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INTRODUCCIÓ 

 

El nostre Projecte Educatiu vol ser una proposta destinada a ordenar el procés 

d’interrelacions educatives que el  Centre desitja  oferir, amb l’objectiu 

d’aconseguir una millora qualitativa de l’acció educativa. 

Pretén determinar les línies d’acció que donaran coherència i personalitat a tots 

els sectors de l’escola de manera dinàmica, mitjançant el plantejament periòdic 

de la seva revisió, tot i  orientant el procés d’actualització en ordre a respondre a 

les necessitats educatives dels alumnes, a les exigències legals i a les 

circumstàncies que incideixen  en l’acció educativa des de qualsevol dels àmbits 

del Centre : Pedagògic, Didàctic, Organitzatiu i Administratiu .  

Considerem com a prioritats educatives que defineixen el nostre estil 

d’ensenyament les següents : 

• El desenvolupament personal i l’accés al patrimoni sociocultural del 

nostre entorn. 

• L’adaptació a les peculiaritats e interessos del nostre alumnat. 

• La resposta a les necessitats d’una societat democràtica, complexa i 

tecnificada. 

• La compensació de les desigualtats socials. 

• La preparació dels nostres alumnes de la manera més adequada 

possible per a la seva inserció i participació social.  
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TÍTOL I 

 

 

1.1.- CARÀCTER PROPI 

  

El Col·legi Sant Josep de Sant Boi de Llobregat té com a principal objectiu 

l'educació i la formació integral dels alumnes que li han estat confiats per 

voluntat de les seves respectives famílies, en els principis i en la línia de 

pensament de l'Humanisme Cristià.  

 

Educa amb vistes a una convivència social plena, activa i responsable dins els 

valors democràtics.  

 

Promou un ambient de respecte mutu i potencia les relacions humanes entre 

totes les persones que componen els estaments de la Comunitat Educativa. 

 

Té com a objectius pedagògics prioritaris potenciar el desenvolupament màxim 

de les capacitats intel·lectuals i operatives de tots i de cadascun dels seus 

alumnes. 

 

Fomenta els hàbits de treball i esforç personal i col·lectiu del seu alumnat a 

través de l'estudi, de l'esport, de les arts i de la convivència en la Comunitat 

Educativa  

 

Es preocupa de que el seu alumnat actuï moralment i socialment d'una manera 

correcta, mitjançant el coneixement, la convicció i l'exemple. 

 

Es declara lliure, i educa sense discriminacions de raça, sexe, religió o 

convenciments polítics i procurarà que els seus alumnes facin seves aquestes 

idees de respecte i tolerància i assoleixin una projecció social integradora. 

 

Educa en l'amor al país on es neix i on es viu, sense que això impliqui menyspreu 

d'altres terres, persones o cultures. Al contrari, en potenciarà el seu 

coneixement i la seva estima. 

 

Potencia, a través de la informació, l'estudi i l'educació un comportament 

responsable i respectuós vers la Humanitat i la Natura. 

 

Vetlla en tot moment per tal que la seva tasca formadora i educadora no sigui 

impedida, dificultada o desvirtuada per l'acció de cap individu, grup o 

organització. 

../../../../PROFESSORS/(GESTIÓ%20PER%20PROCESSOS)/Documents%20nous/Procés%20E10%20PLANIFICAR%20I%20ORGANITZAR%20EL%20CENTRE/TALLER%20DE%20DOCUMENTS/CARÀCTER%20PROPI%20%202008.doc


  Projecte Educatiu  

  4 

 

 

 

 

TÍTOL II 

 

         

2.1.- REALITAT GLOBAL DE L’ESCOLA   

 

 

2.1.1.- TITULARITAT 

 

 

El Col·legi Sant Josep de Sant Boi de Llobregat és un Centre Educatiu d'iniciativa 

social i de titularitat privada. 

 

Correspon la seva titularitat a la persona jurídica INICIATIVES DE PROMOCIÓ 

PEDAGÒGICA SL, CIF B-08959017, la qual té la seva seu social a Sant Boi de 

Llobregat, carrer d’Antoni Rubió i Lluch, 25, CP 08830. 

 

 

2.1.2.- SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

 

El Col·legi Sant Josep desplega la seva tasca educativa i social a la localitat de 

Sant Boi de Llobregat, situada a la comarca del Baix Llobregat, de caire agrícola i 

industrial, i amb un elevat índex de població immigrada. 

