades pel centre, que fa 
que sigui un puntal per a la relació institut-famíla Cal mantenir i potenciar la relació 
institut-família a través de les reunions amb els tutors. 
 

3.4. Des de la funció en relació a l’organització i el funcionament 

 

L’estructura organitzativa dels espais és la d’un centre que va néixer amb la visió 
de dues línies d’ESO i una de batxillerat.La construcció de l’edifici va fer-se l’any 
2004 pensant en uns 250 o 300 alumnes. 
El fet que els dos municipis (Santpedor i Castellnou de Bages) hagin anat 
augmentant molt de població aquests darrers anys i el fet que hi hagi famílies de la 
comarca que optin pel nostre centre per escolaritzar els seus fills, fa que: 

 els espais que no eren pròpiament de classe s’hagin hagut d’adaptar per a la 
docència. 

 els espais comuns de centre hagin quedat petits per a les noves necessitats: 
escales, vestíbul, entrades i sortides. 

A fi i efecte de donar solució a aquests problemes, hem hagut de recórrer a la 
creativitat per reconvertir espais, sacrificant espais pròpiament de professorat i 
adequant els horaris de centre. Afortunadament, durant el curs 2014-15 el 
Departament d’Ensenyament, preveient el creixement actual i futur, ha instal·lat un 
primer mòdul prefabricat que dóna cabuda a dues aules grans i una de petita per 
esponjar els espais de centre. 
 
L’estructura organitzativa determina l’atribució de responsabilitats i funcions del 
professorat, per tal de repartir en major o menor grau possible les responsabilitats 
entre el professorat implicat en el centre amb voluntat de tirar endavant aquest 
projecte de direcció. 
El rendiment de comptes es realitza a final de curs, essent els professors amb 
càrrecs amb responsabilitat els encarregats de fer una memòria conjunta per 
assignació del tipus de càrrec, posant en comú la seva valoració i aportant, si cal, 
aquelles millores que es puguin portar a terme. 
L’agrupament de l’alumnat ha de ser heterogeni intentant que en els grups 
classe hi hagi un repartiment equitatiu de nois i noies, i d’alumnes amb altes 
capacitats, dificultats o conductuals. L’atenció a la diversitat es fa des dels grups 
flexibles en les matèries instrumentals, els desdoblaments i les atencions 
individualitzades. Per fer una atenció a la diversitat en els alumnes amb majors 
capacitats, els equips docents, les diferents àreesi la coordinació d’atenció a la 
diversitat treballaran conjuntament per trobar aquells materials i metodologies més 
adequades .  
Cada alumne disposa del seu ordinador per treballar a l’aula i a casa. Els 
contingutsde la plataforma digital es complementen amb els elaborats pel 
professorat fent ús del moodle de centre, que ja està completament consolidat nou 
cursos després d’haver-lo posat en marxa. 
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El rendiment de comptes es fa al Consell Escolar i al claustre i 
posteriorment,mitjançant lamemòria anual a Serveis Territorials del Departament 
d’Ensenyament. 
 

3.5. Des de la funció específica de gestió 

 
La gestió dels recursos que provenen de les dotacions del Departament 
d’Ensenyament s’administra per fer front a les despeses de funcionament de 
centre.El pressupost es presenta a Consell Escolar que és l’organisme que 
l’aprova, si s’escau, i en el si del qual s’hi fa el rendiment de comptes.  
 
En els mesos de juny i juliol l’equip directiu s’encarrega de completar l’organigrama 
de distribució de feines del professorat (càrrecs de coordinació, tutories i altres 
responsabilitats) tenint en compte els professors que encaixen en els diferents 
perfils dissenyats, segons la seva implicació en el centre i en funció de la plantilla 
que es disposa. Els altres recursos, els materials i el personal, s’administren per 
aconseguir la màxima eficiència. 
.  

3.6. Des de la funció específica de cap de personal 

 
Dinamitzar el claustre fomentant la participació activa dels seus membres en les 
reunions, vetllant perquè l’ordre del dia incorpori tots els temes a tractar, procurant 
que les propostes sorgides a les reunions tinguin retorn i, aquelles que s’estimi que 
siguin vàlides,  siguin incorporades en el pla d’assoliment dels objectius del centre. 
 
Vetllar per la implicació i compromís del professorat pel que fa a la formació 
contínua de centre en innovació pedagògica i noves tecnologies, a la 
transferència a l’aula i a la millora dels resultats educatius i generals de centre.  
 
