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L’IES Alexandre Galí va obrir les seves portes el curs 1993/94 al nucli de les               

Roquetes (Garraf), localitat pertanyent a Sant Pere de Ribes. 
El municipi de Sant Pere de Ribes està partit en dos centres urbans separats entre si                

uns 5 quilòmetres i amb una població de 17.391 habitants el gener de 1995, 9.236 dels                
corresponen a les Roquetes. 

 
Les Roquetes (Garraf) és un nucli format els anys seixanta, d’una forma molt             

ràpida i anàrquica en un principi. Actualment la població nouvinguda té un origen molt              
diversificat encara que predomina la gent que ve de Vilanova i Barcelona. 

 
La seva economia és variada: serveis, construcció, petita empresa, banca, ... En els             

darrers temps aquesta població ha anat assolint un adequat nivell d’equipaments i            
serveis: Centre de Salut, Centre Cívic Polivalent, Biblioteca Pública, Oficines          
Municipals, Correus, Escoles Públiques suficients, el nostre Institut, Casal d’avis, places           
i jardins públics i una infraestructura cultural i associativa creixent i dinàmica. 

 
En aquest context, l’IES, amb una vocació innovadora i amb un desig d’iniciar el              

nou sistema educatiu de l’ESO, va començar amb 3 aules de 3r i les ha anat augmentant                 
progressivament. 

 
La il.lusió del nostre Centre és seguir aquest procés innovador amb un tarannà             

integrador de totes les persones que actualment formen la comunicat educativa. 
 
 
 
 
 
 
Com ja s’ha dit, l’IES Alexandre Galí es troba al nucli de les Roquetes (Garraf)               

localitat pertanyent al municipi de Sant Pere de Ribes, però molt més proper al límit               
amb Vilanova i la Geltrú. 

 
Aquesta situació no deixa de tenir una influència destacable pel fet que els             

roquetencs se senten més relacionats amb Vilanova que no pas amb Sant Pere de Ribes.               
De fet, hi ha força habitants de les Roquetes (Garraf) que treballen a Vilanova amb tot                
el que això suposa de dependència econòmica, comercial i de lleure amb aquesta ciutat. 

 
Les Roquetes (Garraf) té una gran projecció exterior per la seva proximitat a la              

ciutat veïna, per bé que les seves influències en condicionen l’activitat com a comunitat              
humana. És per això que cal afermar la identitat de les Roquetes (Garraf), ja que el                
poble necessita una definició pròpia que li serveixi de referència social davant la             
influència de la ciutat veïna que consolidi la seva realitat en la forma que determinin els                
seus habitants i sobretot, emmarcada dins la cultura catalana, tot respectant les seves             
peculiaritats.  
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Cal no oblidar, en aquest sentit, que la llengua familiar dels nostres alumnes és              

majoritàriament el astellà però que hi ha una ferma voluntat per part dels pares que els                
seus fills tinguin també com a llengua d’ús habitual el català. 

 
El fet que la majoria dels alumnes visquin a prop del Centre, facilita la tasca de                

fomentar aquest sentit de comunitat amb idiosincràsia pròpia que reclama la població            
per tal de consolidar la seva identitat. 

 
Pel que fa als sectors de treball dels pares del nostre alumnat, predominen els              

sector serveis, petits empresaris i treballadors autònoms, el desenvolupament dels quals           
es reparteix entre Vilanova i Les Roquetes (Garraf). 

 
Aquesta realitat no l’hem de perdre en cap moment de vista a l’hora de fer la                

planificació pedagògica del nostre Centre. 
 
El repte de l’IES Alexandre Galí és, per una banda, preparar els alumnes tot              

garantint-los un ensenyament integrador que els permeti la inserció en els diferents            
nivells del món laboral i acadèmic, el més important, la inserció en el seu entorn humà. 

 
 
 
 
 
 
 
L’entenem com educació conjunta d’alumnes d’ambdós sexes que pretén un          

ensenyament no sexista per formar membres d’una societat igualitària. 
Es procurarà que l’alumnat, sense distinció de sexes rebi exactament els mateixos            

continguts. 
 
Es tindrà en compte que el material didàctic no estigui en contradicció amb els              

principis coeducatius, així mateix es seguirà amb el mateix principi a l’hora de fer              
l’elecció dels llibres de text i les lectures complementàries. 

 
Les activitats escolars i periescolars que es proposin seran presentades          

indistintament als i les alumnes així com també a l’hora de fer les orientacions              
professionals, acadèmiques i curriculars es pensarà en les aptituds i les afeccions dels             
nois i noies sense pensar si corresponen a un rol femení o masculí. 

 
Es vigilarà que a l’hora de formar grups naturals i d’aula aquests siguin equitatius              

entre ambdós sexes, també en els debats i converses es tindrà cura de matisar les               
tendències sexistes que sorgeixin. 
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Creiem que en un centre públic, no lligat per tant a cap estament religiós, s’ha de                

definir com aconfessional, i en conseqüència ha de quedar fora de qualsevol creença             
religiosa. 

 
 
Amb tot i respectant la llibertat religiosa de tothom, pensem que s’ha d’oferir una              

formació religiosa a qui ho sol.liciti, per tant l’afavorirem a qui ho demani. 
 
