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Llistat de les modificacions 

Núm. 
Revisió 

Data Descripció de la modificació Distribució 

00 Juliol 2019 Elaboració del document Web 

01 11 Juliol 2022 

Revisió segons procediment de control de documents 
per afegir addenda per No Conformitat menor de 
l’Informe d’Auditoria Interna del 6/04/22, “La política de 
qualitat i els objectius estratègics compleixen els punts 
5.2.1 de la norma però no coincideixen en tots els 
documents estratègics ni en la web.”: 

Es contempla la política de qualitat en l’anàlisi DAFO 
(oportunitats i fortaleses). 

S’unifiquen els Objectius 1 i 2 sobre la Millora dels 
resultats acadèmics dels diferents ensenyaments, 
l’Objectiu 3, s’enumera en 2n lloc, i s’incorpora com 
Objectiu 3 la Millora del sistema de gestió: 

-Objectiu 1: Millorar els resultats acadèmics de l’alumnat 
d’ESO, BAT i CCFF. 

-Objectiu 2: Millorar la cohesió social 

-Objectiu 3: Millorar el sistema de gestió, per 
assegurar la transparència i la confiança dels grups 
d'interès.  

Aquests canvis estan incorporats a partir de l’aprovació 
de la revisió del PEC i la presentació de la Programació 
General Anual de Centre del curs 2020-21 (Acta claustre 
26/10/2020). 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte de direcció va néixer a l’any 2011 amb el desig, clar i explícit, 
d’acollir la suma d’interessos individuals en benefici d’un projecte col·lectiu. 
Defineix un horitzó per quatre anys, però, sempre amatent a les voluntats 
democràtiques expressades en els diferents òrgans de participació establerts 
per la llei. És, creiem, la suma necessària per avançar, per generar sinèrgies en 
el conjunt dels sectors (alumnes, pares i mares, professorat i administració) en 
benefici d’ una desitjable excel·lència. 
 
És un projecte de continuïtat i de renovació alhora. De mantenir tot el bagatge 
acumulat, no solament dels vuit anys d’experiència de govern sinó els que es 
remunten a l’inici del projecte educatiu que desenvolupem. Però, al mateix 
temps de més exigència, perquè convé proposar sobre plantejaments ja 
executats, generar camins de millora del que ja s’ha pogut portar a terme. No 
podem repetir actuacions ja esgotades, ens cal, també, un aire de plena 
renovació.  
 
Un projecte que ha de vincular-se amb els objectius prioritaris del sistema 
educatiu com són l’èxit escolar i l’excel·lència educativa mitjançant el 
desenvolupament màxim de les capacitats de tots els alumnes. 
 
Deia Alexandre Galí: “... sempre és la col·lectivitat adulta la que pesa d’una 
manera decisiva en la formació de les generacions”. La vida d’un institut no és 
conseqüència simplement de decisions administratives sinó de la voluntat de 
ser d’una comunitat. Aquella que creu que l’educació és futur. Tants i tants 
somnis que es poden esvair per la dependència que representa la manca d’un 
ensenyament que permeti oferir les mateixes oportunitats a tothom. De 
generacions que han de patir la tirania que han imposat règims feixistes i 
monarquies absolutes en benefici de les classes privilegiades. De desitjar futur, 
un futur a la cerca d’una vida millor, però, que passa pel sedàs d’un 
analfabetisme crònic, que els impossibilita, els limita: sense saber llegir ni 
escriure la dependència era i és inexorable.  
 
I és que el benestar de les persones s’assegura a través de l’ensenyament. Raj 
Chetty, investigador de la universitat de Harvard (EE.UU) que ho ha estudiat de 
manera exhaustiva, afirma, després d’haver fet l’anàlisi de 18 milions 
d’exàmens de 2,5 milions d’alumnes, “que el gran factor per a l’ascens social és 
l’educació”1. Si volem una societat més igualitària i amb millors condicions de 

                                                
1
 La Vanguardia, dijous, 5 de juny de 2014. 
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vida, no hi ha una altra manera de resoldre les diferències socials. I afegeix 
“l’èxit a la vida depèn en gran part si vas tenir bons professors.”2 
 
L’ensenyament ha tingut, té i tindrà la força de transformar, d’igualar, perquè 
com diu Chetty, si no dones oportunitats al talent de tots, et perds el del nen 
que podria descobrir la molècula que un dia salvarà la nostra vida. 
 
Aquesta força de transformació és conseqüència, com diu Galí, de la 
col·lectivitat, de l’equip, del conjunt de professores i professors que persevera 
en l’esforç, de les bones pràctiques que emprèn. Nosaltres com a membres 
actuals de l’equip directiu, conscients de la necessitat d’un lideratge distribuït, 
hem de fer el possible que la participació del conjunt de la comunitat educativa 
sigui la màxima. Solament així es podrà avançar! I és que l’educació ens farà 
lliures! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
2
 Ibídem. 
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2. EL PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 
Definició del caràcter propi i dels trets d’identitat 
 
Aquest Projecte de direcció té com a base i referències legals la Llei 12/2009, 
de 10 de juliol, d’educació; el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 
centres educatius; el Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels 
centres educatius públics i del personal directiu professional docent; i el Decret 

150/2017, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu 
inclusiu.  És en aquest darrer, en el Capítol 4, articles 23, 24 i 25, on es fixen 
les característiques que ha de tenir. Així, s’estableix que el Projecte de direcció, 
en aquest cas, per al període 2019-2023, ordena el desplegament i l’aplicació 
del projecte educatiu. És en aquest sentit, i com no podia ser d’una altra 
manera, que el projecte que us proposem concorda i desenvolupa el Projecte 
Educatiu de Centre, en el que la missió, la visió i els valors que representa són 
l’eix vertebrador de les actuacions que porta a terme aquest centre. 
 
Missió 
 
L’Institut Alexandre Galí som un centre educatiu públic d’ensenyament 
secundari situat a  les Roquetes (Sant Pere de Ribes). Ofereix els ensenyaments 
d’ESO, batxillerat (Ciències i tecnologia i Humanitats i ciències socials) i cicles 
formatius (família professional de serveis socioculturals i a la comunitat). Per al 
curs 2019-20 serem 57 professors/es, 4 professionals del PAS i ens situarem 
per sobre dels 600 alumnes.  
 
La nostra missió és la de preparar els alumnes tot garantint-los un 
ensenyament integrador que els permeti la inserció en els diferents nivells del 
món laboral i acadèmic, així com, en el seu entorn humà.  
 
Visió 
 
Volem aconseguir que el centre esdevingui eina d’orientació i d’ajut als nois i 
noies en l’aprenentatge, en la convivència i la solidaritat, sense dogmatismes ni 
imposicions arbitràries, partint d’una educació no sexista. Considerant el català 
com a llengua vehicular i amb una línia metodològica que pretén estimular 
l’esperit crític. Potenciant l’autonomia personal a partir de donar importància a 
les tècniques i hàbits d’estudi. També, la d’impulsar la col·laboració entre els 
diferents agents que conformen la comunitat educativa o donant importància a 
les noves tecnologies, a la digitalització.  
 
Volem ser un institut de referència per la qualitat dels ensenyaments que 
ofereix. Un institut que vetlla per la millora contínua. 
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Valors 
 
Els valors propis del centre són els de considerar: 

- Els alumnes com a protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge. 
- La convivència com a eix vertebrador per aconseguir un entorn d’estudi i 

de treball adequat. 
- La innovació metodològica i tecnològica en el professorat en una societat 

en constant canvi. 
- La fonamental implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge dels 

seus fills i filles. 
- La vinculació necessària amb l’entorn més immediat. 
- La col·laboració amb les empreses a la cerca d’un benefici mutu. 
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3. CONEIXEMENT ACTUALITZAT DEL CENTRE 

3.1. Context socioeconòmic 

 
Una mica d’història 
 
El nostre és un projecte que se centra en un microcosmos humà, les Roquetes, 
que neix com un barri de Sant Pere de Ribes entre 1958 i 1960 a partir, 
fonamentalment, de població procedent d’altres indrets de l’estat. L’atracció que 
representava la important existència de diferents indústries vinculades als 
sectors tèxtil i metal·lúrgic fa l’efecte crida. Fou llavors quan es fan els primers 
establiments de manera força precària. Són, precisament les necessitats 
d’habitatge per acollir les persones que arriben i el fenomen del turisme que 
portaran a un creixement del sector de la construcció i que assolirà una 
significativa ocupació dels roquetencs. 
 
Fins el 1964 no serà quan s’aprovarà la urbanització del “Polígono de Las 
Roquetas” i la creació de l’”Asociación de Propietarios”. Tot plegat en unes 
condicions de marginació i allunyament suburbial que no és altra cosa que tal 
com es troba una gran part del nostre país, als anys seixanta i setanta. 
Condicions materials, però que també fan emergir sempre en les persones el 
sentit de la solidaritat, l’ajuda, el progrés material i moral. És la gran aventura 
humana que fructifica quan no hi ha pràcticament mitjans sobre els quals 
fonamentar-se. 
 

