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0. Presentació  
 

La renovació actual a la direcció del centre suposa una continuació d’aquests  
anys passats i de la filosofia que ha guiat les actuacions dutes a terme. L’actual 
Projecte de direcció es fonamenta en els objectius i prioritats del Departament 
d’Ensenyament de Catalunya i és una concreció de les fites a aconseguir 
progressivament.  
 
L’objectiu global prioritari a desenvolupar és potenciar al màxim les capacitats 
de cadascun dels/les  alumnes i garantir l’equitat i la cohesió social.  
Amb aquesta intenció la Programació General Anual i l’Acord de 
corresponsabilitat contenen la concreció d’estratègies i accions que també  
figuren en el Projecte Educatiu de Centre.  
 
El projecte de direcció prioritza doncs : 

- L’adquisició de les competències bàsiques. En especial l’assoliment  
d’un bon nivell d’expressió escrita i oral. Així com la consolidació d’un 
hàbit lector per poder accedir a qualsevol tipus de text. 

- La millora continuada de resultats acadèmics i proves internes i externes 
al centre. 

- L’acompanyament personalitzat i orientació de l’alumne/a, implementant 
estratègies organitzatives per atendre la diversitat específica de 
l’alumnat amb dificultats o altes capacitats, i qualsevol altra diversitat, 
així com promovent l’equitat i la cohesió social. 

- Promoure actuacions de prevenció i resolució de conflictes de forma no 
violenta com la Mediació. També actuacions que afavoreixen el 
compromís cívic i el servei a la comunitat com les accions 
d’Aprenentatge i Servei o Servei comunitari.  

- El català com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu i 
com a llengua pròpia de Catalunya. Al finalitzar l’ESO es garanteix el 
domini de les dues llengues oficials catalana i castellana. També hi ha  
la voluntat de ser un centre plurilingüístic, amb el foment de llengües 
estrangeres i l’eduació intercultural en un marc de convivència i empatia. 

- L’aprenentatge de llengües estrangeres. 
- L’ús de les TIC i recursos digitals a tots els nivells educatius i a tot el 

centre. 
- El seguiment de l’absentisme i l’abandonament prematur de l’alumnat.  
- El manteniment dels espais físics quant a la higiene, la sostenibilitat , la 

seguretat i l’estètica.  
- La col·laboració amb entitats, treball en xarxa, comunicació AMPA.  
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El projecte de direcció per a la seva execució necessita el compromís de 
l’Equip Directiu, algun grau d'implicació i de motivació, amb els objectius fixats, 
de bona part del professorat i la col·laboració de l’AMPA, del Claustre, del 
Consell Escolar i el Parlament Verd (Assemblea d’estudiants del centre) . Les 
dades mostren que fins al moment  la predisposició de la comunitat educativa a 
la millora és una realitat que es va materialitzant amb alts i baixos, però que el 
resultat final és positiu. Tal com es podrà observar amb les dades que es 
presenten en aquest document.  
 
En aquests anys s’han continuat els projectes d’innovació ja coneguts i 
començats per direccions anteriors: Escoles Verdes, Escoles Compromeses 
amb el Món, Educació Emocional,  Mediació Escolar, Projectes internacionals, 
Projectes matemàtics, Projectes TIC, Fem una llei, Biologia en context, ... que 
s’han donat a conèixer en fòrums i en trobades, en ponències i en jornades de 
professorat,  gràcies al treball de vegades molt dur d’una part del professorat.  
S’ha ampliat el ventall amb Projectes d’Apenentatge i Servei, Cos-Consciència, 
Projectes transversals amb treball cooperatiu a tots els cursos d’ESO, Projecte 
1x1 consolidat a ESO i batxillerat, Pla Lector i altres Projectes de Seminari com 
el d’Emprenedoria, Fem dansa, Fem òpera, Teatre i Obres musicals, sempre 
amb la intenció de millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge, millorar 
les Competències bàsiques i potenciar les Intel·ligències múltiples de tot 
l’alumnat.  
 
La valoració dels resultats interns i proves externes dels últims quatre anys 
s’exposen en l’apartat de la Diagnosi. Podrem observar amb els indicadors de 
resultats que la millora contínua va progressant. Es va aconseguint si agafem el 
promig de resultats dels quatre cursos, o es comparen els resultats del primer 
curs amb les dades obtingudes fins avui.  
Amb tot, també hem de dir que encara no hem aconseguit l’objectiu d’èxit 
escolar del 90% de forma consolidada. Si observem els resultats grup per grup 
de cada nivell, ens trobem que encara tenim molt per millorar en l’atenció a la 
diversitat.  
Tot i que també s’ha de tenir en compte que malgrat la molta limitació de 
recursos humans i econòmics que hi ha, aquests no impedeixen aplicar del tot 
els projectes i intervencions tal com seria desitjable i convenient. 
Això no vol pas dir que no hi puguem fer res, al contrari, cal posar-hi molt més 
treball i imaginació, sobretot en els aspectes d’innovació pedagògica i 
convivència.  
 
El projecte que tenim entre mans presenta els objectius i les prioritats 
d’actuació dels propers quatre cursos. Amb tot s’ha d’entendre com a un 
projecte obert, depenent per a la seva implementació de la voluntat, 
bàsicament, del claustre i del suport que trobi en l’equip de professorat i de les 
famílies, especialment de l’AMPA, així com de les necessitats i urgències que 
puguin esdevenir, no obstant això respectant sempre les línies fonamentals 
dels objectius globals del Departament d’Ensenyament i el Projecte Educatiu de 
centre.   
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Algunes activitats s’hauran d’anar redefinint i concretant en un diàleg obert, 
com el que hem mantingut cada any des del primer Pla Estatègic ( 2000-2005 ) 
en les Jornades de Reflexió. Atenent els resultats acadèmics i l’Informe de la 
Inspecció d’Educació en relació amb la valoració de l’assoliment dels objectius 
establerts en el centre educatiu i de la millora dels seus resultats , a partir de 
l’anàlisi del sistema d’indicadors de cada curs.  
 
Les línies del projecte de direcció queden resumits i definits per tres amplis 
objectius que es fixen  en l’Acord de Corresponsabilitat :   
 
. Millora contínua  dels resultats acadèmics. 
. Manteniment de la cohesió social.  
. Manteniment del centre.  
 
I  tres grans camps d’actuació dins d’una visió holística inclosa en el Projecte 
Educatiu de Centre: 
 
Camp digital.  
Camp acadèmic. 
Camp emocional-espiritual ( en sentit laic i ampli).  
 
Les principals accions de cada curs s’especifiquen cada any en l’Acord de 
Corresponsabilitat i en la Programació General Anual després de: 
 la valoració final de l’Informe d’inspecció, els qüestionaris de satisfacció de  
l’alumnat, famílies i professorat, anàlisi de resultats i incidències a càrrec de 
l’Equip directiu, la valoració de la comissió de rendiment de comptes de l’Acord 
de Corresponsabilitat amb el Departament d’Ensenyament. 
 
En totes aquestes valoracions es revisa l’acompliment, l’execució i els resultats 
dels indicadors obtinguts en relació  amb els objectius marcats pel curs. Es 
redacta la memòria i es fixen les noves prioritats en la Programació General 
Anual i Acord de Corresponsabilitat del curs següent. 
 
Visió, Missió i Valors del Projecte Educatiu de cen tre.  
 
VISIÓ 
L’Institut ha de ser una organització flexible i oberta a la societat, amb capacitat 
d’adaptació a les seves necessitats, que ofereixi una gestió democràtica, 
transparent, participativa i dinàmica en tots els estaments de la comunitat 
educativa amb tendència a l’autogestió interna. 
En definitiva, volem ser un centre actiu emprenedor i compromès amb la millora 
constant de l’educació holística de l’alumnat, tot afavorint la integració i 
correlació amb l’entorn, per tal que el centre sigui un referent cultural i de 
cohesió en el municipi i, per extensió, de país. 
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MISSIÓ 
La missió de l’ IES Lluís de Peguera ha de tenir com a objectiu prioritari donar a 
l’alumnat una formació integral, per tant, cal educar, ensenyar i facilitar les 
eines indispensables per obtenir de cada alumne/a allò que s’adapti més a les 
seves necessitats presents i futures, ja sigui continuant la seva formació 
acadèmica o facilitant la seva integració en el món laboral. 
D’aquesta manera, pretenem contribuir a la seva formació i desenvolupar la 
seva pròpia autonomia com a ciutadans responsables, dotats d’un esperit crític, 
respectuós amb l’entorn i amb les altres persones, i capaços de viure en 
societat. 
Una altra finalitat de l’institut ha de ser assessorar i orientar  les famílies per 
incidir conjuntament en el procés educatiu dels seus fills i filles. Així com crear 
un clima de treball participatiu i motivador que faciliti la integració i implicació de 
tots els membres de la comunitat educativa en el funcionament del centre. 
Finalment, cal facilitar l’accés de les persones adultes a l’educació permanent i 
a la formació professional, tot compaginant l’activitat laboral i personal amb 
l’activitat acadèmica en els estudis nocturns. 
 
VALORS  
Els valors, implícits en la nostra tasca, han de ser presents en les estructures 
organitzatives i en les activitats que desenvolupem. En aquest sentit, l’educació 
en valors adquireix  una importància significativa: 
 

- Cultura de la pau, la solidaritat, el diàleg, el respecte pels drets 
individuals i col·lectius. 

 
- L’eradicació de qualsevol comportament discriminatori  així com 

l’afavoriment de la prevenció de la violència, mitjançant l’impuls de 
mètodes no violents per a la resolució de conflictes i de models de 
convivència basats en la diversitat i en el respecte a la igualtat de drets i 
oportunitats. 