Pensem que és principalment tasca dels pares i mares la formació religiosa dels             

seus fills i filles, però també creiem que són els nois i noies els qui han d’efectuar                 
l’elecció. 

 
El centre no tolerarà cap fanatisme ni intransigència religiosa, respectarà tota           

manera de pensar que no perjudiqui les llibertats dels altres. Creiem que la idea religiosa               
és quelcom molt íntim de la persona, així de la mateixa manera que s’ha de respectar                
també creiem que no se n’ha de fer publicitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’educació i la convivència es desenvoluparan en un marc de tolerància i respecte             

a la llibertat de cadascú, a la seva personalitat i conviccions, les quals no podran ser                
pertorbades per cap tipus de coacció ni per l’obligació d’assumir ideologies o creences             
determinades. 

 
Per tal d’aconseguir aquest marc convivencial hom pot distingir un vessant, primer,            

de relació social, en el qual el centre fomentarà el respecte al pluralisme ideològic basat               
en un compromís de la comunitat educativa als valors democràtics, i considerarà com             
un contingut més, el respecte als Drets Humans tot promovent el rebuig a qualsevol              
tipus de dogmatisme. Així com establirà els àmbits i els objectius educatius que             
permetin a tothom comunicar-se a partir de potenciar una cultura del diàleg i de l’esperit               
crític. 
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D’altra banda, a nivell individual, es fomentaran els conceptes de llibertat,           

responsabilitat i solidaritat respecte a les persones i a les coses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educar no és només instruir sinó l’educació global i completa de la persona que té               

en consideració la funció social dels alumnes i que pretén formar ciutadans i ciutadanes              
que sàpiguen tenir criteri propi i uns coneixements adequats per integrar-se a la societat. 

 
Aquest procés integral ha de comptar amb la implicació de tota la comunitat             

educativa (professors, pares, administració i els alumnes) per així poder formar           
l’alumne/a com a persona i, per tant,  tenir en compte tots els aspectes del seu tarannà. 

 
Es tracta d’una formació que pretén fomentar l’autoestima, la capacitat de resoldre            

situacions diverses, l’esperit crític,... a partir del coneixement de la pròpia realitat.            
Tanmateix els prepara per a la seva inserció a la societat en els seus diferents àmbits:                
laboral, associatiu, participatiu, ... no des d’una perspectiva de simple transmissora de            
coneixements, sinó que adopta un paper molt més actiu, en base a la legislació              
educativa. Per últim, promou el respecte a l’entorn natural i social com un vessant més               
dins d’aquesta educació global. 

 
 

 
 

 
 
 

 
L’IES, com a centre públic que depèn de la Generalitat de Catalunya, i tenint en               

compte el que diu la Llei de Normalització Lingüística, ha de plasmar en el projecte               
Lingüístic de Centre (PLC) quin és el tractament que donarà a les diverses llengües. 

 
El PLC queda definit per la normativa vigent com a l’element del Projecte             

Educatiu de Centre (PEC) que ha de recollir els aspectes relatius a l’ensenyament i a               
l’ús de les diverses llengües en el Centre. El PEC ha d’incloure, per tant: 

 
- Aquells trets d’identitat, relacionats amb el procés de normalització         

lingüística i amb el tractament de les llengües, que poden diferenciar un            
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centre educatiu de la resta. 
- Els objectius generals relacionats amb el procés de normalització         

lingüística i amb el tractament de les llengües que el Centre es proposa. 
 
 Pel que fa als trets d’identitat cal tenir present que només s’hauran d’esmentar             
explicitament aquells que no siguin comuns a tots els centres. En aquest sentit, per              
exemple, no caldria que, actualment, quan l’ escola es definís com a “catalana” ja que               
aquest ha de ser un tret comú a totes les escoles del Principat. Això, però, no vol dir que                   
es pugui obviar la realitat de l’entorn cultural i lingüístic del Centre, sinó sinó que ens                
ha d’orientar a l’hora de contextualitzar els objectius que ens són donats normativament. 
 

Centrant-nos una mica en la realitat del nostre Centre i tenint en compte, per              
tant, el seu entorn sociolingüístic creiem que s’han d’establir unes línies d’actuació que             
ens portin cap a la total normalització lingüística sense vulnerar el dret individual a              
l’hora d’expressar-se. És per això que malgrat que la llengua d’ús habitual oral i escrita               
del Centre és el català, respectarem el dret d’alumnes i pares a expressar-se en la llengua                
que els és més familiar. Cal precisar, però, que en les assignatures de llengua catalana i                
castellana, els/les alumnes s’expressaran en català o castellà segons sigui la matèria. 

 
Pel que fa al material d’ús escolar serà en català, llevat òbviament del de llengua               

castellana i idiomes. 
 
El Centre potenciarà preferentment l’aprenentatge de l’ anglès, per bé que intentarà            

fomentar en els alumnes la necessitat de conèixer altres idiomes que es puguin ofertar. 
 
Queda finalment esmentar que el Centre ha de garantir un coneixement correcte del             

català i del castellà a l’acabament de l’etapa i per tant, considerant la realitat de l’entorn,                
haurà de formular uns objectius que assegurin l’assoliment d’aquest repte. 