 

 

2.1.3.- TIPOLOGIA. NIVELLS D'ENSENYAMENT 

 

 

El Col·legi Sant Josep ofereix els següents ensenyaments reglats: 

 

• SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL 

 

• EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

• EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 

• BATXILLERATS 
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És un Centre escolar de doble línia en tots els nivells d’ensenyament. 

 

Per a poder impartir aquests nivells, el Col·legi té concedides les següents 

autoritzacions i classificacions: 

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

Autorització definitiva com a Centre de Segon Cicle d'Educació Infantil amb 6 

unitats i 150 llocs escolars, per Resolució del Departament d'Ensenyament de 

data 24 de maig de 1993. DOG del 4 de juny. 

 

EDUCACIÓ PRIMARIA 

 

Autorització definitiva d'obertura i funcionament de 12 unitats amb capacitat 

per a 300 llocs escolars, per Resolució del Departament d'Ensenyament de data 

18 de desembre de 1992 (DOG del 28.12.92) 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 

Autorització definitiva d'obertura i funcionament de 4 unitats de Primer Cicle, 

amb capacitat per a 120 llocs escolars, i de 4 unitats de Segon Cicle, amb 

capacitat per a 120 llocs escolars,  per Resolució del Departament 

d'Ensenyament de data 5 de març de 1999 (DOG del 19.03.99) 

 

BATXILLERATS 

 

Autorització definitiva d'obertura i funcionament de 2 unitats de la modalitat  

d’Humanitats i Ciències Socials, amb capacitat per a 70 llocs escolars, i de 2 

unitats de la modalitat de Ciències de la Naturalesa i de la Salut, amb capacitat 

per a 70 llocs escolars,  per Resolució del Departament d'Ensenyament de data 5 

de març de 1999 (DOG del 19.03.99) 

 

2.1.4.- INFRASTRUCTURA DEL CENTRE 

 

El Centre disposa de quatre edificis propers entre sí, tots ells situats en el 

municipi de Sant Boi de Llobregat i dedicats en exclusiva a la funció docent: 

 

A l'edifici del carrer dels Roures, 6, s'imparteix el Segon Cicle d'Educació Infantil. 
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A l’edifici de la Carretera de Sant Climent, 5, Interior, s’imparteix el nivell 

d'Educació Primària. 

 

A l'edifici de l'Avinguda Can Carreres,16-18, s'imparteixen els nivells d’Educació 

Secundària Obligatòria i Batxillerats.  

 

A l'edifici del carrer Antoni Rubió i Lluch, 25, radiquen els serveis generals i 

complementaris de tot el Centre,  com ara administració, magatzems, arxius, etc. 

 

 

 

2.1.5.- CONCERTS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ   

 

 

A L'EDUCACIÓ INFANTIL  

 

Concert de règim general per part del Departament d’Educació de la Generalitat 

per a les 6 unitats en funcionament d'aquest nivell. 

 

 

A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA  

 

Concert de règim general per part del Departament d’Educació de la Generalitat 

per a les 12 unitats en funcionament d'aquest nivell. 

 

Assignació de 2 mestres de reforç per Resolució del 15 de gener de 1993 (DOG 

del 12.2.93). 

Actualment disposem d’un altre docent extra de reforç a causa de la pandèmia 

COVID. 

 

 

A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA  

Concert de règim general per part del Departament d’Educació de la Generalitat 

per a les 8 unitats en funcionament d'aquest nivell.  

Assignació de 1 professor de reforç per Resolució del 15 de gener de 1993 (DOG 

del 12.2.93) 

 

 

AL BATXILLERAT 

El Centre no disposa de cap ajut específic, però les famílies poden acollir-se 

individualment al sistema general de beques. 
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TÍTOL III 

 

3.1.- PRIORITATS I PLANTEJAMENTS EDUCATIUS 

 

3.1.1.- ÀMBIT DE CONVIVÈNCIA  

 

El Centre té redactat i en aplicació el preceptiu PLA DE CONVIVÈNCIA, el 

qual concreta els següents objectius prioritaris: 

 

• Crear i potenciar un ambient de respecte, de consideració, de comprensió, 

de valoració i de tolerància entre tots els membres que componen la 

Comunitat Educativa. 

 

• Intensificar les relacions humanes entre els alumnes, evitant qualsevol 

símptoma de discriminació o de rebuig entre ells. 