 
- Compromís amb la cultura, les festes  i la llengua catalana, potenciació 

del domini de les llengües estrangeres (fets que ha de recollir el PLC), 
tot afavorint la integració dels nouvinguts. 

 
- El foment del coneixement i del respecte pel medi ambient i de l’entorn 

proper, aiixí com el respecte mutu entre persones i en els béns 
materials. 

 
- Valoració de la Cultura de l’esforç individual i del treball cooperatiu i 

transversal, com a mitjà per aconseguir una millora en el 
desenvolupament personal i col·lectiu. 

 
- Cultura de la responsabilitat, participació i democràcia, tot fomentant el 

raonament i l’esperit crític. 
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- La innovació (també digital) com a eina al servei de les activitats 
docents, de l’organització del centre i de la comunicació entre els 
membres de la comunitat educativa. 

 
- Potenciació dels valors i continguts dels diferents àmbits que es treballen 

al centre (artístic, científic, humanístic, social i tecnològic). 
 

- El foment d’hàbits saludables que facilitin el benestar físic, psíquic i 
afectiu de les persones. 

 
 
 
 

1. Diagnosi: Valoració del funcionament actual del cen tre docent des 
del punt de vista pedagògic i de gestió, i de la in cidència de l’entorn 
sobre el centre.  

 
La valoració de la situació actual del centre va lligada estretament als 
condicionants històrics següents: 
 

1.1  La ubicació física del centre dins la ciutat i l’ entorn 
sociocultural.  

 
La ubicació de l’institut en el centre de la ciutat, a prop dels barris que acullen 
bona part de la població de la ciutat procedent d’altres països i cultures, i de la 
població més desfavorida socialment i culturalment, propicia una concentració 
d’alumnat amb necessitats educatives especials, enteses en sentit ampli, 
superior als altres centres educatius de la ciutat. Aquesta tendència natural es 
veu afavorida per una bona accessibilitat i comunicacions. La major presència 
d’alumnes procedents de la immigració va propiciar fa uns anys la fugida de la 
població autòctona cap a altres centres educatius; unes tendències que 
s’anaven intensificant de manera circular: a menor presència d’alumnat 
autòcton, major proporció d’immigrants i una reactivació dels mecanismes de 
fugida cap a altres centres. Bona part dels esforços de l’institut en els darrers 
anys s’han adreçat a trencar aquesta espiral, creant condicions que fessin 
atractiu el centre a la població autòctona per tal de cercar un equilibri. Els 
esforços han aconseguit un fruit satisfactori. Acollim bona part de població 
d’origen immigrant en un 26% i estem considerats com a centre de Dificultat 
especial, amb tot, però, hem recuperat la població autòctona de manera que el 
centre  presenta una demanda de matrícula a 1r ESO molt alta i la més alta de 
la ciutat a 1r de Batxillerat.  
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1.2    La tradició educativa d’un centre de quasi 90 a nys ( 90 
Anys el 2017)  

 
El centre té una llarga tradició educativa de més de 85 anys, en què ha estat 
punt de referència per a tota la Catalunya Central. Aquest fet li dóna una 
rellevància especial en molts aspectes. També influeix en el professorat, molt 
divers en antiguitat, i en les dinàmiques que el centre ha anat generant  al llarg 
dels anys. 
 

1.3      La millora de les instal·lacions del centre i  les despeses 
de manteniment  

 
A causa de les deficiències arquitectòniques de l’edifici de l’institut que 
arrossegàvem des de fa molt temps, i després de deu anys de converses, 
promeses i negociacions amb els/les diferents responsables d’ensenyament, 
finalment van començar les obres de rehabilitació amb la construcció del 
gimnàs el curs 2009-2010 i el curs 2010-2011 vam poder  ocupar  la primera 
ala de batxillerat  de l’edifici ja rehabilitada. La segona ala d’ESO es va ocupar 
el curs 2011-2012 i a finals del curs 2013-2014  es va acabar la part central de 
l’institut. La inauguració de tot el nou centre rehabilitat va ser el divendres 3 
d’octubre de 2014 a càrrec de la consellera d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya la Sra. Irene Rigau.  
 
Amb tots aquests anys s’ha hagut d’invertir força quantitat del pressupost en 
condicionament d’espais disponibles, instal·lacions i mobiliari nou,  afectant  el 
pressupost ordinari disponible, en no existir cap mena de finançament 
extraordinari per aquests motius. 
 
D’altra banda, cal tenir present la proporció superior a la d’altres centres 
d’alumnat desfavorit econòmicament, i que no fa cap aportació econòmica per 
material, i la disminució del pressupost ordinari mensual del centre. 
 
Per tot això ens hem vist obligats a disminuir les despeses de funcionament 
intern, prescindint del servei de jardineria i rebaixant el de neteja i manteniment; 
assumint de forma provisional aquestes tasques amb voluntariat de l’AMPA i 
participació de l’alumnat, professorat i personal de serveis a la comunitat que 
vénen a través del jutjat.  
També s’ha reduït la despesa dels Seminaris i no s’ha pogut actualitzar la 
Biblioteca.  
Amb tot, ara el centre està en condicions i pot lluir les seves influències 
modernistes.  
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1.4   Desplegament del Projecte Educatiu de Centre i el g rau 
d’assoliment dels objectius de l’Acord de Correspon sabilitat  i 
l’experiència de quatre anys de gestió de l’equip a ctual  

 
En els darrers 4 anys, l’equip de gestió del centre ha encaminat les seves 
actuacions a aconseguir les línies marcades pel Departament d’Ensenyament, 
el Projecte Educatiu de Centre, el Projecte de Direcció  i els objectius definits 
en el Pla Estratègic 2007-20012 , que va concloure el curs 2011-2012. I que 
s’ha continuat realitzant amb els Acords de Corresponsabilitat dels cursos 
2012-2013; 2013-2014 i 2014-2015.  
 
Durant aquests anys s’ha mantingut i creiem que millorat en algun grau la 
gestió del centre així com la posada en marxa de diversos projectes en àmbits 
diferents i especialment el de treball cooperatiu i competencial que es 
desenvolupa  a tota l’ESO  i el Pla lector a 1r i 2n ESO.  
 
Cada any, a final de curs, el professorat, famílies i alumnat porta a terme una 
valoració d’alguns aspectes de l’Acord de Corresponsabilitat i de la situació 
actual del centre, per tenir un indicador del grau d’assoliment dels objectius i 
del grau de satisfacció de la comunitat educativa i proposar actuacions de 
millora per al curs següent.  
Amb el professorat, una de les tasques d’avaluació es duu a terme en una 
Jornada de Treball d’una tarda de divendres fora d’horari de treball.  
 
Els objectius del Departament d’Ensenyament, del PEC i de l’Acord de 
Corresponsabilitat, l’Informe d’inspecció, la valoració externa, els resultats 
interns i  externs de les avaluacions, es troben a la base dels objectius i de les 
propostes del projecte de direcció actual 1. 
Tres eixos han marcat el desplegament de les estratègies al llarg d’aquests 
quatre anys :  
 

- Desenvolupament a tota l’ESO i Batxillerat de les eines digitals i millora 
de la xarxa, connexions i formació del professorat en la utiltizació 
d’aquests mitjans. 

- Foment de mesures per a millorar les competències bàsiques amb 
projectes i atenció a la diversitat amb adaptacions i Plans individuals per 
millorar el rendiment i resultats acadèmics de l’alumnat en les 
valoracions internes i externes al centre. 

- Reconeixement de la diversitat i establiment de mesures d’atenció 
globals i prevenció de l’absentisme amb els recursos i el personal 
disponible.  

 
 

                                                 
1
  En aquest punt es poden consultar  els objectius i actuacions proposades en els Acord 

de Corresponsabiitata de tots aquests  anys ( 2012- 2015 ) i les memòries de gestió i els 
resultats de l’avaluació general en les Memòries Generals i les addendes de tots els cursos. 
Així com els Acords de Corresponsabilitat  2012-2013: 2013-2014 i 2014-1205.  
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1.5 Resultats de les darreres Avaluacions internes i externes. 
Avaluació de la situació actual de l’ensenyament/ap renentatge. 
Situació incial de centre  2011-2012 i l’evolució p osterior dels 
indicadors.  

 
Partint de les valoracions anuals de l’últim Pla Estratègic, i de l’Acord de 
Corresponsabilitat, dels indicadors de centre i dels resultats acadèmics interns i 
proves externes de 2n i 4t ESO, durant els darrers 4 anys bona part dels 
esforços del centre han anat encaminats a millorar els resultats acadèmics i la 
cohesió social.   
 
S’ha procurat millorar  la conscienciació dels col·lectius implicats en les tasques 
educatives per afavorir el treball cooperatiu, la utilització de mitjans TIC, 
l’autoconeixement,  l’automotivació, la satisfacció personal i la formació d’una 
imatge positiva del professorat, de l’alumnat  i del centre, i la implicació del 
professorat i l’AMPA  en la gestió i la convivència. 
 
També s’ha dedicat un esforç important al tractament de la diversitat i a 
l’assoliment de les competències bàsiques d’aquell alumnat amb més 
dificultats, cosa que ha propiciat la creació des de fa 14 anys del grup NEP, que 
ara s’anomena Aula Oberta a 4t d’ESO i la participació activa, ja des de la seva 
concepció mateixa, en el projecte Laboràlia amb col·laboració amb l’Ajuntament 
de Manresa. 
 
També es va incorporar el curs 2012-2013 el Projecte ILEC (Pla lector a 1r i 2n 
ESO) i des del curs 2013-2014 el Treball per projectes transversals i  
competencials amb treball cooperatiu a 1r ESO. Aquest curs 2014-2015 s’ha 
ampliat  a 2n, 3r i 4t ESO.  
 