 
 
 
 
 
 
 
8.1. Consideracions generals 
 

Dins d’una comunitat educativa en la qual intervenen diversos grups de persones,            
la manera de relacionar-se els grups en si mateixos i entre ells marca una línia               
metodològica concreta, la qual s’ha d’adequar a la realitat del centre (entorn, alumnes,             
professorat, ...) és important per tant que des de la comunitat educativa es vegi l’IES               
com una unitat. 

 
Pensem que el diàleg i el consens han de ser els pilars d’aquesta metodologia, cal               

que siguin el canal d’ús per solucionar els problemes que puguin sorgir entre el              
professorat i l’alumnat. El treball dels docents s’ha d’enfocar envers l’alumnat. 
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Cal fer servir activitats atractives i defugir les rutinàries, s’ha de veure la tasca              

escolar des d’una perspectiva de futur, s’ha de fomentar el treball ben fet i arribar a                
formar uns/es alumnes que tinguin iniciativa i capacitat crítica. Cal tenir cura d’impartir             
un procés d’aprenentatge significatiu que tingui en compte la diversitat de capacitats i             
d’interessos i al mateix temps l’evolució individual de l’alumnat. 

 
Per tal de què la línia metodològica s’ajusti el màxim possible a les necessitats de               

l’alumnat, el professorat vol adoptar una actitud activa envers la millora de la seva tasca               
com a professionals de l’ensenyament, tot participant o bé organitzant cursos de            
formació i/o aprofundir en temàtiques concretes, o d’altres activitats que ajudin a la             
millora del procés educatiu. 

 
Els enfocs didàctics sorgits dels departaments si bé han de fluctuar i convergir en              

una mateixa línia, han de respectar la llibertat de càtedra així com també les              
prescripcions de l’administració educativa. 

 
 

8.2. Activitats i serveis escolars i extraescolars 
 

Són les activitats que es realitzen paral.lelament a les lectives i que s’orienten a              
ampliar la formació acadèmica de l’alumnat i/o incrementar i millorar la relació            
humana. 

 
El centre afavorirà que els/es alumnes realitzin activitats fora de l’aula per millorar             

els coneixements i actituds ja que es veuen com una perllongació de l’activitat             
acadèmica. 

 
De la mateixa manera pensem que les sortides de nivell o tutorials afavoreixen la              

relació humana entre companys/es i entre aquests i el professorat. 
 
 

8.3. Acció Tutorial 
 
 

L’acció tutorial és l’eina que ha d’ajudar l’alumne/a en el seu aspecte personal i              
formatiu. Tant a l’ESO com a Batxillerat els programes del PAT han de ser els eixos                
vertebradors del centre en els quals tot el professorat s’hi ha de sentir immers i               
copartícip. 

 
El centre procurarà que cada nivell tingui un programa del PAT segons les             

necessitats específiques de l’alumne/a. S’afavorirà que els docents encarregats de          
portar-lo a cap disposin del temps necessari per revisar-lo i organitzar-lo. 

 
L’acció tutorial ha d’ajudar l’alumne/a a créixer com a persona i incideox de             

manera especial en la seva formació integral i completa. 
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Considerem que la idea d’un institut democràtic implica la necessitat d’una           

participació real i efectiva en la seva gestió de tots els estaments que la composen, per                
mitjà dels representants elegits per cadascun d’aquests estaments. 

 
 
 
L’organització del Centre en tots els seus àmbits s’ha d’adreçar a l’assoliment dels             

objectius educatius, tot esforçant-se a dialogar i resoldre el conflite entre les parts             
després d’escoltar i valorar les diverses actituds o punts de vista. 

 
També caldrà donar suport a les propostes encaminades a aconseguir una major            

eficàcia organitzativa en el centre, així com fomentar l’estalvi, el rigor pressupostari i la              
bona conservació del material de l’edifici. 

 
D’altra banda , el Centre també promourà l’intercanvi d’idees i experiències amb            

totes aquelles institucions i persones que ens poden ajudar a millorar els nostres             
mètodes de treball. 

 
 

9.1. Els pares i mares d’alumnes 
 
9.1.1. Representació 
 

El sector dels pares i mares d’alumnes està representant als diferents òrgans de             
gestió del Centre com són el Consell Escolar, on esstà representada l’APA directament i              
en les comissions que es formen en el si del Consell Escolar (econòmica, de              
convivència) 
 
9.1.2. Funcionament i Objectius 
 

L’AMPA com a òrgan legal representatiu, funciona a nivell de reunió periòdica de             
Junta i Assemblees Generals, elabora el seu pressupost i planifica les activitats a             
realitzar al llarg del curs tant a nivell conjunt com autònom, sempre emmarcades en una               
línia de coherència general amb el Centre. 

 
La Junta de l’AMPA està formada pels següents càrrecs: una presidència, una            

vice-presidència, una tresoreria, una secretaria, i un nombre variable de vocalies. En            
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cada activitat que organitza hi ha uns pares/mares responsables. 

 
Es reuneix periòdicament amb l’Equip Directiu del Centre procurant una relació           

directa i fluïda amb la finalitat de coordinar les activitats conjuntes, recollir o fer              
propostes, col.laborar en les informacions als pares/mares i fomentar activitats          
formatives als pares/mares , així com aclarir qualsevol malentès que pugui produir-se. 

 
L’AMPA es planteja la col.laboració amb el Centre, tot respectant les competències            

de cada estament, en funció de les seves disponibilitats humanes i materials. 
 