 

• Motivar les relacions humanes entre els mestres i els professors del 

Centre, tot fomentant la solidaritat i l'esperit professional que els ha 

d'unir. 

 

• Establir canals de relacions humanes entre tots els estaments de la 

Comunitat Educativa. 

 

• Fer extensius aquests valors de convivència a tota la societat. 

 

• Proporcionar la informació i els elements necessaris perquè l’alumnat 

pugui reflexionar sobre les causes que motiven els problemes del seu 

temps i les seves conseqüències 

 

• Utilitzar els conflictes com a reflexió sobre el propi comportament sobre 

la mútua comprensió i sobre la necessitat de trobar solucions. S’ha de 

promoure en l’alumnat la capacitat de diàleg.  

 

• Relacionar-se, participar i cooperar amb tots els components de la 

comunitat escolar, basant-se en els principis de tolerància, justícia, diàleg i 

respecte mutu. 

 

• Mantenir una actitud receptiva i oberta respecte a la integració dels nois i 

noies provinents d’altres cultures, així com la de les seves famílies, tot 

respectant els trets lingüístics, socials, religiosos etc. que els caracteritzen.  
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3.1.2.- ÀMBIT DE COMUNICACIÓ 

 

El Centre té com a objectius prioritaris els recollits en el PLA DE 

COMUNICACIÓ: 

 

• Fomentar el diàleg com a sistema bàsic de comunicació entre tots els 

membres de la Comunitat Educativa, així com entre els diferents 

estaments que la composen. 

 

• Respectar totes les opinions, com a mesura per a establir un ambient 

democràtic. 

 

• Establir canals d'informació i comunicació entre tots els estaments del 

Centre. 

 

 

3.1.3.- ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

 El Centre té com a objectius prioritaris en aquest apartat els que 

segueixen: 

 

• Mantenir la continuïtat i la coherència de totes les etapes del sistema 

educatiu impartides en el Centre. 

 

• Aplicar una pedagogia centrada en l'alumne i les seves necessitats.  

 

• Considerar l’alumnat en les seves dimensions bàsiques, intel·lectuals, 

afectives i aquelles que comprenen les seves destreses i les seves 

habilitats manuals i artístiques 

 

• Considerar i tractar tots els alumnes sense cap mena de distinció o de 

discriminació. 

 

• Fomentar en els alumnes els valors humans i socials necessaris per a la 

seva convivència i la seva integració present i futura. 

 

• Potenciar el desenvolupament i la valoració del treball ben fet. 
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• Fomentar les actituds de participació i de col·laboració en el treball. 

 

• Promoure la valoració de l'esforç personal i d'altri. 

 

• Realitzar un seguiment individualitzat dels alumnes, mitjançant  les 

tutories. 

 

3.1.4.- ÀMBIT METODOLÒGIC 

 

 El Centre té com a objectius prioritaris en aquest apartat els que 

segueixen: 

 

• Desenvolupar per part de tots els professors una metodologia activa en 

totes les àrees i matèries del currículum escolar. 

 

• Fomentar en els alumnes un esperit crític. 

 

• Aplicar tècniques i recursos que potenciïn la manipulació i fomentin la 

creativitat dels alumnes. 

 

• Programar activitats extraescolars que complementin la instrucció i la 

formació  impartides en el Col·legi. 

 

• Utilitzar els mitjans i els recursos tècnics en el desenvolupament de les 

diferents matèries. 

 

• Promoure activitats culturals, científiques, lúdiques, etc., com a garantia 

d'un ensenyament de qualitat. 

 

3.1.5.- ÀMBIT  D’ORIENTACIÓ  

 

El Centre té com a objectius prioritaris en aquest apartat els que 

segueixen: 

 

• Potenciar la figura del tutor, facilitant  l’exercici de les seves funcions en 

l’àmbit de la comunitat educativa, segons el Pla d’Acció Tutorial.  

 

• Afavorir el correcte funcionament del Departament d’Orientació i 

Intervenció Educativa (DOIP), a fi d’assessorar i facilitar el treball en les 

activitats pròpies de l’acció tutorial . 
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3.1.6.- ÀMBIT  D’INVESTIGACIÓ  

 

El Centre té com a objectius prioritaris en aquest àmbit: 

 

• Comprometre els Equips Docents en la planificació, execució i avaluació 

d’investigacions operatives a partir de les necessitats detectades en la 

nostra  comunitat educativa . 