El curs 2013-2014 es va considerar important incorporar una altra 
psicopedagoga per atendre la gran quantitat de necessitats educatives.  Amb 
aquesta incorporació s’ha ampliat el nombre de Plans Individualitzats redactats, 
s’ha millorat el seguiment i avaluació dels transtorns amb TDH i Dislèxia i s’ha 
organitzat un sistema de seguiment dels retards i absències de l’alumnat amb 
la participació de la Treballadora social. 
 
 
 
 
 
 
QUADRES DE RESULTATS 
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RESULTATS PROVES D’AVALUACI Ó 

DI AGNÓSTI CA 2 N ESO 

Curs 

09-10 

 

Curs 
11-12 

Curs 
12-13 

Curs 
13-14 

Curs  
14-15 

Superen 

la prova 

CAT 

 

43% 

 
56% 

 
64% 

  

 
61% 

 

 

 
51% 

 

CAST 

 

25% 

 
63% 

 
73% 

 
70% 

 

 
85% 

 

MAT 

 
55% 

 
65% 

 
54% 

 
58% 

 
 

Curs 

11-12 

Curs 

12-13 

Curs 

13-14 

Curs 
14-15 

Superen la 

prova 

CAT 

43% 72%  70% 

 

81% 

 

CAST 

49% 73% 83% 

 

73 % 

 

ANG 

34% 57% 73% 76% 

 

MAT 

31% 57% 68% 72% 

EVOLUCI Ó DELS RESULTATS de Com petències 
PROVA 4 t  ESO 
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Curs 
13-14 
(2n ESO  mateix grup) 

Curs 
14-15 
(4t  mateix grup ) 

 

 

CAT 
2n ESO  

Superen les proves 
61% 

4t ESO 
Superen les proves 

81% 

 

CAST 
2n ESO 

Superen les proves 
70% 

4t ESO 
Superen les proves 

73% 

 

MAT 
2n ESO 

Superen les proves 
54% 

4t ESO 
Superen les proves 

72% 

EVOLUCI Ó DELS RESULTATS de les PROVES 2 n 
i 4 t  ESO de ls m ateixos grups.  

 
 

 

 

Curs 

05-06 

 ( Final Pla 

Estrategic 

00-06 ) 

Curs 
11-12 
Final Pla Estratègic 
Autonomia 07-12 
PAC 07 

Curs 
12-13 
Acord de 
Corresponsabili 

tat 

Curs 
13-14 
Acord de  
Corresponsabili 

tat 

 

ESO 

 
     69% 

 

 

    74%  
 

 
      92% 
 

 
       86% 
 
 

 

BAT 

Diürn 

72% 

 

Noct 

39% 

 

Total 

55% 

Diürn 
90% 
Noct 
56% 

 
Total 
73% 

Diürn 
78% 

Nocturn 
45% 

 
Total 
61% 

Diürn 
85% 

Nocturn 
65% 

 
Total 
75% 

 
 

EVOLUCI Ó DELS GRADUATS EN ESO I  BATXI LLERAT 
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DIÜRN 

 
 
 
CURS 10-11 
 
90% 

 
 
 
CURS 11-12 
 
98% 

 
 
 
CURS 12-13 
 
97% 

 
 
 
CURS 13-14 
 
98% 

Resulta ts PAU 

 
 

Curs 

98-99 

Curs 

00-01 

Curs 
05-06 
Pla 
Estratgc 

Curs 

06-07 

Curs 

07-08 

Curs 

08-09 

Curs 

09-10 

Curs 

10-11 

Curs 
11-12 
( Final 
PAC 07) 

Curs 
12-13 
( AC 12-15 ) 

 

ESO 

 

52% 

 

54% 

 

69% 
 

81% 

 

78% 

 

76% 

 

87

% 

 

77%  
Jun 
Set 

74% 

Jun 
Set 

93% 

 

BAT 

 

69% 

 

69% 

Diürn 
72% 
Noct 

39% 
 

Total 
55% 

Diür
n 

61% 

Noct 

44% 

Total 

52% 

Diürn 

79% 

Noct 

39% 

Total 

58% 

Diür
n 

73% 

Noct 

40% 

Total 

57% 

 

 

Dïu
rn 

85

% 

Noc

t 

60

% 

Tota

l 

73

% 

Dïurn 

75% 

Noct 

35% 

Total 

55% 

 

Diürn 
90% 
Noct 

56% 
 

Total 
73% 

D 
78% 

N 

45% 
 

Total 
61% 

 
 

 

EVLUCI Ó DELS GRADUATS 
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Valoracions famílies 

30 

Penseu que ajuda a la 

comprensió 

 

 

           Sí   100% 

Cal continuar ? 

 

 

 

               Sí 83% 

Valoracions alumnat 1r 

ESO 

89 

 

 

 

 

 

Heu après? 

 

 

 

           Sí 95% 

 

 

Cal continuar? 

 

 

 

             Sí  75% 

 

 

Valoracions dels projectes com petencia ls a 1 r  
ESO  
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1.6.1 Diagnosi i resultats  segons  els últims Indi cadors de centre  

2014-2015.  
( Situació actual. Comparació amb centres de la mat eixa categoria. )  

 
El  febrer de 2015 : 
- demanda d’escolarització 1 (Pel curs 15-16 hi ha hagut 126 

preinscripcions a 1r ESO per 120 places ofertades )  
- índex de famílies associades a l’AMPA:  87% 
- índex de famílies que fan extrascolars: 35% 
- índex alumnat amb PI a 1r ESO: 8% 
- índex d’alumnat de 1r, 2n i 3r ESO que promociona de curs per sobre de 

la mitjana de la mateixa categoria 
- percentatge de graduació a l’ESO: 86%  
- índex d’alumnat amb NEE amb situació socioeconòmica desfavorida: 

19%, per sobre de la mitjana de Catalunya 
- índex d’alumnat de nacionalitat estrangera: 29% 
- grau de complexitat: C 
- índex d’absentisme a l’ESO el tercer trimestre: 2,6 % i a batxillerat 2%, 

per sota de la mitjana de Catalunya 
- demanda d’escolarització a 1r ESO per sobre de les places ofertades 
- índex d’abandonament global a ESO: 1,7% 
- índex de cohesió social: 98% 
- índex d’alumnat que supera les competències bàsiques de 4t ESO: 74% 
- índex d’alumnat que supera les proves de competències bàsiques a 2n 

ESO: 70% 
- índex d’alumnat que es gradua a batxillerat: 78%  
- índex que supera les proves de les PAU: 98%, per sobre de la mitjana 

de Catalunya 
- índex d’abandonament a batxillerat: 11% una mica per sobre de la 

mitjana de Catalunya 
- índex de cohesió social a batxillerat: 100% 
- recursos humans: ràtio professorat/alumnat: 0,74 molt per sota de la 

mitjana de Catalunya 
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Dades dels Indicadors de centre 2011-2012, del Proj ecte de Direcció que 
acaba ara, per tal de poder comparar, a nivell intern, els mateixos conceptes de 
la  la situació inicial amb l’actual, al finalitzar el període del projecte  de 
direcció 2011-2015.   
 
Dades de resultats de l’informe dels indicadors de centre a 1 de febrer de 2011 
informen de: 

- demanda d’escolarització: 0,96 
- índex de famílies associades a l’AMPA: 72% 
- índex de famílies que fan extraescolars: 17% 
- índex d’alumnat amb PI  a 1r ESO: 1% 
- índex d’alumnat de cada curs que promociona se  situa  en un 88%. 
- percentatge de graduacions amb  ESO: 74% 
- índex d’alumnat amb NEE a l’ESO, en situació socioeconòmica 

desfavorida en un 9,5% 
- grau de complexitat del centre: tipus C. 
- índex d’absentisme de l’alumnat d’ESO i Batxillerat (4%) 
- índex de demanda d’escolarització a 1r ESO una mica per sota de les 

places ofertades 
- índex d’alumnat que supera les competències bàsiques: 42%. 
- índex d’alumnat que es gradua a batxillerat: 73% 
- cohesió social a ESO i Batxillerat a partir de l’índex d’abandonament, 1% 
- cohesió social a partir de la dispersió de les qualificacions a 2n de 

Batxillerat, 79%, a partir de l’abandonament, 97% 
- recursos humans: ràtio professorat/alumnat 0,75, per sota de la mitjana 

de Catalunya.  
En el  resum de la valoració Global observem que: 
El percentatge global de l’indicador de graduacions en ESO ha milllorat molt 
però encara tenim marge. 
El % global de l’indicador índex d’alumnat que superen les competències pot 
millorar. 
El % global de l’indicador de cohesió social, a partir de l’abandonament del 
estudis a ESO és mig-baix. 
El % global de l’indicador ESO, índex d’abandonament dels estudis és baix. 
El % global de l’indicador Batxillerat, índex d’abandonament dels estudis és 
baix. 
L’índex global de l’indicador de recursos humans: ràtio professorat/alumnat és 
baix. 
 
L’anàlisi d’aquests indicadors, els resultats de les Competències Bàsiques de 
l’ESO, els resultats de les PAU, i les valoracions anuals del Pestratègic  per 
part del Departament d’Ensenyament i de la comunitat educativa, ens mostren 
que tot i havent millorat, cal continuar una reflexió sobre l’organització i la 
pedagogia a l’ESO i al Batxillerat per tal de millorar la qualitat sobre els 
aprenentatges i la cohesió social. 
Cal continuar aprofitant i incorporant nous membres del claustre de professorat 
a la demanda d’innovació pedagògica i de varietat de metodologies, així com la 
intensificació de la implicació de l’alumnat, el professorat i les famílies en el 
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procés educatiu i en el manteniment del centre en unes condicions que 
afavoreixin l’ordre, la disciplina  i l’estudi en un ambient saludable i sostenible.  