L’AMPA es planteja canalitzar qualsevol problema que li arribi directament, a           

traves dels òrgans corresponents del Centre, tot fomentant la via de la confiança, del              
respecte i del diàleg, així com dirigir quan calgui als pares/mares a parlar amb els               
tutors/es, amb l’Equip Directiu ..., a participar en les reunions de nivell o assemblees de               
pares/mares. L’AMPA considera molt important potenciar la relació família-Institut en          
aquesta tasca comú de l’Educació i del seguiment de l’aprenentatge. 

 
 
L’AMPA es planteja també afavorir les relacions entre el Centre i l’entorn            

sòcio-cultural i treballar per preservar la imatge del Centre basada en el treball d’equip,              
en la renovació constant, en la participació dels diferents sectors educatius, en la             
tolerància i respecte a la diversitat. 

 
 

9.2 Alumnat 
 

El sector alumnes està representat al Consell Escolar i participa en aquelles            
comissions que els autoritza la normativa vigent. La seva coordinació és a través de les               
assemblees de delegats/des de curs, òrgan que emana directament de la representació            
que deleguen els alumnes de l’Institut a partir de les assemblees de classe. 

 
Els li les alumnes de l’IES com a membres de les comunitat educativa podran en tot                

moment canalitzar, a través dels seus representants, les seves peticions i suggeriments al             
Consell Escolar i a Direcció, si s’escau, amb la seguretat de ser escoltats i amb la                
voluntat de resoldre les seves qüestions. 

 
 
 

 
 
 
 
 
10.1 Objectius Generals 
 

Els objectius generals que l’IES creu que ha de tenir són: 
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1. Afavorir les relacions amb altres institucions de caràcter acadèmic i cultural. 
2. No aïllar el centre el seu entorn sòcio-cultural i intervenir i col.laborar en             

aspectes propis del poble. 
3. Garantir l’educació conjunta d’alumnes d’ambdós sexes per tal de formar          

membres d’una societat igualitària. 
4. Respectar les creences religioses i les formes de pensar dels altres. 
5. Fomentar els drets democràtics que tot individu té dins la societat. 
6. Exigir la tolerància i respecte vers tots els membres de la comunitat educativa. 
7. Desterrar l’autoritarisme i potenciar el diàleg com a eina bàsica de funcionament            

del centre. 
8. Potenciar la creativitat i l’esperit d’autosuperació de l’alumne/a. 
9. Educar de forma integral a l’alumne/a tenint cura tant de la instrucció com de la               

formació personal. 
10. Aconseguir que la llengua catalana sigui la llengua vehicular del centre. 
11. Establir els departaments com a eixos virtuals que organitzin, programin,          

coordinin, gestionin i distribueixin els materials didàctics i les activitats escolars           
i extraescolars segons cursos. 

 
 
 

12. Establir les coordinacions de nivell com a eixos horitzontals que coordinin,           
organitzin i distribueixin les activitats internes i externes dels diferents cursos i            
nivells. 

13. Potenciar l’acció tutorial com a eix vertebrador de la formació personal de            
l’individu. 

14. Donar suport a les sortides culturals, tutorials i de fi d’etapa. 
15. Reconèixer els ensenyaments post obligatoris de Batxillerat i cicles formatius          

com a mitjans per adquirir uns coneixements que facilitin a l’alumne/a una            
incorporació al món del treball o a la universitat. 

16. Potenciar les activitats de formació permanent del professorat. 
17. Garantir una gestió de centre clara i participativa. 
 
 

10.2. Objectius de l’ESO 
 
 
L’educació secundària obligatòria tindrà com a finalitat que l’alumne/a, en acabar           

l’etapa, assoleixi les capacitats següents: 
 
1. Comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i de les            

conseqüències dels actes i de les decisions personals per a la salut            
individual i col.lectiva. 

2. Formar-se una imatge adequada d’ell mateix, de les pròpies         
característiques i possibilitats. 

3. Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup,           
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admetent actituds de flexibilitat, solidaritat, interès i tolerància. 
4. Analitzar els mecanismes i valors que regeixen el funcionament de les           

societats, que li permetin d’elaborar i actuar seguint criteris personals. 
5. Analitzar els mecanismes bàsics que regeixen i condicionen el medi físic           

per tal de contribuir a la seva defensa. 
6. Conèixer els elements essencials i les implicacions dels desenvolupament         

científic i tecnològic. 
7. Assumir com a pròpies les característiques històriques, culturals,        

geogràfiques i socials de la societat catalana tot reconeixent el dret dels            
pobles i dels individus a tenir la pròpia identitat. 

8. Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i           
creativitat en llengua catalana i castellana i, almenys, en una llengua           
estrangera. 

9. Interpretar i produir missatges amb propietat, autonomia i creativitat         
utilitzant codis artístics, científics i tècnics. 

10. Identificar problemes en els diversos camps del coneixement i elaborar          
estratègies per resoldre’ls. 

11. Obtenir, seleccionar, tractar i comunicar informació, utilitzant les fonts on          
habitualment es troba disponible, i les metodologies i els instruments          
tecnològics apropiats. 

12. Conèixer i valorar els drets bàsics de la nostra tradició i el nostre patrimoni              
cultural. 

13. Comprendre l’aplicació dels coneixments adquirits com a preparació i         
orientació de la futura integració al món laboral. 