Solidaritat que a mesura que s’esgota el règim franquista comporta, com molt 
bé diu Joan Rigol, ex-president del Parlament de Catalunya, la constitució de 
moviments cívics, de resistència cultural i de lluita social que contribuïren a 
crear la consciència de la dimensió política que la democràcia exigeix. Eren el 
signe d’una “prepolítica” que la democràcia mateixa requeria. Però aquesta 
evolució no era només palesa en les activitats de gran repercussió mediàtica: 
obeïa a un estat d’ànim prou estès en el conjunt de la societat. Així, les 
conseqüències de la transició no són una exclusiva dels partits polítics ni de les 
institucions polítiques, sinó també, en el capteniment de la majoria de ciutadans 
de la societat. I les Roquetes n’és un bon exemple de tot plegat. 
 
Després, ja en plena democràcia aquesta força ha anat minvant i una part de la 
població s’ha desentès del seu present, i, també, clar, del seu passat. Però, no 
tot ha estat endebades, la petjada ha quedat i malgrat tot persones diverses 
mantenen la flama del proïsme. Conseqüència d’aquesta persistència va ser el 
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naixement de l’institut el curs 1993-1994 al Centre Cívic de les Roquetes i el 
curs 1994-1995 el que ja seria la seva seu definitiva. 
 
 
L’entorn social  
 
La gran majoria dels nostres alumnes són nascuts a Catalunya. D’uns pares i 
mares que havent viscut en entorns obrers que s’originen en les diferents 
onades immigratòries, concedeixen àmplies quotes de llibertat als fills, les 
necessitats bàsiques cobertes, grans possibilitats d’oci i temps lliure, diners per 
gastar sense necessitat de guanyar-lo. I és que les absències que els 
comporten les ocupacions laborals faciliten l’abandonament de l’autoritarisme 
paternal i es passa a una “discutible” negociació entre iguals amb els 
adolescents. Es materialitza el pacte, a través del qual, a voltes, per evitar el 
conflicte es renuncia a posar límits.  
 
De tota manera la complexitat de la societat actual no els ho posa gens fàcil als 
joves. Han de prendre decisions en un marc de contradiccions i ambivalències 
com a conseqüència del mercat de treball, l’augment de les desigualtats socials 
o el grau de llibertat assolida. 
 
Ells i elles fan una valoració bona del fet de viure a les Roquetes, però, en 
general, els falta compromís social amb la població i el país. Tot i que són d’una 
població que ratlla els 10.000 hab. situada a la comarca del Garraf, el seu perfil 
s’adequaria més al model de jove metropolità, si més no, la proximitat d’una 
ciutat important com Vilanova i la Geltrú i la pertinença emocional per part de 
pares i avis als orígens andalusos i extremenys el fan poc vinculat amb el 
territori. Tot i que com diu Alain Touraine cada vegada s’accentua més arreu un 
sentiment de desarrelament, de manca de sentiment social, “la nostra societat 
ja no és social, ja no és una xarxa de relacions, de negociacions, de conflictes i 
de decisions entra agents socials. La societat ha esdevingut massa mercat, 
tendències, igual com les empreses s’han convertit només en negocis”3. O com 
explica Günter Grass que deia un jove alemany de 16 anys, durant un dels 
concerts de la famosa Love Parade (Berlín 1995): “Com que de tota manera no 
podem salvar el món, perquè no fem una festa?”4 
 
 
 

                                                
3
 Vegeu Jordi Vila-Abadal. La joventut: entre l’encant i el desencant. Pàg. 141 

4 Vegeu Enrique Falcón a Com veuen el món els joves? Aproximació a les narracions juvenils. 
Pàg. 10 
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L’entorn econòmic 
 
Tot plegat en una població que ha patit les conseqüències de la crisi econòmica 
iniciada el 2008. Hores d’ara amb una taxa d’atur a Sant Pere de Ribes del 
16,3% segons dades del Idescat de juliol de 2019. Superior amb més de 5 
punts a la de Catalunya que és del 11,17%. La repercussió ha estat, sobre tot, 
a les Roquetes, considerada la dependència en el subsector de la construcció i 
els efectes colaterals que va comportar. Hores d’ara, són els serveis l’ocupació 
majoritària dels roquetencs i roquetenques. 
Dades que expressen una realitat social de difícil gestió familiar i que 
repercutirà, en massa casos, en els seus fills i filles. 
 
 

3.2.  Necessitats educatives de l’alumnat 
 
L’alumnat d’ESO ve de les escoles de les Roquetes. Cada any, al mes de juny, 

es fa el traspàs d’informació Primària-Secundària, eina fonamental per facilitar 

la transició. Aquests darrers cursos, amb el guiatge de l’inspector Ferran 

Cortina, s’ha programat una intensificació d’aquests contactes establint una 

coordinació permanent al llarg del curs, un seminari on participi professorat dels 

diferents centres de Primària i Secundària de la població amb l’objectiu de 

generar un espai d’intercanvi orientat cap a la millora de la competència 

lingüística. 

El Batxillerat es nodreix bàsicament amb alumnes d’ESO provinents del propi 

institut, tot i que també en vénen d’altres instituts, sobre tot, el de la mateixa 

població de les Roquetes que és la Secció d’Institut Xaloc. Quant a Cicles 

Formatius, grau mitjà i grau superior, els alumnes són, també, procedents del 

nostre institut i d’un àmbit que supera a la pròpia comarca del Garraf, en bona 

part conseqüència de les bones comunicacions i del significatiu prestigi del 

centre. 

Tenim aula oberta pels alumnes de l’ESO. També, un programa de diversificació 

curricular a 4t. Així, al curs 2003-2004 s’inicia el Projecte Aprenents a través 

d’un conveni signat entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant 

Pere de Ribes que es va renovant cada dos anys. Es pretén desplegar mesures 

específiques d’atenció a la diversitat com a orientació i estímul a la continuïtat 

formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, amb risc 

d’abandonament escolar. 
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El centre interactua amb el seu entorn més immediat. Una bona eina és el Pla 

Educatiu de l’Entorn de les Roquetes. En aquest sentit, considerem important la 

nostra participació i ho fem a través de la promoció de l’esport escolar (des de 

la nostra AEE),  en el Projecte TIS, en l’Astronomia educativa, en el Taller 

d’estudi assistit, en la Campanya de donació de sang, en els projectes de 

lectura dels instituts (impulsat per la biblioteca municipal), Al Galí, fem teatre!,  

LECXIT i al Projecte d’educació per la pau. 

Quant als projectes d’innovació desplegats aquests dos darrers cursos 2017-

2019 destacarem els següents: 

- El plaer de llegir. 30’ minuts de lectura diària, silenciosa i individual per 
tal de fomentar l’adquisició de l’hàbit de lectura, desenvolupar el gust per 
la lectura, millorar la comprensió lectora i afavorir la millora dels resultats 
acadèmics. 

- El Model competencial orientador. D’acompanyament de l’alumne en la 
construcció del seu projecte de vida. És una eina que ens ha permès 
aprofundir en el desenvolupament professional i pedagògic de centre 
com a organització en les seves tres dimensions: Àmbit/Matèria, Acció 
tutorial i Cultura d’equip. 

- Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de 
les matèries. Es tracta de millorar les competències comunicatives en 
llengua anglesa, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció 
laboral, i capacitant-lo per actuar amb el món amb diverses llengües i de 
manera crítica. Es tracta d’un projecte amb una clara vocació de 
continuïtat. 

- Aquí prou bullying! Formació, estratègies i recursos per elaborar un   
projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament 
escolar. La incorporació del centre al projecte d’innovació educativa 
#Aquiproubullying respon a la necessitat de continuar sumant 
estratègies i eines de treball que enforteixin els lligams dins i fora de 
l’institut, però també, facin créixer com a persones l’alumnat, 
aconseguint persones crítiques, justes i respectuoses. L’educació en 
valors i el desenvolupament social i personal, són fonaments bàsics de 
l’ensenyament, així com el disseny i foment d’un bon model de 
convivència integrador, respectuós i cooperatiu. 

- Programa de qualitat i millora contínua a cicles formatius. Amb la finalitat 
de millorar els resultats educatius i la cohesió social, així com garantir la 
confiança dels grups d’interès mitjançant la implantació de sistemes de 
gestió de la qualitat en base a la norma ISO 9001. 
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Clima del centre 

S’ha fet i es fa un esforç molt important per dotar els nostres alumnes d’una 

formació en valors. Diferents iniciatives avalen aquest capteniment, és el que 

anomenem projecte social, que té en l’integrador social el “pal de paller”. 