 
 
 

1.6.2 Resultats dels Indicadors de l’Acord de Corre sponsabilitat 13-14  
Memòria del curs 2013-14 
 

Objectius Actuacions Indicadors Valoracions  

1. Millora 
continuada de l’èxit 
escolar 

1.1 Pla d’impuls a 
la lectura. ( 2n 
any) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Organització 
del treball per 
projectes i treball 
cooperatiu a 1r 
ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmentar 3 
punts els resultats 
de la prova de CB 
de català i 
castellà en relació 
al curs 12-13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Millorar els 
resultats de les 
proves 
d’avaluació 
diagnòstica 5 
punts ( català. 
Castellà i 
matemàtiques )  
 
 
 
 
 

Objectiu no aconseguit. 

Situació  curs 12-13 

Català: 64,47% 

Castellà : 73,33% 
 
Situació curs 13-14  
Català: 61% 
Castellà: 70% 
Creiem que l’indicador 
va ser massa optimista 
donat que en aquest 
curs ha augmentat el 
nombre d’alumnat amb 
necessitats d’algun 
tipus. I que hi ha hagut 
força mobilitat 
d’alumnat de manera 
que el nombre dels que 
han començat 
l’escolarització al centre 
no es correspon en la 
seva totalitat amb 
l’alumnat que ha fet la 
prova. 
 
Encara no tenim 
resultats d’aquest grup. 
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1.3 Elaboració i 
aplicació de PI i 
Adaptacions 

Millora de 
resultats en les 
proves Aval diag 
del grup adaptat 
de 2n ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I prova de 4t ESO 
del grup adaptat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectiu Sí aconseguit. 
S’ha intensificat en el 
grup amb més 
necessitats l’aplicació 
d’adaptacions i PI, amb 
el seguiment de la 
psicopedagoga, el tutor  
i l’Equip Docent. 
 
2n ESO  

Curs 12-13 

Superen les proves 

Català: ? 

Castellà: 20% 

Matemàtiques: 20% 
 
2n ESO 
Curs 13-14  
Superen les proves 
Llengua catalana : 50% 
Llengua castellana : 
65% 
Matemàtiques : 42% 
 

 

S’ha aconseguit millorar 
resultats  amb castellà, 
anglès i matemàtiques. 

No en català. Ja que en 
aquest grup el nombre 
d’alumnat d’origen 
estranger és més alt.  

 

Curs 12-13 

Franja baixa 

Català: 19% 

Castellà: 31% 

Anglès: 41% 

Matemàtiques: 56% 
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Graduats Aula 
oberta  
 
 

Curs 13-14 

Franja baixa 

Català: 30% 

Castellà: 16% 

Anglès: 27% 

Matemàtiques: 42% 
 
Objectiu No aconseguit. 
 
Ha baixat la taxa de 
graduats perquè el 
nombre d’alumnat era 
de 12 persones i tres no 
van acreditar per 
qüestions de la llengua 
catalana. 
Amb tot l’índex de 
graduats es manté per 
sobre del 90%. 
 
Graduats curs 12-13: 
96% 
Graduats curs 13-14:  
93 % 

2. Mantenir la 
cohesió social 

Seguiment de les 
absències i 
abandonament 
d’ESO 

Mantenir les 
taxes baixes 

ABSENTISME CRÒNIC  
I ABANDONAMENT 
ESO 
Més o menys mantenim 
la mateixa taxa, tot i 
que l’alumnat ha 
augmentat. No obstant 
això, tots els índexs 
d’abandonament són 
baixos i a ESO sempre 
és perquè s’ha derivat a 
algun altre lloc. Tenim 
constància de tots els 
casos en què ha passat 
i on està.  
Curs 12-13 : 
Absències 2,4%  
Abandonamanet 2%  
 
Curs 13-14 :  
Absències 2,8% 
Abandonament 1,8%  
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Valoració de l’assoliment dels objectius del centre :  
 
Molt bona □    Bona  □x   Millorable □x       Molt millorable □ 
 
 
La valoració del centre sobre l’aplicació del pla d ’actuació de l’Acord de 
Corresponsabilitat .  
 

Aspectes més rellevants.  

 
 La valoració de resultats de  la comissió de seguiment del Pla d’actuació del 

centre i de l’Equip directiu en relació amb l’aplicació del Pla D’Acord de 
Corresponsabilitat 13-14 és positiva globalment, tot i que hi ha aspectes amb 
força marge de millora. 

 
Observem que els resultats van augmentant però no d’una forma lineal cada   
curs, sinó que es va  pujant i baixant. Si comparem el 12-13 amb el 13-14, 
més aviat és un any en què han baixat els resultats, però si els comparem 
amb el 11-12 han pujat clarament.  
 

 Si comparem els resultats des de l’inici d’un Pla amb els resultats finals en 
acabar els 4 anys, observem que la tendència és clarament a la millora. 

 
 Cal destacar l’aplicació del Pla lector, del grup impulsor ILEC (segon any) i 

del treball per projectes competencials a 1r ESO (que es va començar el 
curs 13-14) i s’ha fet extensiu a la resta de cursos d’ESO aquest curs14-15. 
S’han adaptat les programacions, elaborat PI a ESO i Batxillerat i s’ha 
continuat amb els projectes d’innovació i atenció a la diversitat. 

 
 Les prioritats  de cada curs són les que posem cada any al pla d’actuació de 

l’Acord de corresponsabilitat i al Dossier del Professorat, per tal d’incidir-hi 
especialment, i que formen part de la Programació General Anual de cada 
curs.   

 Les actuacions dels cursos anteriors, que es mantenen ja consolidades, es 
continuen portant a terme, encara que no en fem especial menció. 

 
 Les prioritats surten de la valoració que fem a final de cada curs passant una 

enquesta de satisfacció a les famílies, alumnat i professorat, així com de la 
Jornada de reflexió que es fa amb el professorat voluntari cada curs.  

    També de la valoració de l’Equip Directiu atenent els resultats acadèmics, les 
proves externes i les prioritats d’inspecció.  

 
 Remarcar com a dificultat per a la millora de resultats, el nombre d’alumnat 

per aula que passa dels 30 a tots els grups, la manca de suficients recursos 
human i econòmics que arrosseguem des de fa temps i que mostren 
clarament els indicadors de l’històric.  
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També el gran nombre de població  nouvinguda i el nombre de famílies que 
assumim amb NEE socioeconòmiques i amb altres necessitats, com poden 
ser trastorns greus de personalitat o acadèmiques, sense disposar dels 
suports addicionals necessaris per atendre’ls. Malgrat tenir una TIS, el gran 
volum de singularitat del centre requereix més recursos, ja que els actuals  
són insuficients.  

 Estem classificats com un centre d’especial diversitat C; amb tot només 
rebem el suport econòmic de material. Per aconseguir igualar aquesta 
desviació en relació a la resta d’instituts i poder ajudar a pal·liar algunes de 
les causes que incideixen en el baix rendiment d’una part de l’alumnat amb 
NEE, necessitem més recursos humans i materials. 

 
 Cal fer esment que el centre té un 99% de cohesió social i amb una gran 

diversitat i nacionalitat superior a la mitjana de Catalunya i a altres centres 
de Manresa. 

 
La major part del professorat té i continuarà exercint un alt grau de 
responsabilitat en relació amb el seu alumnat en conjunt. Amb tot, arriba un 
punt que, sense els recursos necessaris, no és sostenible mantenir la 
quantitat d’energia i imaginació que s’hi ha de dedicar, i això pot desanimar a 
alguns/es professors/es que hi estan invertint molt de temps i esforç 
continuat.  
 
La meva opinió és que se’ns demanen resultats i estic d’acord amb què 
sempre hi pot haver una millora, però necessitem més mitjans: més 
professorat, més hores de vetllador; augment del pressupost econòmic,  
ajudes a les famílies amb necessitats econòmiques; més recursos externs al 
centre; substitucions del professorat des del primer dia; substitucions frl 
personal del PAS; simplificació de la gestió de casos de professorat amb 
faltes lleus o greus; acabar de desenvolupar tots els aspectes de l’autonomia 
de centres; … 
 
Amb tot  també hem d’agrair la intervenció de totes les persones i 
institucions que han fet possible començar i acabar la rehabilitació de 
l’institut. 
 Reconeixem l’esforç, la voluntat, les gestions i treball que han posat moltes 
persones del Departament d’Ensenyament i de l’Ajuntametnt per aconseguir 
realitzar aquestes obres que han durat 6 anys. Aquest fet  ha suposat una 
adaptació  de la comunitat educativa per mantenir el ritme normal del centre 
minimitzant al màxim els inconvenients de conviure tant temps amb obres i 
canvis constants d’ubicació. 
 
Amb tot els resultats dels indicadors han anat creixent, amb els seus alts i 
baixos però amb una clara millora si es mira l’evolutiu històric del centre. 
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El  resum d’objectius i indicadors relacionats amb la millora continuada de 
resultats acadèmics aplicats el curs 2014-2015 estan a la graella de la PGA i 
de la memòria 14-15 que es presentarà  a inspecció, però  que ara no  es 
poden valorar perquè encara no  podem tenir  les dades.  
 
Cada curs atenent:  les aportacions del professorat a la Jornada de Reflexió, 
i durant tot el curs, els resultats dels indicadors de centre, els resultats 
acadèmics interns, les observacions de l’AMPA, les dificutats que s’han 
presentat durant el curs, les orientacions d’inspecció i els qüestionaris de 
satisfacció que es passen a final de curs a les famílies, l’alumnat i el 
professorat, la comissió resposanble de l’Acord de corresponsabilitat redacta 
el document d’objectius, estratègies, activitats i indicados de progrès del curs 
següent. Partint d’aquest document es redacten els objectius, activitats i 
indicadors de progrès de la PGA i en surt la memòria que es presenta a 
inspecció cada curs. Tota aquesta documentació està disponible al centre 
per si algú la vol consultar. I es comunica al Claustre i Consell escolar cada 
final de curs al fer el rendiment de comptes a la comunitat educativa. 
 