 
 
10.3. Objectius de Batxillerat 
 
 

1. Usar amb correcció les tècniques de comunicació oral i escrita, en llengua            
catalana i castellana, i emprar els recursos bàsics dels llenguatges tècnics,           
literaris, científics i icònics adequats al tiipus de missatge volgut. 

2. Comprendre i saber-se expressar amb fluïdesa i correcció, oralment i er escrit, en             
el registre estàndard d’almenys una llengua estrangera. 

3. Desenvolupar i consolidar la sensibilitat literària i artística com a font de            
formació i enriquiment cultural. 

4. Dominar els coneixements científics i tecnològics fonamentals i les habilitats          
bàsiques pròpies de la modalitat triada i aplicar-los a l’explicació i/o comprensió            
dels fenòmens i a la resolució de nous interrogants. 

5. Utilitzar el bagatge de continguts culturals adquirits per analitzar, comprendre i           
valorar els canvis que es produeixen en el món actual. 

6. Aprofundir en el coneixement de les característiques naturals, culturals,         
històriques, socials i lingüístiques que identifiquen Catalunya. 

7. Tenir constància en el treball, confiança en les pròpies possibilitats i iniciatives a             
l’hora de resoldre nous problemes i aplicar els continguts apresos a la realització             
de treballs de recerca, tant individuals com d’equip. 
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8. Recórrer a les fonts de documentació adequades per obtenir informació,          
organitzar la pròpia feina, perseverar en l’esforç i ser crític amb els resultats             
obtinguts. 

9. Formular judicis independents que assegurin la pròpia autonomia, respectant i          
essent tolerants amb les opinions que manifestin altres membres de la comunitat. 

10. Valorar positivament i respectar el patrimoni natural i cultural de l’entorn           
comunitari. 

11. Participar de manera solidària i responsable en el desenvolupament i millora del            
propi entorn social. 

12. Desenvolupar harmònicament les capacitats físiques i psíquiques i uns hàbits de           
vida saludable. 

13. Orientar-se professionalment i acadèmica, tot valorant les pròpies capacitats en          
relació als propis interessos i les possibilitats d’una posterior inserció en el món             
del treball. 

14. Adoptar actituds de solidaritat i tolerància per superar tot tipus de           
discriminacions i perjudicis. 

 
 
10.4. Objectius del CFGM 
 
 
1. Processar la informació generada, interpretant les normes internes, els protocols i la             

documentació clínica i no clínica, identificant les característiques dels programes          
informàtics de gestió, tipus i models de documents clínics i no clínics i recursos              
ofimàtics i d'arxivament, aplicant els procediments de registre, tramitació de          
documents, arxivament i control d'existències, per tal de realitzar la gestió de la             
documentació rebuda o generada i de la informació dels diferents serveis d'atenció. 

2. Relacionar-se amb les persones dependents i acompanyants, distingint les          
característiques, nivells de dependència, capacitat de predisposició i de comprensió          
de l'interlocutor/a, interpretant-ne les necessitats i les demandes d'ajut, recolzament,          
benestar, comunicació i relació, comunicant-se de manera eficaç, amable,         
respectuosa, adaptant-se a les característiques i necessitats de la persona usuària i al             
context situacional, per tal de conèixer-ne les necessitats específiques d'atenció física,           
psíquica i social. 

3. Analitzar l'estat general de les persones usuàries, identificant els signes i símptomes             
d'alteracions físiques i del comportament, les actituds i els hàbits, mitjançant           
l'observació directa i la comunicació, relacionant-les amb conductes d'ansietat,         
irritabilitat, agressivitat, apatia o desànim, i aplicant, d'acord amb els protocols, les            
accions de prevenció, desenvolupament individual o recolzament psicològic        
preestablerts, per tal de col·laborar amb el manteniment i millora de l'autonomia            
personal d'aquestes persones. 

4. Aplicar els protocols de neteja, desinfecció, esterilització i aïllament del material,            
instrumental, equips i instal·lacions, interpretant els procediments establerts i la          
documentació tècnica dels equips, materials i productes, identificant el mètode          
adequat en cada cas i les normes de prevenció i higiene que s'han d'aplicar, per tal de                 
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mantenir les condicions higienicosanitàries de la persona usuària i de l'entorn segons            
criteris de confort, prevenció de la contaminació i seguretat mediambiental. 

5. Preparar la persona usuària per al trasllat, exploració o realització de procediments             
diagnòstics o terapèutics, interpretant els protocols, identificant les tècniques i la           
funció i aplicacions dels materials, equips i instrumental, preparant el material amb            
ordre i segons normes higièniques i de manipulació, per tal de facilitar l'exploració             
mèdica, la realització dels procediments diagnòstics, terapèutics i/o el trasllat de la            
persona usuària. 

6. Aplicar els procediments d'higiene i mobilització de les persones ateses,           
interpretant-ne la història clínica, el pla de cures, els protocols i les instruccions             
tècniques, identificant les característiques i necessitats de l'usuari/ària, la funció i           
aplicacions dels estris, equips i accessoris d'higiene, mobilització i trasllat, aplicant           
les tècniques amb destresa, seguretat, pulcritud i respecte per a la intimitat per tal de               
col·laborar en l'aplicació del pla de cures, prevenir alteracions i contribuir al benestar             
de la persona usuària.  