Diputació, Ajuntament i, sobre tot, l’AMPA, ho han fet possible, de moment.  El 

trencament social que viu el nostre entorn a conseqüència de les ferides 

provocades per la crisi econòmica el converteix en una figura imprescindible.  

Aquesta dinàmica positiva que hem assolit aquests darrers anys s’expressa en 

la disminució substancial que s’ha donat en la quantitat d’expedients 

disciplinaris que s’han instruït. Difícilment es pot produir una millora en els 

resultats acadèmics sense haver resolt les disrupcions generades per la falta 

d’un clima de convivència adequat.  

Formació 
 
A part de les que a nivell individual pugui fer el professorat del centre, s’ha 
participat com a centre en la de Qualitat i millora contínua, en el Model 
Competencial Orientador, en el de Generació Plurilingüe  (GEP), en el de Aquí 
prou bullying!, i en la d’Ensenyament i Avaluació Competencial a l’FP amb 
metodologia ABP. 
 
També s’ha fet una FIC  Construïm en equip estratègies pedagògiques amb una 
àmplia presència de professorat d’ESO i BTX. 
 
Tractament de les Competències transversals 
 
S’ha continuat amb la mitja hora de lectura diària a 1r, 2n i 3r d’ESO. De 
manera complementària s’ha volgut crear un espai per fomentar la lectura.  En 
tot aquest projecte, la col·laboració amb la biblioteca pública Josep Pla de les 
Roquetes ha estat fonamental: ens ha deixat força llibres per les biblioteques 
de classe de primer, segon i tercer de l’ESO, ha vingut la directora a fer la 
presentació dels 30 minuts de lectura, ens han fet formació d’usuaris a 1r, 2n i 
4t d’ESO. Enguany l’alumnat de 3r d’ESO també farà el taller de formació també 
farà el taller de formació d’usuaris a la biblioteca Josep Pla, abastant així tot 
l’alumnat d’ESO. 
 
S’ha treballat també l’expressió oral i escrita i la comprensió lectora, en el 
projecte Migell, que havia començat el curs passat i del qual se’n fa una 
valoració molt positiva. . 
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De cara al curs vinent 2019-2020 tornarem a disposar d’un auxiliar de conversa.  
Ens és molt beneficiós poder tenir-ne, ja que a més d’ajudar-nos en l’aspecte 
comunicacional, permet als alumnes conèixer aspectes culturals i lingüístics del 
seu país d’origen. De fet, en línia amb la voluntat de facilitar que els alumnes es 
trobin amb la necessitat d’haver d’emprar l’anglès o l’alemany s’ha organitzat 
una estada a Londres pels alumnes de 1r de Batxillerat, l’intercanvi amb 
Osnabrück (Alemanya) pels alumnes de 4t d’ESO o la participació en el Projecte 
Buchenwald que suposa, entre d’altres, una estada d’uns dies al que va ser el 
camp de concentració de Buchenwald (Alemanya). 
 
També s’han portat a terme reunions de coordinació en l’àmbit científic-
tecnològic i matemàtic i de l’àmbit de llengües per tal d’avançar cap a 
l’aprenentatge competencial. Els projectes de recerca, els treballs de síntesi i els 
treballs de recerca ens han permès anar a la cerca de la transversalitat 
competencial. 
 
Cicles Formatius 
 
Cicles formatius afronta amb persistència el repte de la formació dual a Atenció 
a les persones en situació de dependència i a Animació sociocultural i turística.  
 
D’altra banda, hem estat admesos a formar part de la xarxa Orienta FP. Aquest 
projecte d’innovació va a la cerca d’afavorir la inserció laboral  i la promoció 
professional de l’alumnat dels ensenyaments professionals mitjançant l’adopció 
d’estratègies d’aprenentatge permanent al llarg de la vida i la incorporació de 
metodologies, hàbits i actuacions pròpies del món professional i de la realitat 
empresarial. 
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3.3. Organigrama del centre 
 
 

 

 

 

 

Consell 
Escolar 

Caps de 
Departaments 

Coordinació Sortides 

Associació Esportiva 

Tutors FCT 
Projecte Model 
competència 
Orientador 

Claustre Coordinació 
FP Tutors/es CF 

Coordinadora 1r. 
Cicle ESO 

Tutors/es 1r. Cicle 

Coordinadora 
Pedagògica 

Cap 
Departament 
C.F 

AMPA 

Equips Docents Coordinadora 2n. 
Cicle ESO 

Tutors/es 2n. Cicle 

Secretària 
Administradora 

 
DIRECTOR 

PAS Coordinado
r Tic 

GEP 

Coordinació 
Prevenció  

Coordinació Qualitat
  

Coordinació 4C 

Cap d’Estudis ESO i 
Batxillerat 

Comissió 
Convivència 

Cap d’Estudis ESO i 
Batxillerat 

Escola 
Empresa 
DUAL 

Projecte 
Erasmus 

FP Dual Borsa de 
Treball 

Alumnat 

Departament 
Orientació Tutors/es Batx. Coordinadora BATX. Cap d’Estudis  FP 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
INSTITUT ALEXANDRE GALÍ 

 

 

Página 16 de 41 
Versió: 01 

Aprovat: 11/07/22 
Arxiu: Projecte de Direcció (2019-2023)  

 

3.4. Resultats 
 

A) Rendiments acadèmics. 
 
3.4.1. Rendiment acadèmic de l’ESO  
 
En línies generals, el rendiment acadèmic de l’ESO del centre (Índex elaborat a 
partir dels resultats de les proves internes i externes) ha millorat en els darrers 
anys. Sobre tot, és destacable la substancial millora dels resultats interns i la 
continuïtat dels externs. Hem passat del 73,48 el 2015-16 al 85,99 el 2017-18. 
Tot i així, estem per sota de la mitjana de Catalunya que se situa en aquests 
cursos al 89,90. 
 
 
Índex de graduació 
 
Ha pujat 2 punts en relació al curs passat. De fet, la tendència durant aquest 
període és a l’alça amb valors que cada vegada s’acosten més a la mitjana de 
Catalunya en centres de la nostra tipologia (el 90,71). Hem passat del 56,75 el 
curs 15-16, al 60,21 el curs 16-17, el 76,4 el 17-18 i, finalment, aquest curs, 
18-19, el 78,6.  
 
Continua havent diferència entre el percentatge de graduació i el global de 

superació de les proves de CB de 4t d’ESO que és gairebé de 12 punts 

(90,14%), però, cal considerar, també, l’increment dels resultats en la prova de 

competències situats en les franges mitjana-baixa, mitjana alta i alta que s’ha 

produït en els darrers anys. 

 
Índex de superació/promoció 1r a 3r d’ESO 
 
Els percentatges de superació de matèries estan millorant en els darrers anys. A 
1r d’ESO, enguany té un índex de promoció del 92,2. De fet, els tres darrers 
cursos hem passat del 57,15 el curs 15-16, al 65,2 el curs 16-17 i al 75,05 el 
curs 17-18. La mitjana de Catalunya per aquests anys és del 95,48. 
 
A 2n d’ESO, enguany l’índex de promoció és del 92,2. Els tres darrers cursos 
hem passat del 43,35 el curs 15-16, al 60,6 el curs 16-17 i al 69,45 el curs 17-
18. La mitjana de Catalunya per aquests anys és el 94,20. 
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A 3r d’ESO, enguany l’índex de promoció és del 88,2. Els tres darrers cursos 
hem passat del  40,50 el curs 15-16, al  76,31 el curs 16-17 i al 84,27 el curs 
17-18. . La mitjana de Catalunya per aquests anys és el 91,59. 
 
 
A 4t d’ESO, les matèries instrumentals són superades pel 74,95. Els tres darrers 
cursos hem passat del 64,4 al curs 15-16, al 64,7 el curs 16-17 i al 74,5 el curs 
17-18. 
 
Destacable és la reducció del diferencial entre llengua catalana i llengua 
castellana. A 1r, va del 84 a Català a 85,7 en Castellà. A 2n, del 96,8 al 91 a 
Castellà. A 3r, del 74 al 89 i a 4t, del 78,6 al 90,6. A la prova de 4t també hi ha 
diferències entre les dues llengües.  
 
 
Índex de superació de la prova de 4t d’ESO 
  
La mitjana global (88,2). Se situa força pròxima a la mitjana assolida el curs 17-
18 (89,78), mentre que el 16-17 havia estat del 65,84 i el 15-16 d’un 81,82. 
Caldrà consolidar aquests resultats. 
 
Català 
Els resultats del curs 18-19 (88,6) han estat inferiors al curs passat, però, 
superiors als dels darrers anys. El 15-16 el 88,37, el 16-17 el 62,5 i el 17-18 el 
96,43. La mitjana de Catalunya als tres darrers anys és del 91,07.  
 