 

 
2. Objectius prioritaris a desenvolupar.  Període 2015 -2019 
 
Atenent a les observacions de l’Informe d’Inspecció en relació a l’assoliment 
dels objectius en el centre i el resum dels resultats exposats, crec que puc 
afirmar que el centre va aconseguint poc a poc els seus objectius, ja que 
globalment ha millorat els resultats de les proves externes i internes. Tot i això, 
també s’observa que li queda encara força marge de millora.  
 
En aquesta direcció cal continuar amb els tres grans objectius fixats en el 
perídode anterior i que caldrà desenvolupar durant aquest nou projecte de 
direcció 2015-2019. Els objectius són: 
 
. millorar continuadament els resultats acadèmics i proves internes i externes.  
. mantenir la cohesió social.  
. mantenir el centre en bon estat. 
 
Aquests objectius  comporten actuar en aquests camps amplis :  
 

- La planificació, organització i realització dels projectes i tasques ja 
assolits i també la implementació de projectes d’innovació i renovació 
pedagògica nous. 

- La consolidació de les eines i metodologies digitals. Utilització de 
material digital propi i en algunes ocasions llibres digitals de suport 
complementari al material de cada seminari. 

- La millora de les competències bàsiques i resultats acadèmics.  
- La potenciació de llengües estrangeres (Delf, PET, Batxibach, 

Intercanvis, matèries en llengua estrangera, Projectes internacionals...)  
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- L’atenció de la diversitat. (llocs especifícs estructurals, PI, adaptacions i 
altres recursos). 

- L’educació en valors i cohesió social (absentisme, abandonament, 
convivència,  ApS, Mediació, Servei Comunitari...) 

- Estudis de tarda: Batxillerat nocturn; IOC; Cicles formatius.  
- La formació del professorat. 
- El treball en equip i l’acolliment del nou professorat.  
- La millora de les comunicacions, xarxa, connexions i adequació i 

manteniment dels espais i mobiliari. 
- El català com a llegua vehicular del centre. I el coneixement del català i 

castellà al final de l’ESO. 
- Col·laboració i participació en activitats i entitats externes al centre. 

Diàleg amb l’AMPA i tota la comunitat educativa.  
- Gestió de les tasques pròpies de direcció i de les que es considerin 

necessàries.  
 

Aquí es centraran bona part de les reflexions i accions de l’Equip directiu, del 
Claustre i la Comunitat educativa en els propers cursos. I es conretaran en la 
PGA i l’Acord de Corresponsabilitat de cada curs. 
 
 
3. Objectius Generals Estratègics a assolir en l’àmbit  
pedagògic, per incloure a l’Acord de corresponsabil itat dels 
cursos 2015-2019  
 
OBJECTIU 1: Millorar continuadament els resultats acadèmics i proves internes 
i externes. 
OBJECTIU 2: Mantenir la cohesió social. 
OBJECTIU 3: Mantenir el centre en bon estat. 
 
OBJECTIU 1: Millorar continuadament els resultats a cadèmics i proves 
internes i externes. 
Estratègies, Activitats,  Indicadors i Responsables   
 
ESTRATÈGIES 
_______________________________________________________________ 
3.1.1 Consolidació en la utiltizació de material digital propi dels seminaris, 
llibres de text digital i tecnologies digitals de suport i mitjans TIC/TAC que 
permetin diversificar estratègies de treball competencial i millorar la 
comunicació en la gestió. 

 
3.1.2 Manteniment del tècnic informàtic de l’AMPA. 

 
3.1.3 Continuació del desenvolupament dels projectes d'innovació  educativa  

( Pla lector, Projectes; ApS, Programa Escoles verdes, Parlament verd, Pla 
de llengües estrangeres, Aula Oberta, Projecte 2.0 a ESO  i Batxillerat, 
Mercat de 2a mà de tots els llibres de text de paper a batxillerat, Servei 
comunitari, Fem dansa, Fem teatre, Fem una llei, DELF, Batxibach,...) 
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consolidació  dels batxillerats, manteniment de l’oferta d’estudis nocturn, 
assumir la coodinació IOC de Batxillerat. Presentar un projecte viable per a 
tenir Formació Professional a l’institut. Organització del Batxibac. Potenciar 
les llengües estrangeres. Intercanvis. Matèries en llengua estrangera. 
Projectes internacionals. 

 
3.1.4 Aplicació de recursos d’atenció a la diversitat. Definició de perfils  

professionals que assegurin l’atenció a les NEE. Seguiment de 
l’absentisme i abandonament escolar a ESO i batxillerat diürn i nocturn. 

 
3.1.5 Desenvolupament de formació de centre quan convingui  i segons les 

possibiltats. Adequació de les reunions de coordinació  que permeti 
atendre les necessitats col·lectives i continuades del professorat i 
alumnat. 

 
3.1.6 Continuació  de contactes amb les escoles de primària i seguiment del 

pas a secundària. 
 

 
ACTIVITATS  
_______________________________________________________________ 
3.1.1 
-  Consolidar i continuar  amb el  Projecte 2.0 a tota l’ESO i batxillerat. 
- Utilitzar el material digital d’elaboració pròpia de cada seminari. Llibres digitals 
de suport  si l’equip directiu ho valora positivament. 
- Valorar els llibres digitals partint d’uns ítems que assegurin la compatibilitat 
amb els materials i connexions del centre, les programacions vigents i la 
contenció de despeses per a les famílies.  
- Gestionar la tria i funcionament tècnic del llibre digital.  
- Mantenir  les aules de batxillerat i ESO, Bilbioteca, sala d’actes i altres espais 
amb canó, ordinador i connexió Wifi.  
- Usar un entorn virtual com el  Moodle com a eina de comunicació interna i 
externa. 
- Disposar d’ordinador a tots els seminaris, sala de professorat i aula de 
guàrdia.  
- Utilitzar el correu electrònic com a eina de comunicació interna i externa amb 
el professorat i les famílies, a més d’altres mitjans si és necessari. 
- Continuar amb el projecte de cada alumne/a un ordinador i amb els protocols 
de préstec i ajudes a famílies amb necessitats econòmiques.  
- Mantenir els serveis de l’informàtic a les famílies associades a l’AMPA.  
-  Utiltizar el Moodle i el correu corporatiu del centre, com a eina de 
comunicació intern i extern del centre. 
- Vetllar pel cumpliment de les NOFC. 
- Definir  llocs específics estructurals, segons les necessitats del centre 
 

Indicador:   aconseguir que un 97% de professorat  utiltizi el Moodle i el 
correu elèctrònic corporatiu com a eina de treball i comunicació del centre. 
 



25 
 

3.1.2  
Mantenir el diàleg  amb l’AMPA per a continuar amb el tècnic informàtic les 
mateixes hores, i si pot ser ampliant l’horari.  
 
 Indicador :  valorar juntament amb l’AMPA la memòria anual de la tasca 
desenvolupada per l’informàtic (nombre d’incidències ateses, estadística del 
tipus d’incidències, prioritats, protocols, normes, funcionament del préstec, 
desperfectes i manteniment,...)  

 
3.1.3  
Assegurar en la distribució d’horaris i professorat el desenvolupament dels 
projectes d’innovació actuals. (Pla lector, Projectes competencials amb treball 
cooperatiu de 1r a 4t ESO, Projectes de Seminari, coordinació voluntariat, ApS, 
Coordinació IOC, Coordinació formació professional, Aula oberta, Pla de 
llengües estrangeres, Escoles verdes, Parlament verd, emprenedoria, Salut i 
escola, Projecte 2.0, Fem òpera, Fem dansa, Fem una llei, projectes 
internacionals, ...) i promoure altres tipus de mesures i projectes d’innovació 
que l’equip directiu consideri adequats per a fomentar la millora continuada del 
rendiment acadèmic de tot  l’alumnat. Definir llocs específics estructurals de 
llengües estrangeres. 
 

Indicador:  Augmentar uns 10 punts el % dels resultats de l’Avaluació 

diagnòstica de 2n ESO de les matèries que ara estan sobre un 50%.  I 

augmentar uns 5 punts els resultats de totes les matèries de les Proves 

de 4t ESO.  

Obtenir un 80% d’índex  de satisfacció dels implicats en els projectes  
competencials i cooperatius de 1r a 4t ESO. (Alumnat, famílies i 
professorat implicat). I el mateix pel Pla Lector de 1r i 2n ESO.  

                   
3.1.4  
Registrar l’absentisme diari de l’aumnat a càrrec del professorat de diürn i 
nocturn. Tenir disponible per a les famílies un programa digital de faltes que es 
pugui consultar per internet. Comunicació a les famílies d’ESO afectades per 
absentisme crònic i també a la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de 
Manresa. Registrar els abandonaments i fer un seguiment de les causes.  
Elaborar PI a ESO i batxillerat. Fer adaptacions curriculars. Utiltizar 
metodologies diferenciades. Participar cada curs en el programa LABORÀLIA. 
Mantenir  cada curs l’Aula oberta. Distribuir el personal per tal d’assegurar la 
continuïtat o implementació dels projectes. Distribuir recursos segons les 
necessitats de l’alumnat i de les activitats del centre. Distribuir les tutories 
segons criteris de les necessitats del centre i dels grups classe. Organitzar els 
grups d’ESO després d’haver escoltat el Consell Escolar, l’AMPA i l’Equip 
docent. Definir llocs específics estructurals de diversitat. 
 