L’assoliment dels objectius del projecte de direcció requereix que alguns membres 
del professorat tinguin perfils especials: professor d’educació física amb nivell 
acreditat d’anglès, professor de segona llengua estrangera, alemany, professorat 
de tecnologia amb formació informàtica molt avançada. La definició d’aquests 
perfils de professorat té com a objectiu la cobertura de les futures necessitats del 
centre. 
 
Revisar i, si s’escau modificar, els documents base del centre PEC, NOFC i Carta 
de Compromís perquè s’adeqüi a la normativa vigent al llarg dels quatre cursos del 
Projecte de Direcció. 

4. Les concrecions organitzatives orientades a la major sistematització de 

les activitats 

 
Les concrecions organitzatives orientades a la major sistematització de les 
activitats del centre i a la creació de condicions i formes d’organització que 
estimulin la implicació de tot el personal en el treball en equip i n’afavoreixin el 
creixement dels nivells de motivació i satisfacció. 
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Tipus de reunió  Periodització  Assistents  Funció  
Reunió de Gestió  

Equip directiu  Dilluns i dimecres de 
cada setmana  

Directora  
Cap d’Estudis  
Secretària 
Coordinadora 
pedagògica  

-Coordinació de la gestió 
de centre  
-Seguiment de les 
actuacions per a 
l’assoliment dels objectius 

de centre.  
 

Equip de coordinació 
de direcció 

Divendres Equip directiu  
Coordinadors de 
cicle 
Caps d’àmbit 

-Assessorament a l’equip 
directiu i seguiment dels 
objectius de centre. 
-Presa de decisions a nivell 
disciplinari. 
 
 
 
 

Reunions informatives  

De famílies  Jornada de portes 
obertes d’ESO i BATX  
Inici i durant el curs  
Estades fora del 
centre  

Directora  
Coordinadors  
Tutors, si s’escau i  
Famílies  

-Donar a conèixer el 

projecte educatiu i la 
programació general anual  
-Informar del currículum i 
de l’orientació 
postobligatòria 
 

Xarxa educativa  Semestral Direcció/escoles 
primària i Regidor 
d’Ensenyament  

-Planificar, a nivell general, 
les estratègies de 
funcionament de la xarxa 
educativa. 
-Revisar el conveni signat i 
ampliar serveis si cal. 
-Proposta d’activitats de 

formació conjunta 

 

De coordinació 
primària-secundària 

Bimestral Coordinació 
pedagògica i 
coordinació 1r cicle 
ESO 

-Treball conjunt: acollida 
alumnat primària a 
secundària. 
-Treball per àrees i 
transversal. 
 
 

Reunions de debat pedagògic  

Claustre  Inici i final de curs i 
trimestralment 

Tot el professorat  -Debatre i parlar dels 

diferents temes educatius 
que van sorgint a nivell de 

centre. 

Reunió delegats Trimestral Coordinadora 
pedagògica i 
delegats de grup 
classe 

-Participació de delegats 

en la consecució 
d’objectius 
-organització festival 
solidari pro-Madagascar 

 

Reunions de treball i organitzatives  
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Consell Escolar  Trimestral  Directora  
Cap d’estudis  
Secretaria  
Representats de:  
Professorat, Pares  
Alumnes, AMPA  
PAS, Ajuntament  

Màxim òrgan de govern del 

centre.  
 

Comissió econòmica Anual i sempre que 
calgui 

Directora 
Secretària 
Representant pare 
consell escolar 

Aprovació de determinades 
assignacions econòmiques 
de centre. 

De tutors de grup  Setmanal  Coordinadora 
pedagògica 

-Programar i avaluar les 
activitats i preparar tutories 
 

PAT Setmanal Coordinadora 
pedagògic i 
impulsora PAT 

-Desenvolupament i 
implantació del PAT de 
centre 
 

D’equip docent  
(cada equip està 
integrat pels tutors de 
cada nivell i la resta 
d’equip docent)  

Setmanal  Tot el professorat  -Fer seguiment de les 

activitats de tutoria  
-Definir estratègies per 
crear un bon clima de 
treball a l’aula  
- Programar i avaluar 
estratègies d’atenció a la 
diversitat a l’aula   
-Fer seguiment de 
l’evolució acadèmicai 
personal de l’alumnat 

D’àmbit  Setmanal  Tot el professorat  - Planificació de les àrees i 

els àmbits 
-Organització de diades 
especials (Nadal, Sant 
Jordi) 

