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1. Qui som . La nostra missió
L’Institut Ferran Tallada és un centre d’educació secundària, públic, de titularitat de
l’Ajuntament de Barcelona, amb la missió fonamental d’educar i formar. Acull alumnat
a partir de 12 anys, d’ESO, Batxillerat, Formació Professional, i d’empreses.
El seu projecte esportiu, des de 2001, dona servei a alumnat esportista federat d’ESO i
Batxillerat, per tal de que compaginin els estudis i les seves carreres esportives.
Igualment, treballa en la promoció esportiva per a la resta de la comunitat educativa.
El projecte en Formació Professional inclou serveis directes a empreses de l’àmbit de
serveis a les persones, incloent serveis de formació, assessorament, reconeixement de
formació a l’empresa i experiència laboral. Inclou igualment formació dual, en
col·laboració amb empreses del sector.
L’Institut Ferran Tallada és un centre compromès amb la millora contínua i la qualitat,
amb una àmplia participació institucional del professorat en la gestió de l’Institut.
Auditats i amb certificació ISO 9001 en tots els serveis educatius que ofereix des de
2006.
Arrelat a l’entorn, és un centre obert al barri i a Europa, que manté relacions amb
centres de diversos països per realitzar projectes pedagògics comuns i intercanvis
d’alumnat. Manté diversos projectes cada any, col·laborant amb institucions,
associacions i fundacions, en les diferents etapes educatives en les que treballem.

2. Anàlisi de context de l’organització
2.1.

Situació geogràfica

L’Institut Ferran Tallada està situat al cim del turó de la Rovira, al bell mig de la ciutat
de Barcelona, entre els barris de Font d’en Fargues i Carmel del Districte d’HortaGuinardó, al costat del Parc del Guinardó, i molt a prop del Parc Güell. La tranquil·litat,
la naturalesa, els serveis a la comunitat i a l’empresa i l’esport són les seves principals
característiques.
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2.2.
2.2.1.

Situació socioeconòmica i Cultural. Grups d’interès
Escoles vinculades . Alumnat ESO i Batxillerat. Els diferents serveis
que oferim a la població comporten uns usuaris clarament diferenciats, i
uns diferents grups d’interès . ESO i Batxillerat, amb excepció dels serveis a
alumnat esportista, és un servei de proximitat. Els nostres barris
d’influència són Carmel, Font d’en Fargues, i Horta. En el mapa de
distribució de la renda de Barcelona, tenint com a font d’informació
l’Ajuntament de Barcelona, es poden veure les característiques de la nostra
població d’alumnat d’aquest sector. Per una banda, en dades aproximades
d’entrada de 2016, un 25% de l’alumnat d’ESO prové del barri del Carmel.
Un 50% de l’alumnat d’ESO prové dels barris de Font d’en Fargues i Horta.
Un 20% d’alumnat és esportista. Un 5% d’alumnat és d’altres zones d’accés.

Segons el mapa anterior, donem servei a tres barris amb diferents nivell de renda. Això
conforma un mapa interior d’alta diversitat.
2.2.2. Alumnat FP i empresa. Per aquest segment, donem servei a tota la ciutat;
també donem servei fora de la ciutat, atreta per difusió boca-orella. Això fa
que l’anàlisi de la situació socioeconòmica per l’entrada d’alumnat no sigui
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2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

analitzable. Manté, en qualsevol cas, la diversitat social pròpia d’una ciutat
moderna com Barcelona i rodalies.
Famílies de l’ESO i Batxillerat. Les famílies són tant diverses com l’alumnat,
descrit al punt i). Aquesta diversitat inclou la descrita al punt iv), d’alumnat
esportista federat.
Alumnat esportista federat. Suposa un 20% de l’alumnat d’ESO i Batxillerat;
és a dir, al voltant de 50-60 alumnes. és un grup socialment i econòmica
divers, tot i que decanta cap a classes mitges i mitges-altes. Provenen, en
moltes ocasions, d’altres escoles de secundària, que no els hi han donat el
servei adaptat que necessiten. En ocasions provenen d’escoles concertades
i privades.
Empreses i clubs esportius. Derivats de la nostra relació exterior per la
nostra FP, i del nostre projecte d’esportistes federats. En el primer dels
casos, treballem en formació dual, en Formació en Centres de Treball (FCT),
en emprenedoria, en assessorament i reconeixement i en formació a mida.
En el segon dels casos, donem un servei d’atenció als seus esportistes, per
tal de millorar la possibilitat d’estudiar i entrenar simultàniament. Els clubs
(i els seus entrenadors) col·laboren amb el centre en l’avaluació de
l’alumnat.
Personal del centre. Són els treballadors i treballadores del centre.
Bàsicament professorat, amb formació universitària. Un 3% dels
treballadors i treballadores són subalterns, un 3% auxiliars administratius,
un 94% professorat. Cal afegir a persones que treballen dins el centre però
amb vinculació a d’altres empreses, i encarregats de neteja, cafeteria...
Empreses, associacions, entitats, xarxa ciutadana… de l’entorn. La xarxa
d’entitats del nostre voltant, que col·laboren de forma directa o indirecta
amb el centre. Algunes ens ajuden en treball curricular de l’alumnat (APS,
per exemple). D’altres col·laboren en activitats de lleure i activitats no
escolars. D’altres estan en la xarxa de contactes mutus, com serien
associacions de veïns. Més importants del que semblen a simple vista.
Administració. Els responsables de les normatives, i les guies d’actuació
general. També de la planificació, i de la recollida de dades per realitzar
aquesta. Igualment, fan de proveïdor de determinats serveis, com el
manteniment.
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3. La visió
Volem ser un centre educatiu compromès amb la millora contínua i la qualitat, amb
una àmplia participació institucional del professorat en la gestió de l’institut.
Volem realitzar projectes i programes que apropin el món actual al nostre alumnat.
Volem ser una escola activa, professionalitzadora, on els aprenentatges estan basats
en el saber fer de l'alumnat, no en exposicions teòriques del professorat.
Volem incloure estudis en anglès en tota la nostra oferta educativa.
Volem ser referents en l’àmbit STEM, científic- tecnològic, al voltant d’elements entre
d’altres de fabricació 3D, programació, robòtica, dispositius mòbils i smart cities.
Volem formar part de la xarxa ciutadana a Barcelona i a Europa, donant serveis a
empreses i a clubs i federacions esportives.

4. Compromís amb la Qualitat. Abast del SGQ. Política i
objectius del SGQ.
La direcció defineix i revisa periòdicament la política de qualitat del centre, la fa
pública en els seus documents d’acollida d’alumnat i professorat així com en el web i
la intranet del centre.
A l’Abril de 2017, l’Institut defineix el seu compromís per a la qualitat d’aquesta
manera:
A l’Institut Ferran Tallada, garantir la qualitat dels serveis que realitza és part
fonamental de la seva filosofia, política i estratègia. Aquest compromís afecta a
tota l’organització.
La nostra actuació està dirigida a satisfer les expectatives i necessitats dels
nostres alumnes i clients, guiats pel Projecte Educatiu de Centre i per això
determina les següents directrius:
Complir amb el marc que formen els requisits legals i normatius vigents.
Assegurar el màxim grau de competències del nostre alumnat.
Garantir la qualitat dels nostres serveis educatius a través d’una atenció
personalitzada del nostre equip docent.
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Aplicar les tecnologies de la informació i comunicació per facilitar
l’aprenentatge.
Mantenir el seu projecte esportiu que dona servei a l’alumnat esportista
federat, per tal de que compaginin els estudis i les seves carreres esportives.
Obtenir el reconeixement de totes les parts interessades com a centre educatiu
de qualitat.
Facilitar un ambient adequat perquè totes les persones es comprometin amb els
objectius establerts, responsabilitzant-se en l’execució del seu treball.
Millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió.
La Direcció es compromet a treballar per complir aquestes directrius i facilitarà
els mitjans necessaris al seu abast (de gestió, de formació...) per tal d’avançar
cap a l’excel·lència de l’ organització.
L’equip de direcció de l’Institut Ferran Tallada lidera la política de qualitat del centre i
manifesta el seu compromís amb aquesta declaració incorporada al present PEC.
Fomenta la participació activa en el sistema de gestió de qualitat i millora contínua
amb el professorat i també, a un altre nivell, amb la resta de la comunitat educativa
mitjançant el sistema de reunions periòdiques de l’organització. Procura el
manteniment d’un ambient de treball favorable a la comunicació.
Elabora i revisa periòdicament la missió i visió del centre, la fa pública en els seus
documents d’acollida d’alumnat i professorat així com en el web i la intranet del
centre.
Participa activament i fomenta la participació de la comunitat educativa en projectes
de millora i innovació educativa, bones pràctiques i projectes europeus, que es
recullen a la Programació Anual de l’Institut.
Basa la seva tasca de millora a partir de l’anàlisi objectiu dels indicadors que li
proporciona el sistema de gestió de qualitat, proposant els objectius per resultats.
Aquests indicadors que serveixen d’entrada a la revisió per la direcció són mesures
objectives dels objectius planificats del funcionament dels processos, de les mesures
externes i comparatives, de la satisfacció dels clients i de la distribució de recursos
econòmics.
L’equip directiu de l’Institut Ferran Tallada s’assegura que les necessitats i les
expectatives de les principals persones usuàries i clients, externes i internes, es
determinen convertint-los en requisits, i es mesuren objectivament mitjançant
enquestes de satisfacció amb indicadors, amb la finalitat d’assolir la seva satisfacció.
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La direcció posa a disposició del professorat els requisits dels clients i els legals,
explicitant-los a cada procés .
Les informacions obtingudes de l’alumnat i persones usuàries serveixen per què la
Direcció estableixi el projecte estratègic quadriennal i els objectius anuals del centre, i
són també base de reflexió per les seves modificacions.

5. Trets d’identitat
5.1.

Línia metodològica

L’escola és activa, perquè els professors assumeixen el concepte d’alimentar la força
personal de l’alumne, estimulant el seu desenvolupament, recolzant les seves
iniciatives, etc. És a dir, considerant l’alumnat el centre de tota activitat docent,
estimulant-lo a l’activitat, a la curiositat, a la recerca. L’escola fa seva la vessant
metodològica per ensenyar fent.
L’escola ensenya a partir de vivències i no solament d’abstraccions. Les sortides i
activitats complementàries desenvolupen l’aprenentatge des de la concreció
experimental, i són fonamentals en la nostra forma d’entendre l’educació. Pretenem,
per tant, apropar l’escola a l’entorn real com a font d’aprenentatge i educació.
S'utilitzaran estratègies didàctiques que permetin la relació del que ja sap amb els
continguts nous que s'introdueixen. Aquesta actuació permetrà a l'alumne construir un
aprenentatge significatiu i saber aplicar el que ha après.
El centre anirà decantant-se en la línia de treball per projectes, en totes les seves
etapes educatives. Igualment, valora positivament l'ús de situacions de simulació
sempre que sigui possible. El treball pràctic, amb manipulables, adreçat a
competències, és el que volem oferir al nostre alumnat, i a tots els grups d'interès com
famílies i empreses.
Un dels eixos fonamentals en la forma de treball és l’ús de tecnologies de la informació
i el coneixement. Per això volem treballar amb dispositius mòbils dins les aules, ja
siguin telèfons, tauletes o ordinadors personals. Contribuirem a l’ús d’aquest
maquinari personal de l’alumnat.
Des d’aquest punt de vista, volem que el material, llibres, treballs realitzats, es
realitzin, en part, per mitjà d’aquests dispositius, en plataformes de gestió del
coneixement, de les que el centre en disposa.
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Fem un ensenyament individualitzat per atendre la diversitat, el que representa que
fugint de l’ uniformisme, potenciem la personalitat original de l’alumnat. Potenciarem,
per altra banda, les activitats de grup que afavoreixen la maduració personal i faciliten
l’adaptació al futur món del treball de l’estudiant.
Fugim de formes autoritàries, Volem ser referent professional en l’acompanyament de
l’alumnat en la seva formació.
Ens decantem per l’eliminació d’una avaluació basada només en exàmens i la
implantació d’una avaluació continuada i formativa.
Es duran a terme activitats individuals i en grup. Aquestes últimes, segons la nostra
opinió, afavoreixen la maduració personal i faciliten l'adaptació al futur món del treball
de l'estudiant. A més, considerem imprescindible que participin, que siguin actors i
actrius conscients i responsables del seu procés d'aprenentatge.
L'Institut potenciarà les activitats en col·laboració amb altres agents educatius i
formatius, com famílies, empreses, associacions... Dins el catàleg d'activitats,
potenciarà el treball en cooperació, els grups interactius, innovació i transferència de
coneixement, implementacions, etc. La coeducació serà bàsica en l'estructura dels
grups.

5.2.

Valors

L'educació i el lleure. L'Institut Ferran Tallada és un centre educatiu. Però, a més, la
seva oferta, en el àmbit professionalitzador, consta de diversos cursos on l'educació
formal i no formal són l'objectiu central del seu treball. És una característica
fonamental de la institució.
Volem formar als futurs educadors, ja sigui en els espais infantils i juvenils, no formals
o esportius. I el fet de l'existència d'aquest perfil d'alumnat, col•labora estretament en
la nostra feina amb els joves de l'ESO i el Batxillerat.
Aquest eix, dons, dona solidesa i estructura a tota la nostra estructura com a institució.
La salut i la cura de les persones. Diversos elements de la nostra oferta apuntalen
aquest nostre tret d’identitat. Per una banda, el treball als nostres cicles d'àmbit social
tracten de forma directa o indirecta el món de la salut. Per altra banda, l'esport és un
mitjà de salut, i una necessitat per tenir una societat més sana. I una de les funcions
dels educadors és transmetre els valors que permeten mantenir la salut individual de
cadascú de nosaltres.
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5.3.

L’esport

L’Institut FERRAN TALLADA té un compromís de servei amb el món de l’esport.
L’objectiu és oferir serveis a persones, institucions, clubs i associacions lligades a
aquest sector des del camp de l’educació i dins l’àmbit de la nostra oferta educativa.
Per altra banda, oferim al conjunt del nostre alumnat ,serveis esportius, en el mateix
currículum mitjançant el projecte didàctic propi, en els nostres programes culturals i
programa d’activitats complementàries de serveis.
La implicació amb el món de l’esport significa que el centre es compromet a:
Facilitar l’accés a l’educació secundària obligatòria i postobligatòria als alumnes
federats en diferents especialitats esportives.
-

Realitzar modificacions curriculars i horàries que ajudin a aquest accés.