Indicador : Mantenir o disminuir el % d’absentisme crònic actual a ESO i 

batxillerat dïurn i nocturn.  
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Seguiment de l’abandonament a ESO i batxillerat diürn i nocturn amb 

entrades a l’aplicatiu del centre de les absències de l’alumnat a càrrec 

d’un 90% del professorat.  

 
3.1.5  
Demanar formació al centre, segons les necessitats col·lectives detectades. 
Organitzar les reunions de treball segons les necessitats  dels grups de treball, 
equips docents, comissions i reunions establertes segons la normativa. 
Realitzar la Jornada de reflexió voluntària cada curs. Actualització i execució de 
les programacions a la normativa actual competencial.  
 

Indicador :  Aconseguir un 80% d`índex de satisfacció dels/les 
participants a la formació.  
Aconseguir que el centre tingui un 50% de professorat d’ESO 
col·laborant en projectes competencials i un 30 % a batxillerat.  
 

3.1.6 
Continuar la coordinació Primària-Secundària. 
 

Indicador:  Aconseguir en un 90 % el grau d’acompliment de les 
activitats previstes.  

 
RESPONSABLES I DINAMITZADORS: Direcció, Equip directiu; 
coordinadors/es; professorat de l’Acord de Corresponsabilitat, professorat en 
qui es delega l’activitat.  
_______________________________________________________________ 
 
 
 
OBJECTIU 2:  Mantenir la cohesió social. 
Estratègies, Activitat,  Indicadors i Responsables  
 
ESTRATÈGIES: 
_______________________________________________________________ 
2.2.1 Potenciar  el treball cooperatiu. Continuar amb l’Aula Oberta amb 
participació a Laboràlia cada curs. Mantenir les mesures d’atenció a la 
diversitat que ja s’estant portant a terme (Desdoblaments, dos professors/es a 
l’aula, vetllador, treballadores socials, proves d’accès, PI, adaptacions, 
Orientació, coordinació i col·laboració amb entitats externes al centre, reforç 
escolar extraescolar a càrrec de l’AMPA, activitats esportives extraescolars a 
càrrec de l’AMPA, ...). Augmentar les accions d’atenció a la diversitat quan sigui 
necessari i possible. Mantenir la coordinació amb la UEC.  

 
2.2.2 Establir el seguiment de l'alumnat amb risc social i acadèmic per reduir 
l'absentisme i l'abandonament prematur i millorar resultats. 
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2.2.3 Revisar i adequar cada curs el PAT. Continuar amb el Parlament verd. El 
Progarma d’acció d’Escoles Verdes.  

 
2.2.4 Continuar   la projecció del centre a l'exterior. 
 
 
ACTIVITATS 
_______________________________________________________________ 
 
3.2.1 
Organitzar els horaris de manera que s’asseguri el treball cooperatiu per 
projectes, les mesures d’atenció a les NEE  i les reunions de coordinació pel 
professorat que hi participa.  

 
Indicador : Índex de satisfacció dels/les participants. Aconseguir un 90%  de 
graduats de l’aula oberta. 

 
3.2.2 
Registrar a l’aplicatiu del centre el seguiment d'absentisme intern de l’alumnat  
a diürn i nocturn i que eI puguin consultar les famílies. 

 
Indicador : Manteniment del % de registre d’absentisme a diürn baix   
(menys 1%).  
Aconseguir que un 90% del professorat de nocturn faci el seguiment de les 
absències de l’alumnat per l’aplicatiu del centre. 

 
3.2.3 
Mantenir el funcionament setmanal de la comissió de PAT a ESO i batxillerat. 

 
Indicador:  aconseguir un 95%  en l’acompliment de les reunions fixades.  

 
3.2.4 
Coordinar  i millorar continuadament les reunions amb famílies, difusió i 
activitats obertes a tota la comunitat. Millorar cada cop més la facilitat de 
recerca d’informació a la Web del centre per part de les famílies. Ordenar,  
simplificar i fer atractius els espais on es posa informació al Moodle.  

 
Indicador : nombre de preinscripcions a 1r ESO i 1r Batxillerat.  

 
 
RESPONSABLES I DINAMITZADORS: Direcció, Equip directiu, 
coordinadors/es i personal del centre en qui es delega l’activitat.  
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OBJECTIU 3 :  Mantenir el centre en bon estat 
Estratègies, Activitat,  Indicadors i Responsables  
 
ESTRATÈGIES: 
_______________________________________________________________ 
3.3.1 Aplicar i fer el seguiment del Pla de manteniment del centre, del programa 
Escoles Verdes i la Jornada Verda. 

 
3.3.2 Analitzar i organitzar periòdicament les necessitats de neteja del centre.  
3.3.3 Adoptar mesures de control de plagues. 
3.3.4 Potenciar la recollida selectiva de deixalles al centre i utiltizar quan sigui 

possible  productes menys o gens contaminants. Escollir empreses de 
neteja amb programes d’empreses verdes i certificats mediambientals.  

3.3.5 Participar en programes de mediambient en la matèria de servei 
comunitari a ESO.  

 
ACTIVITATS 
_______________________________________________________________ 
3.3.1  
Continuar la neteja d’aules i espais amb la participació de tot l’alumnat, 
professorat, i membres de la comunitat educativa. Col·laborar amb el programa 
Mediambiental de la regidoria de Mediambient de la ciutat de Manresa. 
Potenciar novament el Programa d’acció de les Escoles Verdes. Organitzar una 
comissió d’Escoles verdes (amb alguns membres del comité ambiental) per tal 
d’assegurar la coordinació amb el Parlament verd, la realització i difusió del 
programa d’acció de les Escoles verdes. Mantenir un coordinador d’Escoles 
verdes i facilitar que pugui anar a les reunions internes i externes al centre.  
Continuar  amb la Jornada verda.  
 
3.3.2  
Prioritzar  les hores de neteja segons les necessitats i recursos disponibles. 
Valorar en els concursos d’empreses de neteja el certificat d’Empresa verda, 
respectuosa amb el mediambient, a part d’altres variables.  
 
3.3.3  
Buscar i aplicar mesures possibles per mantenir la salubritat i higiene a tots els 
espais del centre. 
 
3.3.4  
Mantenir i augmentar, si es pot, la quantitat de contenidors per seleccionar les 
deixalles. Seleccionar empreses de neteja amb certificats mediambientals.  
 
3.3.5  
Col·laborar en activitats mediambientals de la ciutat.  

 
Indicador:  Aconseguir un 90%  l’acompliment de les activitats. 
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RESPONSABLES I DINAMITZADORS: Direcció, Equip directiu, 
coordinadors/es,  persones de la comunitat educativa en qui es delega una 
activitat.  
 
 
4. Concreció d’ actuacions  de centre en desenvolupame nt en 
relació amb els objectius, que cal mantenir , imple mentar i 
millorar si s’escau: 
 
ACTUACIONS 
 

1. Continuar el sistema de desdoblaments de matèries o dos professors  a 
l’aula atenent les necessitats globals i prioritzant  els projectes. 

2. Continuar el Grup d’Atenció Singular a l’ESO (NEP) i  la participació en el 
projecte Laboràlia. 

3. Donar orientació escolar individualitzada i col·lectiva en el marc del Pla 
d’Acció Tutorial i des del Seminari de Psicopedagogia i Orientació. 

4. Coordinar-se amb l’EAP, els Serveis Educatius, la Treballadora Social del 
Centre, els Serveis socials municipals, l’Ajuntament i altres entitats i 
col·lectius relacionats amb l’àmbit educatiu. 

5. Definir llocs especifícs estructurals segons les necessitats del centre. 
6. Adaptar les Programacions i Avaluacions a l’adquisició de les 

competències bàsiques i normativa vigent. 
7. Mantenir la coordinació amb l’AMPA, les activitats de reforç, suport i 

ampliació en horari extraescolar, adreçat a aquell alumnat que ho demani 
o necessiti, vetllant especialment perquè el cost econòmic de les 
mateixes no suposi cap dificultat per a les famílies. Mantenir una 
treballadora social de l’AMPA, o titulació similar.  

8. Potenciar l’adopció de noves metodologies de treball a l’aula, utilització 
de les TIC i continuar el Projecte 2.0 a tots els cursos d’ESO i batxillerat. 

9. Utiltizar el material digital propi a totes les matèries d’ESO. Com a suport 
utiltizar, si es vol, llibre digital de la mateixa editorial tots els seminaris 
sense augmentar gaire la despesa econòmica.  

10. Assumir des de coordinació les gestions del procès de tria i comandes 
de tots els  llibres digitals. Aplicar criteris tècnics de comptatibilitat amb la 
xarxa del centre i adaptació a les programacions vigents abans de decidir 
editorial.  

11. Dialogar i acordar amb el professorat i l’AMPA mesures de contenció de 
preus en la compra de material escolar i promoure el reciclatge i formes 
d’organització socialitzades. 

12. Potenciar la lectura comprensiva i l’expressió oral i escrita en català, 
castellà i altres llengues estrangeres.   

13. Potenciar  les matemàtiques i les altres matèries.  
14. Continuar amb  el projecte Escoles Verdes i Solidaritat amb la 

participació directa en el Comitè Mediambiental de professorat del 
Departament de Ciències de la Naturalesa. Crear una comissió d’Escoles 
Verdes.  



30 
 

15. Mantenir el programa salut a l’escola, amb la presència setmanal d’una 
infermera. 

16. Escriure, ampliar i desenvolupar  el Pla de llengües estrangeres que 
porta a terme el centre. Reforçar les activitats extraescolars per poder 
treure la titulació exigida a la universitat. Preparació del DELF. 
Organització del Batxibach.  