De coordinació 
d’àmbits  

Setmanal Cap d’estudis 
Caps d’àmbit  
 

- Preparació reunions 

d’àmbit i de departament  
-Programar el treball 
competencial per àrees fent 
ús de les TIC i amb 
continguts transversals. 
-Consensuar els criteris 
d’avaluació i mètodes 
d’avaluació 

De la Coordinació 
d’Atenció a la 
Diversitat  

Setmanal  Director 
Coordinador 
pedagògic 
Psicopedagoga 
EAP  
 

-Organitzar les atencions 

individualitzades  
-Fer seguiment de 
l’evolució de l’alumnat  
-Valorar el progrés de 
l’alumnat 
-Avaluació de tractaments 
externs i teràpies 
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5. Els indicadors per a la avaluació de l’exercici de la direcció, d’acord amb 

les línies generals del projecte educatiu de centre. 

 
Per a l’avaluació del projecte de direcció s’han classificat els objectius en tres àmbits: 
organitzatiu, pedagògic i de relació amb l’entorn. Per a cada objectiu s’han dissenyat 
unes estratègies vinculades als indicadors per a la determinació de les activitats que es 
planificaran anualment i que ens permetrà fer el seguiment en l’assoliment dels 
objectius.  
 
Els objectius de l’àmbit organitzatiu es centren en l’organització interna de centre i el 

desplegament dels principals projectes per a la consecució dels indicadors fixats. 

Els objectius de l’àmbit pedagògic estan orientats a la millora de resultats educatius i la 
cohesió social. 

 

Els objectius de la relació amb l’entorn fan incidència en la vinculació del centre amb 
les entitats dels dos municipis i amb la cooperació amb la resta d’escoles de l’entorn 
proper, així com enla difusió de les activitats de centre i la col·laboració en la cessió 
dels nostres espais. 
 
El seguiment per al rendiment de comptes es farà amb unes taules en què es recullen 
les dades rellevants i les reflexions del responsable de l’anàlisi de les dades. 

 

6. Els mecanismes de rendició de comptes als òrgans de control i 

participació 

 
La rendició de comptes com a mecanisme de qualitat democràtica suposa un element 
d’interès públic en la gestió de fons públics, per garantir l’aprenentatge de l’alumnat i 
fer incidència en la millora de l’organització a partir de l’autodiagnosi i l’interès per a 
l’assoliment dels objectius.  
Per a la rendició de comptes ens cal començar fent difusió del Projecte de Direcció 
entre la comunitat educativa, a quis’informarà i rendirà comptes al llarg del període de 
vigència del Projecte de Direcció.  
Es preveuen els següents mecanismes de difusió (un cop sigui aprovat el projecte de 
direcció): 
 
a) Publicació íntegra d'aquest document en pdf al moodle del nostre institut.  
b) Publicació (esporgada) del document, a la web del Centre: www.ies-dauro.cat.  
c) Enviament d'una còpia íntegra , en format wordal correu de centre, als membres del 
futur Equip Directiu i als membres de la Comissió de Coordinació Pedagògica.  
d) Enviament per correu d'una còpia en pdf, als restants membres del Consell Escolar: 
representants dels pares i mares, de l’alumnat, del PAS i de l’Ajuntament. 
e) Còpia d’aquest document en paper disponible a la sala de professorat. 
 
Per tal de fer una bona rendició de comptes s’ha planificat com es comunicarà el grau 

d’acompliment dels objectius amb els resultats dels indicadors, en quina periodicitat i 

quins mitjans s’utilitzaran per transmetre la informació a les persones i organismes 

pertinents. 
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La rendició de comptes es farà davant dels òrgans col·legiats del centre, al Consell 
Escolar, la comunitat educativa i a l’Administració. La rendició de comptes es farà a 
partir de les dades obtingudes en l’assoliment de cada objectiu valorat a partir dels 
indicadors quantitatius que tenen un referent criterial. Partint de la situació inicial es 
marca un progrés per al final de cada curs i la situació final que es vol assolir en %. 
Així com les dades obtingudes dels indicadors qualitatius, que mesuren el grau de 
satisfacció del professorat, l’alumnat i les famílies.  
Els mecanismes de rendiment de comptes permeten repensar aquelles actuacions que 

es realitzen en relació als resultats obtinguts per incorporar-los en la presa de 

decisions per a l’acompliment dels objectius del Projecte de Direcció al final del 

mandat.
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 Rendició de comptes 

R
e

n
d

ic
ió

 d
e

 c
o

m
p
te

s
 

A qui?  Com?  Què?  Quan?  