-

Oferir al nostre alumnat un ampli ventall esportiu en horari acadèmic

Oferir serveis a institucions i clubs esportius en les seves necessitats formatives
Organitzar cursos complementaris professionalitzadors i altres estudis no universitaris
en la dita àrea.
En l'ESO i el Batxillerat, es programaran, sempre que sigui possible, assignatures de
l'àmbit esportiu.
L'Institut gaudeix de l'existència d'una Associació Esportiva Escolar. Ambdues
institucions treballen amb el mateix objectiu de difusió de l'activitat esportiva entre
nois i noies i jovent.
Es necessària una coordinació amb les institucions i clubs amb les que col•laborem.
Aquesta servirà de pont entre la nostra oferta i les necessitats dels usuaris, i facilitarà
la informació necessària, tant per la planificació d’activitats, com per la gestió directa
de les accions per part de les tutories i el professorat. Les empreses col·laboren en la
formació i educació.
L'Institut Ferran Tallada vol col·laborar amb les empreses, ONG, associacions... per
assolir els seus objectius educatius i formatius. Des d'aquest punt de vista, està obert a
col·laborar per crear i mantenir programes i projectes, treballar en la inserció laboral i
les pràctiques a empreses, i qualsevol aspecte que pugui millorar el futur del nostre
alumnat, i les seves perspectives educatives, formatives i laborals.
Entre els serveis que oferim, en torn lliure i per empreses, estan els processos
d'assessorament i reconeixement. Igualment oferim formació per a les empreses,
sempre dins el marc dels nostres ensenyaments reglats.
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Aquestes col·laboracions formen part de l’ADN de l'Institut, que vol ser obert i
col·laboratiu, que vol treballar en xarxes, que vol millorar la societat en la que vivim. La
innovació i la transferència de coneixement són estratègies molt importants a
desenvolupar,, això és: la col·laboració amb entitats i empreses de l’entorn a través de
projectes reals que suposin una millora en l’aprenentatge de l’alumnat, les tècniques
d’implementació i aportin recursos per retroalimentar una millor formació.

5.4.

La dimensió europea

L’objectiu del treball de la dimensió europea és el de desenvolupar la comprensió i el
sentiment de l’alumnat, de pertànyer a una comunitat comuna , Europa, entenent
aquesta en sentit ampli i no només formada pels països que actualment formen part
de la Unió Europea.
En definitiva s’espera que s’adquireixi una comprensió de la realitat individual en tant
que membres d’una comunitat àmplia i la capacitat d’integració i participació en la
vida social i cultural dels països europeus.
Treballar la dimensió europea suposa treballar la comprensió geogràfica, històrica i
cultural de què és Europa i remarcar l’evolució cap a la unitat tot tenint en compte
diferències nacionals o locals. Comporta treball en el camp de continguts curriculars de
diverses àrees, i no únicament de les de l’àmbit de les ciències socials. Molt
especialment s’ha d’incidir en les actituds: cal promoure l’acceptació de diferències, el
reconeixement de similituds i d’interaccions i lluitar contra els prejudicis , l’exclusió i la
violència. També hem de tenir especial cura per la formació en idiomes, sempre
incloent l’anglès, el castellà i el català; i promovent el francès o l’alemany.
La implicació en Projectes Educatius Europeus significa que el centre es compromet a
augmentar el coneixement d’Europa a tot el centre i a treballar la consciència europea,
disposar d’informació sobre el tema i transmetre-la informar i proposar mobilitat a
l’alumnat, mantenir contactes amb professorat i alumnat d’altres països, entre
d’altres.

5.5.

L’accés a la informació.

El centre reconeix com a fonamental el dret de l’accés a la informació. Per garantir
l’exercici d’aquest dret i donar suport al treball educatiu de les diferents àrees i nivells
educatius, el centre ofereix el serveis de Biblioteca-Mediateca a les aules per alumnat
d’ESO i batxillerats, el d’Informàtica o aula Fab Lab.
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El desenvolupament d’habilitats de lectoescriptura i de comunicació són eixos de
treball transversal per a totes les àrees de coneixement i constitueixen la base que
facilita l’ ”aprendre a aprendre”. Adquirir habilitats en l’accés i l’ús dels diferents
canals, medis i suports d’informació són objectius essencials del nostre projecte
d’ensenyament – aprenentatge.
Per poder donar resposta a aquests reptes, i per assegurar no només la formació
acadèmica de l’alumnat sinó també l’educació no formal , el gust per la lectura,
l'educació per al lleure, l'educació en valors, i per als aspectes lúdics de la vida la
Biblioteca-Mediateca i Informàtica han d'assegurar que el fons documental del centre
sigui accessible, d ' ampli ventall temàtic i amb gran diversificació de suports i canals.
Per altra banda, considerem fonamental la formació de l’ alumnat com a usuaris
potencials de centres d’informació i documentació, de manera que puguin al llarg de la
seva vida, fer ús d'aquests recursos que la societat els ofereix, sota la forma de
biblioteques (públiques, especialitzades, universitàries...), centres de documentació i
internet. D'aquesta manera assegurem la possibilitat de l’aprenentatge continuat i el
plaer de la lectura durant tota la vida.
Bona part de l’accés a la informació es realitza mitjançant l’ús de les Tecnologies de la
Informació i Comunicació (TIC) i per tant del sistema informàtic, la xarxa interna i
Internet. És per això que el servei d’Informàtica ha de facilitar l’ús del equipament
informàtic i treballar per garantir les comunicacions internes i externes de manera
adient al desenvolupament dels alumnes i al servei de la tasca educadora del centre.

5.6.

Sostenibilitat i Medi ambient

L’Institut FERRAN TALLADA està ubicat a la zona alta del Parc del Guinardó. AL mig de
la ciutat, i a la vegada d’un gran parc urbà, el nostre caràcter educatiu ens força a optar
activament per la sostenibilitat, la conscienciació i la defensa del medi ambient.
Aquesta opció implica una sèrie de compromisos:
Participar en foros i projectes educatius i ciutadans que tinguin la sostenibilitat
com a eix fonamental (tal com Escoles +sostenibles o Escoles Verdes).
Treballar per la sostenibilitat dins de la nostra pròpia institució a partir
d’auditories ambientals.
Conscienciar a la comunitat educativa sobre la importància de la sostenibilitat i
la defensa del medi ambient.
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Posar en marxa propostes i projectes que treballin, internament i/o
externament, la millora de la gestió dels residus, de la utilització de l’aigua, de la
utilització i manteniment dels jardins, i qualsevol altre tema lligat a aquest nostre
interès.
Existirà una coordinació interna específica a l’entorn d’aquests temes, per tal de liderar
iniciatives a l’interior del centre per assolir els objectius que en cada ocasió ens
proposem.

5.7.

Entorn, barri i ciutat

L’Institut Ferran Tallada considera que l’entorn social és un recurs educatiu de primer
ordre. Igualment, com a institució del Districte i de la ciutat, estem obligats a
col.laborar i construir un medi social millor per a tots.
Això ens implica:
Una relació amb les Escoles de Primària i Secundària de la zona, tant per
organitzar activitats com per a millorar l’acollida de l’alumnat, i per augmentar la
coordinació entre els diferents agents educatius.
Aprofitar els “actius” de la ciutat per donar una formació als i les joves que els
permeti ser ciutadans i ciutadanes participatius i participatives i responsables (amb
civisme).
Potenciar el coneixement dels recursos del barri per millorar l’eficiència de la
tasca educativa i la integració dels i les joves.
Oferir els equipaments del centre a les entitats que puguin estar interessades
en desenvolupar-hi activitats concordants amb aquest projecte educatiu.
Crear un marc de comunicació entre empreses, institucions i escola, amb
l’objectiu d’incorporar nous elements en l’aprenentatge i afavorir la inserció laboral
dels alumnes.
L’estructura del centre ve treballant en aquesta línia des de fa anys i des de les
tutories, les diferents coordinacions i l’Equip Directiu es potencien les iniciatives del
professorat que portin a un treball en Xarxa amb aquests agents cívics.
D'entre aquests agents socials, en tres casos particulars compartim interessos d'una
forma molt directa. Aquests són la nostra Associació de Famílies, l'Associació
d'alumnes i antics alumnes, i l'Associació Escolar Esportiva.
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6. Objectius generals del centre
Els objectius generals del centre són els següents:
Millorar els resultats educatius i acadèmics del centre
Millorar la confiança dels grups d’interès
Millorar la cohesió social del centre
Millorar els projectes que defineixen el caràcter propi del centre: projecte esportiu,
projecte dual, projecte empresa, projecte internacionalització.
Aquests objectius generals es desenvolupen anualment en els objectius anuals de la
direcció, dels quals es fa seguiment trimestral al nostre software de gestió. Es valora el
seu funcionament en les revisions que es realitzen a gener i a juliol.

7. Organització pedagògica
7.1.

Criteris organitzatius

7.1.1. L'atenció a les persones
L'Institut Ferran Tallada té com a punt fort l'atenció i l'acolliment a les persones. És per
això que aquesta cura serà considerada prioritària en la nostra forma d'actuar, amb
alumnat, amb famílies i amb qualsevol grup d'interès del centre.
Els processos estaran encaminats a aquest fi, que és un objectiu en si mateix, per la
nostra institució.

7.1.2. Tutoria
La tutoria és una de les peces claus del servei que oferim.
Les funcions de la persona responsable de la tutoria queden recollides al nostre Pla
d'Atenció Tutorial (PAT).
El Departament d'Orientació i Tutoria coordinarà el PAT. Aquest document inclou
l'apuntador cap a les programacions de tutoria, i les activitats que en ell es descriuen
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obliguen als tutors i tutores . Aquests poden, cada any, en la revisió de les
programacions, modificar-les.
La tutoria en la FP bàsicament pensada per vehicular la formació en centres de treball
ha de desenvolupar-se també cap la orientació acadèmica i el suport a la inserció
professional de l’alumnat. En aquesta línea el centre ofereix una hora de tutoria de
grup en horari lectiu i activitats i recursos per impulsar la continuïtat dels estudis i/o la
millora de l’ocupabilitat de l’alumnat.
Es mesurarà la satisfacció de la tutoria a final de curs. Les dades globals es publicaran
en la plana web del centre.

7.1.3. Grups - classe ESO - Batxillerat, Batxillerat esportiu
La Direcció d’Estudis del centre procurarà per l’existència de grups heterogenis,
sempre que tècnicament sigui possible.
Gaudiran sempre d’aules específiques pròpies els grups de 1r i 2n d’ESO.
En les assignatures de 1r i 2n de l’ESO, es concentraran hores de professorat, amb la
intenció de reduir el nombre d’aquests que entren en una mateixa aula.
Es manté com a guia d’actuació el Projecte Didàctic propi al voltant de l’esport, per a
l’ESO i el batxillerat.

7.1.4. Grups-classe FP
L’organització dels horaris dels grups de FP estarà condicionada per les necessitats de
l’alumnat i/o empreses vinculades a la formació dual
Hi haurà el màxim interès per realitzar doblatges dins l’aula, no divisions d’aquesta.
Hi haurà el màxim interès per treballar en format de projectes, aprenentatge basat en
problemes, aprenentatge - servei, i altres metodologies que fan gaudir a l’alumnat de
treball propi.
Com a tendència, es procurarà que tota la formació al centre tingui línia de continguts
en anglès.

Codi:
Data:2/03/20
Resp: Direcció

Versió:
Pàg: 13

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
Març 2020

L’alumnat ha d’estar informat dels continguts de cada assignatura, matèria i unitat
formativa. Igualment, de la seva temporització, la seva forma d’avaluació. Com a
tendència general, aquesta informació ha de ser escrita, publicada i consultable.
És una prioritat pel centre totes les mesures de flexibilització de la Formació
Professional. En conseqüència, és prioritària la Formació Professional Dual. I també les
accions en empreses, com l’assessorament, el reconeixement i la formació.

7.2.

NOFC

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre estaran presents sempre al
portal de transparència del centre, a la seva plana web. Es presentaran resum
d’aquesta en els documents d’acollida d’alumnat i professorat.

7.3.

Tractament de la diversitat

L’objectiu fonamental de l’atenció a la diversitat és la integració escolar i social de tot
l’alumnat. Es concreta en l’assoliment de les competències bàsiques que recull la
normativa vigent, que ha de permetre als alumnes a enfrontar-se a situacions diverses
utilitzant de forma interrelacionada actituds, coneixements i habilitats apresos. El
document que guia el tractament a la diversitat està penjat en el nostre portal de
transparència a l’abast de tota la comunitat educativa i el públic en general.
El curs 2019-20 hem implantat el Projecte de diversificació curricular a proposta de la
inspecció educativa. Consisteix en una adaptació curricular per alumnat de 4t d’ESO
amb problemàtica diversa d’escolarització (absentisme…) que inclou estada a
l’empresa amb l’objectiu que obtingui el graduat en educació secundària.

7.3.1. Projecte de diversificació curricular
Es troba afegit com un annex a aquest Projecte Educatiu de Centre.

7.3.2. Projecte esportiu
Es troba afegit com un annex a aquest Projecte Educatiu de Centre.
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7.4.

Projecte lingüístic

Es troba afegit com un annex a aquest Projecte Educatiu de Centre.

7.5.

Currículum i avaluació

Les programacions del centre depenen del “Projecte Curricular del Centre”. Cada
Departament té el seu propi Projecte Curricular de Departament. Aquests marquen els
criteris específics que té el Departament envers les seves àrees de coneixement. Totes
les programacions concretes es troben, organitzades per Departaments, en el software
que usem com a repositori documental.
L'alumnat és informat a principi de curs, de cada assignatura, mòdul, i unitat formativa,
dels seus continguts, competències, durada, i de la forma d'avaluació. A primer i segon
la informació escrita per a les famílies, estarà a disposició en el software de gestió
escolar. A l'alumnat se l'informarà oralment, en sessió de classe. A partir de 3r d'ESO la
informació escrita es farà pública per a l'alumnat, que signarà la conformitat de
matèria. També hi tindran accés, si és el cas, les famílies. La informació s’haurà de
penjar en el software de comunicació amb l’alumnat i les famílies.
L'avaluació del professorat es cenyirà al document presentat. Totes les notes
s'introduiran en el software de gestió escolar que en el moment usa l'institut.
L'alumnat, i les famílies en el cas dels menors de 18 anys, tindran accés a les notes
parcials i a les notes finals, d'avaluació, assignatura, mòdul i unitat formativa.
L'alumnat serà informat, des de les tutories, dels seus drets de reclamació de notes, i
dels mecanismes concrets que el centre té per concretar-los.
Estructura organitzativa. L’organigrama ha d’estar publicat a les NOFC del centre.
També es penja a la plana de transparència del centre, a la seva web. Correspon a la
Direcció del centre, establir-lo, sempre dins els recursos que en disposa, i la legalitat i
normatives que obliguen. El principi que guia l'estructura organitzativa és la de
lideratge i gestió compartida. Els detalls de la forma i concreció es poden consultar al
subdocument NRI, de les NOFC.