D’altra banda, si bé la comprensió lectora s’acosta a la mitjana de Catalunya, 
l’expressió escrita se’n diferencia força. Serà necessari incorporar mesures que 
ens ajudin a corregir aquests resultats. 
 
Castellà 
Els resultats del curs 18-19 (96,8) estan significativament per sobre de la 
mitjana de Catalunya els tres darrers anys de centres d’aquesta tipologia que és 
del 91,05. El 15-16 el 96,51, el 16-17 el 76,25 i el 17-18 el 100.  
 
Però, també recullen la situació anterior: les dificultats dels alumnes en relació 
a l’expressió escrita. 
 
Anglès 
Els resultats del curs 18-19 (80,3) s’acosten a la mitjana de Catalunya en els 
tres darrers anys de centres d’aquesta tipologia que és del 86,29. El 15-16 fou 
el 78,82, el 16-17 el 63,89 i el 17-18 el 88,89. 
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Si bé amb expressió escrita s’ha millorat en gairebé 8 punts, en canvi, en 
comprensió lectora hi ha un diferencial de 10 punts respecte al 2018. 
 
Matemàtiques 
Els resultats del curs 18-19 (86,9) estan lleugerament per sobre de la mitjana 
de Catalunya d’aquests tres darrers anys que és del 86,83. El 15-16 fou el 
68,97, el 16-17 el 61,25 i el 17-18 el 83,6. 
 
A Espai, forma i mesura és on el diferencial s’accentua. Però, aquest dèficit no 
correspon solament a aquest curs, també en d’altres es manifesta. 
 
Científico-tecnològica 
Els resultats del curs 18-19 (88,4) estan per sobre de la mitjana de Catalunya 
d’aquests tres darrers anys que és del 86,46. El 15-16 fou el 76,47, el 16-17 el 
65,33 i el 17-18 el 80. 
 
Mentre reconèixer els aspectes principals de la investigació científica se situa a 
un nivell satisfactori, en canvi, caldrà millorar la interpretació d’informació de 
caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves. 
 
 
 
3.4.2. Rendiment acadèmic del Batxillerat  
 
Graduació 
 
Els resultats del curs 18-19 (66,6) estan per sota significativament de la mitjana 
de Catalunya d’aquests tres darrers anys que és del 86,36. Els resultats dels 
tres darrers anys són: el 69,44% corresponent al 2015-16, el 69,23% al  2016-
17 i el 79,31% del 17-18. Són percentatges que indiquen un procés progressiu 
de millora, però que, continuen estan per sota de la mitjana de Catalunya. 
Caldrà implementar mesures de millora. 
 
L’alta xifra d’abandonaments de darrera hora ha estat un llast pels resultats 
finals. Bona part d’ells han redreçat els seus projectes de vida cap a  
ensenyaments professionals. També, d’altres alumnes han optat per a itineraris 
de Batxillerat de ritme més lent. 
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Matèries comunes 
 
Els resultats de les matèries comunes per aquest curs 2018-2019 han estat d’un 
74,7% d’aprovats. Per centres de la mateixa tipologia el percentatge pel curs 
2017-2018 es va situar en un 83,04. 
 
 
Matèries de modalitat 
 
Els resultats de les matèries de modalitat per aquest curs 2018-2019 han estat 
d’un 76,45% d’aprovats. Per centres de la mateixa tipologia el percentatge pel 
curs 2017-2018 es va situar en un 91,5. 
 
 
PAU 

 
El 91,7%  dels alumnes han aprovat a la convocatòria de juny. Els resultat dels 
tres darrers anys ha estat: un 88,24% el curs 2015-2016, el 89,47% al 2016-17 
i el 93,75 el curs 2017-2018. La mitjana dels tres últims anys a  Catalunya en 
centres de la mateixa tipologia és de 94,44. 
 
 
3.4.3. Rendiment acadèmic de CFGM 
 
El percentatge de graduació del CFGM de TAPSD ha millorat al llarg dels tres 
anteriors cursos, ha passat del 25% el curs 2015-2016, al 39,13% el 2016-17 i 
al 56,25 el curs 2017-2018. En aquest sentit, enguany es continua mantenint 
l’increment, ja que ha passat al 71,05%. 
 
Quant al rendiment acadèmic els percentatges de millora també han estat 
significatius al llarg dels tres anteriors cursos. Ha passat del 63,93% al curs 
2015-2016 al 79,69% al 2016-17 i el 89,12 el curs 2017-2018. Enguany, se 
situaria, aproximadament, al 83%, unes xifres prou semblants a les de l’anterior 
any. En aquest sentit, la fidelització de l’alumnat en relació al cicle ha estat del 
80,88%. 
 
Les dades d’inserció laboral han estat els darrers anys força irregulars, del 20% 
al 2015-2016, el 100% el 2016-2017, en canvi, el 66,67% el 2017-2018. 
 
Per últim, l’índex d’abandonament a 1r curs s’ha situat en els darrers anys, en 
valors una mica per sota del 10%. 
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3.4.4. Rendiment acadèmic CFGS 
 
Animació sociocultural i turística 
 
El percentatge de graduació del CFGS d’Animació sociocultural i turístic ha 
millorat al llarg dels dos anteriors cursos, ha passat del 18,18% el curs 2016-
2017 al 33,33% el 2017-18 i al 70,58% el curs 2018-2019.  
 
El rendiment del CFGS d’Animació sociocultural i turístic d’enguany se situa en 
percentatges força similars a anys anteriors, al voltant d’un 85,29%. S’ha 
passat del 86,06% el curs 2015-2016 al 89,67% el 2016-17, però, va baixar el 
2017-18 a un 62,26%. En aquest sentit, la fidelització de l’alumnat en relació al 
cicle ha estat del 80,88%. 
 
Integració social 
 
El percentatge de graduació del CFGS d’Integració Social ha millorat al llarg dels 
anteriors cursos, ha passat del 39,39% el curs 2016-2017 al 79,49% el 2017-18 
i  el 75,75% el curs 2018-2019.  
 
El rendiment del CFGS d’Integració social d’enguany al voltant d’un 80%. S’ha 
passat del 86,06% el curs 2015-2016 al 89,67% el 2016-17, però, va baixar el 
2017-18 a un 62,26%. En aquest sentit, la fidelització de l’alumnat en relació al 
cicle ha estat del 80,88%. 
 
Global 
 
Les dades d’inserció laboral han estat pujant els darrers anys, del 40% el 2015-
2016, el 69,23% el 2016-2017, i del 84,62% el 2017-2018. 
 
Per últim, l’índex d’abandonament a 1r curs s’ha situat en els darrers anys, en 
valors una mica per sota del 10%. 
 
 

B) Valoració sobre els objectius de centre: assoliment i planificació. 

Nivell d’eficàcia/Planificació: objectius, indicadors i actuacions 

Eficàcia 

La PGA del curs 2018-2019 contenia tres objectius referits a: 

1. Millorar els resultats acadèmics dels alumnes d’ESO i Btx. 
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2. Millorar els resultats acadèmics dels alumnes de CF’s. 

3. Millorar la cohesió social. 

Els indicadors d’avaluació del pla d’actuació establien per a l’objectiu 1: 

- Taxa d’alumnes que superen les proves d’avaluació externes de 

l’Educació Secundària de 4t d’ESO amb un valor a assolir de 89. El 

resultat ha estat d’un 88,2% d’alumnes que han superat la prova. El 

valor inicial era de 83%. 

- Taxa d’alumnes que es graduen a ESO amb un valor a assolir de 62. El 

resultat ha estat d’un 78,6%. El valor inicial era de 56. 

- Taxa d’alumnes que es graduen a Batxillerat amb un valor a assolir de 

76. Si el curs passat va ser d’un 79,31%. Aquest ha estat d’un 66,6%. 

Mentre que el valor inicial era de 70. 

Els indicadors d’avaluació del pla d’actuació establien per a  l’objectiu 2: 

- Taxa d’alumnes que es graduen a CF’s. Enguany ha arribat al 72,21%. El 

curs passat va ser del 59,79%. Els valors inicial i final eren de 51 i 57. 

- Taxa d’inserció laboral dels alumnes de CFGM. S’ha  situat en el darrer 

curs 17-18 en un 66,67. El valor inicial era de 20 i el final de 25. 

- Taxa d’inserció laboral dels alumnes de CFGS. S’ha  situat en el darrer 

curs 17-18 en un 84,62. El valor inicial era de 40 i el final de 45. 

Els indicadors d’avaluació del pla d’actuació establien per a  l’objectiu 3 en 

ensenyaments obligatoris: 

- Taxa d’absentisme superior al 10%5 . El valor inicial previst era de 4 i el 

final de 3. Ens hem situat en el 2%. 