Administració 
educativa  

Documentació oficial  
Mitjans informàtics: Aplicatius. 

 
Memòria anual de centre, rendició de comptes econòmics, Pla 
Anual i altres 
 

Anual  

Inspecció educativa  
Documentació oficial  
Mitjans informàtics: Aplicatius. 

 
Avaluacions diagnòstiques, informacions sobre projectes propis del 
centre, altra documentació requerida per la inspecció  
 

Anual  

Consell Escolar  Actes de les reunions de Consell Escolar  

 
Presentació de les dades recollides durant el curs  
Revisió dels indicadors i assoliment dels objectius  
 

Trimestral  

Professorat  

Actes de reunions de claustre  
Actes de les reunions de Consell Escolar  
Mitjans informàtics: Publicació de les activitats realitzades al 
moodle del centre  

Presentació de les dades recollides durant el curs  
Revisió dels indicadors i assoliment dels objectius  

Trimestral  
Mensual  

PAS  

Actes de les reunions de Consell Escolar  
Mitjans informàtics: Publicació de les activitats realitzades a la 
web del centre  
 

Presentació de les dades recollides durant el curs  
Revisió dels indicadors i assoliment dels objectius  

Trimestral  

Alumnat  

Reunions de delegats amb Direcció  
Actes de les reunions de Consell Escolar  
Mitjans informàtics: Publicació de les activitats realitzades a la 
web del centre  

Presentació de les dades recollides durant el curs  
Revisió dels indicadors i assoliment dels objectius  

Mensual  
Trimestral  

Famílies  

Documentació: Butlletins de notes; Comunicacions circulars 
informatives;  
Entrevistes amb els tutors individuals  
Actes de les reunions de Consell Escolar  
Mitjans informàtics: Publicació de les activitats realitzades a la 
web del centre  

Informacions de tutoria, assistència, puntualitat, comportament...  De forma periòdica  

AMPA  
Actes de les reunions de Consell Escolar i Reunions amb 
Direcció  

 
Presentació de les dades recollides durant el curs  
Revisió dels indicadors i assoliment dels objectius 
 

Trimestral  

Entorn  
Reunions amb organismes amb els quals s’estableixen 
col·laboracions  
Actes de les reunions de Consell Escolar  

Presentació de les dades recollides durant el curs referents a 
participació i resultats dels convenis de col·laboració  
Revisió dels indicadors i assoliment dels objectius  

De forma periòdica  
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7. Els elements per a l’aprofundiment en l’exercici del lideratge distribuït 

i per al foment de la participació de la comunitat escolar en el centre 

 
El Projecte de Direcció incorpora un model d’organització per a la distribució de 
tasques i responsabilitats entre el professorat, a fi i efecte de fomentar la implicació 
i el sentiment de pertinença a la comunitat educativa del centre. 
 
El lideratge distribuït, entès com a compartit, fa que els perfils del professorat que 
assumeix aquestes responsabilitats siguin clau  per a l’acompliment del objectius 
del Projecte de Direcció.  
 
El model organitzatiu que es proposa, parteix dels àmbits de les ACR (Àrees Clau 

de Resultats) i per poder avançar en l’assoliment dels objectius del Projecte de 

Direcció cal que juntament amb la Direcció i l’Equip Directiu totes les persones que 

formen la Comunitat Educativa faci la seva aportació en el marc de les reunions 

planificades.
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Funcions Rellevància/àmbits/factors d’èxit ACR* Rellevància Font 
 
De 
representació 

Relacions institucionals amb l’entorn 
Ajuntaments 
Consell Comarcal 
Consell Escolar Municipal 

PEC 

Gestió de recursos de l’entorn 
Currículum 
Competències bàsiques 
Ús d’espais de l’entorn del municipi 

PEC 
PCC 

Relació amb altres centres 
  Traspàs informació alumnes. Coordinació centres primària i 

secundària.  Realitzar contactes amb centres de primària adscrits 
NOFC 
PAT 

Xarxa educativa de Santpedor i Castellnou de Bages 
Resta d’escoles de la comarca 

Formació conjunta.  Grups impulsors de formació als centres.  
Organització període preinscripcionsa través ajuntament 

PEC 

 
Relació amb les famílies 

Contacte continuat amb entrevistes 
Seguiment de l’alumnat a través de correu electrònic 