7.6.

Relació amb les famílies, l’entorn, i les empreses

7.6.1. Atenció d'acolliment
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S'intentarà que l'acolliment de tothom sigui correcte, cordial. Es mesurarà la
satisfacció del nou alumnat en tot el procés d'acollida, i els resultats es publicaran a la
plana web del centre.

7.6.2. Entrevistes d’entrega de notes
Totes les famílies de ESO i Batxillerats seran convocades a la entrega de notes. Els
tutors comentaran, en entrevista personal, la situació de l’alumnat a les seves famílies
o tutors legals, cada final de trimestre.

7.6.3. Software de comunicació
Les famílies i l’alumnat gaudiran d’un software de comunicació. En ell s’integrarà la
informació de l’alumnat, concretament: notes, absències, incidències. També
s’integrarà l’accés a moodle, eines de Google (Classroom) o estructura de continguts
semblant.

7.6.4. Carta de compromís
Les famílies, l’alumnat i el propi centre, signen una carta de compromís. En aquest, les
diferents parts que formen part de l’ensenyament-aprenentatge, expliquen a que es
comprometen i es considera un acord entre les parts.

7.7.

Carta de Serveis

Està a disposició de la comunitat educativa, i del públic en general, la Carta de Serveis
de l’Institut. En ell s’enumeren els productes i serveis que oferim a la comunitat. Els
serveis lliurats per l’Institut Ferran Tallada són serveis educatius, i s'agrupen en:
Serveis d'educació obligatòria, Serveis d'Educació Postobligatòria en Batxillerat,
Batxillerat SOS Serveis d'Educació Postobligatòria en Cicles Formatius de Grau Mitjà
(CFGM), Serveis d'Educació Postobligatòria en Cicles Formatius de Grau Superior
(CFGS), Serveis d'Assessorament i Reconeixement pels ciutadans, Serveis
d'Assessorament i Reconeixement per empreses, Servei de Formació per empreses,
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Servei de Proves d'Accés( delegat), Servei d’internet i accés a la informació per
l'alumnat.

7.8. Emprenedoria
L’Institut té serveis per potenciar l'emprenedoria del nostre alumnat. A tal efecte,
forma part de les xarxes col·laboratives externes que considera oportunes. Igualment,
organitza activitats, concursos, per tal d'apropar aquesta possibilitat al nostre alumnat
i al nostre antic alumnat.

7.9 . Gestió de la Qualitat i Indicadors de Progrés
L'Institut Ferran Tallada fa una aposta per la millora continua. Té certificació ISO 9001, i
pot plantejar-se en el futur treballar en models EFQM, o similar.
És per això que, a més de Manual de Qualitat i Mapa de Processos, tenim un Manual
d'Indicadors. Aquest manual es troba integrat en la plataforma digital que ens serveix
com a repositori documental i de gestió.
Aquests indicadors s'avaluen en els documents de revisió per la direcció, de mesos de
febrer i setembre. Es presenten a Claustre i s'aproven a Consell Escolar. Els indicadors
fonamental i especialment els referits a ensenyament-aprenentatge es publiquen per a
tota la comunitat educativa.

7.9.1.

Enquestes de Satisfacció

L'institut vol garantir la màxima qualitat dels serveis que ofereix. Per tal de recollir les
opinions dels seus grups d'interès, realitza diverses enquestes de satisfacció, que
abasten els serveis que s'ofereixen a les aules, a la secretaria, entre d'altres. Aquestes
enquestes ens permeten millorar de forma contínua.

7.10. Projecte Quadriennal de Centre
La direcció presentarà, en iniciar el seu mandat, un projecte quadriennal de centre
(P4C). Aquest es desenvoluparà respectant la legalitat del propi centre, representada
pel present PEC. El Claustre serà informat, i votarà el projecte.
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7.11. La Convivència
Un subdocument de les NOFC, “La Convivència”, tracta sobre els principis de
convivència dins el centre.. Aquest document està penjat a la plana web del centre.

7.12. Internacionalització. Europa.
La llengua de l'escola és el català, garantint que no hi haurà un tractament
discriminatori entre aquesta i el castellà..
Es tendirà a usar el català com a llengua de comunicació, aprenentatge i administració.
Es programaran assignatures en llengües europees, parant especial atenció a l'anglès.
Es procurarà que tots els cursos d'ESO i Batxillerat continguin una assignatura
impartida en anglès. A mig termini, aquesta tendència inclourà també els Cicles
Formatius.
El centre estarà integrat en totes les plataformes que li siguin possible, des de l'oferta
que fa l'Administració per a la millora de llengües estrangeres.
Igualment, el centre procurarà participar en projectes amb altres escoles europees,
intentant que la llengua oficial dels intercanvis sigui l'anglès o el francès, per tal de
millorar les capacitats comunicatives de l'alumnat.
L’aprenentatge d’idiomes simbolitza l’interès pel procés d’internacionalització. El
centre promourà intercanvis, formació a l’estranger, pràctiques a l’estranger, formació
amb validació d’altres països europeus, o amb interès d’internacionalització.

8.

Annexes

a.- PLA D’ATENCIO A LA DIVERSITAT: 2010-2011
Es un pla aprovat a l’any 2010. Cal actualitzar-lo en una futura revisió.

Index
1. Introducció
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3. Marc d’organització
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4. Alumnes i famílies
5. Comunicació amb les famílies
6. Acollida d’alumnes
7. Actuacions habituals
8. Acollida d’alumnes nouvinguts
9. Alumnes amb necessitats educatives específiques
10. Alumnes esportistes federats
11. Acció tutorial i orientació dels alumnes
12. Agrupacions d’alumnes
13. Flexibilització d’agrupaments
14. Matèries opcionals
15. Doblatges
16. Tutories d’àrea
17. Òrgans i altres aspectes d’organització implicats en l’atenció a la diversitat
18. Comissió d’atenció a la diversitat
19. Consell pedagògic
20. Nivells (equips docents)
21. Departament d’orientació
22. Departaments didàctics
23. Professorat de Psicologia i Pedagogia
24. Biblioteca-mediateca
(a les aules)
25. Altres aspectes d’organització del centre
26. Qüestions metodològiques
Plans individuals
Projecte Hort
Projecte Grumet
Annexos
1. Establiment de grups flexibles
2. Calendari
3. Avaluació de projectes
4. Funcions específiques professorat de suport
5. Documentació del centre

Introducció
Aquest document es el que es va realitzar i aprovar al 2010, només s’han suprimit els
objectius i la descripció d’alumnat del 2010-11, perquè era específic d’aquell curs. Si es
vol consultar, està penjat a Isotools.
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Des que I'any 1989 l'IESM Ferran Tallada va començar a impartir els ensenyaments del
sistema educatiu definit per la LOGSE - i ja anteriorment amb els ensenyaments de la
formació professional polivalent - s’han assajat diferents formes per intentar
aconseguir un ensenyament que promogui diferents formes d'aprenentatge, ja que
entre els nostres alumnes sempre s'han constatat diferents interessos, formes i ritmes
d'aprendre.
Al llarg del temps s’han discutit i posat en pràctica diferents mesures amb resultats
desiguals. No sempre s’ha aconseguit descriure i fer avaluacions rigoroses del treball
dut a terme, o relacionar la tasca feta als nivells (equips docents) amb la
desenvolupada pels departaments. Aquest fet, unit als canvis anuals en els equips
docents, n’ha dificultat la continuïtat d’algunes d’aquestes mesures.
A primer i segon curs d’ESO es reben alumnes de procedències, hàbits i coneixements
diversos. Pensem que és essencial dedicar una part important dels recursos del centre
per aconseguir que els alumnes arribin a final del primer cicle amb una base
conceptual, procedimental i també d’actituds que els permeti iniciar el segon cicle
amb possibilitats reals d’assolir les competències bàsiques i d’obtenir una avaluació
final d’etapa positiva.
A tercer i quart d’ESO es troben alumnes interessats per continuar estudis
postobligatoris juntament amb alumnes amb trajectòria escolar complicada i
dificultats de diferents tipus que impedeixen que puguin assolir les competències que
preveu l’ensenyament obligatori. Es considera que cal oferir a aquests alumnes els
mitjans necessaris per tal que aconsegueixin uns aprenentatges mínims i ajudar-los a
orientar el seu futur immediat. Quant als primers, cal oferir-los una formació que els
permeti cursar el batxillerat o els cicles mitjans de formació professional.
Tenim, d’altra banda, alumnes diagnosticats com de necessitats educatives especials,
tal i com consta en els Plans Anuals de Centre, amb dèficits intel·lectuals, conductuals,
físics i també alumnes en situació de risc social. Tots ells requereixen atencions
particulars, adaptacions de les programacions d’aula i, en alguns casos, plans
individualitzats d’actuació.
El nombre d’alumnes que arriba al nostre centre al llarg del curs procedent d’altres
països s’ha anat incrementant en els darrers anys. En un primer moment es va acollir
alumnat de Centre i Sud-Amèrica i d’Àsia i més endavant també d’altres zones.
Disposem d’un Pla d’acollida per a aquests nois i noies.
Les necessitats dels estudiants de les diferents promocions i l’experiència adquirida
pel centre determinaran les futures accions d’atenció de la diversitat. Convé
finalment, però, no oblidar dos punts cabdals. En primer lloc la funció d’atendre
l’alumnat amb dificultats educatives és responsabilitat del conjunt del professorat del
centre. En segon lloc l’atenció a la diversitat requereix considerar i treballar dues
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vessants complementàries: el marc d’organització del centre i l’atenció que ofereix el
professorat a l’aula. Aquesta darrera és la que finalment incidirà en l’alumnat.
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1. Objectius
L’objectiu fonamental de l’atenció a la diversitat és la integració escolar i social de tot
l’alumnat.
Es concreta en l’assoliment de les competències bàsiques que recull la normativa
vigent, que ha de permetre als alumnes a enfrontar-se a situacions diverses utilitzant
de forma interrelacionada actituds, coneixements i habilitats apresos.

2. Marc d’organització
2.1 Alumnes i famílies
2.1.1 Comunicació amb les famílies
La comunicació amb les famílies i la seva participació en la vida escolar és un aspecte
que considerem essencial i al que es dediquen importants esforços. L’atenció a
l’especificitat dels alumnes requereix tant contacte i acord amb les famílies com sigui
possible. Es duen a terme contactes individuals i generals:
-

reunions de pares i mares de grup-classe d’inici de curs i de preparació de
colònies o viatges d’estudis
berenar col·loqui amb les famílies de primer d’ESO
reunions de pares i mares de quart d’ESO d’orientació
entrevistes individuals amb el tutor o tutora de curs
entrevistes individuals amb la Psicopedagoga
lliurament personal de les notes a les famílies d’ESO i de Batxillerat a final de
trimestre

Es té una especial cura per tal que les comunicacions escrites que informen de
qualsevol eventualitat siguin clares, puntuals i tinguin retorn.
Des del curs 2003-2004 es realitza un berenar-col·loqui amb les famílies dels alumnes
de primer d’ESO per facilitar el contacte i aconseguir la implicació de les noves
famílies en la millora de les condicions d’estudi a casa, en les activitats que
promou el centre i en el seu funcionament a traves de l’AMPA i el Consell Escolar.
Durant el curs 2010-2011 s’ha de redactar i aprovar la carta de compromís educatiu
que té per objectiu assegurar l’acció conjunta de les famílies i de l’institut en
l’educació dels nostre alumnat.
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2.1.2 Acollida d’alumnes
2.1.2.1 Actuacions habituals
Partim de la idea que l’acollida que reben els alumnes influeix decisivament en la seva
integració i comportament posterior en el centre. Considerem fonamental la detecció
precoç de necessitats particulars dels alumnes per establir models eficaços d’atenció
a la diversitat.
Des d'aquesta perspectiva duen a terme les següents accions:
-

recepció i visita guiada de l’Institut per als futurs alumnes preparada per
alumnes de 1r d’ESO

-

visita del centre i reunió amb les famílies dels futurs alumnes

-

full de recollida de dades de l’alumne

-

lliurament per part de les tutories d’un document a l’inici de curs referit al
funcionament del centre i de les classes en general (document d’acollida
d’alumnat)

-

“tutoria de suport” d’alguns alumnes amb dificultats per part de companys de
classe

-

contacte amb les escoles de procedència: reunions d’intercanvi amb el
professorat amb els centres de primària adscrits

- entrevista amb les famílies i amb els alumnes que procedeixen d’escoles no
adscrites o es matriculen a 2n, 3r o 4rt d’ESO