17. Participar en fòrums locals i nacionals relacionats amb temes de 
desenvolupament sostenible. 

18. Continuar amb projectes europeus d’intercanvi i/o altres projectes 
internacionals. 

19. Continuar el projecte del Pla lector o algun altre similar de foment de la 
lectura comprensiva i expressió oral i escrita. 

20. Continuar la valoració del centre a final de curs amb els qüestionaris de 
satisfacció per a les famílies, alumnat i professorat. 

21. Revisar i aplicar el Pla d’Acció Tutorial periòdicament. Continuar les 
comissions de tutoria d’ESO i Batxillerat. 

22. Redactar el Pla TAC del centre. I el projecte Linguïstic quan sigui 
possible.  

23. Organitzar cursos de formació al centre pel professorat atenent les 
necessitats prioritàries de cada curs. 

24. Racionalitzar el pressupost del centre segons les prioritats i necessitats 
del centre i la viabilitat dels projectes presentats pels equips de 
professorat. 

25. Mantenir i actualitzar el portal del centre com a mitjà intuïtiu i àgil 
d’informació i de comunicació amb el professorat i les famílies. 

26. Disposar d’un programa útil de seguiment d’absències de l’alumnat  per 
a les famílies. 

27. Utilitzar el correu corporatiu per a comunicar-se amb les famílies i 
professorat. 

28. Reparar o comprar material informàtic per a mantenir totes les aules 
amb ordinador, canó i Wifi. 

29. Mantenir el tècnic informatic de l’AMPA. 
30. Continuar  el model de gestió participativa, basada en l’existència de 

comissions de treball i altres fórmules. 
31. Organitzar cada curs una  Jornada de Reflexió  de treball  amb 

professorat voluntari. 
32. Planificar i executar reunions de coordinació de les activitats que ho 

requereixin.  
33. Concreció de la temporització i difusió a la plataforma del centre de les 

sortides de cada curs  amb cost econòmic per a les famílies. 
34. Anotar al calendari digital les activitats i sortides. 
35. Mantenir el coordinador/a d’activitats i sortides. 
36. Revisar les activitats del PAT i l’oferta específica del centre. 
37. Continuar i potenciar el projecte Cos-consciència. 
38. Reiniciar  el Servei de Mediació escolar. 
39. Mantenir les matèries específiques  de batxillerat i d’ESO d’ApS. 
40. Continuar  el treball de la Comissió de Disciplina. 
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41. Revisar el Fulls d’incidències per simplificar-lo. Mantenir la versió de 
l’alumnat i professorat implicat. 

42. Continuar la neteja de les aules al finalitzar la jornada de diürn i nocturn, 
amb la participació de l’alumnat i el professorat com a dinamitzador. 

43. Desenvolupar diferents metodologies. Insistir en el treball cooperatiu. 
44. Demanar aula d’acollida per a l’alumnat nouvingut, segons les 

necessitats. 
45. Establir  ponts de diàleg amb les Escoles de Primària adscrites al centre.  
46. Revisar i simplificar la redacció del Dossier del professorat cada curs. 
47. Donar difusió del Dossier del professorat a la plataforma del centre. 
48. Reunir el professorat nou amb l’equip directiu al començar el curs i 

presentar-lo a direcció durant el curs.  
49. Presentar el personal interí i substitut a la Direcció del centre quan ja ha 

començat el curs. 
50. Realitzar i fer un seguiment del Programa d’acció, continuar amb el 

Parlament Verd, com a eina de participació de l’alumnat, i el paper 
dinamitzador dels Parlamentaris en les seves classes. Mantenir les 
reunions periòdiques.  

51. Mantenir l’assistència a les reunions mensuals i les òptimes relacions i 
col·laboració entre  l’Associació de Mares  i Pares i la Direcció del centre. 

52. Continuar la cooperació amb l’Associació de Mares i Pares i amb 
l’Ajuntament de Manresa i altres entitats.  

53. Mantenir els estudis nocturns.  
54. Potenciar la coordinació IOC, 
55. Proposar de tenir algun cicle professional de grau superior “d’Educació 

ambiental”  i un de cicle mitjà  “ Conducció d’activitats fisicoesportives en 
el medi natural”, relacionat amb el mediambient. 

56. Distribuir els grups classe escoltant les aportacions del professorat i 
AMPA. 

57. Analitzar les possibles causes i fer un seguiment registrat de 
l’absentisme i abandonament  prematur.  

58. Coordinar els dos Caps d’estudis de diürn i nocturn en les diferents 
activitats del centre i a l’hora de fer els horaris del professorat, posant 
especial atenció en les persones que fan classe a les dues franges 
d’horari.  

59. Millorar continuadament el nombre de graduats i resultats de les proves 
externes i internes. 

60. Vetllar per tal que el nombre de grups i el professorat sigui el necessari 
per atendre tota les demandes. 

61. Valorar i actualitzar les comissions anualment. 
62. Exposar amb claredat  les prioritats i els criteris de confecció i elaboració 

dels horaris. 
63. Donar difusió en els mitjans de comunicació d’aquells esdeveniments del 

centre que mereixen reconeixement per la tasca ben feta. 
64. Mantenir la inclusió d’una aportació econòmica per a material i serveis 

en la inscripció de matrícula. En cas de dificultats econòmiques d’alguna 
família és imprescindible mantenir una entrevista amb la treballadora 
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social de l’AMPA i arribar a un acord i al compromís de demanar les 
ajudes de l’Ajuntatment de  Manresa per aquests conceptes.  

65. Mantenir els criteris actuals de distribució de l’alumnat que entra a 1r 
ESO, fins que les circunstàncies i el diàleg amb l’AMPA i Consell Escolar 
proposin un canvi. Definir els criteris de distribució d’alumnat pels altres 
cursos.  

66. Lliurar a les famílies, amb la inscripció al centre, la carta de compromís, 
l’autorització dels drets d’imatge, els compromisos del projecte 2.0. i les 
Normes d’ús dels ordinadors.  

67. Informar al Claustre i Consell Escolar dels aspectes que siguin d’interès 
general i que afavoreixin la transparència en la informació, la participació, 
si és el cas, i la comprensió de les mesures adoptades. 

68. Informar al Claustre i el Consell Escolar del pressupost general, Memòria 
anual, Programació General Anual i Acord de Corresponsabilitat, 
Resultats acadèmics. 

69. Gestionar les tasques, conflictes i situacions imprevistes amb el màxim 
d’atenció, corresponsabilitat  i diligència possible. 

70. Potenciar el diàleg, concreció i distribució de tasques i responsabilitats a 
cada part de la comunitat educativa. 

71. Fer el seguiment de les responsabilitats i tasques encomanades. 
Potenciar la redacció de les actes a les diferents reunions. 

72. Revisar, gestionar i fer el seguiment del manteniment i seguretat del 
centre. ( Gestió d’espais; plagues; neteja; instal·lacions; desperfectes; 
neteja; càmares; millores; …) 

73. Informar, dialogar i compartir responsabilitats amb els/les Caps de 
Departaments i Seminaris. 

74. Convocar  reunions d’Equip Docent i tutors/es periòdicament. 
75. Atendre al màxim, segons les possibilitats del centre, les NEE. 
76. Elaborar adaptacions i Plans Individualitzats a ESO i batxillerat i fer el 

seguiment de la seva aplicació a l’aula i a l’avaluació. 
77. Prevenir i fer el seguiment de l’absentisme i abandó escolar. 
78. Revisar, vetllar i posar els mitjans disponibles per l’optimització, 

manteniment i bon funcionament dels aparells informàtics i connexions 
internes i externes. 

79. Valorar a final de curs el grau de satisfacció del professorat, famílies i 
alumnat en diferents activitats i  globalment. 

80. Organitzar activitats de formació, lúdiques i altres per tal d’afavorir un 
bon clima de centre i el màxim de salut emocional i física de tota la 
comunitat educativa. 

81. Mantenir els actes de graduació de batxillerat i ESO i la Festa conjunta 
amb tota la comunitat educativa a final de curs. Altres festes. 

82. Mantenir la col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa, en especial amb 
les regidories d’Educació, Medi ambient i Solidaritat, Sanitat. 

83. Mantenir la presència del centre en els mitjans de comunicació i difusió 
pública de les seves activitats i projectes. 

84. Organitzar activitats culturals i educatives adreçades a la ciutat de 
Manresa. 
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85. Obrir les instal·lacions del centre a persones, entitats, col·lectius o 
institucions, amb la signatura d’ acords i les condicions necessàries. 

86. Desenvolupar estratègies pedagògiques i formatives al voltant de 
l’educació emocional, holística i  i Mindfulness. 

87. Celebrar les festes tradicionals catalanes. 
88. Mantenir la col·laboració amb la gent gran, i altres entitats amb les 

Optatives d’ApS de batxillerat i/o ESO.  Organitzar el Servei comunitari 
obligatori d’ESO. 