 

• Organitzar els resultats de les investigacions operatives en línies 

d’actuació per a la innovació educativa del Centre. 

 

• Desenvolupar projectes formatius a partir de les investigacions 

realitzades. 

 

3.1.7.- ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ PER A LA SALUT I L’EQUILIBRI PERSONAL 

 

Els objectius prioritaris del Centre en aquest apartat són: 

 

• Proporcionar la informació necessària i crear espais de reflexió, perquè 

l’alumnat pugui conèixer el propi cos, els seus límits i necessitats, 

conèixer-se un mateix i fomentar l’autoestima equilibrada. El Centre ha 

d’aconseguir que l’alumnat sigui capaç de:  

 

• Desenvolupar hàbits saludables  d’alimentació i d’higiene.  

 

• Adoptar actituds i hàbits que l’ajudin a prevenir malalties.  

 

• Recolzar i potenciar l'equilibri emocional i l'autonomia personal de 

l’alumnat . 

 

3.1.8.- ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ PER AL RESPECTE AL MEDI AMBIENT  

 

El centre educa per tal d’aconseguir que l’alumnat sigui capaç de:  

 

• Manifestar una actitud de respecte a la Natura.  

 

• Adoptar una actitud crítica davant els diferents missatges que es deriven 

de l’actual societat de consum, per tal de saber-ne extreure aquells 

aspectes que poden influir de manera negativa a curt o llarg termini en el 

medi ambient.  
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• Desenvolupar la capacitat d'actuar eficaçment en l’àmbit de la vida 

quotidiana (casa, carrer, escola) i de resoldre els problemes pràctics tant 

personals com col·lectius que s'hi plantegen. 

 

• Utilitzar i respectar totes les instal·lacions d’ús col·lectiu, com a espais 

mediambientals que són.  

 

 

4.1.- PLANTEJAMENTS PEDAGÒGICS   

 

4.1.1.- LÍNIA METODOLÒGICA   

 

Les metodologies i estratègies didàctiques no són aspectes estrictament tècnics 

del procés d’ensenyament-aprenentatge sinó veritables opcions curriculars que 

incideixin abastament sobre l’alumnat. Els docents són conscients que les 

metodologies no només produeixen aprenentatges conceptuals i 

procedimentals, sinó que també construeixen valors i concepcions ideològiques 

sobre les relacions interpersonals i socials . Es per això que, en atendre les 

qüestions d’ordre metodològic, es tenen en compte les dues dimensions . 

Pretenem donar al nostre alumnat una visió integradora en la qual la Ciència, la 

Tecnologia, les Humanitats, l’Esport i les Arts formin part del bagatge cultural a 

adquirir. I per tal que això sigui una realitat, la tasca pedagògica del Centre 

restarà oberta a la recerca, a la  innovació científica i tecnològica, i a les 

avantguardes artístiques i culturals. 

 

4.1.2.- Aprenentatge significatiu i estratègies didàctiques: 

 

L’Equip Docent del nostre Centre adoptarà el model d’aprenentatge basat en el 

constructivisme. Des del punt de vista del constructivisme, tot coneixement, 

sigui conceptual, procedimental o bé actitudinal, és elaborat  per cada individu 

quan interacciona amb el medi i tracta de comprendre’l. L’objecte extern pren 

significat quan el noi i la noia el construeixen i interioritzen per ells mateixos, tot 

ampliant i modificant els seus esquemes conceptuals previs amb les dades que 

els arriben.  

Així doncs, és fonamental que qui aprèn estableixi relacions entre els 

coneixements nous i la informació que ja té acumulada. D’aquesta concepció 

activa de construcció de significats esdevenen dues conseqüències didàctiques:  

• L’aprenentatge significatiu implica la generació continua d’expectatives en 

l’alumne/a, el qual no pot ser un receptor passiu d’informació, sinó que ha de 

situar-lo com a principal protagonista del seu propi aprenentatge. 

• S’ha d’afavorir l’aprenentatge significatiu mitjançant estratègies que ajudin 
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l’alumnat a organitzar les seves experiències de manera coherent. 