2.1.2.2 Acollida dels alumnes nouvinguts
Es disposa d’un Pla d’acollida d’alumnes nouvinguts, amb un protocol d’acollida,
descripció, criteris per a la ubicació de nous alumnes i full d’informació a l’equip
docent de cada nivell.
Hi ha diferents punts que plantegen dificultats, com són la integració lingüística i la
falta de material didàctic específic de les matèries.
Per facilitar la integració lingüística i l’atenció a l’alumnat nouvingut des del 20012002 s’han creat grups de suport per alumnes amb domini d’altra llengua romànica. El
mes de gener de 2007 es va crear l’aula d’acollida; durant el curs 2007-2008 es va
elaborar documentació de descripció del funcionament, de recollida de dades sobre
l’alumnat, pautes d’avaluació i models de plans individuals intensius. Aquests darrers
contenen informació de cada alumne i ajuden en el seguiment individual. Un cop
consolidada l’aula, es preparen materials per a l’atenció individualitzada dels alumnes
i s’orienta al professorat de matèria.
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En l’àmbit social es faciliten els contactes amb Serveis Socials o d’altres entitats d’ajut
de la zona.
De la recepció i la primera entrevista dels alumnes i famílies que arriben fora dels
terminis usuals s’ocupen la psicopedagoga i la direcció del centre. L’alumne nou és
presentat formalment als seus companys pel tutor o tutora de curs seguint el protocol
establert.
2.1.3 Alumnes amb necessitats educatives específiques
La Psicopedagoga de l'IES manté reunions setmanals amb la Psicopedagoga de l'EAP
(Equip d'Assessorament Psicopedagògic dels Serveis Educatius d'Horta –Guinardó),
referent del centre per analitzar i valorar les necessitats educatives, socials i personals
de l'alumnat que presenta necessitats educatives específiques amb o sense dictamen i
que precisa de suports, recursos i actuacions concretes per donar resposta a les seves
necessitats.
Existeix un protocol per al seguiment que distingeix fases de detecció, de definició de
necessitats i de les mesures a prendre, sempre amb l’acord de les famílies.
2.1.4 Alumnes esportistes federats
Des de l’any 2001 el nostre centre va optar per que una de les seves línies d’actuació
prioritàries fos l’acollida d’alumnes que realitzen activitats esportives de manera
regular. En l’actualitat som un centre d’atenció preferent a la pràctica esportiva que
atén estudiants de diferents especialitats esportives, amb les corresponents
modificacions curriculars autoritzades.
Aquests alumnes fan algunes matèries del currículum optatiu d’ESO o matèries
optatives de batxillerat diferenciades i un horari adaptat per poder compatibilitzar els
estudis amb l’entrenament intensiu. El professorat d’educació física del centre
s’encarrega de fer el seguiment amb els clubs i els entrenadors.
2.1.5 Acció tutorial i orientació dels alumnes
L’acció tutorial presenta diferents vessants. De l’acció tutorial s’encarrega tot el
professorat que intervé en un mateix grup d’alumnes, si bé la persona tutora de curs
és qui fa un seguiment més profund de l’alumnat.
Durant el temps dedicat a tasques de tutoria es realitzen treballs per a l’adquisició
d’hàbits d’aprenentatge per afavorir la participació, la integració, el respecte i el
coneixement mutu.
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Les actuacions dels tutors es recolliran a les programacions de tutoria incloses al Pla
d’acció tutorial
Entre les iniciatives en el camp de l’acció tutorial podem assenyalar:
-

les reunions amb ex-alumnes que expliquen les seves experiències a cicles
formatius, batxillerats o a la universitat
l’ajut del tutor en l’elecció de les matèries optatives més idònies d’acord amb
les capacitats i preferències dels alumnes
el programa d’orientació a 4rt d’ESO
la participació en programes externs d’orientació acadèmica a 4rt d’ESO i 2n
de Batxillerat
la coordinació amb Serveis del Districte
la difusió i contacte amb serveis de suport del barri

D’altra banda la psicopedagoga del centre, en coordinació amb la tutoria de curs,
realitza entrevistes individuals al llarg de l’escolaritat segons les incidències (per
exemple abandó parental, absentisme, malalties, petició de l’alumne,...), a
l’acabament de l’escolaritat obligatòria i al Batxillerat en determinats casos.
S’encarrega també de facilitar accés a programes d’orientació d’escola i acadèmicolaboral a 4rt curs d’ESO.
2.1.6 Agrupacions d’alumnes
Hi ha agrupacions diferents del grup-classe estàndard, com les que s’exposen a
continuació.
2.1.6.1 Flexibilització d’agrupaments
Definim els agrupaments flexibles com grups d’alumnes diferents del grup - tutoria
que es constitueixen en algunes matèries i que pretenen afavorir el progrés de tot
l’alumnat i facilitar la tasca del professorat.
En el centre es va començar a experimentar el funcionament en grups flexibles en
algunes àrees atenent el rendiment de l’alumnat els cursos 97-98 i 98-99 a 1r i 2n
d’ESO. Es va optar per agrupacions de caràcter temporal en funció de les
característiques dels alumnes. En l’actualitat hi ha agrupacions flexibles en la major
part de matèries de 1r i 2n curs d’ESO i també a 3r d’ESO (veure apartat 4.2).
També s’han assajat els anomenats grups - projecte a segon cicle d’ESO i a primer cicle
el curs 2008-2009. Es tracta d’accions dirigides a alumnes amb diferents tipus de
problemàtiques que no han aconseguit aprenentatges bàsics satisfactoris i que
impliquen sobre tot les matèries instrumentals. Per a cada grup projecte s’ha de
definir: objectius, duració, matèries, dedicació horària, seguiment, criteris de selecció
dels alumnes, continguts, metodologia a l’aula i avaluació. Resta pendent estudiar la
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possibilitat d’introduir el curs un programa de diversificació curricular per a alumnes
de 3r i 4t d’ESO.
2.1.6.2 Matèries opcionals
Els crèdits variables fins el curs 2008-2009 o les matèries optatives i alternatives a la
Religió en l’actualitat afavoreixen l’atenció individualitzada de l’alumnat. En el nostre
centre es realitzava anualment un estudi de la variabilitat i s’ha vetllat especialment
per presentar ofertes àmplies i equilibrades que responguin a les necessitats
manifestades per part de professorat i d’alumnat (crèdits d’ampliació, de reforç,
itineraris,...).
Els canvis en l’ordenació curricular dels darrers anys suposen un menor pes de la part
variable en el currículum personal de l’alumne de 1r a 3r d’ESO i una major
importància a 4t curs. L’equip docent de 3r curs d’ESO es reuneix i elabora una
proposta d’elecció de matèries optatives de 4t curs que es remet per escrit als
alumnes i a les famílies en la qual es tenen en
compte les competències, coneixements, l’evolució i les preferències mostrades per
l’alumnat.
2.1.6.3 Doblatges (presència de més d’un professor/a a l’aula)
Entenem per doblatge l’aportació d’hores de professorat en matèries que requereixin
treball experimental, manipulatiu, oral (per exemple tecnologia, ciències naturals,
anglès, crèdits de síntesi, plàstica) i també en altres matèries quan la disponibilitat
d’hores de professorat ho permet i la tipologia de l’alumnat ho aconsella. En aquests
casos hi pot haver dos o més professors a l’aula. El curs 10-11 es doblen les hores
preceptives.
2.1.6.4 Reforç escolar (tutories d’àrea)
S’anomena així el treball personalitzat amb determinats alumnes d’alguna àrea en
concret, fora de l’horari escolar del grup-classe i amb l’acord de l’alumne i de la seva
família. El curs 2010-2011 s’ofereix reforç de matemàtiques a ESO.
2.2 Òrgans i altres aspectes d’organització implicats en l’atenció a la diversitat
L’atenció a la diversitat comporta organitzar el centre de forma que es puguin posar
en pràctica les accions decidides i assegurar-ne la coordinació. Convé, d’altra banda,
que hi hagi una certa flexibilitat per permetre experimentar i valorar noves formules.
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2.2.1 Comissió d’atenció a la diversitat
La Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) està integrada per la coordinació
pedagògica, la professora de psicologia i pedagogia, les coordinacions d’ESO, la
coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social, i els caps de departament de
Lletres i Ciències. Hi assisteix també la persona de referència de l’EAP i puntualment
altres professors que ho demanin o siguin requerits, per exemple, professorat de
l’aula d’acollida o de suport. La coordinació pedagògica del centre s’ocupa de
coordinar les reunions i actuacions de la CAD; formalment la presideix la direcció del
centre.
La Comissió d’atenció a la diversitat té la funció de formular i sancionar propostes en
aquest camp, fer el seguiment de les accions, informar diferents estaments del centre
i promoure l’avaluació de les accions portades a terme.
2.2.2 Consell pedagògic
El curs 2003-2004 es va constituir el Consell pedagògic (CP), coordinat per la
coordinació pedagògica, que canalitza i gestiona els continguts de les reunions de
nivell. En formen part les coordinacions de cicle, d’activitats i serveis, la professora de
psicologia i pedagogia i la direcció d’estudis. És hereu de l’antic Departament
d’Orientació i Tutories que va funcionar durant sis cursos en el nostre centre i es va
ocupar, entre d’altres, de proposar i de fer un seguiment de les mesures d’atenció a
la diversitat.
El Consell pedagògic incideix en l’atenció a la diversitat en tant que programa les
reunions de nivell, delibera sobre les propostes d’aquestes i trasllada reflexions i
proposicions a la Comissió d’atenció a la diversitat.
2.2.3 Nivells o equips docents
Les reunions de nivell o equip docent són un àmbit de deliberació, establiment de
pautes i coordinació per part de l’equip de professors d’un mateix grup-classe. Tenen,
per tant, un paper fonamental en l’atenció a la diversitat; fan el seguiment de
l’aprenentatge dels alumnes i formulen propostes d’assignació de grup. Les
coordinacions de cicle (1r/2n ESO, 3r/4t ESO, Batxillerat, EI, Animació) condueixen les
reunions.
Es realitzen setmanalment; el calendari trimestral fixa un torn de prioritats per
facilitar l’assistència del major nombre de professors possible i assegurar un espai
temporal setmanal per a tots els grups.
Una de les funcions dels nivells és el seguiment dels Plans individualitzats (PI) o
reculls de les línies d’atenció especials que rebrà algun alumnat i que elaboren les
tutories i el professorat.
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2.2.4 Departament d’Orientació
El Departament d'Orientació del centre, compost per la Psicopedagoga, Professora de
Pedagogia Terapèutica i professorat de Diversitat i Aula d’Acollida es reuneix
setmanalment per tractar les diferents situacions que es presenten respecte a
l'alumnat que s’atén, així com per analitzar i valorar els nous projectes o línies
d'actuació posats en marxa per atendre la diversitat del centre.
La priorització de les intervencions i la forma estratègica de portar-les a terme en
relació a l'avaluació de l'alumnat, coordinació amb serveis externs, orientació a
l'alumnat, famílies i professorat són aspectes prioritaris a tractar en les reunions
establertes. A més es tracten temàtiques més globals com : dinàmica de grups, tutoria
i projectes singulars. En el marc d'aquest espai es planifiquen les coordinacions amb
Serveis Socials (comissions socials, infermeria del projecte Salut -Escola i amb d’altres
centres que atenen a l'alumnat).
2.2.5 Departaments didàctics
Correspon als Departaments i Seminaris confeccionar i fer el seguiment de les
programacions atenent els objectius i competències de les matèries i les
característiques de l’alumnat, presentar al consell docent la proposta de matèries
opcionals, dissenyar les activitats de recuperació de matèries pendents, les proves
d’inici de curs i planificar les mesures de reforç i d’ampliació d’aprenentatges.
Així mateix, els departaments discuteixen sobre aspectes diversos de la didàctica de
les àrees que imparteixen. A més, cada professor s’encarrega de preparar material
específic per atendre a l’aula les tipologies d’alumnat que hagi de tractar.
2.2.6 Professorat de Psicologia i Pedagogia
D’algunes de les funcions de la professora de Psicologia i pedagogia s’ha parlat en els
anteriors apartats. Es poden distingir d’una banda les activitats d’atenció directa a
l’alumnat (acollida, docència, reforç directe, orientació) i les de suport al professorat
en l’acció tutorial i l’orientació.
2.2.7 Biblioteca-Mediateca (a les aules)
El centre promou l’ús de la Biblioteca per treballar les habilitats de recerca autònoma
d’informació, ja que aquest és un dels aspectes on es palesa la diversitat d’ambients
culturals, econòmics i socials de procedència de l’alumnat.
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2.2.8 Altres aspectes d’organització del centre
Cal mencionar finalment mesures de caràcter general que influeixen l’ordenació
interna dels nivells (equips docents) i departaments didàctics, com són:
-

-

-

que el professorat de matèries comunes ho sigui també de matèries opcionals,
quan sigui possible, a l’ESO
reduir el nombre de professors que intervenen en un mateix grup classe de
manera que un professor imparteixi classes de vàries matèries (exemple.
Català -socials, matemàtiques -ciències, ...)
que la persona tutora de grup entri a classes amb el seu grup diàriament, si és
possible, i tingui també el màxim nombre d’hores possible amb aquests
alumnes
reunions setmanals dels nivells amb equips estables de professors
previsió d’espais de coordinació per als tutors d’un mateix curs (si n’hi ha més
d’un).

3. Qüestions metodològiques
És funció del professorat adaptar els recursos didàctics a l’alumnat; s’entén que
tractar la diversitat comporta analitzar el model didàctic que s’utilitza i aplicar canvis
orientats a la millora de l’aprenentatge.
Sembla comprovat, d’altra banda, que la diversificació d’activitats d’aprenentatge
garanteix un clima d’aula més propici i un grau d’èxit més elevat, ja que permet millor
l’adaptació a les diferents capacitats i als interessos de diferents alumnes.
En el nostre centre s’han potenciat i s’han organitzat en el passat seminaris de
formació a l’entorn de tres línies de treball : les tutories de curs, l’avaluació formativa i
el treball cooperatiu. En l’actualitat es disposa de recursos i de formes d’organització
generats a partir d’aquests treballs que es considera que poden ser eines útils en el
tractament de la diversitat. El curso 2010-2011 s’ha donat un nou impuls a la línia del
treball cooperatiu; una part considerable de professors de l’Institut s’està formant i
introduint activitats cooperatives a l’aula.
Els últims anys s’ha procurat proporcionar al professorat formació en tecnologies de la
informació i comunicació amb la finalitat que s’hi introdueixin a l’aula també com a
recurs per a l’aprenentatge individualitzat i siguin un mitjà habitual de treball amb els
alumnes esportistes.
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3.1 Plans individualitzats (PI)
Tenen caràcter individual i els ha de preparar el nivell o equip docent sota la
coordinació de la persona tutora de curs seguint les orientacions que preveu la
normativa.
S’elaboraren programacions individualitzades orientades a l’assoliment de
competències bàsiques que poden suposar que temporalment es deixi d’impartir una
matèria o àrea.
Durant els dos darrers cursos es van estudiar els models de recollida de dades i
presentació i seqüència d’elaboració dels PI per part del departament d’orientació, el
consell pedagògic i els nivells.
3.2 Projecte Hort
Es tracta d’una adaptació de la programació de 1r i de 2n curs d’ESO que parteix d’un
centre d’interès, l’hort, i que ofereix una alternativa de treball a l’alumnat que , per
diferents motius, presenta alguna dificultat que li impedeix seguir el ritme ordinari de
les classes.
Aquest projecte persegueix que l’alumnat desenvolupi les competències bàsiques
comunicatives, metodològiques i personals a traves d’una metodologia de treball més
pràctica i manipulativa, una major diversificació i globalització dels aprenentatges, els
suport de les noves tecnologies com a eina ordinària de treball i una atenció més
individualitzada.
3.3 Projecte Còmic
Consisteix en la participació d’un grup d’alumnes de 3r curs d’ESO, en un conjunt
d’activitats amb la finalitat de motivar i d’ajudar a l’èxit escolar a alumnes amb
dificultats escolars que poden progressar més si treballen en grups flexibles reduïts.
El projecte integra l’aprenentatge de l’elaboració d’un còmic de temàtica històrica i hi
inclou una visita al Museu d’Història de la ciutat i l’ajut d’una persona especialista.