NOFC 

 
Direcció 
pedagògica i 
de lideratge 

Context de centre 
Creixement de centre  
Consolidació de 3 línies d’ESO i 2 línies de batxillerat 
Petició ampliació instal·lacions de centre 

PEC 

Característiques familiars de l’alumnat 
Alumnat de famílies classe mitjana i nivell d’estudis mitjans 
Molt poca immigració 
Cada vegada més casos de necessitats socioeconòmiques 

Pla Anual 

Característiques personals de l’alumnat 
Escola inclusiva amb alumnes amb NEE (TDHA, Dislèxia, ...) 
Alumnes amb sobredotació 

Pla Anual 

Motivació de l’alumnat 

Projectes internacionals 
Sortides i activitats de centre 
Treballs de síntesi fora del centre 
Projectes solidaris i comunitaris 

PCC 

Perfil dels docents de centre 
Inici matèria educació física en anglès 
Segona llengua alemany 
Molta implicació en projectes de centre: Projecte ortogràfic,  

PCC 

Motivació del professorat 
Millora en els espais i eines de  treball  
Dificultats en renovació de materials per manca de pressupost  
Reivindicació de temps a canvi d’activitats 

Pla Anual 
Pla TAC 

Clima de treball 
Implicació de gran part del claustre en les activitats de centre 
Projectes transversals 
 

NOFC 

Opcions metodològiques 
Projecte 2.0 
Grups flexibles, atenció a la diversitat 
Projectes internacionals (Erasmus+, intercanvi alemanya,...) 

PEC 
PCC 
Pla Anual 

Treball en equip 

Equips docents 
Treball per àmbits 
COAD(Diversitat) 
Tallers, xerrades, sortides,intercanvis,... 

PCC 
NOFC 
Pla Anual 
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Planificació pedagògica 

Equips docents 
Treball per àmbits 
COAD(Diversitat) 
Tallers, xerrades, sortides,intercanvis,... 

PCC 
NOFC 
Pla Anual 

Gestió del currículum 
Modalitats de batxillerat 
Optatives ESO, temes transversals,  
Estada a l’empresa, Erasmus+,... 

PCC 
Pla Anual 

Inclusivitat 
Casos NEE, Sobredotació,  
Alumnes amb disminució(vetlladora) 
Acceptació del company  

PEC 
PAT 
 

Tutoria i orientació 
Seguiment  i orientació ESO i BATX 
Comunicació alumnat i famílies 

PEC  
PAT 

Recursos pedagògics 
Pissarres digitals, plataformes editorials, Moodle de centre,  
EAP, agrupaments flexibles, desdoblaments, reforços, 
psicopedagogia, 4t ESO(opció projectes) 

PCC 
PAT 

Innovació 

Projecte 2.0 
Erasmus + , intercanvi Alemanya 
Comunicació i materials GoogleApps 
 

PCC 
Pla TAC 
Pla Anual 

Avaluació Ensenyament-Aprenentatge 
Interna: Avaluacions docents, proves diagnòstiques de 3r 
Externa: Competències bàsiques i Selectivitat (PAU) 
Rendició de comptes SSTT 

Instruccions inici de 
curs 

En relació a la 
comunitat 
escolar Participació i compromís 

Reunions de delegats 
Jornades d’integració, de portes obertes, de graduació 
Assemblees AMPA 
Participació alumnat festival solidari, jornada portes obertes batx 
 

PEC 
NOFC 

Implicació famílies 

AMPA, Reunions informatives 
Seguiment individualitzat 
Acollida alumnes intercanvis ERASMUS 
Jornades portes obertes i de graduació  
Festival Solidari 

NOFC 
 

Acollida i acompanyament 

Coordinació primària-secundària. 
Dinàmica inici de 1r ESO durant primer trimestre 
Jornades portes obertes 
Reunions inici curs 

NOFC 
PEC 
PAT 

Comunicació 
Pàgina web 
Googleapps famílies-professors-direcció-alumnes 
Control diari assistència alumnat 

Pla TAC 
 

Convivència 
Mediació - Intervenció psicopedagoga 
Equip coordinació direcció 

NOFC 

Satisfacció Es demana el grau de satisfacció del centre a AMPA, alumnes i Diagnosi projecte 
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professorat direcció 

En relació a 
l’organització i 
el 
funcionament 

Estructura organitzativa 
Equips docents amb ordre del dia a reunions 
Àmbits amb ordre del dia 
I resta de reunions amb temes proposats 

NOFC  
PEC 

Atribució de responsabilitats i funcions Responsabilitat dela direcció NOFC 

El temps  
Jornada intensiva amb dues franges de pati i 3 blocs de classe de 
dues hores. 