7. Integrar-se en un equip de treball de manera eficient, analitzant les activitats que s'hi               
realitzen, identificant els diferents llocs de treball, la interrelació de funcions i les             
relacions humanes, a fi d'optimitzar l'actuació professional de l'equip. 

8. Sensibilitzar-se sobre els efectes que les condicions de treball poden produir en la              
salut personal, col·lectiva i ambiental, identificant i aplicant les normes de seguretat i             
higiene respecte a les institucions i serveis d'atenció a les persones, amb la finalitat de               
millorar les condicions de realització del treball utilitzant les mesures correctives i de             
protecció. 

9. Incorporar-se al món productiu, adaptant-se a l'estructura d'una institució          
sociosanitària de manera responsable i participativa, afrontant les tasques         
d'organització, realització, seguiment i avaluació de les intervencions sociosanitàries         
amb progressiva autonomia i iniciativa, valorant la responsabilitat que comporta la           
pròpia actuació dirigida a les persones, delimitant les pròpies funcions i competències            
en el conjunt de les tasques realitzades, per tal d'integrar-se en el sector dels serveis               
d'atenció física, psíquica i social de les persones dependents: persones grans,           
discapacitades, malaltes cròniques i convalescents. 

10. Integrar els diferents processos que es desenvolupen en la prestació d'una activitat             
d'intervenció, mitjançant l'anàlisi de les tècniques bàsiques i les de recolzament           
psicològic que s'apliquen, els procediments per al manteniment de les condicions           
sociosanitàries de la persona usuària i l'entorn, tant en la institució com en el              
domicili, les activitats de comunicació i relació social, d'acompanyament, oci i temps            
de lleure i gestió domiciliària, per tal de donar resposta integral a les             
necessitats/demandes de la persona assistida. 

11. Identificar les necessitats econòmiques de gestió domiciliària de la persona assistida,            
de recolzament personal i la situació de convivència, la disposició del mobiliari i els              
elements bàsics de la unitat de convivència, l'estat, les habilitats i hàbits            
comunicatius, aplicant les tècniques d'observació i escollint les estratègies         
d'intervenció, per tal de realitzar l'organització de l'espai de residència habitual de la             
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persona assistida, l'assignació dels ajuts tècnics i la gestió domèstica de la unitat de              
convivència. 

12. Verificar el compliment de les normes de seguretat i atenció a la persona usuària,               
dels procediments de planxat i rentat de la roba, les normes d'higiene i les normes i                
la legislació vigent; interpretant les especificacions dietètiques establertes, les         
instruccions d'elaboració i administració d'aliments, les instruccions d'higiene        
personal; detectant modificacions en la preparació dels aliments i la higiene personal            
i de la llar, l'arranjament i neteja de la roba, deficiències i errades en la gestió                
domèstica de la unitat de convivència; seleccionant els mitjans i els ajuts tècnics, per              
tal d'optimitzar les tasques de manteniment de la llar. 

13. Identificar els interessos, desitjos, idees i creences de les persones usuàries en les              
intervencions d'acompanyament i suport, valorant el dret a l'autodeterminació i          
desenvolupant aptituds i actituds d'escolta i valoració de les persones dependents. 

14. Realitzar les activitats d'avaluació necessàries, reflexionant sobre la pròpia          
intervenció, mantenint una actitud crítica i investigadora, interpretant els indicadors          
segons els criteris establerts, el grau d'adequació dels objectius, la selecció o la             
seqüència de les activitats, l'adaptació de les estratègies i les tècniques d'intervenció,            
per garantir-ne l'adequació a les necessitats del cas assignat. 

15. Elaborar el projecte de creació d'una empresa, determinant-ne els objectius, la            
situació, l'organització i els recursos; seleccionant la forma jurídica, i establint les            
formes de relació amb la clientela i els proveïdors/es, així com també la promoció i               
distribució dels serveis, per tal de gestionar-la per compte propi. 

16. Sensibilitzar-se sobre els efectes que les condicions de treball poden produir en la              
salut personal, col·lectiva i ambiental, amb la finalitat de millorar-les, utilitzant les            
mesures correctives i de protecció. 

17. Planificar el procés d'inserció en les activitats referides a l'atenció sociosanitària,            
identificant els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, les              
capacitats i les actituds requerides, i determinant les vies d'inserció possibles i els             
mitjans adients en cada cas, per tal d'integrar-se satisfactòriament al món laboral. 

18. Incorporar-se al món productiu, adaptant-se a l'estructura pròpia de la petita            
empresa, àrea o departament del sector sociosanitari, de manera responsable i           
participativa, afrontant les tasques de preparar, desenvolupar i avaluar les activitats           
destinades al desenvolupament d'hàbits d'autonomia, atenció a les necessitats         
bàsiques i desenvolupament de les capacitats cognitives, motrius i socioafectives,          
amb progressiva autonomia i amb iniciativa, utilitzant les metodologies adequades i           
les estratègies d'intervenció adients, i valorant les aptituds i els interessos necessaris            
en el conjunt de tasques realitzades.  