ANNEXOS
1. Establiment de grups flexibles d’alumnes

Criteris:
-

s’agruparan alumnes del mateix curs
afectaran als crèdits comuns de les àrees de: llengua catalana, llengua
castellana, matemàtiques i a totes aquelles que anualment es determini
la proposta de distribució tindrà en compte els ritmes d’aprenentatge dels
alumnes i les relacions socials en el grup -tutoria
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-

-

-

-

a 1r curs d’ESO el departament d’orientació farà una primera proposta de
distribució recollint les informacions dels centres adscrits
correspondrà al professorat de cada àrea recollir informació durant les dues
primeres setmanes de curs per facilitar elements per determinar la proposta
de distribució
correspondrà a la reunió de nivell sancionar les propostes de distribució i ferne el seguiment
els alumnes podran canviar de grup a proposta pròpia i/o del professorat de la
reunió de nivell; la comissió d’atenció a la diversitat ratificarà els canvis
proposats i podrà proposar-ne d’altres
els professors que imparteixin classe d’una mateixa matèria diferents grups
classe es coordinaran a les reunions de departament
es presentaran les programacions dels grups flexibles; s’ha de remarcar si hi ha
diferències entre elles i quines són aquestes (de continguts, de metodologia,
...)
hi ha un compromís de revisió a les Juntes d’avaluació (intermèdies i finals)
dels grups.

2. Calendari:
juny

setembre

novembre

recollida de dades dels centres de primària
d’on procedeix l’alumnat
recollida de dades dels grups d’alumnes de
promoció interna
definició dels objectius de cada àrea

psicopedagoga,
coordinació 1r-2n ESO
tutories
coordinacions de nivell
professorat d’àrea
departament
proves d’avaluació inicial 1r ESO
professorat d’àrea
departament
redacció de programacions
professorat d’àrea
distribució d’alumnes
tutories, ex- tutories (2n a
4t ESO)
psicopedagoga,
coordinació pedagògica
cap d’estudis
comissió atenció diversitat
preparació de material específic
professorat d’àrea
departament
Juntes d’Avaluació intermèdia:
professorat reunió de
valoració i reorientació d’alumnes si és el cas nivell
consell pedagògic

Codi:
Data:2/03/20
Resp: Direcció

Versió:
Pàg: 31

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
Març 2020

dessembre
març
juny

Juntes d’Avaluació trimestrals i finals:
recollida i estudi de resultats
valoració i reorientació si és el cas

juny

valoració final

tutories
coordinació nivell
CP
CAD
reunió nivell
CAD
coordinació nivell
CAD

Comissió d’atenció a la diversitat:
- es reunirà un cop al trimestre (durant l’horari de reunió de consell docent o consell
pedagògic)
3. Avaluació
Pel que es refereix a les aules d’atenció individualitzada i als agrupaments flexibles la
comissió d’atenció a la diversitat tindrà en compte les valoracions i aportacions dels
nivells, departaments, consell pedagògic i consell docent.
Es tindran en compte, com a mínim, els següents punts:
-

Preparació (temps, facilitats, dificultats, ...)
Recursos materials (idoneïtat de materials, espai, ...)
Recursos personals (suficiència, adequació)
Coordinació entre el professorat (reunions, treball conjunt, comunicació, ...)
Resposta dels alumnes (satisfacció, puntualitat, resultats acadèmics, progrés,
integració al grup, ...)
Resposta de les famílies (satisfacció, col·laboració, ...)
Àrees de treball (activitats, seqüenciació, idoneïtat, dificultats, ...)
Resultats de l’alumnat a les proves d’avaluació internes i externes

4. Funcions específiques del professorat de suport a primer i segon d’ESO:
-

docència d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge que requereixin atenció
especial en agrupaments reduïts o atenció individual.
preparació del material adient (en col·laboració amb el professorat de crèdits
comuns i la psicopedagoga).
col·laboració en les adaptacions curriculars amb el professorat de matèries
comunes.
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-

coordinació amb la professora de psicologia i pedagogia i tutors de curs
participació en la comissió d’atenció a la diversitat (quan aquesta o el
professorat ho sol·liciti) i reunions de nivell.

5. Documentació de centre
A. INFORMES I PROPOSTES
-

Acollida Famílies Projecte L’Hort
Programa Grumet, dossier informatiu
Projecte Hort
Projecte d’atenció a la diversitat
Proposta d’atenció a la diversitat
Informe atenció a la diversitat curs 2003-2004
Atenció a l’alumnat nouvingut
Memòria del Pla d’acollida a l’alumnat nouvingut
Compartir aprenentatges amb els companys
Proposta de creació d’una UAC a 2n cicle d’ESO
Atenció a la diversitat a l’ESO
Memòria del projecte d’implementació de grups flexibles i doblatges a 1r d’ESO
Projecte de tractament de la diversitat

B. PROTOCOLS
-

Pla d’acollida de l’alumnat nouvingut
Model de PII
Funcionament de l’aula d’acollida
Quadre traspàs primària
Establiment de grups flexibles: criteris, calendari, avaluació, funcions
professorat de suport
Curriculum adaptat; diagrama d’actuacions
Protocol per al seguiment d’alumnes amb N.E.E.
Protocol d’acollida d’alumnes a mig curs
Criteris a tenir en compte per a la ubicació de nous alumnes
Protocol d’incorporació d’alumnat nouvingut
Recull de dades del nou alumne
Exercicis de coneixements generals (proves, departaments)
Tutoria dels companys

C. GUIONS, AVALUACIÓ, ALTRES
-

Classificador Aula d’Acollida
Graella dades alumnat nouvingut
Línies de treball del grup-projecte (1r cicle)
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-

Proposta de guió d’entrevista del tutor amb l’alumne de GP/carta
Cronograma de funcionament del G.P.
Qüestionari d’avaluació per l’alumnat (G.P.)
Guió per valorar el Grup Projecte (professorat)
Atenció a la diversitat. Guió per Projecte 4rt ESO
Recull del grup-projecte curs 98-99
Criteris per decidir una incorporació al GP/UAC
Qüestions a l’entorn de l’oportunitat de crear una UAC
UAC 99-00. Breu valoració
Notes professorat 2001
Proposta 3r ESO 2001
Proposta reorganització 3r ESO 2000 (Equip directiu)

D. REFERENTS NORMATIUS VIGENTS/CONSIDERACIONS
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
-

-

Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria
Instruccions d’inici de curs del Departament d’Educació (curs 2008-2009).
Resolució de 30 de juny de 2008 per la qual s’aproven les instruccions per a
l’organització i el funcionament dels centres educatius públics d’educació
secundària per al curs 2008-2009
Ordres d’avaluació EDU/295 i EDU/296 de 13 juny de 2008 que determinen el
procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a
l'educació secundària obligatòria.
Consideracions al voltant del darrer informe de la Fundació Bofill : Equitat,
excel·lència i eficiència educativa a Catalunya. Una anàlisi comparada.

b.- Projecte lingüístic
Es un document aprovat pel Claustre i el Consell Escolar durant el
curs 2009-2010. Cal actualitzar-lo en una futura revisió.
0. Introducció.
1. Context sociolingüístic
1.1. Centre.
1.2. Entorn.
1.3. Alumnat de l’ESO
1.4. El professorat i l’ús de la llengua al centre.
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1.5. Les famílies i l’ús de la llengua al centre.
1.6. Conclusions.
2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d'aprenentatge.
2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència.
2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana.
2.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe.
2.1.4. Diagnosi gràfica.
2.2. La llengua castellana
2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana.
2.2.2. Diagnosi gràfica.
2.3. Altres llengües
2.3.1. Llengües estrangeres
2.3.2. Llengües complementàries procedents de la nova immigració
2.3.3. Diagnosi gràfica.
2.4. Organització i gestió
2.4.1. Organització dels usos lingüístics
2.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu
2.4.3. Alumnat nouvingut
2.4.4. Organització dels recursos humans
2.4.5. Organització de la programació curricular
2.4.6. Biblioteca escolar
2.4.7. Projecció del centre.
2.4.8. Xarxes de comunitats virtuals
2.4.9. Intercanvis i mobilitat
2.4.10. Dimensió internacional del centre educatiu
2.4.11. Diagnosi gràfica
3. Concreció operativa del projecte (Pla anual)
2.1. La llengua catalana
2.1.2. L’aprenentatge / ensenyament de la llengua catalana
2.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe
2.2. La llengua castellana
2.3. Altres llengües
2.4. Organització i gestió
4. Horari.
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0. Introducció
El Projecte Lingüístic forma part del Projecte Educatiu de Centre i defineix el paper de
la llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els aspectes
d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques.
El PLC és un document de referència per a la vida del centre, revisat per l’equip
directiu i aprovat pel Claustre i el Consell Escolar durant el curs 2009-2010. És un
document que caldrà anar revisant i actualitzant per tal que s’ajusti a la realitat
sociolingüística al llarg dels cursos escolars.
Per a la realització del document s’han tingut en compte bàsicament: el decret
142/2007, les instruccions d’inici de curs i l’aplicatiu per a l’elaboració del PLC facilitat
pel Departament d’Ensenyament.
La llengua vehicular del centre és el català, garantint que no hi ha un tractament
discriminatori entre les dues llengües oficials. El català és la llengua de comunicació,
d’aprenentatge i la que es fa servir en l’administració del centre. El centre vetllarà per
la formació dirigida al coneixement de l’entorn social i cultural immediat i, en especial,
de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes.
El centre promou la participació de tota la comunitat educativa en activitats que
fomenten l’ús de la llengua catalana i la integració a la cultura catalana.
Tanmateix el centre promou l’estudi de llengües estrangeres com l’anglès i el francès.
Durant el curs escolar 2006-07 s’inicia el Projecte “Ferran Tallada, escola europea” que
consisteix en impartir l’assignatura de Ciències Naturals i Ciències Socials en anglès des
de 1r d’ESO i que s’anirà implementant de forma gradual fins a 4 d’ESO. A batxillerat
s’imparteixen algunes unitats didàctiques d’algunes matèries en anglès.
1. Context sociolingüístic
1.1 Centre.
L’IESM FERRAN TALLADA està ubicat a la zona alta del Parc del Guinardó des del curs
1989-1990, al cim del turó de la Rovira, al bell mig de la ciutat de Barcelona i molt a
prop del Parc Güell, al barri del Carmel.
L’IESM Ferran Tallada és un centre d’educació secundària, públic, de titularitat de
l’Ajuntament de Barcelona. Acull alumnes a partir de 12 anys, d’ESO, Batxillerat i
Formació Professional. El seu projecte esportiu dóna servei a alumnes esportistes
federats, per tal que compaginin els estudis i les seves carreres esportives. L’IESM
FERRAN TALLADA té un compromís de servei amb el món de l’esport. L’objectiu és
oferir serveis a persones, institucions, clubs i associacions lligades a aquest sector des
del camp de l’educació i dins l’àmbit de la nostra oferta educativa.
Arrelat a l’entorn, és un centre obert al barri i a Europa, que manté relacions amb
centres de diversos països per realitzar projectes pedagògics comuns i intercanvis
d’alumnes.
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1.2. Entorn
El barri del Carmel, on està ubicat el centre, està configurat gairebé íntegrament per
ciutadans de parla castellana, descendents de les onades migratòries dels anys 60 i 70.
Actualment cal afegir a aquest col·lectiu la recent immigració de procedència
majoritàriament de l’Amèrica Llatina, però també de països de l’Europa de l’Est , de
l’Àsia i del Magreb. En general són grups en els quals la penetració del català és
escassa o nul·la.
El barri disposa de centre Cívic, d’un Casal Català, de l’espai Jove Boca -Nord, Fundació
Adsis (que ofereix servei de reforç escolar, assistència educativa i activitats d’oci), Pre taller Carmel (reforç escolar), Unitat d’escolarització compartida Martí Codolar. Dins
del Pla comunitari del barri hi ha l’associació Carmel amunt que té per objectiu la
millora del barri i on si apleguen totes les associacions que té el barri.
(carmelamunt.org).
Cal remarcar l'impuls cultural que ha comportat la recent incorporació de la biblioteca
“Juan Marsé" al barri.
1.3. Alumnat de l’ESO
L’alumnat arribat a l’Institut de fora de Catalunya suposa un alt percentatge de
l’alumnat de l’ESO del centre i la resta, majoritàriament, prové d’un entorn
castellanoparlant. L’alumnat utilitza principalment el castellà com a eina de
comunicació entre ells i amb els adults, limitant l’ús del català a les activitats d’aula.
Una bona part de l’alumnat assoleix al final de l'ESO el nivell de competències bàsiques
que proposa la LOE.
Normalment es constata que al nostre IES un 89 % de l’alumnat és castellanoparlant
en el seu entorn familiar. Les famílies catalanoparlants són un 11% i bàsicament són
bilingües català -castellà. El castellà, tant al barri com a les famílies, està molt estès, i
per tant l’ús de la llengua catalana és minoritari i queda relegat a alguns entorns
familiars convivint amb el castellà. Aproximadament d’aquest 89%, el 29% de
l’alumnat correspon a famílies nouvingudes.
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DIVERSITAT LINGÜÍSTICA DE L'ALUMNAT NOUVINGUT A L’AULA D’ACOLLIDA
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CURS 06/07 maig 07
EUROPA DE
L'EST; 18%

ESPANYA; 0%

XINA; 0%
PAQUISTÀ; 0%

MARROC; 0%
SUDAMÈRICA;
82%

CURS 07/08 abril 08
EUROPA DE
L'EST; 17%

ESPANYA; 8%

XINA; 0%
PAQUISTÀ; 0%

MARROC; 4%
SUDAMÈRICA;
71%
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Com es pot observar les famílies sud-americanes són força nombroses a l’IES. Aquestes
famílies tenen com a llengua d’ús el castellà.
Així doncs, la llengua castellana té un pes específic molt gran.
La matrícula viva fa difícil mantenir la matrícula estable durant tot el curs. La majoria
són nouvinguts provinents de Sud-Amèrica. L’aula d’acollida ja preveu aquestes noves
incorporacions.
Pel que fa a l’ús de la llengua que fa l’alumnat dins del centre s’ observa:
•
•
•
•
•
•

Alumnat -professorat a l’aula:
Alumnat -professorat fora de l’aula:
Alumnat -alumnat a les aules:
Alumnat -alumnat fora de les aules:
Alumnat- altre personal del centre:
Alumnat -AMPA:

català i castellà.
català -castellà.
castellà.
castellà
català i castellà
castellà.