Pla Anual 

Els espais 
Actualment s’ocupen tots els espais de l’edifici i es disposa d’un 
aulari prefabricat per augmentar capacitat de centre 
Control riscos laborals 

Normativa 
departament 
Pla riscos laborals 

Agrupament alumnat 
Atenció a la diversitat: Agrupaments flexibles ESO  
                                    Desdoblaments resta matèries 
Optativitat 2r, 3r, 4t i modalitats de batxillerat 

PEC 
PCC 

Serveis de centres 
Transport escolar, cantina(en tràmit) 
Extraescolars 
Educadora social ajuntament 

Pla Anual 

Avaluació Externa SSTT LEC 

Específiques 
de gestió 

Recursos econòmics Departament LEC 

Responsabilitats acadèmico-administratives 
SAGA 
Expedients acadèmics alumnat 

LEC 

Infraestructura i recursos materials Petició ampliació edifici 
PEC 
Pla Anual 

Planificació  Elaboració documentació, horaris,...mes de juliol Pla Anual 

Eficiència 
Informació sistemàtica de presa de decisions en reunions i per 
correu electrònic 

Pla Anual 

Específiques 
del cap de 
personal 

Dinamització d’equips 
Reunions setmanals per debatre temes curriculars i de seguiment 
alumnat 
Inici i dinamització de projectes de centre 

NOFC 

Plantilla docent 
Força estable 
Dificultats en places que agafen doble especialitat 

PCC 

Formació Externa i interna de professorat 
PEC 
Pla Anual 

Implicació en el PEC 
Organització per atenció a la diversitat i tutorització: horaris 
adaptats a grups flexibles i optativitat. 
Molta organització de centre per sortides i activitats 

PEC 
Pla Anual 
NOFC 

Acompliment de responsabilitats 
Memòria de càrrecs 
Acompliment de comptes 

Memòria/retorn de 
Pla Anual 

Avaluació de l’exercici de la docència 
Rendició de comptes 
Avaluació diagnòstica i competències bàsiques 

Instruccions inici de 
curs 

*Àrees clau de resultats 
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ANNEX 1:  INDICADORS DESENVOLUPATS DELS OBJECTIUS DE CENTRE 

 

OBJECTIUS 1 i2.1  i   2.2  :  ÀMBIT ORGANITZACIÓ 

OBJECTIUS3.1    i    3.2 :  ÀMBIT PEDAGÒGIC 

OBJECTIUS    4   i   5  :  ÀMBIT ENTORN 
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Objectiu 1: Ús de les noves tecnologies 

Indicador :  aconseguir implementar el pla TAC 

Responsables:   Equip directiu/Coordinació d’informàtica 

Estratègia Activitat Agent Indicador  

de procés 

Temporització 

1r  
any 

2n  
any 

3r 
any 

4t  
any 

Ampliació de l’ús de 
GoogleApps per a la 
comunicació. 

Curs de formació a famílies 
d’alumnes que s’incorporen 
per primer any al centre 

Coordinador/
a 
d’informàtica 

Hi assisteixen més del 
30% de les famílies. 

 

X X   

 

Extensió de l’ús dels 
calendaris GoogleApps per 
informar a les famílies dels 
deures dels alumnes i de 
les activitats setmanals 

Coordinador/
a 
d’informàtica 

S’ha aconseguit 
implementar els calendaris 
al 50% dels grups. 

Sí/No 

  X X 

 

Reducció del nombre de 
fotocòpies al centre i 
substitució per documents 
compartits. 

Equip directiu No superar les 10.000 
fotocòpies al mes 

Si/No 

X X   

Ampliació i modernització 
de la dotació informàtica  
(punt 5 del pla TAC: 
planificació de prioritats) 

Adquisició d’ordinadors 
d’ús exclusiu del 
professorat. 

Coordinador/
a 
d’informàtica 

Aconseguir renovació dels 
ordinadors dels àmbits en 
un 50% 

Si/No 

  X X 
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Objectiu2.1 : Atenció a la diversitat 

Indicador de progrés: Mantenir la taxa de graduats en ESO per sobre de 90%.  Atenció a la diversitat a l’alça. 