 

Les diferents capacitats i ritmes d'aprenentatge dels alumnes demanen una 

atenció personalitzada que l'escola canalitza a través de l'acció tutorial i de les 

diverses estratègies de l’Atenció a la Diversitat. L'objectiu principal és que cada 

alumne, obtingui el millor profit possible del procés d'ensenyament-

aprenentatge. 

 

 

4.1.3.-Implicacions didàctiques d’aquest model: 

 

Si l’aprenentatge suposa l’elaboració/reelaboració dels coneixements per part de 

l’alumnat, les metodologies i estratègies didàctiques han de tenir en compte: 

• Els coneixements de partida de l’alumne. 

• Les estratègies cognitives d’interpretació i tractament de les noves dades que 

se li presenten. 

• L’estimulació de la capacitat d’aprenentatge autònom.  

• L’orientació del treball, tant a l’aula com a fora d’ella, en la línia d’analitzar la 

informació, qüestionar-la, establir hipòtesis, verificar-les, reflexionar sobre 

els mètodes de treball utilitzats, fer generalitzacions, construir síntesis 

expositives, etc. 

 

És responsabilitat del nostre Centre formar l’alumnat tenint en compte totes les 

dimensions de la personalitat humana. En aquest sentit els i les docents  

dissenyaran situacions d’aprenentatge orientades a la formació integral de 

l’alumnat en les vessants acadèmico-professional, afectiva i valorativa.  Aquestes 

seran més o menys eficients en la mesura que : 

• S’ajustin al tipus d’ajut educatiu que necessiten els alumnes per avançar en el 

seu aprenentatge. 

• Tinguin en compte els principis, valors i actituds que el nostre centre defensa 

i promou, com ara respecte, tolerància, participació, solidaritat, autoestima, 

esperit crític, creativitat, planificació i constància en el treball, disposició a 

treballar en equip... 

 

De les anteriors exigències i de les ja apuntades sobre el model d’aprenentatge 

constructivista s’esdevenen les estratègies de l’acció educativa que el 

professorat del nostre centre es compromet a aplicar. Una acció educativa que 

ha de: 

 

• Partir del nivell de coneixements i actuació de l’alumnat, però no per 

acomodar-s’hi, sinó per fer-lo avançar cap a nivells superiors. En altres 
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termes, els alumnes hauran d’enfrontar-se a reptes i exigències que estiguin 

una mica per sobre de la seva situació de partida. 

• Proporcionar els instruments i estímuls d’ajuda adients que permetin a 

l’alumnat aconseguir les fites proposades. L’acció educativa ha de permetre, 

doncs, establir ponts entre el que és conegut i el que és nou. 

• Avaluar de manera constant les activitats d’aprenentatge i els errors dels 

alumnes, per mitjà de diverses formes d’observació sistemàtica, tant a l’inici 

del procés d’aprenentatge com al llarg del mateix. 

• Variar el tipus i grau d’ajuda que s’ofereix en funció dels resultats d’aquesta 

observació, és a dir, actuar de manera flexible i diversificada atenent les 

necessitats, interessos i ritmes d’aprenentatge de cadascun dels alumnes. 

• Afavorir un clima relacional i afectiu a l’aula capaç de generar en l’alumnat un 

autoconcepte favorable i unes expectatives positives en relació amb el seu 

propi aprenentatge. 

• Facilitar a l’alumne l’atribució de sentit a la seva actuació, i per tant, 

possibilitar la seva participació constant. Aquesta implicació en el seu procés 

d’aprenentatge s’aconsegueix si l’alumnat té clar el què s’espera d’ell, si se 

sent capaç de fer-ho i si ho troba interessant. 

• Possibilitar i estimular en els alumnes un traspàs progressiu de 

responsabilitat i el control del propi aprenentatge, és a dir, promoure la 

utilització autònoma dels coneixements en situacions noves i capacitar els 

alumnes per adquirir nous coneixements de forma autoregulada. 

 

Aquestes exigències es concreten en cadascuna de les Etapes Educatives  per 

mitjà d’un seguit d’acords referits als àmbits següents: 

 

• Avaluació inicial a l’inici de curs, en començar cada trimestre, i en iniciar  cada 

unitat didàctica. 

• Gestió de l’aula, amb l’organització de les seqüències didàctiques, treball de 

grup, treball cooperatiu, activitats de comunicació d’informació, activitat de 

síntesi... 

• Avaluació contínua, establint mecanismes de seguiment, autoavaluació i  

coavaluació. 

• Activitats de reforç i ampliació disponibles per a cada unitat didàctica. 