1.4. El professorat i l’ús de la llengua al centre
El professorat fa servir el català com a llengua habitual en les seves interaccions amb
l’alumnat i amb la resta dels companys del centre.
Pel que fa a la llengua de relació entre el professorat i l’alumnat del centre:
•
•
•
•
•
•

Professorat – alumnes aula
Professorat – alumnes fora aula
Professorat – davant d’alumnes
Professorat – pares
Professorat – personal no docent
Professorat – Professorat

català
català i castellà
català
català i castellà
català i castellà
català i castellà

1.5. Les famílies i l’ús de la llengua al centre.
A les reunions de pares i a les reunions del Consell Escolar sempre s’utilitza el català
sempre i quan els pares no demanin que es faci la reunió en castellà. Les entrevistes
de les famílies amb els tutors/es s’empra ambdues llengües.
Pel que fa a la llengua d’atenció a les famílies nouvingudes de parla no romànica, l’IES
facilita el servei de traducció. Quant a les famílies de parla romànica s’utilitza el
castellà per tal de facilitar la comunicació.
A l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes la llengua que fan servir és majoritàriament
el castellà, ja que la majoria de membres són castellanoparlants.
La llengua d’ús amb el personal no docent és el català i el castellà amb el conserge.
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1.6. Conclusions
El nostre institut mostra una realitat plurilingüe amb un entorn sociocultural
desfavorable per a l’ús de la llengua catalana a l’ESO.
Part de l’alumnat sud-americà és bastant reticent a l’hora d’implementar el català com
a llengua de relació.
Cal destacar el paper dominant del castellà en gairebé tots els àmbits no curriculars.
Malgrat tot el centre és el marc de referència clar per a l’aprenentatge del català, ja
que és l’únic àmbit de contacte amb la segona llengua per a la gran majoria d’alumnes.

c.- Projecte esportiu per batxillerat
Es un document aprovat pel Claustre i el Consell Escolar durant el
curs 2001 . Cal actualitzar-lo en una futura revisió.
ÍNDEX
PRESENTACIÓ
1. INTRODUCCIÓ
1.1 Breu descripció de la matèria i eixos bàsics de l’educació física en la etapa
de batxillerat
1.2 Modalitat específica per a esportistes
2. OBJECTIUS GENERALS
2.1 La relació d’aquesta modalitat amb els objectius generals de batxillerat
2.2 Respecte als objectius generals d’aquesta modalitat i que tenen un lligam
directe amb els objectius de la matèria d’educació física
3. COMPETÈNCIES DE LA MODALITAT
3.1 Contribució de la matèria de modalitat a les competències generals de
batxillerat
3.2 Competències específiques de la matèria de modalitat
4. CONTINGUTS DE LA MODALITAT
4.1 Concreció dels continguts
5. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES
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6. CRITERIS D´AVALUACIÓ DE LA MODALITAT
7. CONCLUSIONS
PRESENTACIÓ
La modalitat “Preparació Física i Tecnificació Esportiva “ és un projecte de
matèria optativa per a l’etapa post obligatòria a l’Ins Ferran Tallada com a centre
d’ensenyament de l’Ajuntament de Barcelona que forma part del Consorci d’Educació
de Barcelona. La matèria optativa té una assignació de 4 hores setmanals i s’imparteix
al llarg de dos cursos.
Aquesta matèria de modalitat, intenta coordinar l’aspecte competitiu el qual
està implicat l’alumnat d’aquest batxillerat amb els conceptes en l’àmbit de la
motricitat global i l’aplicació específica esportiva. El lligam de l’Ins Ferran Tallada amb
els agents externs que completen aquest projecte està esquematitzada en el següent
gràfic:
BATXILLERAT EN LA MODALITAT
ESPECÍFICA PER A ESPORTISTES
“ PREPARACIÓ FÍSICA I
TECNIFICACIÓ ESPORTIVA “ A L´INS
FERRAN TALLADA

ENTRENDOR/A
DEL CLUB
COORDINADORA
D´ESPORTISTES
DE L´INS
FERRAN
TALLADA AMB EL
CLUB ESPORTIU

ALUMNES
VINCULATS AL
MÓN DE
L´ESPORT

PREPARADOR/A
FÍSIC
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Tot observant les dificultats que diferents nois i noies esportistes tenien per
compaginar els estudis i la seva carrera esportiva ,neix en el nostre centre un projecte
de modificació curricular i d’adaptació horària per a aquests alumnes.
El Centre sempre ha estat disposat a modificar horaris de grups d’alumnes
seguint les necessitats dels esportistes i dels seus clubs. Aquesta iniciativa és única en
el panorama actual dels serveis educatius a Catalunya.
Actualment donem servei a 40 esportistes i 24 clubs, dels quals 10 alumnes
imparteixen aquesta modalitat .Tots aquests esportistes estan cursant els seus estudis
d’ESO i Batxillerat en el nostre institut.
Els objectius principals d’aquesta oferta educativa per a esportistes sempre ha
estat la de millorar el rendiment acadèmic i esportiu , disposar de més temps lliure per
estudiar i gaudir d’un horari especial per poder entrenar.
L’oferta de selecció d’esportistes que puguin cursar aquesta matèria de
modalitat sempre segueix un mateix protocol:
-Visita de la família al centre per fer un primer contacte amb la coordinadora
d’esportistes de l’Ins Ferran Tallada.
-Omplir un full de sol·licitud com esportista ( veure annex- 1 )
-Fer un llistat d’esportistes amb la disciplina esportiva i el club on entrenen
(veure annex- 2 ).
-Fer unes graelles on concretarem el club de l’esportista i el telèfon de
l´entrenador/a ( veure annex- 3).
-Presentar un treball teòric a cada esportista a l’inici de cada trimestre.
1.INTRODUCCIÓ
1.1Breu descripció de la matèria i eixos bàsics de l’educació física en l’etapa
de batxillerat
L’educació Física en aquesta etapa de batxillerat ha d’abordar les capacitats,
coneixements i experiències prèvies que té l’alumnat, i que constitueix un punt de
partida obligat per a la planificació de qualsevol procés d’ensenyament-aprenentatge.
Els alumnes que accedeixen a Batxillerat tenen un bagatge motor adquirit en
base al seu propi desenvolupament psicobiològic natural i a les experiències i
capacitats apreses i adquirides en l’etapa educativa anterior.
Partint d’aquestes experiències prèvies, la línia d’actuació de l’Educació Física a
Batxillerat ha d’estar en continuïtat amb les capacitats desenvolupades en aquesta
etapa anterior de Secundària Obligatòria, i per tant, ha de contribuir a aprofundir en el
coneixement i desenvolupament de la conducta motriu dels alumnes, i ha de buscar el
perfeccionament del conjunt de les capacitats i habilitats motrius ( esportives,
expressives,..)
Aquesta actuació de l’Educació Física durant el Batxillerat s’establirà al voltant
dels següents eixos bàsics:
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. Millora de la salut
. Gaudir del temps d’oci
. Consecució de l’autonomia plena de l’alumnat
. Preparació per el món laboral o per estudis posteriors
1.INTRODUCCIÓ
1.1Breu descripció de la matèria i eixos bàsics de l’educació física en l’etapa
de batxillerat
L’Educació Física en aquesta etapa de batxillerat ha d’abordar les capacitats,
coneixements i experiències prèvies que té l’alumnat, i que constitueix un punt de
partida obligat per a la planificació de qualsevol procés d’ensenyament -aprenentatge.
Els alumnes que accedeixen a Batxillerat tenen un bagatge motor adquirit en
base al seu propi desenvolupament psicobiològic natural i a les experiències i
capacitats apreses i adquirides en l’etapa educativa anterior.
Partint d’aquestes experiències prèvies, la línia d’actuació de l’Educació Física a
Batxillerat ha d’estar en continuïtat amb les capacitats desenvolupades en aquesta
etapa anterior de Secundària Obligatòria, i per tant, ha de contribuir a aprofundir en el
coneixement i desenvolupament de la conducta motriu dels alumnes, i ha de buscar el
perfeccionament del conjunt de les capacitats i habilitats motrius ( esportives,
expressives,..)
Aquesta actuació de l’Educació Física durant el Batxillerat s’establirà al voltant
dels següents eixos bàsics:
. Millora de la salut
. Gaudir del temps d’oci
. Consecució de l’autonomia plena de l’alumnat
. Preparació per el món laboral o per estudis posteriors.
2.OBJECTIUS GENERALS
Els objectius generals plantejats per a aquesta modalitat, estan d’acord amb els
objectius generals de l’Etapa de Batxillerat, i per tant, contribueix a que l’alumnat
assoleixi una maduresa intel·lectual i humana, ampliï els seus coneixements i habilitats
esportives, alhora que també els capaciti per preparar els seus estudis posteriors,
especialment aquells que tenen una implicació amb el món físic- esportiu en tota la
seva vessant ( gestió, oci i temps de lleure, àmbit higiènic de l’activitat física, àmbit
esportiu, àmbit educatiu, etc,..).
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2.1 La relació d’aquesta modalitat amb els objectius generals de batxillerat és
la següent:
Consolidar una maduresa personal , social i moral que els permeti actuar de
manera responsable i autònoma
Els coneixements sobre l’avaluació i la planificació de l’exercici físic, els seus
efectes sobre l’organisme humà i els procediments de desenvolupament de la condició
física contribueixen, juntament al desenvolupament d’actituds favorables a l’exercici
físic, a assolir la maduresa, la responsabilitat i l’autonomia.
Participar de manera solidària en el desenvolupament de l’entorn social de
l’alumnat
Això contribuirà que quan l’alumnat prengui consciència de la influència dels
hàbits socials positius i negatius per a la salut individual i generant rebuig cap als hàbits
i estils de vida perjudicials.
Utilitzar l’Educació Física i l’Esport per a afavorir el desenvolupament personal
El conjunt de continguts plantejats en aquesta modalitat sobre avaluació,
planificació i procediments de desenvolupament de les capacitats físiques, els efectes
de l’exercici físic sobre l’organisme, etc. Contribueixen a assolir aquest objectiu.
2.2 Respecte als objectius generals d’aquesta modalitat i que tenen un lligam directe
amb els objectius de la matèria d’Educació Física, ens trobem que:
L’alumnat esportista en acabar aquesta etapa de batxillerat haurà de ser capaç de:
1. Conèixer el paper de les activitats físiques i esportives al llarg de la història i en
el context social actual.
2. Conèixer i valorar la importància de l’Educació Física per al manteniment de la
salut i benestar propi i social.
3. Conèixer i valorar la importància de l’Educació Física en el desenvolupament
evolutiu de la persona.
4. Conèixer i acceptar el propi nivell d’execució motriu.
5. Organitzar i adequar l’activitat física a les pròpies possibilitats
6. Haver millorat les capacitats orgàniques i neuromusculars respecte al propi
nivell inicial.
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7. Comprendre les bases fisiològiques fonamentals en les quals es basa el treball
d’acondicionament físic i saber aplicar-les en diferents períodes de la vida
adulta.
8. Practicar adequadament activitats físiques i esportives de diferent caràcter i en
diferents medis.
9. Conèixer un conjunt d’activitats físiques i esportives de diversa naturalesa que
possibilitin la seva planificació futura segons els propis interessos.
10. Valorar, conèixer i utilitzar les possibilitats que les tecnologies de la informació i
la comunicació i els mitjans audiovisuals que s’ofereixen en l’àmbit de l’activitat
física i esportiva.
Especificant dins aquests objectius generals els accents educatius prioritaris
per aquesta modalitat de “ Preparació Física i Tecnificació Esportiva”, podem fer
èmfasi redactant-los com segueix:
-Conèixer els mecanismes fisiològics d’adaptació a la pràctica sistemàtica de
les activitats físiques, valorant aquestes com un element que afavoreix el
desenvolupament personal i millora de la qualitat de vida i salut.
La incidència en els aparells cardiorespiratoris i locomotor, produïts per
l’exercici físic i la influència de l’activitat física adequada en la disminució dels factors
de risc d’algunes malalties, contribueix a assolir aquest objectiu.
-Incrementar les possibilitats de rendiment mitjançant el desenvolupament de
les capacitats físiques i el perfeccionament de les habilitats, com a expressió de la
millora de la salut i de la eficàcia motriu, adoptant una actitud de responsabilitat en
l’autoexigència i l’autonomia durant el procés del propi desenvolupament motriu.
Les sessions de treball sobre els diferents sistemes de desenvolupament de les
capacitats físiques, així com l’execució del pla personal de la millora de la condició
física són continguts que van adreçats
a assolir aquest objectiu.
-participar amb independència del nivell d’habilitat motriu assolit, en activitats
físiques i esportives, cooperant en tasques d´equip i respectant i valorant els aspectes
de relació que tenen aquestes activitats.
Aquest objectiu s´assoleix, en el conjunt de les activitats realitzades en les
sessions dedicades als diferents mètodes d´entrenament de les capacitats físiques.
-Adoptar una actitud crítica davant les pràctiques que tenen efectes negatius
per a la salut individual i col·lectiva , respectant el medi ambient i realitzant
aportacions personals que afavoreixin la seva conservació i millora.
Els coneixements impartits sobre els hàbits socials i els seus efectes en
l’activitat física i la salut permeten assolir aquest objectiu.
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3.COMPETÈNCIES DE LA MODALITAT
3.1 Contribució de la matèria de modalitat a les competències generals del
Batxillerat
El desenvolupament de la present modalitat, té com a referència la línia
habitual d’estructuració per competències realitzada en un document curricular, i
segons la proposta del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, on
la matèria d’educació física contribueix al desenvolupament de les competències
generals del batxillerat, especialment en la competència comunicativa, la competència
personal i interpersonal i la competència en el coneixement i interacció amb el món.
En relació amb la competència comunicativa , l’educació física hi contribueix
per tot el que fa referència a l’ús de les possibilitats d’expressió i comunicació
d’emocions i sentiments mitjançant el gest, les postures i el moviment.
La competència personal adquireix una gran importància en l’àmbit d’educació
física pel que fa a l’autonomia d’alumnat envers la seva persona i adquisició d’hàbits
saludables. També hi ha un treball d’autoexigència per aconseguir superar-se i, una
feina i organització per saber treballar en equip ( activitats físiques col·lectives, esports
d’equip).
Pel que fa a la competència de coneixement i interacció amb el món, des de la
matèria d’educació física es desenvolupa principalment amb l’observació de l’activitat
física i esport com una pràctica social i cultural característica de la nostra societat.
3.2 Competències específiques de la matèria de modalitat
Les competències que l’alumnat esportista ha d’adquirir en el marc d’aquesta
modalitat de batxillerat es poden sintetitzar en tres: la
competència en el domini corporal i postural; la competència en l’adquisició d’un estil
de vida saludable i la competència en l’ocupació activa del temps lliure.
En la competència del domini corporal i postural és on es treballa amb
l’esportista tots aquells aspectes físics, tècnics, tàctics, reglamentaris i psicològics
atenent a l’especialitat esportiva que practica l’alumnat. En aquí, està planificat tot el
treball de tota la temporada, d’acord amb el calendari específic i d’acord també amb
els criteris concrets que els preparadors físics i entrenadors han dissenyat pel grups
d’alumnat esportistes del centre.
En la competència en l’adquisició d’un estil de vida saludable s’incideix en la
importància que té l’activitat física en la vida diària d’una persona, i que va des del
coneixement dels hàbits tòxics i saludables, coneixements de nutrició i consolidació
d’hàbits higiènics que ha de tenir l’esportista.
En la competència en l’ocupació activa del temps lliure, aquí s’intenta que
l’alumnat esportista tingui present l’aprofitament, l’organització i la gestió de la seva
activitat física com un recurs d’ocupació del seu temps lliure.
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4.CONTINGUTS DE LA MODALITAT
L’estructura de continguts d’aquesta modalitat de batxillerat les desenvolupem
en tres bolcs comuns: l’activitat física i la salut, l’activitat física i esport i l’activitat física
i recreativa i l’expressió corporal.
4.1 Concreció dels continguts
L´ACTIVITAT FÍSICA I
SALUT
Anàlisi i reflexió sobre
el concepte de salut.
Experimentació,
caracterització i
valoració del beneficis
de l’activitat física.
Descripció, valoració i
experimentació dels
elements que
contribueixen a
l’autocontrol personal
Utilització de l’activitat
física per assolir els
propis interessos
personals
Planificació i execució
del treball de les
qualitats físiques.
L´ACTIVITAT FÍSICA I
ESPORT
Desenvolupament de
les capacitats físiques
bàsiques.