- Taxa d’abandonament escolar. El valor inicial era de 1 i el final de 1. Les 

darreres dades que disposem ens situen al 0,13%. 

- Taxa d’expedients disciplinaris. El valor inicial era de 10 i el final de 8. 

Aquest curs 18-19 s’ha assolit el 7,18%. 

                                                
5
 A partir del curs 17-18  en els Indicadors de centre ha passat a ser del 10%. Inicialment, l’havíem previst 

del 5%. 
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Objectius/Indicadors/Actuacions 

La planificació fixada en l’acord de coresponsabilitat (2017-19) i després 

reflectida en la PGA ha estat prou satisfactòria. La proposta d’Inspecció de 

disminuir el nombre d’objectius per concentrar els esforços en un pocs objectius 

facilita la implementació d’activitats noves i el corresponent seguiment. 

Els indicadors d’avaluació del pla d’actuació establien per a  l’objectiu 3 en 

ensenyaments obligatoris, caldrà contemplar el conjunt dels ensenyaments. Ens 

ha anat molt bé fixar els punts d’inici i final dels indicadors. Permet, 

objectivament, valorar la millora o no que s’ha aconseguit. 

Les actuacions realitzades  fonamentades en una adequada planificació han 

estat reeixides en la seva majoria. 

 

C) Condicions d’equitat: Abandonament i absentisme/ Convivència 

i relacions amb l’entorn/ Inclusió/Orientació. 

 

Absentisme 

1.1. ESO. L’absentisme gràcies al seguiment tutorial que es fa a través 

del PAT i de l’eina l’aplicatiu “Acàcia” és molt satisfactori. D’altra 

banda, en aquest sentit, destacables són les reunions setmanals 

de la comissió de la CAD que permet una seguiment individualitzat 

del alumnes. 

1.2. BTX. A conseqüència del seguiment tutorial i de la implicació del  

professorat  les faltes injustificades solen comportar percentatges 

inferiors a la mitjana de Catalunya. 

1.3. CF. Les faltes d’assistència superiors al 10% representen el 12’5% 

de la mitjana dels tres trimestres. En canvi, les faltes superiors al 

25% tenen valors per sota de la mitjana.  

 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
INSTITUT ALEXANDRE GALÍ 

 

 

Página 23 de 41 
Versió: 01 

Aprovat: 11/07/22 
Arxiu: Projecte de Direcció (2019-2023)  

 

 

Abandonament 

1.4. ESO. L’evolució d’aquest indicador ha estat molt positiu als darrers 

anys. 

1.5. BTX. A Batxillerat, en canvi, l’abandonament ha augmentat tant a 

1r (8%, mitjana centres mateixa tipologia 3,6%) com a 2n (13,88, 

mitjana 1,7%). Caldrà introduir elements correctors. 

1.6. FP. El percentatge d’abandonament al 1r curs ha experimentat 

retrocessos importants. A CFGM del 26% el curs 2015-2016 al 

9,68% el 2017-18. A CFGS el d’Animació sociocultural i turística 

del 26% el curs 2015-2016 al 9,68% el 2017-18 . Mentre que el 

d’integració social es manté a nivells per sota del 10%. 

Convivència i relacions amb l’entorn 

L’institut continua la línia per aconseguir un bon clima de convivència, fruit de la 

qual és la reducció, un curs més, dels incidents i sancions. 

Quant a l’FP, és molt meritori que, malgrat que el nombre de cicles és reduït, el 

centre participi esporàdicament en programes internacionals.  

Inclusió 

El sistema d’agrupació per nivells des de 1r a 3r d’ESO no acaba de donar els 

resultats previstos, de manera que el centre es planteja pel curs vinent valorar 

altres estratègies per millorar els aprenentatges dels alumnes. 

Orientació 

El centre està aprofundint en l’orientació com a estratègia per millorar la 

motivació de l’alumnat. En aquest sentit, el pla d’acció tutorial dels cicles 

formatius serà una eina fonamental. 
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3.5. DAFO 

Amenaces (Contrarestar) Oportunitats (Aprofitar) 

A1. Poca implicació de les famílies. 
A2. Entorn sociocultural de nivell 
baix. 
A3. Poc ús social del català. 
A4. Societat amb dèficits de valors.  
A5. Una detecció de conductes 
conflictives en edats cada cop més 
petites. 
A6. Mala influència dels mitjans de 
comunicació. 
A7. Tractes discriminatoris d’alguns 
alumnes per raó de sexe, d’orientació 
sexual, de raça, etc. 

 

O1. Possibilitat de participar en diferents 
projectes educatius. 
O2. Es disposa d’un professorat amb 
molt bona predisposició per assolir 
l’excel·lència educativa. 
O3. Ésser centre de referència.. 
O4. L’AMPA del centre és activa i 
col·labora amb l’equip directiu. 
O5. Predisposició de l’Ajuntament a 
participar en diferents iniciatives i 
col·laboracions. 
O6. Suport de la Inspecció educativa. 
O7. Àmplia oferta educativa. 
08. Participació en el Projecte de Qualitat 
i Millora Continua com oportunitat de 
millorar el sistema de gestió. 

Debilitats (Capacitat per contrarestar) Fortaleses (Capacitat per aprofitar) 
D1. Millorable expressió escrita de 
l’alumnat d’ESO i Batxillerat. 
D2. Elevat abandonament dels 
alumnes de Batxillerat. 
D3. Superables resultats de 
Batxillerat. 
D4. Insuficient comprensió lectora i 
expressió escrita dels alumnes de 
CFGM. 
D5. Poca implicació dels alumnes en 
el seu propi procés d’aprenentatge. 
D6. Manca d’activitats transversals a 
nivell curricular.. 
D7. No es tenen els recursos 
necessaris per atendre certa tipologia 
d’alumnat. 

 

F1. Claustre  cohesionat 
F2. Bona imatge del centre al municipi 
F3. Els projectes d’innovació educativa 
engegats. 
F4. Docents interessats en aprendre i fer 
que hom pugui oferir un ensenyament de 
qualitat. 
F5. El PAT articula l’acció tutorial . 
F6. La possibilitat de treball amb xarxa 
amb els serveis d’assistència social, 
salut, psicòlegs i altres, que estiguin 
relacionats amb els adolescents. 
F7. El Pla d’Entorn propicia mitjançant 
comissions el treball en xarxa on tots els 
estaments de la comunitat educativa 
poden dur a terme iniciatives per a la 
millora de la qualitat educativa. 

 F8. Compromís de l’equip humà en 
assolir els objectius que la societat li 
assigna com a institució educativa: 
millora de resultats, cohesió social i 
confiança dels grups d’interès. 
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4.Planificació  

a) Objectius, estratègies i activitats previstes6 

                                                
6 La Planificació d’aquest projecte queda modificada en els termes que consten en el control del 
document i que es reflecteixen a partir de l’aprovació de la revisió del PEC i la presentació de la 

Programació General Anual de Centre del curs 2020-21 (Acta claustre 26/10/2020). 

Objectius 
 

1. Millorar els resultats 
acadèmics dels alumnes 
d’ESO i Batx.  

2.  Millorar els resultats 
acadèmics dels alumnes 
de CF. 

3. Millorar la cohesió 
social. 
 
 

Estratègies 
 

1.1.    Implementació de 

la Comissió Pedagògica (a 
la pàgina 40 es detallen 
definició, funcions i 
dinàmica). 

2.1. Disseny d’un pla de 
millora segons els 
resultats obtinguts a 
l’avaluació diagnòstica 

3.1. Actualització del Pla 
de Convivència. 

1.2.   Increment de la 

coordinació 
interdepartamental (a la 
pàgina 39 es detallen 
definició, funcions i 
dinàmica).  

2.2. Actualització del 
PAT de CF a partir de 
l’avaluació diagnòstica 
 

3.2. Constitució de 

l’Associació d’exalumnes 
de l’Institut Alexandre Galí 

1.3.  Impuls de les 

reunions d’equips docents 
(a la pàgina 38 es detalla 
el seu funcionament). 

2.3.   Promoció de la 
participació activa de 
l’alumnat de CF’s amb 
els projectes de centre i 
de la comunitat. 

3.3 Millora dels canals 
de comunicació amb les 
famílies. 

1.4.   Reforç de l’acció 
tutorial a Batxillerat. 
 
 
 

2.4.  Increment del 
nombre d’empreses 
col·laboradores amb la 
formació dual. 

3.4. Actualització de les 

NOFC. 

1.5. Millora de la 
pràctica docent. 

2.5 Disseny i 
implementació de 
projectes ApS aplicats a 
la comunitat en els 
mòduls de projecte a GS 

... 
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b) Actuacions, destinataris, temporització i responsables. 

OBJECTIU 1 Millorar els resultats acadèmics 
dels alumnes d’ESO i Batx. 