• Projectes interdisciplinaris. 

• Atenció a la diversitat, potenciant la interacció contínua entre l’alumne/a i el 

docent i aplicant una correcta priorització en les tasques. 

• Materials i recursos d’aula. 

• Utilització dels recursos del centre. 

• Aprofitament de les activitats complementàries 
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4.1.4.-PROCEDIMENTS D’INCLUSIÓ EDUCATIVA  

 

Partim del concepte que la inclusió implica identificar i minimitzar les barreres 

per a l'aprenentatge i per a la participació, potenciant els recursos que donin 

suport a ambdós processos. Suposa passar de pensar en termes d'atenció a 

l’alumnat amb necessitats educatives especials a pensar en termes d'atenció a la 

diversitat, en l'adequació de l'escolaritat a cada  alumne/a. Volem conformar un 

CENTRE ACOLLIDOR, amb una comunitat escolar segura, oberta, col·laboradora i 

estimulant, en la qual cadascú se senti valorat per tal que tot l'alumnat 

aconsegueixi un bon nivell d’aprenentatge. Pretenem desenvolupar valors 

inclusius, compartits per tot els membres de la comunitat escolar, basats en els 

principis següents:  

 

• Organització de contextos educatius de qualitat, adequats per a tothom, 

sense distinció per raons de  discapacitat, cultura, o qualsevol altra 

diferència, amb l'oportunitat de ser membre de la classe ordinària i poder 

aprendre dels seus companys, i juntament amb ells, dins l'aula. 

 

• Observació sistemàtica del treball a les aules i reflexió amb l’equip docent 

 en base a les observacions fetes per implementar millores a les 

programacions, amb l'objectiu que s'adeqüin a l'alumnat més necessitat. 

 

• Potenciació de la posada en pràctica de metodologies de treball 

cooperatiu i autònom. Treball en petits grups, per parelles, individual i 

modalitats participatives que incloguin tot l'alumnat. 

 

• Potenciació de la participació de tots els alumnes en activitats 

extraescolars, col·laborant  amb les entitats de l'entorn per fomentar la 

inclusió personal i social. 

 

• Aprofundiment en metodologies que afavoreixin l’atenció a la diversitat i 

l’adquisició d’aprenentatge significatiu: treball cooperatiu, treball 

autònom, racons, tallers, projectes... 

 

• Priorització del desenvolupament de les competències bàsiques en tot 

l'alumnat. 
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• Inclusió de l’ús de les TAC i de mitjans de comunicació per afavorir la 

competència comunicativa i per a donar difusió a les produccions de 

l’alumnat 

 

• Implicació de les famílies en els projectes de centre. 

 

4.1.5.- DIRECTRIUS INSTITUCIONALS  

 

L’estil educatiu del nostre Centre s’orientarà vers : 

• Una participació activa i responsable de tots els membres de la comunitat 

educativa. 

• Un diàleg tolerant i obert i inclusiu 

• Un procés d’informació – formació que valori l’experimentació i 

investigació i afavoreixi la qualitat de l’ensenyament. 

• Una gestió dels recursos que garanteixi una òptima eficàcia d’ús i doni 

resposta a les necessitats educatives de l’alumnat. 

 

 

4.1.6.- INTENCIONS EDUCATIVES RESPECTE DE LES LLENGÜES :  

 

El PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE és l’instrument que, en coherència amb els 

objectius del PROJECTE EDUCATIU i en concordança amb el PROJECTE 

CURRICULAR, dissenya un procés i preveu unes actuacions per tal d’aconseguir la 

normalització lingüística plena en el Col·legi.  

 

4.1.7.- COMPETÈNCIES  TRANSVERSALS 

 

L’objectiu primer i fonamental de l’educació és  aconseguir que l’alumnat 

adquireixi les eines necessàries per entendre el món en què està creixent i que 

aquestes els guiïn en la seva actuació, posant les bases perquè esdevinguin 

persones capaces d'intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i 

en continu canvi que els ha tocat viure.  

A més de desenvolupar els coneixements, les capacitats, les habilitats i les 

actituds necessàries, les noies i els nois han d'aprendre a mobilitzar tots els seus 

recursos personals per assolir la realització personal i esdevenir així persones 
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responsables, autònomes i integrades socialment, per exercir la ciutadania 

activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços 

d'adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un aprenentatge permanent 

al llarg de la tota la vida.  