TREBALL AL CLUB ESPORTIU I/O AL CENTRE
L’activitat física en el desenvolupament evolutiu.
La repercussió psicofisiològica de l’exercici físic
L’activitat física i factor determinants de la bona salut
(nutrició ,descans , hàbits higiènics ).
L’aplicació de tècniques de relaxació per la vida diària com a
mitjà de coneixement personal del cos.
Valoració de l’activitat física en la salut, tot entenent
aquesta com a quelcom més que la simple absència de la
malaltia.
Bases de la condició física (característiques de les càrregues
d’entrenament i la seva aplicació)
Aprofundiment en els factors físics bàsics ( resistència,
força, velocitat, flexibilitat)
Definició, tipus i mètodes d’entrenament.

TREBALL AL CLUB ESPORTIU I/O AL CENTRE
Treball global de condicionament físic general durant el
període de transició.

Execució dels principals mètodes d’entrenament:
Coneixement i
-Resistència : cursa continua, mètode natural, Fartleck,
aplicació dels principis i Interval Training
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mètodes de
l’entrenament.
Identificació i
exercitació de les
qualitats físiques.

Realització de les
activitats específiques
de la modalitat
esportiva.
Identificació i
exercitació dels
principis tècnics tàctics de diferents
activitats esportives

-Força: repeticions ( exercicis individuals amb el propi cos),
exercicis amb materials ( màquines, bancs, pilotes
medicinals, etc,..)
-Velocitat: mètode de repeticions
-Flexibilitat: Dinàmic, estàtic, stretching
Treball de les capacitats físiques específiques de la
modalitat esportiva, atenent als diferents moments
competitius.
Treball de volums, freqüències i intensitats a diferents
esports.
Condicionament físic genèric mitjançant l’execució de
circuits amb exercicis localitzats ( abdominals, lumbars,
glutis, etc,..).
Treball específic a l’etapa pre -competitiva i amb un accent
especial, executant moviments específics de les proves amb
l’ús de tensors elàstics.
Treball aeròbic ( sèries llargues) i treball anaeròbic
( sèries curtes).
Treball de la tècnica i tàctica esportiva segons la modalitat
esportiva realitzada per a l’alumnat.
( desplaçaments, conduccions, llançaments, colpeix, etc,..)
Utilització i experimentació de les TIC i diferents tecnologies
per millorar l’activitat esportiva.

L´ACTIVITAT FÍSICA
RECREATIVA I
L´EXPRESSIÓ
CORPORAL
Anàlisi i reflexió sobre
el concepte de lleure.

TREBALL AL CLUB ESPORTIU I/O AL CENTRE

Els esportistes realitzen un esport perquè reconeixen que és
un mitjà important d’aprenentatge i superació personal.

Exercitació de diferents Disposició per interessar-se a descobrir activitats físiques
i variades activitats
que comporten una satisfacció personal dins del món
recreatives i valoració
competitiu.
de les habilitats

Codi:
Data:2/03/20
Resp: Direcció

Versió:
Pàg: 48

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
Març 2020

personals i socials que
es posen en joc.
Creació,
experimentació i
organització
d’activitats individuals i
en grup que
afavoreixin la
comunicació i
expressió.
Experimentació,
comprensió i pràctica
de diferents esports,
modificats segons els
objectius que es
vulguin aconseguir

Acceptació de la diversitat motriu dins d’un grup.
Disposició per oferir i acceptar ajuda d’un company ,
professor i/o entrenador/a.
Constatació de la dependència i el valor de l’ajuda mútua
enfront de problemes motors comuns.
Respecte de les normes als entrenaments i durant les
competicions esportives.
Valoració de les actituds individuals que afavoreixin les
activitats físiques i esportives del grup.
Disposició per proposar, en un moment donat, una activitat
o norma que millori la dinàmica de grup.

5.ESTRATÈGIES MEDOLÒGIQUES
L’esportista té una modificació curricular en aquesta modalitat de
“ Preparació Física i Tecnificació Esportiva”, es a dir, les 4h/ setmana que li correspon
fer d’aquesta matèria, la realitzen fora del centre en el seu club esportiu. Allà és on
treballen gran part dels continguts escrits anteriorment.
La professora d’educació física el que fa és, fer un de seguiment de l’esportista
en el seu club ( es fa una visita un cop al trimestre), observant una sessió
d’entrenament de l’alumne i, posteriorment a aquesta visita, s’omple una fitxa escrita
amb l ´entrenador/a on es valora com està a nivell físic, a nivell tècnic, assistències als
entrenaments, actituds en les competicions i si té alguna lesió actualment.
En aquesta visita, també es fa una planificació anual, si es pot, de les
competicions esportives d’aquest alumne per facilitar les tasques dels professors/es de
les altres matèries de batxillerat i, que s’ho puguin organitzar amb ells/es.
La professora d’educació física proposa, per aquests alumnes esportistes, la
realització d’un treball cada trimestre on es toquen temes de diferents àmbits de
l’esport i , de com els viu l’esportista en primera persona ( veure annex- 4,5,6,7 i 8 ).
L’estil d’Ensenyament que normalment treballen els entrenadors/es és
l’assignació de tasques: emprant diferents circuits i, definint les tasques amb precisió:
pel que fa referència als criteris d’èxit de les tasques, l’objectiu a aconseguir, la
modalitat d’acció i la disposició de material per les mateixes. Aquest estil així com el
comandament directe, és sobretot present en tasques del bloc de capacitats
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condicionals com també en el bloc d’aplicació específica esportiva que treballen
aquests esportistes.
L’atenció a la diversitat també és una aspecte important a treballar en aquesta
modalitat. Es té en compte el bagatge motriu en l’àmbit de la condició física i, l’àmbit
tècnic -esportiu. L’objectiu és sempre individualitzar el màxim possible el disseny de les
tasques motrius en funció del nivell d’aprenentatge i rendiment de l’alumnat
esportista. Això és més factible tenint en compte el nivell maduratiu en que es troben
el jovent d’aquesta etapa de batxillerat, atenent al caràcter tècnic i físic dels alumnes
d’aquesta modalitat.
Són els entrenadors/es responsables de la relació de l’estratègia
d’ensenyament segons la pràctica esportiva. Aquesta s’adequa als trets característics
d’entrenament d’esportistes, que cerquen un rendiment esportiu competitiu.
Principalment parlen d’estratègies analítiques, quan es dissenyen exercicis tècnics
repetitius, per tal de perfeccionar i/o corregir determinats aspectes per incrementar
l’eficàcia del gest.
6.CRITERIS D´AVALUACIÓ DE LA MODALITAT
És imprescindible tenir previstos quins aspectes seran motiu d’avaluació per
donar-los a conèixer a l’alumnat a inici de curs.
Pel que fa a la feina que els alumnes faran al centre se’ls hi ofereix un treball
per fer cada trimestre que li servirà d’ajuda a integrar i ampliar la seva pràctica
esportiva competitiva.
La part que els alumnes fan a fora del centre en el seu club esportiu, és
avaluada pel seu entrenador/a amb un full de seguiment de l’esportista que fa i
coordina
el professor/a d’educació física a través d’un informe escrit.
L´entrenador/a i el professor/a d’educació física valoren els aspectes que
conformen l’educació global de l’alumnat. Aquests aspectes passen per la valoració de
l’assistència i puntualitat als entrenaments, l’actitud en les diferents sessions
d’entrenament i, també la motivació durant la competició.
Els conjunt d’aspectes avaluats es porten a terme realitzant proves prou
significatives dels nivells físic- motrius i de conceptuals de cada alumne/a, per poderlos comparar i verificar amb els resultats del final de l’etapa, a fi i efecte d’arribar a
l’avaluació més individualitzada possible.
Aquests criteris d’avaluació es faran respecte al criteri i no respecte a la norma,
per tant, tenint em compte els progressos individuals i fugint d’estereotips i barems
llunyans d’un principi bàsic de l’atenció a la individualitat. Tot i això, partint del fet que
l’alumnat esportista hi participa de la vessant competitiva que l’esport implica, però el
context educatiu i
formador de l’Ins Ferran Tallada no por oblidar el caire integrador del món de l’esport
amb el món acadèmic.
La concreció dels instruments d’avaluació es fa utilitzant diferents opcions que
tenen en la part operativa ( procés d’avaluació de les sessions) i la informació que
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s’obté per atorgar al final una qualificació significativa del procés d’ensenyamentaprenentatge a cada alumne/a.
Els principals instruments d’avaluació són:
- Llistes de control
-

Proves de condició física

-

Lliurament del treball per part de l’alumnat

-

Registres competitius

-

Registres anecdòtics

En definitiva, el criteri avaluador està ubicat dins d’una perspectiva
constructivista sempre i, també en aquesta etapa final del batxillerat, es tindrà en
compte l’aspecte qualitatiu de les conductes motrius, equiparant-les a l’aspecte
quantitatiu i de rendiment de l’esport competitiu.
7.CONCLUSIONS
L’Institut d’educació secundària municipal Ferran Tallada és un centre públic
ubicat al Districte d’Horta-Guinardó que, des del curs 2001-2002, disposa de
l’autorització del Departament d’Ensenyament per impartir l’educació secundària
obligatòria i el batxillerat, amb un currículum i un horari adaptat a les necessitats dels
joves esportistes.
Gràcies aquest projecte innovador, hem crescut amb el nombre de disciplines
esportives amb què treballem a fi de donar servei a un nombre més gran d’alumnat.
Actualment l´INS Ferran Tallada forma part del Consorci d’Educació de
Barcelona i, és per nosaltres tot un orgull i satisfacció ser un centre preferent per
esportistes, on fem compatible l’estudi acadèmic amb la carrera esportiva.

d.- Projecte didàctic de l’ESO: Descripció dels aspectes del projecte que
suposen canvis en l’organització horària establerta amb caràcter general.

Es un document aprovat pel Claustre i el Consell Escolar durant el
curs 2010-2011. Cal actualitzar-lo en una futura revisió.
Idees generals
El projecte es sustenta en l’ampliació d’hores d'activitat física per a tot l’alumnat de
l’ESO. La planificació presentada es fa pensant en una doble línia d’ESO, i contempla la
possibilitat de donar servei a les famílies que preferissin el currículum més habitual.
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L’objectiu és la millora dels resultats del nostre alumnat. Per aconseguir-ho, introduïm
canvis metodològics, modificacions en l’estructura del currículum, i una nova política
d’incentius. En paral·lel, volem aconseguir una millora en la convivència a l’Institut
gràcies a les polítiques adoptades.
Setmanalment, l’alumnat cursa, com a màxim, de 1r a 4t d’ESO, 7-6-6-6 hores que
impliquen activitat física .
Això significaria:
1. que les optatives i les alternatives a la religió (en el cas d’alumnat que no cursi
hores d’aquesta àrea) s'orienten a la consecució del projecte,
2. que algunes hores de les àrees de socials, anglès, naturals, tecnologia i música
es dediquen a algunes activitats directament relacionades amb el projecte.
El quadre horari en estudi en l’actualitat és el següent:
1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

Català

3

3

3

3

Castellà

3

3

3

3

Socials (GiH)

3

3

3

3

Anglès

3

3

2

3

Matemàtiques

3

3

3

3

Naturals (FQ
iBH)

3

3

2+2

Ed. Física

2

2

2

1

Ed.Eticocívica
Tutoria

1

1

1

Tecnologia

2

2

2

2

2

Música
Plàstica

2

2

1

1

Ed. Ciutadania

1

Optatives

6a9
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P.Recerca

1

Esport i opt.