Curs: 2019-2023 

Descripció: Es pretén a través d’una sèrie d’actuacions millorar els resultats 
interns i externs del centre a nivell d’ESO i Batx. 

 

Responsable: Equip directiu 

Estratègies 

1.1. Implementació de la Comissió Pedagògica. 

1.2. Increment de la coordinació interdepartamental. 

1.3. Impuls de les reunions d’equips docents. 

1.4. 
Reforç de l’acció tutorial a ESO i Batxillerat. 

1.6.  Millora i ampliació 
de les activitats que 
contribueixen a adquirir 
la competència en 
expressió oral. 

2.6  Foment de la 
lectura i l’expressió 
escrita a CFGM. 

 

Recursos 

Curs Equip humà Altres recursos 

2019-2020 

Claustre molt 
cohesionat. Integrador 
social amb el suport de 
l’AMPA. 

Totes les aules disposen 
de suport digital. Tres 
aules d’informàtica. 

2020-2021 El mateix. El mateix. 

2021-2022 El mateix. El mateix. 

2022-2023 El mateix. El mateix. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
INSTITUT ALEXANDRE GALÍ 

 

 

Página 27 de 41 
Versió: 01 

Aprovat: 11/07/22 
Arxiu: Projecte de Direcció (2019-2023)  

 

1.5. 
Millora la pràctica docent  

1.6. 
Millora i ampliació de les activitats que contribueixen a adquirir la 

competència en expressió oral. 

ACTUACIONS Temporització 
Destinataris/ nivell 

educatiu 

1.1.1. 

Implementació de nous entorns 

d’aprenentatge flexibles en els 

àmbits lingüístic i matemàtic. 

Al llarg dels 
dos propers 

cursos 

Comissió 
Pedagògica/ESO 

1.1.2. 

Agilitació de la participació de 

l’alumnat en els processos 

d’avaluació a través de 

l’autoavaluació i coavaluació 

A partir del 
primer curs 

Alumnes/ESO 

1.2.1. 

Revisió del currículum identificant 

els continguts claus de les diferents 

matèries.  

Al llarg del 
primer curs. 

Departaments/ESO 

1.2.2. 
Coordinació de procediments 

comuns a totes les matèries. 

A llarg dels 
dos primers 

cursos 
Departaments/ESO 

1.2.3. 

Repartiment curricular als 

departaments de l’àmbit de 

Llengües de continguts i 

estructures lingüístiques comunes. 

Al llarg del  
primer curs. 

Departaments 
àmbit Llengües/ESO 

1.3.1. 

Anàlisi i Fixació de les 

competències transversals a 

cadascun dels nivells. 

Al llarg del 
primer curs. 

Equips 
docents/ESO. 

1.3.2. 
Anàlisi i coherència dels criteris 
d’avaluació i pas de curs. 

Al llarg dels 
dos primers 

cursos. 

Equips docents/ 
ESO. 

1.3.3. 

Detecció de les dificultats 

d’aprenentatge de cara a la 

propera avaluació. 

Al llarg del 
primer curs 

Equips 
docents/ESO. 
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1.3.4. 
Compartir bones pràctiques. Al llarg dels 

quatre cursos 
Equips docents/ESO 

1.4.1. 
Revisió del Pla d’Acció Tutorial a  

l’ESO. 

Al llarg dels 
dos primers 

cursos. 
Tutor-es/ ESO 

1.4.2. 
Revisió del Pla d’Acció Tutorial a  

Batxillerat. 

Al llarg dels  
dos primers 

cursos. 

Alumnes/ 
Batxillerat. 

1.4.3. 

Oferiment, per les tardes, als 

alumnes de Batxillerat un espai de 

suport acadèmic i personal. 

Al llarg dels 
quatre cursos 

Tutors/es i Alumnes 
/Batxillerat 

1.4.4. 

Mentoratge alumnes de Batxillerat 

per part d’alumnes universitaris 

(Programa de política social i accés 

a la universitat, UB). 

Al llarg dels 
quatre cursos 

Tutors/es i Alumnes 
/Batxillerat 

1.5.1. 

Realització d’una FIC  en base al 

desenvolupament del Model 

Competencial Orientador. 

Els dos 
primers 
cursos 

Professorat/ESO i 
Batx. 

1.5.2. 
Implementació de les activitats 

proposades. 
Els quatre 

cursos 
Professorat/ESO i 

Batx. 

1.6.1. 

Planificar, sistematitzar i avaluar: 

 

 

 

 

Els quatre 
cursos 

Professorat/ 
Claustre 

OBJECTIU 2 Millorar els resultats acadèmics dels 
alumnes de CF.  

Curs: 2019-2023 

Descripció: Es pretén a través d’una sèrie d’actuacions millorar els resultats 
interns i externs del centre a nivell de CF. 

 

Responsable: Equip directiu 
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Estratègies 

2.1 
Disseny d’un pla de millora segons els resultats obtinguts a l’avaluació 

diagnòstica 

2.2 
Actualització del PAT de CF a partir de l’avaluació diagnòstica 

2.3 
Promoció de la participació activa de l’alumnat de CF amb els projectes 

de centre i de la comunitat. 

2.4 
Increment del nombre d’empreses col·laboradores amb la formació dual. 

2.5 
Disseny i implementació de projectes ApS aplicats a la comunitat en els 

mòduls de projecte a Grau Superior 

2.6 
Foment de la lectura i l’expressió escrita a CFGM. 

ACTUACIONS 
Temporització Destinataris/ 

nivell 
educatiu 

2.1.1 

A  partir dels resultats de l’avaluació 

diagnòstica l’equip docent de cada cicle 

determinarà les accions a portar a terme 

des dels diferents mòduls. 

Disseny: 
1 mes 

 
Aplicació al 

llarg del tot el 
curs 

1r i 2n curs 

CFGM I 
CFGS 

2.2.1 

L’equip de tutors/es dissenyaran les 

sessions del PAT per donar resposta a 

aquelles mancances que es poden treballar 

des de la tutoria. 

Programació: 
15 dies 

 
Aplicació al 

llarg del tot el 
curs 

1r i 2n curs 

CFGM I 
CFGS 

2.3.1 

A partir dels diferents mòduls i des de la 

tutoria de cada grup es fomentarà la 

participació en els projectes del propi 

centre i del barri. 

 

Al llarg del tot 
el curs 

1r i 2n curs 

CFGM I 
CFGS 
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2.4.1 

Recerca de noves empreses per incentivar 

les empreses a formalitzar convenis de 

col·laboració d’acolliment d’alumnes en 

format Dual 

De forma 
continuada al 
llarg de tot el 

curs 

Coordinadora 
Empresa-
Institut 

Alumnat de 
2n curs 

2.5.1 

La distribució curricular actual on hem 

generat un mòdul transversal de projecte 

d’unes 300 hores als cicles d’Animació i 

Dependència permetrà a l’alumnat 

dissenyar projectes d’Aprenentatge Servei 

aplicat a la comunitat que els envolta 

Aplicació al 
llarg del tot el 

curs 

2n curs 

CFGM de 
Dependència 

i CFGS 
d’Animació 

2.6.1 

Des de tots els mòduls de grau mig es 

fomentarà la lectura i l’expressió escrita de 

l’alumnat per tal de millorar aquestes 

competències 

Aplicació al 
llarg del tot el 

curs 
1r CFGM 

 

OBJECTIU 3 
Millorar la cohesió social. Curs: 2019-2023 

Descripció: Es pretén facilitar als alumnes un espai de convivència que els faci 
créixer com a persones. A més maduració, més compromís amb el seu 
desenvolupament personal. 

 

Responsable: Equip directiu 

Estratègies 

3.1 Actualització del Projecte de Convivència. 

3.2 Constitució de l’Associació d’exalumnes de l’Institut Alexandre Galí 

3.3 Millora dels canals de comunicació amb les famílies. 

3.4 Actualització de les NOFC. 

ACTUACIONS Temporització 
Destinataris/ 

nivell educatiu 
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3.1.1. 
Constitució de la comissió, elaboració i 

difusió del Projecte de Convivència. Març 2020. Comissió/Centre 

3.2.1. 

Celebració d’una diada anual de 

retrobament d’antics alumnes de 

l’institut. 

Al llarg dels 
quatre 
cursos. 

Exalumnes de 
l’institut/Centre 

3.2.2. 
Constitució com una secció dins de 

l’AMPA. 
Al llarg del 

primer curs. 

 Exalumnes de 
l’institut/Centre 

 

3.2.3. 
 Tutoria d’orientació universitària dels 

exalumnes als cursos de Batxillerat. 

Al llarg dels 
quatre 
cursos. 

Exalumnes de   
l’institut/Btx 

3.3.1. 
A través de l’aplicació facilitar, encara 

més, la comunicació amb les famílies. 

Al llarg dels 
quatre 
cursos. 