 
 
10.5. Objectius del CFGS 
Objectius generals del cicle formatiu.  
1. Elaborar els protocols d'atenció als usuaris/clients i a les unitats de convivència, i les               
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línies d'actuació per a la comprovació de la situació ocupacional de l'assistit            
-interpretar la informació rebuda sobre les necessitats i les característiques dels casos            
assignats, la reglamentació del sector relativa a requisits tècnics, materials i           
instal·lacions, i als diferents usuaris, col·lectius o àmbits d'intervenció; identificar la           
seva situació socioeconòmica, les seves relacions sociofamiliars, la seva situació          
ocupacional i el seu estat psicofísic, com també els recursos econòmics disponibles            
per portar a terme els protocols, i aplicar les tècniques i la metodologia de              
programació-, per tal de realitzar la programació i l'organització dels programes           
d'integració social.  

2. Elaborar els protocols, els procediments i les activitats d'avaluació necessaris           
-interpretar els indicadors segons els criteris de fiabilitat, validesa i facilitat de            
recopilació; identificar la informació rebuda sobre les necessitats i les característiques           
dels casos assignats; escollir les estratègies, els moments i la seva seqüència;            
desenvolupar/definir els criteris per a l'elaboració de la informació i el seu            
processament, i estimar/inferir el grau adequació dels objectius, la selecció o la            
seqüència de les activitats, l'adaptació de les estratègies i les tècniques d'intervenció-,            
per tal de realitzar l'avaluació dels programes d'intervenció per garantir la seva            
adequació a les necessitats d'integració social del cas assignat.  

3. Elaborar els protocols d'actuació i la informació que cal transmetre a            
l'usuari/client/assistit -interpretar la informació sobre les deficiències detectades en         
les instal·lacions i els electrodomèstics del domicili, les necessitats de consum que            
presenta l'usuari/client i les normes lingüístiques del sistema alternatiu de          
comunicació; identificar les seves necessitats econòmiques, de gestió domiciliària, de          
recolzament personal i la seva situació convivencial, la disposició del mobiliari i els             
elements bàsics de la unitat de convivència, el seu estat, les seves habilitats i hàbits               
comunicatius; aplicar-hi els criteris d'utilització de les eines i els estris especials, els             
criteris de realització/confecció de pressupostos de la unitat de convivència, de           
repartiment de les tasques quotidianes, de tècniques i recursos d'observació, etc., i            
escollir les estratègies d'intervenció-, per tal de realitzar l'organització de l'espai de            
residència habitual de l'assistit, l'assignació dels ajuts tècnics i la gestió domèstica de             
la unitat de convivència.  

4. Elaborar els protocols d'actuació i la informació que cal transmetre a            
l'usuari/client/assistit -valorar el grau d'adquisició de les habilitats d'autonomia         
personal i social; identificar el seu estat; aplicar les tècniques d'atenció           
individualitzada en les activitats de prevenció de la pèrdua i manteniment de la             
mobilitat, i escollir les estratègies d'intervenció-, per tal de realitzar les activitats de             
prevenció de pèrdua, les de manteniment de la mobilitat i les d'ensinistrament sobre             
habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social.  

5. Elaborar els protocols d'actuació i la informació que cal transmetre a l'usuari/client o              
a l'assistit -identificar la seva situació ocupacional i les seves necessitats d'instrucció;            
aplicar-hi les tècniques i els recursos d'observació i d'altres, i escollir les estratègies             
d'intervenció-, per tal de realitzar les activitats sobre les responsabilitats i accions que             
s'han de desenvolupar en el seu àmbit ocupacional, i sobre les gestions i els requisits               
necessaris per a la seva inserció ocupacional.  
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6. Verificar el compliment de les normes de seguretat i atenció a l'usuari, els              

procediments de planxament i rentatge de la roba, les normes d'higiene, i les normes i               
la legislació vigent -interpretar les especificacions dietètiques establertes, les         
instruccions d'elaboració i d'administració d'aliments, i les d'higiene personal;         
detectar modificacions en la preparació dels aliments i en la higiene personal i de la               
llar, en l'arranjament i la neteja de la roba, deficiències i errades en la gestió               
domèstica de la unitat de convivència, i seleccionar els mitjans i els ajuts tècnics-, per               
tal de supervisar les tasques de recolzament emocional i personal i les de             
manteniment de la llar.  

7. Relacionar-se amb els col·lectius o client/usuari o assistit, o les famílies o la resta de                
professionals de l'equip d'intervenció -identificar la seva situació econòmica, les          
relacions sociofamiliars, la situació ocupacional i l'estat psicofísic que presenta, i les            
demandes d'informació/formació presentades, i comunicar-se i interactuar d'una        
manera eficaç, empàtica, amable i respectuosa amb els col·lectius o clients/usuaris o            
assistits, o les famílies i la resta de professionals de l'equip, amb una actitud acurada               
de respecte-, per tal de realitzar les intervencions d'integració social.  

8. Sensibilitzar-se sobre els efectes que les condicions de treball poden produir en la              
salut personal, col·lectiva i ambiental, amb la finalitat de millorar les condicions de             
realització del treball, utilitzant les mesures correctives i de protecció.  

9. Planificar el procés d'inserció en les activitats referides a les intervencions            
d'integració social -identificar els drets i les obligacions que es deriven de les             
relacions laborals, les capacitats i les actituds requerides, i determinar les vies            
d'inserció possibles i els mitjans adients en cada cas-, per tal d'integrar-se            
satisfactòriament al món laboral.  