5

4

4

1a4

TOTAL
SETMANAL

30

30

30

30

Pateixen una disminució horària, al respecte de la distribució estàndard, les
assignatures d’anglès (1 hora/setmana a 3r d’ESO) i de Visual i Plàstica (1hora/setmana
a 2n d’ESO). En qualsevol cas, dins els marges expressats al Decret 143/2007, de 26 de
juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària
obligatòria: La llengua anglesa queda en 280 hores entre 1r i 3r d’ESO; la Visual i
Plàstica, en 105 hores.
La matèria d’Educació Física tracta els elements de condició física general.
1ESO
BLOC1 (1 h.)

2ESO

3ESO

Natació

Hores bloc
35

BLOC 2:
Handbol
Esports d’equip Vòlei
(2 h.)

Handbol
Vòlei

Handbol
Vòlei

210

BLOC 3:
Esport
individual (2h)
(2 ofertes)

Patinatge
Esgrima
Tennis taula
Bàdminton

Patinatge
Esgrima
Tennis taula
Bàdminton

Patinatge
Esgrima
Tennis taula
Bàdminton

210

Educació Física Segons
programació
(2h)

Segons
programació

Segons
programació

210

La intenció és especialitzar-nos en esports on considerem que això és possible,
comptant amb acords externs.
Els esports que apareixen són indicatius. Possibilitats d’acords amb entitats o
federacions, les infraestructures, el professorat... poden modificar la previsió. Escacs,
futbol i vela seran altres possibilitats a estudiar.
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Els blocs 2 i 3 van acompanyats d'una franja no esportiva, que s'ofereix a famílies que
així ho explicitin, centrant l'oferta en els àmbits de matemàtiques i llengües.
Currículum de 4t D’ESO
En el cas de 4rt d’ESO (veure taula 1), no canvien les estructures horàries de les
diferents assignatures. El que proposem a les famílies és una optativa de caire
esportiu a afegir al bloc d’assignatures optatives.
Les hores del matí es programen, sempre que sigui possible aquelles matèries més
instrumentals, que requereixen atenció intel·lectual, reservant per a hores de final del
matí i per a la tarda, aquelles més esportives.
Mesures d'acompanyament
Per tal que l’alumnat pugui assolir les competències i els continguts de cada una de les
àrees, es plantegen una sèrie de mesures compensatòries, entre les quals:
1. Algunes de les matèries de l’àrea d’esports s'impartirà en llengua anglesa,
integrada en el projecte PELE del centre. Igualment, i seguint amb la pràctica
actual, alguns trimestres de les matèries de naturals i socials són en anglès
2. Les diferents assignatures del currículum d'ESO integren dins seu elements
motivadors que treballin aspectes lligats als esports, els seus equipaments, la
seva història... Els Departaments han de proposar abans de juliol de 2011 quins
són aquests elements i com s'integren en les programacions
3. Es posa especial atenció, a la música i expressió corporal en les assignatures de
l’àrea d’educació física.
Tots aquests canvis impliquen l’adaptació del Projecte Educatiu del Centre al present
Projecte Didàctic.
Planificació proposada per cursos
En conseqüència, el quadre horari del bloc especial queda de la següent forma
(comptant per 60 alumnes per curs, cada bloc en horari simultani):
1trim
BLOC1 (2 h.)

2trim

3trim

Natació (1 h)

Observacions
Tot l’alumnat
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BLOC 2: Esport Handbol
d’equip (2 h.)

Assignatura
anual a escollir

Vòlei
Llengües i
matemàtiques

Assignatures
trimestrals

BLOC 3: Esport Esgrima
individual (2h)

Assignatura
anual a escollir

Tennis taula o
Bàdminton
Matemàtiques i
llengües
Educació Física Segons
programació
(2h)

1trim

Assignatures
trimestrals
Segons
programació

Segons
programació

Amb condició
física i expressió
corporal

2trim

3trim

Observacions

BLOC 2:
Handbol
Esports d’equip
(2 h.)

Assignatura
anual

Vòlei
Teatre, llengües,
revista,
matemàtiques

Assignatures
trimestral

BLOC 3: Esport
individual (2h)

Assignatures
anuals
Esgrima
Tennis taula o
Bàdminton
Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques
reforç o Segona reforç o segona ampliació o
llengua
llengua
segona llengua
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Educació Física Segons
programació
(2h)

Segons
programació

Segons
programació

Incorpora
condició física i
expressió
corporal

*Les especialitats esportives concretes poden patir modificacions, segons les possibles
col·laboracions amb federacions, clubs o entitats.
La implementació d’aquest projecte serà progressiu en el temps, és a dir, el curs 201112 iniciem activitats a 1r d’ESO, el 2012-13 a 1r i 2n d’ESO, el 2013-14 de 1r a 3r d’ESO,
i el 2014-15 a tota l’ESO.
Currículum esportistes federats
Pels esportistes federats segueix en funcionament la organització actual, tot seguint la
resolució 1297/06 de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.
En conseqüència, cursen als seus respectius clubs, amb seguiment del centre, les
assignatures d’educació física, i dos blocs d’esports.
Metodologia
El Claustre de professorat ha de treballar per coordinar-se en una metodologia
comuna per a totes les assignatures, tenint en compte la història del propi centre, amb
elements de treball cooperatiu.
Igualment, inclou de forma coherent les diverses accions que ja té en marxa, o que vol
tenir, com el Pla Experimental de Llengües Estrangeres, i el Pla Lector de Centre,
d’igual forma, caldrà especificar la nova organització de l’Aula d’Acollida del Centre.
Els diversos cursos podran incorporar el treball per Projectes . Això significarà treballar
de forma coordinada des de les diferents àrees, especialment a 1r i 2n d’ESO, valorar la
utilització de llibres de text, la inclusió de noves tecnologies a l'aula.
Els diferents departaments didàctics valoraran els continguts de les programacions,
que inclouran les metodologies i els sistemes d’avaluació.
CURS 19-20

1r ESO

2n ESO
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OPTATIVES
2h (rotació
quadrimestral)

-ESGRIMA
-HANDBOL
*TEC I ESPORT 1
(anual)
(bloc horari
tarda)

FRANJA 1 3 h.
EVP
BIOLOGIA
C. APLICADES

OPTATIVES
2h (anual)

ACTIV.
ESPORTIVES A
LA MATÈRIA
D’E.F.

FRANJA 2 3 h.
MÚSICA
FÍSICA i Q
INFORMÀTICA

- VOLEI
- HANDBOL
- BALL
ESPORTIU
*TÈC I ESPORT

OPTATIVES
2h (trimestral)

NATACIÓ
CNC

GIMN.
ARTÍSTICA
GRÀCIA
ACROSPORT
GRÀCIA

-C.CLÀSSICA
-VOLEI
-FRANCÈS
-*TEC I ESPORT 3
(anual)

FRANJA 3 3 h. FRANCÈS
TECNO
EMPREN.

TENNIS, VALL
D’HEBRÓN
RUGBY,
TAIXONERA

NATACIÓ+WP

*TÈCNICA I ESPORT 4

CNC

Aspectes complementaris del projecte didàctic
En consonància al projecte didàctic, estan en marxa una sèrie d’actuacions que
complementen, completen, i afegeixen valor, a la oferta de l’ESO. Aquestes actuacions
són:
Associació Esportiva
L’Associació Esportiva es un instrument que te l'Institut per a la promoció esportiva.
Neix l'any 2006, i des d'aquell moment s'encarrega de l’organització d'activitats
complementàries culturals i esportives. En la seva estructura de comandament hi es
present l'equip directiu de l'Institut, l'AMPA, i l’alumnat format com a dinamitzadors
esportius. La part directament operativa depèn de la Direcció del Centre.
L’Associació Esportiva organitza equips que poden participar en les Competicions
Escolars de Barcelona. A partir de 2010-11, ho farà dels esports d'equip proposats en
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l’àmbit curricular i xics. Igualment, si hi ha demanda, ho farà en els esports individuals,
així com en els que consideri pertinents.
Per formar un equip, serà necessari organitzar el seu entrenament, de 2 sessions
setmanals, hora i mitja de durada. Les competicions són en divendres o dissabte.
L’Associació Esportiva també organitzarà activitats complementàries culturals dels
àmbits proposats dins el currículum: teatre, cant coral, revista, idiomes...
Formació en Tècnics Esportius
L’Institut Ferran Tallada té voluntat d'oferir els Ensenyaments Especials de Règim
Esportiu. Aquesta formació complementaria la nostra oferta de formació professional
actual. El nostre alumnat de l’ESO podria gaudir dels estudis de Tècnic Mig, i els de
Batxillerat els de Tècnic Superior.
Formació Professional de l’àmbit del Servei a les Persones
L’alumnat dels cicles d’Animació Sociocultural i d’Integració Social farien pràctiques i
tindrien beques laborals al mateix centre. D’aquesta forma, es dotaria de valor la feina
docent, seguint l’estil de les escoles de cuina que ofereixen dinars al públic en general.
Relació i descripció dels instruments previstos de seguiment i d’avaluació del
projecte
Seguiment i Avaluació de l’alumnat
L’avaluació i promoció de l’alumnat de l’ESO està desenvolupada en l’Ordre
EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els
documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària
obligatòria.
L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes serà contínua, amb observació
sistemàtica del procés d’aprenentatge de l’alumnat en cadascuna de les matèries i
l’anàlisi global del progrés de cada alumne/a en cada curs i al llarg de l’etapa.
Per tal de fer el seguiment de l’alumnat durant tot el procés formatiu, l’Institut
organitzarà el següent mecanisme de seguiment:
1. Junta d’Avaluació Inicial. El professorat de les diferents àrees farà una avaluació
inicial de cada àrea, amb notes numèriques. Aquesta avaluació inicial quedarà
per escrit en la Junta d’Avaluació Inicial. En aquesta Junta, es faran les
recomanacions per les hores de matèria instrumental de reforç.
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2. Equip Docent. Seguiment dels processos d’aprenentatge de l’alumnat. Cada
setmana es celebraran reunions d’Equips Docents, amb aquest objectiu.
L’Equip Directiu demanarà reflexions sobre temàtiques concretes en les
diferents reunions d’Equip Docent. Els Coordinadors de Nivell, i els tutors, seran
els responsables de les sessions. Les actes d’aquestes reunions contindran els
acords d’actuacions concretes.
3. Juntes d’Avaluació Intermèdia. A meitat de cada trimestre, l’Equip Docent es
reunirà amb la intenció de mesurar, amb notes numèriques, la situació
particular de l’alumnat. Aquesta situació serà comunicada a l’alumnat i les
seves famílies.
4. Juntes d’Avaluació Trimestral. Tot el professorat avaluarà, amb notes
numèriques, a l’alumnat. Es revisarà l’estat global del curs, i els resultats
matèria a matèria. Els resultats es comunicaran directament a l’alumnat i les
seves famílies.
5. Reunió d’entrega de notes. Els tutors es reuniran amb les famílies per tal de
valorar els resultats de cada avaluació trimestral. Es comunicaran en aquesta
reunió els punts forts i dèbils de l’alumnat.
6. Seguiment de resultats. Reunió de l’equip docent, amb les notes trimestrals,
per tal de valorar per matèries els resultats. Es compararà el resultat de la
matèria amb el resultat global de tot el grup d’alumnat. Es descriurà la situació
de l’alumnat des del punt de vista de cada matèria. El professorat de matèria
serà responsable d’establir propostes de millora per millorar els resultats
acadèmics del conjunt.
7. Juntes d’Avaluació Finals. Reunió per establir els resultats finals de l’alumnat,
per cada curs.
8. Seguiment final de resultats. El professorat valorarà l’èxit de les diferents
accions de millora proposades anteriorment, amb l’objectiu de la millora dels
resultats acadèmics.
Seguiment dels resultats per part de l’Equip Directiu
La millora dels resultats acadèmics és un dels objectius anuals de l’equip de gestió. Per
això, incorpora instruments concrets de mesura, seguiment i gestió, dins el nostre
sistema de qualitat.
D’acord amb el projecte didàctic presentat, i amb les dades de l’alumnat provinent de
les escoles de primària, l’Institut organitza els recursos de forma que, en la opinió de
l’equip docent, i l’equip directiu, es doni el millor servei a l’alumnat i les seves famílies.
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La Direcció ha fet, simultàniament, la revisió per la Direcció dels resultats fonamentals
del curs anterior, introduint els canvis estructurals que cregui convenients, en funció
del projecte i la cerca de l’excel·lència en els resultats.
Al mes de Gener, amb els resultats acadèmics del primer trimestre, realitzarà unes
sessions de valoració dels resultats, per tal d’introduir les modificacions que consideri
oportunes per assolir els objectius inicials. Aquestes reflexions, amb els canvis a
implementar, es reflectiran en el document de seguiment de les actes de l’equip
directiu.
Al mes de juny, es valoraran els resultats finals. L’Equip Directiu farà un informe de
resultats, que es discutirà en Claustre i Consell Escolar. A partir d’aquest document,
s’inclouran les modificacions que es considerin oportunes en el projecte en el curs
següent.
Instruments de gestió
Per tal de fer el seguiment de resultats, s’utilitzaran els indicadors descrits en el nostre
manual d’indicadors. Aquest manual inclou el Manual d’Indicadors Bàsic, de tot el
sistema educatiu català.
Aquests indicadors són públics, i els seus valors anuals i les seves tendències ajuden- i
són imprescindibles- en l’anàlisi per part de la Direcció i dels Equips Docents de la
realitat concreta i de les millores a emprendre.
Els resultats de l’anàlisi dels indicadors es concreten en dos documents de la Direcció:
els resultats acadèmics i els resultats dels objectius de la Direcció.
Referències normatives
1. Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria
2. Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i
els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària
obligatòria.
3. Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres. Curs 2010-2011.
4. Decret 102/2010 de 3 d’agost de 2010, d’Autonomia de Centres Educatius
5. Resolució 1297/06 de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, de
12 de desembre de 2006, per la qual s’autoritza una modificació curricular a
l’IES Ferran Tallada.

9.

Aprovació i modificació del PEC
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El document, prèviament ha d’estar aprovat per l’Equip Directiu, i pot ser consultat en
algun grup de treball.
El PEC ha de ser aprovat per majoria simple al Claustre de Professors. Definitivament,
l’aprovarà el Consell Escolar del Centre.
A partir d’aquest moment, ha de ser publicat en els portals de transparència que el
centre mantingui.
Qualsevol modificació precisa el mateix circuit d’aprovació i informació.
Aquesta versió ha estat aprovada en Equip Directiu el dia 25 de febrer de 2020
Igualment, el Claustre de Professors l’ha aprovat el dia 11 de març de 2020
Finalment, el Consell Escolar l’ha aprovat el dia 11 de març de 2020
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