5.- CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA  

5.1.-Consideracions prèvies :  

L’alumnat és el receptor directe de l’acció educativa que es realitza en la 

comunitat escolar i participa en l’estructura organitzativa del centre mitjançant 

els seus delegats i representants  en el Consell Escolar. 

Els pares i mares són els responsables legals de l’alumnat. El REGLAMENT DE 

RÈGIM INTERN recull els seus drets i deures, i per aquesta raó és de cabdal  

importància la informació que han de rebre sobre el funcionament del centre 

així com sobre la seva participació, mitjançant els seus representants en el 

Consell Escolar, en les decisions que atenyen la globalitat de la comunitat 

escolar, així com en els aspectes referents a la seva organització. 

L’Equip Docent és el responsable més directe de la tasca educativa que es 

produeix en la comunitat escolar. Exerceix les seves funcions en el centre quan 

actua en presència de l’alumnat, dins i fora de l’aula, i quan participa en els 

diferents òrgans que li són propis en l’estructura del Centre. El RRI recull també 

els seus drets i les seves obligacions. L’organització de Centre facilita l’actuació 

coordinada de tot l’Equip Docent, que s’estructura en equips docents de curs, de 

cicle i d’etapa, així com en comissions, departaments i tutories. 

 

5.2.- COMPOSICIÓ 

      La Comunitat Educativa del Col·legi Sant Josep és formada per: 

▪ El titular del Centre 

▪ El personal docent 

▪ Els alumnes 

▪ Les famílies dels alumnes 

▪ El personal d'administració i serveis 

 

5.3.- ÒRGANS DE GOVERN DEL CENTRE: 

 

      a) Òrgans unipersonals 

• Titular 

• Director/a 

• Subdirector/a 

• Secretari/ària 

• Coordinador/a Pedagògic/a 

• Caps d'Estudis 
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       b) Òrgans col·legiats 

• Claustre de Professors 

• Consell Escolar de Centre 

 

5.4.- ÒRGANS DE GESTIÓ DEL CENTRE: 

 

• Direccions Tècniques per nivells 

• Coordinació Pedagògica 

• Coordinació Lingüística 

• Caps d’Estudis 

• Caps de Departament 

• Coordinacions de cicles 

• Tutories 

 

 

 

5.5.- FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

El Col·legi Sant Josep es planteja com a principi bàsic de l’activitat del Centre un 

Projecte Educatiu sòlid que té com a objectiu la formació de persones en totes 

les seves dimensions:, humana, intel·lectual i social, possibilitant  l’adquisició 

d’un bagatge que faci viure il·lusionadament l’alumnat. 

Com a institució ens marquem uns objectius a assolir, com ara aprendre a ser, 

aprendre a estar, aprendre a saber, aprendre a fer, aprendre a conviure i 

aprendre a prendre, tal com ve explicitat al nostre Caràcter Propi, i les 

actuacions que es duran a terme per tal d’aconseguir-los queden reflectides en 

els documents de gestió del Centre. 

 

 

 

6.- INDICADORS DE PROGRÉS  

 

La gestió de la qualitat en els centres educatius és, cada vegada més, una 

necessitat ineludible ja que un dels problemes més importants quan s’aborda la 

seva millora és la manca d’una informació precisa i estructurada que permeti la 

presa de decisions.  

Resulta, per tant, ineludible dissenyar i implementar un sistema d’indicadors que 

útil i pràctic que esdevingui un instrument d’informació i que serveixi de base 

sòlida per a la presa de decisions. 

 

Per a dur a terme la selecció dels indicadors  s’ha comptat amb la participació de 
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diferents grups  de treball i investigacions pertanyents a l’àmbit de l’educació. 

L’enfocament integrat proposat per al desenvolupament del  indicadors se 

sustenta en el cicle PDCA de Deming (Planificació-Realització-Revisió-Millora.), i  

els mètodes de consens utilitzats han estat: 

 

Tècniques de Grup Nominal 

Tècnica Delphi  

Brainstorming (pluja d’idees) 

 

La seqüència d’activitats realitzades ha estat: 

 

1. Estudi de  fonts documentals. 

2. Identificació dels grups d’interès del centre per a poder dissenyar els 

indicadors. 