Responsables:   Direcció i Coordinació pedagògica 

Estratègia Activitat Agent Indicador  

de procés 

Temporització 

1r  
any 

2n  
any 

3r 
any 

4t  
any 

Reconeixement de 
l’excel·lència 

Reconeixement dels alumnes amb 
millor expedient acadèmic a l’acte 
de graduació 

Direcció 
Valoració de la satisfacció 
de pares i professorat>75% 

  X X 

Adaptacions curriculars a l’alça per 
a alumnes amb altes capacitats 

Coord. 
Pedagògica 

Franja alta proves 
competències bàsiques 4t 
ESO per sobre 20% 

  X X 

 

Tractament de la 
diversitat 

Dinamització de grups flexibles per 
donar més oportunitats  

Coordinado
r de cicle 

Nº de graduats en ESO a 
través de grup flexible, 
superior al 85% 

X X X X 

Fomentar les activitats de 
comprensió lectora de 1r a 4t ESO 

Cap 
d’estudis 

Nº actuacions organitzades 
> 1h setmanal 

 X X X X 

Optativa de projectes de tecnologia 
Cap 
d’estudis 

Nº de graduats en ESO que 
han cursat projectes > 85 
% 

X X X X 
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Objectiu2.2 :Assolir  un  seguiment  tutorial  complet 

Indicador de progrés: Aconseguir que el 100% de l’alumnat rebi una formació integral en valors, hàbits personals i responsabilitats. 

Responsables:Coordinadió pedagògica,  tutors  i  professorat 

Estratègia Activitat Agent Indicador  

de procés 

Temporització 

1r  
any 

2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Foment del diàleg entre el 
professorat i l’alumnat per 
evitar  sancions disciplinàries 

Promoure el respecte i la 
conscienciació pels espais 
comuns del centre a través del 
diàleg. 

Professorat Reducció progressiva 
d’alumnes exclosos de la 
cantina< 5 al mes 

X X X X 

Fer reflexionar posteriorment  a 
cada alumne al que se li ha posat 
un full d’avis 

Professorat Reducció progressiva dels 
fulls d’amonestació< 10 per 
grup /mes 

X X X X 

Desenvolupament del PAT pel 
que fa a tractament família-escola 

Coord 

Pedagògica 

S’han acabat els 
documents     Si/No   X X 

Promoure el 
desenvolupament del nou 
PAT 

Desenvolupament del PAT 
(document teòric i d’activitats) a 
tots els cursos 

Coord. 

Pedagògica 

S’han acabat els 
documents 

Si/No 

  X X 

Valoració dels temes tractats a 
tutoria i proposar la incorporació 
de noves activitats 

Coord 
Pedagògica 

Memòria final de curs 
tutors  valoració 
positiva>75% 

  X X 
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Objectiu3.1:Millora de resultats de la competència lingüística anglesa 

Indicador de progrés: Arribar a un mitjana del 60% d’alumnat que obté un nivell mitjà i alt de competència lingüística anglesa, a les proves 
externes de final d’etapa / Reduir l’alumnat de franja baixa fins al 10% 

Responsables: Cap d’estudis o coord. Pedagògic / Cap departament d’anglès 

Estratègia Activitat Agent Indicador  

de procés 

Temporització 

1r  
any 

2n  
any 

3r 
any 

4t  
any 

Promoure l’ús de 
l’anglès en altres 
matèries   

Desenvolupar la matèria 
d’educació física de 1r i 2n 
ESO en anglès 

Cap 
d’estudis 

Nombre d’actuacions 
organitzades 

(3h setmanals: Sí/No) 

  X X 

Oferir tres matèries optatives a   
3r ESO en anglès 

Cap 
estudis 

Participació de l’alumnat 
(>30 alumnes) 

X X X X 

Impulsar el reforç de 
l’anglès en la pròpia 
matèria 

Desdoblament d’una hora més 
per grup classe de 1r a 3r ESO 

Cap 
d’estudis 

Nombre d’actuacions 
organitzades ( 2h 
setmanals:Si/No) 

X X X X 

Participació en projectes 
internacionals en els quals 
s’hagi d’usar la llengua anglesa 

Coordpe
dagò-gic 

Nombre d’alumnes 
participants a Comenius 
(>12 alumnes) 

 

 X X X 

Promoure la participació dels 
alumnes als exàmens B1 i B2 
d’anglès de l’EOI al final de btx 

Coord. 