Totes les 
famílies 

3.4.1 
Incorporació de nou articulat. 

Al llarg dels 
quatre 
cursos. 

Claustre i 
Consell Escolar. 

 

 

c) Els indicadors d’avaluació del pla d’actuació. 

Objectiu 1: 40%  

Indicador 

Situació 
inicial 
(valor 
inicial) 

Situació a la que 
es vol arribar 
(valor a assolir) 

 
   Ponderació 

Rendiment acadèmic a 

l’ESO 86 90 

  
 25 

Taxa d’alumnes que 

superen les proves 

d’avaluació externes de 

l’Educació Secundària de 

4tESO. 

 

88 92  15 
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Taxa d’alumnes que es 

graduen a l’ESO. 

 

78 90  30 

Taxa d’alumnes que es 

graduen a Batxillerat . 

 

 

72 87  30 

Objectiu 2: 40%  

Indicador 
Situació 
inicial 
(valor 
inicial) 

Situació a la que 
es vol arribar 
(valor a assolir) 

 Ponderació 

Taxa d’alumnes que es 

graduen a CFGM. 

 

71 75  25 

Rendiment acadèmic a 

CFGM 

83 86  20 

Fidelització a CFGM 80 83  5 

Taxa d’alumnes que es 

graduen a CFGS. 

72 75  25 

Rendiment acadèmic a 

CFGS 

82 85  20 

Fidelització a CFGM 80 83  5 

Objectiu 3: 20%  

Indicador 
Situació 
inicial 
(valor 
inicial) 

Situació a la que 
es vol arribar 
(valor a assolir) 

 Ponderació 

Taxa d’absentisme superior 

al 5% 

 

4 3  40 

Taxa d’abandonament 

escolar a Batxillerat 

 

15 10  25 

Taxa d’expedients 

disciplinaris 

 

7 5  30 

Taxa d’assistència de pares 

a les reunions. 

 

35 40  5 
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5. Mecanismes per a la rendició de comptes 

En el centre educatiu es crearà una comissió de seguiment interna per fer un 

seguiment de l’aplicació del PdD, amb la participació de l’equip directiu i del 

consell de direcció, amb l’objecte d’analitzar periòdicament el desenvolupament, 

l’impacte i els resultats de millora que se’n derivin.  

La direcció del centre retrà comptes al consell escolar al final de cada curs 

mitjançant una memòria avaluadora que inclourà els resultats dels indicadors 

d’avaluació del pla d’actuació. Aquesta memòria forma part de la memòria 

anual de centre, s’envia a la direcció dels serveis territorials, i se’n lliura una 

còpia a la Inspecció d’Educació. 

 

Comissió de seguiment interna: 
membres de l’equip directiu i del 
consell de direcció que en formen 
part. 
 

Noms: 
Joan Torrents Sivill 
Amparo Salazar Pérez 
Raül Mudarra Carmona 
Asun Valls Serra 
Pilar López Pascual 
Isabel Martín Álvarez 
Maria Rosa González-Sisó 
Neus Anguix Bricio. 
Esther Bocigas Ramos. 
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6. Foment de la participació 

Estem compromesos en el respecte a la diferència, la lluita per la disminució de 

les desigualtats i el reconeixement de les característiques individuals i 

col·lectives de l’alumnat. 

 

Som lluny de creure amb lideratges personalistes, estem convençuts que és la 

força del conjunt de membres de la comunitat educativa els que fem avançar el 

centre. Tots plegats aconseguim que els nostres alumnes assoleixin la màxima 

excel·lència personal i acadèmica.  

 

Resulta vital generar un lideratge distribuït. Una gestió basada en el 

repartiment de responsabilitats i de recursos per a desenvolupar-les. Un model 

d’aquestes característiques ha de facilitar, a més a més, la transparència i el 

control democràtic. 

 

Tenim la necessitat de fer compatible, a la intervenció docent, els coneixements 

de la matèria amb la corresponent atenció a l’alumne, o la necessitat de fer un 

tractament adequat de les opcions curriculars dels departaments amb opcions i 

decisions de caire més transversal, exigeix que l’organització del professorat 

s’hagi de basar en una doble trama, l'una, l’horitzontal, la dels equips docents i 

de tutors i tutores, i, l’altra, la vertical, la dels departaments. Molt especialment 

a la secundària obligatòria, etapa en la que aquesta doble mirada a la disciplina 

i a les necessitats educatives de l’alumnat més globals i transversals, es 

manifesten amb més equilibri i més claredat. 

 

També, tenir en compte, en aquesta línia, que per promoure la participació de 

les famílies en les activitats del centre hem comptat amb el suport de l’AMPA.  

Participació necessària. Així, tenir el suport de l’AMPA i del conjunt de les 

famílies facilita la implicació de tothom en el projecte col·lectiu que representa 

un institut.  

 

Perquè tot això sigui possible, hem anat a la cerca de la millora de la 
comunicació entre el centre i les famílies utilitzant els diferents mitjans que 
tenim a l’abast. Generar informació que traslladi la veritable realitat del centre: 
el compromís de moltes persones en un projecte compartit. 
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I és que quan parlem d’autonomia participativa cal entendre-ho com un procés 
que ha d’estar al servei de la qualitat de l’educació i que no es pot desentendre 
del compromís i de la funció social que correspon a l’escola i al sistema educatiu 
en el seu conjunt. És una autonomia que no pot ser tampoc un instrument 
utilitzat al servei d’interessos ideològics, corporatiu o partidistes, ni pot ser font 
de desigualtats. Ha d’assegurar els valors democràtics socialment avançats i 
històricament consensuats i s’ha d’articular amb les propostes i estratègies 
particulars del projecte educatiu del nostre centre. Un projecte educatiu que 
essent ben propi i particular, és alhora, comú al d’altres centres en el marc d’un 
projecte comunitari català. 
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ANNEX 1 
Normativa referida 
 
DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de 
l'educació secundària obligatòria. 

Article 8 

Competències clau 

4.Els centres han de fomentar la competència comunicativa en totes les matèries, com a factor 
bàsic per al desenvolupament de les competències clau i per a l’adquisició de les competències 
bàsiques de les matèries. La lectura i la consolidació d’un hàbit lector és una responsabilitat 
compartida de totes les matèries. 

5. L’assoliment dels elements transversals de l’àmbit personal i social, detallats a l’annex 11 
d’aquest decret, i de l’àmbit digital, detallats a l’annex 10, ha de desenvolupar-se en el conjunt de 
matèries i d’acord amb els processos d’orientació associats. 

Article 17 

Orientació educativa 

L’orientació educativa s’adreça a tot l’alumnat, és responsabilitat de tot el professorat i inclou 
l’atenció a la diversitat, l’acció tutorial i l’orientació acadèmica i professional. 

Article 23 

Equips docents 

1. Per garantir una millor acció educativa s’han de constituir equips docents per a cada curs, 
procurant que el nombre de professors que intervé en un mateix grup sigui al més reduït possible, 
especialment en els dos primers cursos. La direcció ha de promoure el treball en equip del 
professorat i estimular la reflexió i l’activitat investigadora a partir de la pràctica docent. 

2. L’equip docent, integrat pel professorat del grup d’alumnes i coordinat pel professor que 
exerceix la tutoria, ha d’actuar com a òrgan col·legiat en tot el procés d’avaluació i en l’adopció de 
les decisions que en resultin. Cada professor ha d’aportar informació sobre el procés 
d’aprenentatge dels alumnes en la matèria o matèries que intervé. 

 

 

DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat 
en el marc d'un sistema educatiu inclusiu 

Article 6 

Dissenyar, dins del projecte educatiu, entorns d'aprenentatge flexibles que ofereixin opcions 
variades per donar una resposta ajustada a les necessitats dels alumnes, cercant la 
personalització de l'aprenentatge i dissenyant activitats i materials que permetin l'avenç de tots i 
cadascun dels alumnes, tenint en compte que poden presentar àmplies diferències en les seves 
capacitats, en les aptituds, actituds i els ritmes, i en les maneres d'interessar-se per 
l'aprenentatge, i de percebre, comprendre i expressar el coneixement. 

Article 7 
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1.Les mesures per a l'atenció educativa són les accions i actuacions organitzades pels centres 
destinades a facilitar l'accés a l'aprenentatge i a la participació, a fi de permetre el progrés de tots 
els alumnes, prevenir les dificultats de l'aprenentatge i assegurar un millor ajustament entre les 
capacitats dels alumnes i el context educatiu. Aquestes mesures incideixen en tots els àmbits de 

l'educació. 
 
 

ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el 
procediment, els documents i els requisits formals del procés 
d'avaluació a l'educació secundària obligatòria. 