10. Incorporar-se al món productiu -adaptar-se a l'estructura pròpia de les           
administracions públiques o a les entitats privades (ONG, associacions, fundacions,          
etc.), de forma responsable i participativa; afrontar les tasques de programar,           
organitzar, avaluar les intervencions socials, organitzar i supervisar les activitats          
d'atenció a les unitats de convivència, ensinistrar l'assistit/client en l'adquisició de les            
habilitats d'autonomia personal i social, i de supervisió de les activitats d'inserció            
ocupacional; utilitzar les metodologies adequades i les estratègies d'intervenció         
adients, i valorar les aptituds i els interessos necessaris en el conjunt de tasques              
realitzades-, per tal d'integrar-se en l'atenció assistencial del col·lectiu/assistit/client         
assignat.  

11. Integrar els procediments de programar, organitzar, avaluar les intervencions          
socials, organitzar i supervisar les activitats d'atenció a les unitats de convivència,            
ensinistrar l'assistit/client en l'adquisició de les habilitats d'autonomia personal i          
social i de supervisió de les activitats d'inserció ocupacional, i les funcions pròpies             
del perfil professional del tècnic superior en integració social, mitjançant l'anàlisi de            
la seva contribució i interrelació en l'activitat de la intervenció social, la determinació             
dels processos i les funcions que cal desenvolupar, i executar-los, per tal de donar              
resposta globalitzada als requeriments d'atenció assistencial del       
col·lectiu/assistit/client assignat.  

 

- 16 - 



   IES Alexandre Galí  

                    Institut d’Ensenyament Secundari 
                    Generalitat de Catalunya 
             Departament d’Ensenyament                                              Projecte Educatiu de Centre 
 
  

- 17 - 



   IES Alexandre Galí  

                    Institut d’Ensenyament Secundari 
                    Generalitat de Catalunya 
             Departament d’Ensenyament                                              Projecte Educatiu de Centre 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recull informatiu de l’organigrama de centre 
Les funcions de cada organisme i membre són explicades abastament en el RRI i/o              

PCC segons correspongui. 
 
 
11.1. El Consell Escolar 
 
 
És l’òrgan suprem de participació del Centre. Pertanyen al Consell Escolar, seguin            

la normativa vigent. 
 

El/la director/a i el /a cap d’estudis com a càrrecs unipersonals de gestió amb veu i vot. 
El/la secretari/a amb veu i sense vot. 
Representants de: 
 
Professorat: professors/es elegits pel claustre 
Alumnat: alumnes elegits democràticament 
Pares/mares: elegits democràticament entre els pares i mares 
PAS: elegits democràticament entre el personal subaltern i administratiu 
Ajuntament: Representant enviat per l’Administració Local 
APA: membre enviat per l’associació 
 

 
11.2. Equip Directiu 
 
11.2.1. El/la director/a 
 
És el representant de l’Administració i és el/la responsable de totes les activitats del              

centre. 
 
11.2.2. El/la secretari/a 

 
És qui vetlla per la gestió administrativa i les tasques pròpies dels subalterns/es. 
 
11.2.3. El/la cap d’estudis 
 
ÉS qui substitueix al director/a en la seva absència. Vetlla per la gestió humana i de                

la convivència. Organitza les tutories tècniques que la normativa li encomana.           
(Normalitzacio Lingüística, Informàtica,...) 
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11.2.4. El/la coordinador/a pedagògic/a 
 
És qui coordina l’acció tutorial del centre. Coordina les reunions de nivell i les              

assemblees de delegats. Vetlla per les tutories tècniques que li són encomandes            
(periescolars, biblioteca, ...) i el material didàctic. 

 
 
11.3 Càrrecs de coordinació 
 
 
11.3.1. Caps de departament 
 
Depenen de direcció i el seu nombre té relació amb el nombre d’alumnes del centre.               

Estableixen els objectius didàctics i pedagògics de cada àrea de coneixements. 
 
11.3.2. Coordinadors/s de nivell 
 
Depenen de coordinació pedagògica. Coordinen l’acció tutorial de cada nivell i les            

reunions d’equips docents de curs (coordinador de riscos laborals, coordinador          
lingüístic, coordinador d’activitats i serveis, coordinador esport a l’escola, i coordinador           
d’informàtica). 

 
11.3.3. Tutories tècniques 
 
Designades pel director/a segons les necessitats del centre. Es creuen necessàries les            

de biblioteca. 
 
11.3.4. Tutors/es 
 
Són professors/es que tenen al seu càrrec un curs. Vetllen per les tasques             

acadèmiques, de convivència i de relació amb els pares i mares dels alumnes del seu               
curs. 

 
11.3.5. Assemblea de delegats 
 
Cada curs té un delegat i un sots-delegat escollits democràticament i són            

representants i portaveus de l’alumnat. 
 
11.3.6. Professorat 
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Formar el claustre. És qui porta l’activitat pedagògica del centre. 
Estan organitzats per dos eixos vertebradors: 

- verticalment els departaments 
- horitzontalment els nivells 

 
 
 
 

11.3.7. Administratius/ves 
 
Personal pertanyent al PAS. Depèn del secretari/a i té cura de les tasques             

administratives. 
 
11.3.8. Subalterns/es. 
 
Personal pertanyent al PAS. Depenen del secretari/a té cura de la porteria,            

instal.lacions i repregrafia. 
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