89. Continuar el funcionament del Parlament Verd, com a òrgan de 
participació de l’alumnat. 

90. Continuar  amb la Jornada verda. 
91. Continuar el programa Escoles verdes. 
92. Vetllar per les despeses sostenibles del centre. 
93. Continuar amb els projectes i activitats actuals : 
- Concursos de matemàtiques 
- Cos-Consciència 
- Coordinació IOC de batxillerat 
- Emprenedoria 
- Escoles verdes (reciclatge d’oli, roba, …) i Solidaritat 
- Pla lector 
- Pla de llengües estrangeres. DELF. Titulació de B1 i B2 de llengües.  
- Projecte 2.0 (Ordinador per alumne/a, llibres digitals, … ) 
- Projectes competencials de 1r a 4t ESO amb treball cooperatiu. 
- Mercat de 2a mà de llibres de text amb paper de totes les matèries a 

batxillerat. 
- Projecte Kursaal 
- Programa Biologia en context 
- Musicals 
- ApS i Servei comunitari 
- Programa Salut i Escola 
- Pla català de l’esport 
94. Aplicar altres projectes que es considerin interessants per aconseguir els 

objectius. 
95. Realitzar activitats formatives segons les necessitats que vagin sorgint. 
96. Orientar l’alumnat en els seus estudis. 
97. Promoure noves iniciatives i adapació als imprevistos, canvis i evolució 

de l’entorn i del centre.   
98. Mantenir les activitats extraescolars a les tardes i els cursos de formació,  

organitzats per l’AMPA.  
99. Mantenir la Jornada continuada. 
100.Mantenir la bona comunicació i col·laboració amb els/les 
interlocutors/es del Departament d’Ensenyament, AMPA, Ajuntament i altres 
institucions i organitzacions que estiguem en contacte.  

 
RESPONSABLES I DINAMITZADORS: Direcció, Equip directiu, 
coordinadors/es,  persones de la comunitat educativa en qui es delega una 
activitat.  
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5. Concreció organitzativa i formes d’organitzar el tr eball  
El centre disposa de diferents espais i formes organitzatives per a compartir 
tasques amb la comunitat educativa. Aquests òrgans, cadascun segons les 
seves responsabilitats, assessoren, orienten, aconsellen, dialoguen i proposen, 
si s’escau, accions que ajudin a millorar la gestió de l’equip directiu i la direcció.  
Les reunions es fixen al calendari de treball . Cada curs es valora el grau 
d’acompliment aconseguit i la necessitat de continuar. També es proposen 
noves comissios o coordinacions segons les necessitats que van esdevenint al 
centre.  
 
Formes d’organització: 
DIRECCIÓ 
EQUIP DIRECTIU 
CONSELL ESCOLAR  
EQUIPS DOCENTS 
TUTORS/ES 
CAPS DE DEPARTAMENTS I SEMINARIS  
COORDINACIONS 
COMISSIONS 
PARLAMENT VERD  
AMPA 
 
Les comissions actuals són: 

TUTORIA ESO      

FESTES      

CONVIVÈNCIA A L’ESO 

CONVIVÈNCIA A BATXILLERAT        

DIVERSITAT 

PROJ. EXTERIOR                  

DINAMITZACIÓ                               

SOCIAL 

TUTORIA  BATX                 

PLA DE LL. ESTRANGERES        

ACORD DE CORRESPONSABILITAT   

PROJECTES 

COS-CONSCIÈNCIA 

COMITÉ AMBIENTAL de les ESCOLES VERDES  
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Les coordinacions actuals són: 

ACORD DE CORRESPONSABILITAT 

ESO 

BATXILLERAT 

ESCOLES VERDES 

PLA DE LLENGÜES ESTRANGERES 

PLA LECTOR 

PROJECTES TRANSVERSALS 

ACTIVITATS I SERVEIS EXTRAESCOLARS 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

INFORMÀTICA 

LIC 

TREBALLS DE RECERCA DE BATX DIÜRN  

TREBALLS DE RECERCA DE BATX NOCTURN 

PLA CATALÀ DE L’ESPORT 

ESTADA A L’EMPRESA 

MASTER DE PRÀCTIQUES 

PARLAMENT VERD 

COORDINACIÓ DE BATX IOC 

FESTES 

JORNADA DE REFLEXIÓ/ACCIÓ  
Consisteix en una trobada que s’organitza cap a final de curs, el divendres a la 
tarda fora del centre, per tal d’analitzar, valorar, reflexionar i proposar millores 
pel proper curs. 
 
FORMACIÓ ENTRE IGUALS  
Alguns cursos la formació al centre s’organitza segons les necessitats 
detectades pel mateix col·lectiu i s’aprofiten els coneixements dels mateixos 
membres del professorat del centre per a fer la formació en forma d’intercanvi 
de coneixements mutu. 
 
PARLAMENT VERD  
Espai de trobada setmanal amb els/les representants de cada grup d’ESO i 
batxillerat. 
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6. Procés d’avaluació del desenvolupament del projecte  de 
direcció, mecanismes previstos per informar els òrg ans de 
control i participació.  
A final del curs 2011-2012 hi va haver l’avaluació de l’últim Pla Estratègic, a 
càrrec del centre i del Departament d’Ensenyament, atenent els indicadors 
descrits. Donat que l’avaluació va ser positiva s’ha seguit amb els Acords de 
Corresponsabilitat 2012-2013/2013-2014 que s’han valorat de cada curs 
positivament  i que serveixen per fer un seguiment de la concreció del Projecte 
de direcció tenint en compte els indicadors dels resultats del centre anuals i 
evolutius.  
 
En el marc de l’ofensiva del país a favor de l’èxit escolar, el Departament 
d’Ensenyament ha establert aquest curs 14-15 l’impuls de la cultura avaluativa i 
retiment de comptes com a eines per a la millora. Per això s’ha fet una 
valoració de l’assoliment d’objectius establerts en el centre i de la millora dels 
resultats a partir de l’anàlisi del sistema d’indicadors.  
 
També en l’apartat anterior de la diagnosi hi ha exposats uns quadres de dades 
per poder observar l’evolució dels últims quatre cursos (dels 2011-2012 al 
2014-2015) en comparació al curs 2010-2011 que es va pendre com a situació 
incial. Les dades d’aquest últim curs encara no han estat processades i no es 
tindran fins el curs vinent.  
 
Al final del període dels propers quatre anys caldrà tornar a valorar l’evolució  
de millora segons alguns indicadors com: 
 

- número de preinscripcions. 
- grau de satisfacció del professorat, l’alumnat, les famílies i la comunitat 

educativa. 
- anàlisi dels indicadors de centre i el seu evolutiu. 

A final de cada curs, la memòria general del centre reflecteix la tasca feta i 
orienta les actuacions de la Programació general anual del curs següent. 
A principi de cada curs es marquen unes prioritats a reforçar dins de totes les 
actuacions ja consolidades que tenen un especial seguiment en les valoracions 
internes i que es defineixen en l’Acord de Corresponsabiitat anual.  
 
 
7. Proposta d’òrgans unipersonals de direcció i lidera tge 
distribuït.  
Fins que no es desplegui allò previst a l’art. 43 i a la disposició addicional 
22ena del decret 102/2010, d’autonomia de centres, on s’indica que el Govern 
ha de determinar l’import màxim anual que s’assigna a cada centre per la 
totalitat de càrrecs unipersonals (direcció i coordinació) dels centres públics, es 
considera  que el nombre de càrrecs amb què podem comptar  en aplicació de 
l’anterior normativa és el mateix que tenim aquest curs 2014-2015.  
I el mateix plantejament es pot fer amb les hores previstes pels òrgans 
unipersonals de govern. Cada càrrec exerceix les funcions atribuïdes per Llei i 
les que li pugui delegar  la direcció del centre.  
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-Assumpta Pla Pi , candidata a la continuïtat com  a directora.  
Professora de Psicopedagogia, durant  10 anys ha exercit el càrrec de 
sotsdirectora i coordinadora del Pla estratègic del centre i en els últims 4 anys 
de Directora.    

-Maurici Tarragó cap d’estudis de diürn. 
Professor de Clàssiques, en els darrers anys ha participat activament en la 
comissió de disciplina, projectes i activitats del centre. I com a cap de seminari 
de clàssiques.   

-Ignasi Cebrian cap d’estudis adjunt de nocturn. 
Professor de Biologia I Geologia, durant els darrers anys ha participat en el 
programa Escoles Verdes, en projectes i activitats del centre. Cap de Seminari 
de Ciències Naturals i coordinador de Treballs de recerca de batxillerat.   

-Jordi Corominas Ventura , secretari. 
Professor de Matemàtiques, durant els darrers 19 anys ha estat el secretari del 
centre. 

-Neus Salaet Martínez,  coordinadora pedagògica. 
Professora de Llengua catalana, durant els darrers 16 anys ha estat la 
coordinadora pedagògica del centre. 
    
8. Proposta d’òrgans unipersonals de coordinació i lid eratge 
distribuït.  

-Carme Pastor Solernou , coordinadora de batxillerat. 
Professora de Tecnologia, durant els darrers 11 cursos ha estat coordinadora 
de Batxillerat, prèviament havia estat coordinadora de Treballs de recerca i 
Coordinadora de riscos laborals. 

-Anna Roman Tardà , coordinadora d’ESO. 
Professora de Matemàtiques, ha exercit 7 cursos el càrrec de cap d’estudis, 
anteriorment durant 7 anys ha exercit el càrrec de Coordinadora de Batxillerat i 
els últims 4 anys de coordinadora d’ESO. 
 
9. Funcions dels càrrecs de lideratge distribuït   
Les funcions de cada càrrec i de la Direcció del centre són les pròpies  que 
atribueix la Llei a cada responsabilitat i les que estan descrites a les Normes de 
Funcionament de centre. També es distribuiran altres responsabilitats segons 
les necessitats de cada moment. 
 
El cap d’estudis adjunt de nocturn exercirà també, a nocturn, funcions de  
direcció i coordinació pedagògica de batxillerat nocturn, sempre amb el vist-i-
plau i en coordinació amb la directora, el cap d’estudis de diürn i els acords 
presos a les reunions de l’equip directiu.  
 
A les reunions d’equip directiu del centre s’inclourà l’assistència a ple dret de la 
coordinadora d’ESO i batxillerat. També es demanarà a les persones 
coordinadores d’ESO i batxillerat que assisteixin al centre durant el juliol.  
 
Manresa, 28 de maig de 2015 
 
Assumpta Pla Pi 