-Batx 

Nombre d’alumnes 
inscrits a les proves (>10 
alumnes de batx) 

  X X 
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Objectiu3.2:Millora de la qualitat específica a l’àrea de matemàtiques 

Indicador de progrés:Millorar els resultats de competències bàsiques a 4 ESO de matemàtiques reduint la franja baixa fins al 
10%.Millorar els resultats de matemàtiques de batxillerat  

Responsables:   Cap d’estudis/cap dept. de matemàtiques 

Estratègia Activitat Agent Indicador  

de procés 

Temporització 

1r  
any 

2n  
any 

3r 
any 

4t  
any 

Augment de les activitats 
d’Espai mesura i forma  

Introducció del programa 
informàtic geogebra a les 
matemàtiques de l’ESO 

Deptmate
màt. 

Aconseguir uns resultat de CB 
de 4t ESO que redueixi les 
franges baixes en l’apartat 
d’espai, mesura i forma fins a 
un 20% 

(Actualment 39%) 

  X X 

Oferta d’una optativa a 4t ESO 
de reforç de geometria 
mitjançantgeogebra 

Deptmate
màt. 

  X X 

 

Tractament de la diversitat  a 
l’alça 

Promoure la participació de 
l’alumnat a les proves cangur 

Cap de 
Deptmate
màt. 

Al voltant del 10% participants 
per grup 

  X X 

Augment d’activitats 
competencials 

Activitats d’ estadística i atzar a 
partir d’ enquestes utilitzant full 
de càlcul 

Dep. 
Matemàt. 

Reduir la franja baixa a un 
15% 

 X X X 

 

Augment d’una hora de 
desdoblament de 
matemàtiques de 1r batx 

 

Cap 
d’estudis 

Reduir el nombre d’alumnes 
de 2n de batxillerat amb 
matemàtiques pendents de 1r 
de batx< 10 alumnes 

 X X X 
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Objectiu 4:Obert al poble, a les seves institucions i entitats 

Indicador :Millorar i augmentar la relació entre el centre i les institucions i entitats que configuren el teixit social del municipi 

Responsables:   Directora/Secretària 

Estratègia Activitat Agent Indicador  
de procés 

Temporització 

1r  
any 

2n  
any 

3r 
any 

4t  
any 

Participar en la xarxa 
educativa del municipi 

Jornada d’inici de curs d’una 
activitat integradora de formació 
a tot el professorat i grup 
impulsor de l’activitat durant el 
curs 

Directora El grup impulsor fa 
després sessions de 
formació a la resta de 
professorat del centre 

Si/No 

X X X X 

Reunions anuals amb tota la 
comunitat educativa del municipi 

Directora 2 reunions anuals 

 

X X X X 

 

Facilitar l’ús de les 
instal·lacions a les entitats 
del municipi sense ànim 
de lucre 

Renovació bianual del conveni 
amb l’ajuntament d’intercanvi de 
serveis 

Directora/
Secretària 

 

 

Es continua la cessió 
d’espais i la prestació de 
servei de la brigada 
municipal   Si/no 

X X X X 

Confecció d’un protocol d’ús de 
les instal·lacions 

Directora/ 

Secretària 

 

 

Nombre de sol·licituds 
anuals d’entitats>3 

 X X X 
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Objectiu 5:Fomentar la participació activa i corresponsable 

Indicador : Implicar tota la comunitat educativa a la participació activa en el centre i el seu entorn 

Responsables:   Direcció / Cordinació cicles/ Coordinador lingüístic 

Estratègia Activitat Agent Indicador  
de procés 

Temporització 

1r  
any 

2n  
any 

3r 
any 

4t  
any 

Actualització de 
NOFC i PEC 

Renovar periòdicament els 
documents de centre d’acord amb 
l’AMPA 

Equip 
directiu 

Com a mínim una  revisió 
de cada document durant 
el mandat 

 X  X 

Col·laboració escoles 
de primària 

Organització de l’English Festival a 
les escoles de primària dels 
alumnes de 3r i 4t ESO 

Àrea 
anglès 

Sol·licitud per part de totes 
les escoles de primària dels 
dos municipis 

X X X X 

Reunions de coordinació primària-
secundària 

Coord. 
cicle 

Entre 5 i 6 reunions anuals    
Si/No 

X X X X 

 

Inici del projecte de 
Servei Comunitari 

Promoure l’activitat de padrins de 
lectura  

Coord. 
Lingüístic 

Alumnes 
col·laboradors/anuals>10 

X X X X 

Intercanvi generacional Residència 
geriàtrica ONADA  

Coord. 
cicles 

Participació alumnes >30 
cada curs 

X X X X 

Col·laboració d’alumnes amb 
l’ajuntament  

Coord 
cicles 

Participació alumnes   X X 
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