L'alumne és part activa del seu procés d'aprenentatge i l'avaluació li aporta l'orientació necessària 
per millorar-lo. Per això és necessari que els alumnes coneguin prèviament els objectius 
d'aprenentatge i els criteris d'avaluació de les activitats que porten a terme, i que rebin un retorn 
qualitatiu dels resultats obtinguts que afavoreixi l'autoregulació de l'aprenentatge. Amb aquest 
objectiu s'han de diversificar les activitats i els instruments d'avaluació, incorporant mecanismes 
d'autoavaluació i coavaluació a l'avaluació que fan els docents. 

Article 15 

Pas de curs de primer a tercer 

3. L'equip docent, d'acord amb el Decret 187/2015, de 25 d'agost, i les especificitats que es 
recullen en el PEC, pot decidir el pas al curs següent d'un alumne amb nivells competencials no 
assolits quan consideri que l'alumne té bones expectatives de millora i que el pas de curs és 
positiu per a la seva evolució acadèmica i personal. En aquest cas, l'equip docent ha de donar 
indicacions personalitzades que incloguin les mesures i recomanacions que han de permetre a 
l'alumne assolir els nivells competencials corresponents a aquell curs; en alguns casos pot 
comportar un PI. 

4. La repetició de curs s'ha de considerar una mesura excepcional i en cas de romandre un any 
més al mateix curs, també es requereixen unes indicacions personalitzades, orientades a superar 
les dificultats detectades en el curs anterior i que en algun cas poden comportar un PI, així com la 
comunicació a les famílies d'acord amb el que s'estableix a l'article 8 d'aquesta Ordre. Es pot 

repetir el mateix curs un sol cop i dos cops com a màxim dins l'etapa si no s'ha repetit a l'educació 
primària. 

 

Concreció i desenvolupament del currículum competencial i 
l'orientació educativa a l'ESO 
 
La llengua oral  
 
Amb l'objectiu de millorar les habilitats comunicatives orals dels alumnes perquè 
puguin expressar pensaments, sentiments, emocions i vivències i participar activament 
a la societat, el Departament d'Educació estableix com a objectiu estratègic potenciar i 
incrementar les pràctiques educatives en llengua oral.  
 
La llengua oral forma part del concepte d'alfabetització bàsica de la ciutadania. El 
llenguatge conceptualitza la realitat de manera progressiva i, al llarg dels cicles 
educatius, n'augmenta l'abstracció, la precisió en el lèxic i la complexitat de la sintaxi. 
Aquests fenòmens no es poden presentar al marge del context; les competències 
relatives a la comunicació oral no es poden adquirir només de manera espontània, 
sinó que cal treballar-les de manera explícita. Per això cal considerar la llengua oral 
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com a objecte d'aprenentatge i centrar-hi bona part de la pràctica docent, ja que la 
mera convivència només proveeix la competència per conversar, i amb diferències 
segons els entorns, i la majoria dels usos formals de la llengua oral cal treballar-los 
explícitament. 
 
Igualment, cal fer una atenció especial a l'ús professional de la llengua oral. Els 
docents han d'esdevenir models lingüístics per als seus alumnes i actuar com a agents 
dinamitzadors de l'ús oral de la llengua. 
 
És essencial que els alumnes adquireixin l'habilitat lingüística oral. Per aquest motiu, el 
curs 2019-2020 s'incorpora l'avaluació de la llengua oral a les proves de competències 
bàsiques de quart d'ESO. 
 

1.2.8 Àmbits transversals 
 
Les programacions anuals de matèries o àmbits, les unitats didàctiques i/o els 
projectes han d'incorporar les competències dels àmbits transversals que es 
prioritzaran al llarg del curs, d'acord amb una perspectiva global que garanteixi que al 
llarg de l'etapa es treballaran i s'avaluaran totes les competències dels àmbits 
transversals.  
 
Per tal de fer operativa l'avaluació col·legiada a l'hora de qualificar aquests dos àmbits, 
es recomana que els equips docents, a través del lideratge de la coordinació 
pedagògica, seleccionin i prioritzin algunes competències d'aquests àmbits 
transversals, les més rellevants per a aquell curs, per exemple dues digitals i una 
personal i social, i es nomeni un grup de docents responsables (per trimestre o per 
curs) que hauran de coordinar l'avaluació i la qualificació d'aquestes competències, 
d'acord amb les informacions de tot l'equip docent, per consensuar una nota global. 
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ANNEX 2 
Models òrgans de coordinació 
 

EQUIP DOCENT 
 

 Suport mutu entre el 

professorat. 
 Intercanvi 

d’experiències. 

 Coordinació: Acció 

tutorial, curricular i 

organitzativa. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Socialització de 

l’alumnat 

 Seguiment acadèmic 

 Desenvolupament 

personal 
 Orientació acadèmica i 

professional 

 Acció tutorial 

            compartida: 

- Informació 
compartida 

- Diagnosi 
- Decisions 

col·legiades 

- Seguiment i 
avaluació dels 

acords 
- Seguiment i 

orientació dels 

alumnes 
 

 Coordinació, 

coherència i unitat 
del procés 

d’ensenyament-

aprenentatge 
 Coordinació de 

valors, normes i 

actituds 
 Coordinació de 

procediments 

comuns a totes les 
matèries 

 Anàlisi conjunta de 

les opcions 

metodològiques 
 Intercanvi 

d’experiències 

 Anàlisi i coherència 

dels criteris 
d’avaluació 

 Junta d’avaluació 

permanent 
 Avaluació formativa 

 Organització de 
Treball de Síntesi i 
Projecte de recerca 

 Sortides, activitats, 
etc. 

 Optativitat 

 Reforç 

 Diversificacions 
curriculars 

 Agrupament 
d’alumnes 

 Gestió d’horari: 
espai,temps. 

ACCIÓ 
TUTORIAL 

COORDINACIÓ 
CURRICULAR 

COORDINACIÓ 
ORGANITZATIVA 
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Definició      Funcions i dinàmica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTS 
DIDÀCTICS DE 
MATÈRIA 

 Responsable de la gestió 
del PCC de matèria 

 Marc d’anàlisi, 
programació i coordinació 
de les matèries 

 Marc de concreció del 
currículum de les 
matèries, de vetlla de la 
seva coherència, de la 
metodologia i la didàctica 
de la pràctica docent 

 Marc de coordinació dels 
criteris d’avaluació 

 Marc de reflexió general 
del centre 

 Responsable de 
l’acolliment del 
professorat nou 

 Responsable de les 
instal·lacions 
específiques 

 Concreció del currículum 

 Discussió i elaboració de 
les programacions 

 Seguiment i avaluació de 
les matèries comunes i 
optatives 

 Intercanvi d’experiències 

 Font de recursos 

 Reflexió sobre la pràctica 
diària 

 Suport mutu entre el 
professorat 

 Suport a la 
institucionalització 
d’iniciatives individuals 

 Vinculada a la matèria 

 Planificació a mig i llarg 
termini 

 Apropiada per la reflexió 
d’aspectes metodològics i 
de gestió d’aula 

 Coordinació en base a 
idoneïtat, millor prioritzant 
criteris de departament 

 Estructura estable en el 
temps 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
INSTITUT ALEXANDRE GALÍ 

 

 

Página 41 de 41 
Versió: 01 

Aprovat: 11/07/22 
Arxiu: Projecte de Direcció (2019-2023)  

 

 
  
 
 
 
                                     Definició             Funcions         Dinàmica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COMISSIÓ PEDAGÒGICA 

 Òrgan col·legiat 
de coordinació 
institucional 

 Composició mixta 
de representants 
de les estructures 
de coordinació: 
departaments i 
equips docents 

 Marc d’anàlisi, 
programació i 
coordinació de les 
matèries 

 Marc de concreció 
del currículum i de 
vetlla de la seva 
coherència 

 Marc de reflexió 
general del centre 

 Marc autoritzat pel 
Claustre per a la 
discussió i 
preparació dels 
temes generals 

 Aporta criteris de 
treball pe a la 
planificació, 
organització, execució 
i avaluació de 
l’activitat pedagògica 

 Dinamitza i controla la 
feina dels 
departaments i dels 
equips educatius 

 Coordina els 
posicionaments i 
interessos dels equips 
i departaments 

 Dona suport a la 
institucionalització 

 Dona resposta a la 
gestió diària 

 Coordina les 
programacions entre 
les matèries 

 Revisa l’organització 
del currículum comú i 
variable 

 Coordina el PCC 

 Prepara els temes per 
al Claustre 

 Vinculada a la 
matèria i a l’alumnat 

 Globalitzadora de 
l’activitat del centre 

 Fa seguiment des 
d’una perspectiva 
general de centre 

 Planificació a curt i 
mig termini 

 Apropiada per la 
reflexió d’aspectes 
generals de centre 

 Aporta elements de 
discussió a 
departaments i 
equips i recull les 
seves iniciatives 

 Coordinació per 
l’equip directiu 