   

S’ han identificat 3 grups d’interès : 

 

1. Usuaris directes  del centre: Alumnat  

2. Personal del centre: Personal docent i personal d’administració i de serveis.  

3. Societat: Entorn directe del centre (pares), Administració local i Administració 

educativa. 

 

Pel que fa al sistema d’indicadors sembla obvi que han  d’estar formats per 

dades que proporcionin informació sobre l’estat del centre, explicant i 

comparant els seus trets més característics, i han de ser útils per a la presa de 

decisions. Per això, d’acord amb la major part dels sistemes actuals  s’ha adoptat 

com a base un marc de tipus funcional que agrupa els indicadors en quatre 

categories:  

 

 

a) Indicadors de context: relatius a l'entorn socioeconòmic del centre, a les 

característiques educatives i culturals de la població i a les actituds i 

expectatives de la població pel que fa al nostre centre educatiu. 

  

• Nivell general de formació dels pares 

• Horaris de treball 

• Hores de temps lliure dels pares 

• Implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge dels fills 
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b) Indicadors de recursos: relatius als recursos materials i humans involucrats en 

el sistema educatiu del centre. 

 

• Pressupost anual 

• Dotació general del centre  

• Nombre d’alumnes per nivell 

• Recursos econòmics assignats a cada nivell  

• Despeses de funcionament i despesa de capital 

• Cost per alumne dins de cada nivell 

• Ràtio alumnes/ docent 

• Ràtio alumnes / grup 

• Equipament TIC del centre  

• Ràtio d’alumnes per ordinador 

• Formació pedagògica i tècnica del professorat 

  

c) Indicadors de processos i escolarització: Informen sobre el desenvolupament 

del Pla Anual del Centre. Aquest tipus d’indicadors permet realitzar un 

seguiment del Pla mentre es desenvolupen les diferents activitats. Mesuren el 

procés en sí mateix i inclouen ítems relatius a l'organització i el funcionament 

del centre, al desenvolupament dels processos d'ensenyament i aprenentatge, 

processos d’aula i acció tutorial. 

 

Indicadors d'organització i funcionament  

• Direcció del centre escolar 

• Participació de la comunitat educativa 

• Autonomia dels centres 

• Relació del centre amb l'entorn 

  

 Indicadors de la pràctica educativa  

• Treball en equip i col·legialitat 

• Activitats d'ensenyament/aprenentatge 

• Processos d’aula 

• Atenció a la diversitat 

• Acció tutorial 

• Formació permanent del professorat 

• Clima escolar 
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Indicadors d'escolarització 

• Escolarització en l'educació  infantil 

• Escolarització en l'educació primària 

• Escolarització en l'educació secundària obligatòria i postobligatòria 

• Accés a l'ensenyament superior 

 

d) Indicadors de resultats: relatius als èxits educatius que poden classificar-se en 

tres categories:  

 

1) Resultats obtinguts mitjançant estudis d'avaluació realitzats en diverses 

etapes i cicles. 

2) Resultats acadèmics aconseguits per l'alumnat, en termes de títols i 

certificats. 

3) Resultats educatius a llarg termini, en termes d'inserció laboral i professional. 

 

Indicadors de resultats de l'alumnat 

• Resultats en llengua  

• Resultats en matemàtiques 

• Resultats en ciències 

• Percentatge de repetidors per cursos i nivells 

• Percentatge d'obtenció de graduats en ESO / Batxillerat 

• Satisfacció de la comunitat educativa  

 

Els indicadors de context, de recursos i de resultats seran analitzats cada curs 

escolar.  

L’anàlisi de rendiments educatius tindrà en compte la pràctica inclusiva i 

incorporarà, entre altres elements, les avaluacions de les competències bàsiques 

assolides per l'alumnat i el resultat de les avaluacions externes, especialment les 

referides a la finalització de cada etapa educativa. 

Tot aquest procés ens permetrà fer una estimació dels canvis en els aspectes 

clau que intervenen en el funcionament del centre i ens possibilitarà l’avaluació 

de l’impacte d’una estratègia o reforma determinades  ajudant a detectar els 

punts forts i els punts febles i facilitant  la rendició de comptes. 

La reflexió en comú, la revisió col·lectiva del quefer diari, i la construcció 

d'acords per guiar coordinadament les pràctiques educatives seran la base per a 

un funcionament eficaç, així com un requisit per satisfer el dret que té l’alumnat 

a rebre una educació de màxima qualitat. 


