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0. Gestió del document 
 

 Elaborat per Revisat per Aprovat per 

Càrrec Direcció Consell Escolar Direcció 

Data 26/02/2019 29/05/2019 29/05/2019 

 

Control de revisions 

Núm. revisió Data Descripció 

1 04/04/2011 Creació del document. 

2 01/02/2013 Revisió del document. 

3 05/06/2017 Revisió i adequació dels apartats del document. 

4 26/02/2019 

● Adequació dels apartats segons indicacions del 
Departament d’Educació 

● Actualització  de plans i projectes del centre 
● Afegits els apartats d’objectius educatius i accions       

clau. 
● Inclusió i característiques llocs de treball específic       

amb perfil professional vinculats al projecte      
educatiu de centre. 
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1. Introducció 
L’Institut Bosc de la Coma és un centre d’educació secundària, batxillerat i formació             
professional que es va constituir l’any 1995 amb els alumnes i professors de l’especialitat              
administrativa i comercial que en aquell moment s’impartia al centre de formació professional             
La Garrotxa i el col·lectiu provinent de l’Escola Volcà Bisaroques que, des del curs 87/88, havia                
estat experimentant l’ESO en els espais del centre de primària del mateix nom. Tot i ser l’institut                 
més nou de la ciutat d’Olot, l’Institut Bosc de la Coma ja s’ha fet un nom dins l’àmbit educatiu                   
de la comarca i col·labora estretament amb les institucions de la ciutat i de la comarca on té la                   
seu, tant des de l’aspecte de la formació reglada com de la formació contínua i ocupacional. 

L’any 2004 es va inaugurar l’ampliació de l’institut que hauria de permetre l’eliminació de              
barracons i disposar de més aules, tot i que l’any 2009 es va tornar a disposar de barracons per                   
la manca d’espai en l’edifici actual.  

El centre ha anat acollint diferents estudis i nivells educatius a mesura que ha anat passat el                 
temps: 

● 1995 ESO (Reforma), batxillerat i FP d’administració  

● 1998 CFGS de Comerç Internacional, de la família professional de comerç. 

● 2002 CFGS d’Administració de sistemes informàtics, de la família professional         

d’informàtica.  

● 2006 CFGM d’Explotació de sistemes informàtics, de la família professional         

d’informàtica. 

● 2011 Es comença a impartir el curs preparatori per a les proves d’accés (PPA), que              

posteriorment s’anomenaria CAS i més tard, CIS. 

● 2009 CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques (amb la implantació de         

la LOE passa a anomenar-se Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma), de la          

família professional d’informàtica, en la modalitat 3x2 juntament amb el CFGS           

d’Administració de sistemes informàtics (amb la implantació de la LOE passa a            

anomenar-se Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa). 

● 2010 CFGS de Gestió del Transport (amb la implantació de la LOE passa a             

anomenar-se Transport i Logística, de la família professional de comerç, en la modalitat             

3x2 juntament amb el CFGS de Comerç Internacional. 

● 2015 El Departament d’Ensenyament autoritza que el centre ofereixi el CFGS de           

Desenvolupament d’Aplicacions Web, en modalitat DUAL. L’institut passa a oferir tots           

els cicles formatius possibles de la família professional d’informàtica i comunicacions. 
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● 2018 S’ofereixen en modalitat DUAL el CFGS de Transport i Logística i el CFGS              

d’Administració de Sistemes Informàtica en Xarxa. 

● 2019 S’ofereix en modalitat DUAL el CFG de Desenvolupamnet d’Aplicacions          

Multiplataforma. 

Algunes especialitats han deixat de fer-se, com és el cas del cicle de grau mitjà de comerç o el                   
el CIS. 

 

2. Definició institucional 

2.1. Principis rectors 
L’Institut Bosc de la Coma és un centre educatiu públic català, i com a tal, es defineix com a                   
inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat (article 93.2 de la Llei d’Educació de Catalunya,               
LEC). A més a més, segons l’article 2 de la LEC, manifesta que, en el marc dels valors definits                   
per la Constitució i per l’Estatut, es regeix pels principis generals següents: 

● El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de                 
legislació vigent. 

● La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat             
personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 

● La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots              
els col·lectius, basada en la corresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons             
públics. 

● El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat              
d’elecció entre centres públics o d’altres creats pels poders públics, la llibertat de             
càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes. 

● El pluralisme. 

● La inclusió escolar i la cohesió social. 

● La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la             
consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat. 

● El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el              
respecte a la convivència. 

● El respecte i el coneixement del propi cos. 

● El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 
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● El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels               

recursos naturals i del paisatge. 

● El foment de l’emprenedoria. 

● La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 

● L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola. 

● L’educació al llarg de la vida. 

● El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral                 
que vagi d’acord amb llurs conviccions. 

● L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

 

2.2. Trets identitaris i caràcter propi 
El plantejament per part del centre ha estat pensar en la veritable missió que desenvolupa               
l’Institut Bosc de la Coma en el seu entorn més immediat tenint en compte l’opinió i                
suggeriments de tots els grups d’interès. Aquest plantejament també ha tingut en compte altres              
objectius a nivell de la ciutat d’Olot, del Pla de Govern de la Generalitat i la Unió Europea.  

Així doncs, aquest acord ha de permetre potenciar l’autonomia del centre per poder assolir els               
objectius dels diferents projectes de direcció que es vagin duent a terme. Per tant, cal               
desenvolupar estratègies orientades a assegurar una educació basada en la inclusió i l’equitat i              
a millorar els resultats educatius en el nostre entorn. Les accions que es derivin intentaran               
millorar aquells problemes que es vagin detectant amb estratègies pensades específicament           
des del coneixement de la situació del nostre centre i amb la cultura de constant utilització de la                  
millora contínua, pròpies d’un centre amb la certificació ISO 9001. Totes aquestes fites són              
inassolibles sense un lideratge compartit o distribuït entre bona part de l’estructura organitzativa             
de la direcció i coordinadors de diferents àrees estratègiques del centre i, en general, de tot el                 
claustre. 

Tanmateix, el Consell Escolar, el claustre de professors i professores i el personal             
d’administració i serveis de l’Institut Bosc de la Coma d’Olot, tenen com a voluntat que el centre                 
sigui viu, participatiu i democràtic, i es farà el possible perquè aquest projecte educatiu, que               
entronca amb els objectius, principis i valors del que ha regit el centre des dels seus inicis, sigui                  
un document de consens, fruit del diàleg i de l'entesa; i no només en la seva forma actual, sinó                   
també en un futur, de manera que periòdicament el sotmetrem a revisió i hi incorporarem               
aquelles noves idees i plantejaments que es considerin oportuns. 

 

En conseqüència, els trets d’identitat propis de l’institut són: 

● Adquirir un compromís educatiu amb l’entorn. 
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● Oferir un servei públic de qualitat. 

● Incentivar la participació de tota la seva comunitat educativa. 

● Oferir innovació i mobilitat internacional. 

● Mantenir una interrelació Escola-Empresa. 

● Garantir una formació integral de l’alumnat per tal que siguin persones autònomes,            
crítiques, participatives, amb sentit de la responsabilitat i desenvolupin valors positius           
(afany de superació, esforç personal, etc.) educant-los com a ciutadans lliures i            
responsables dins una comunitat democràtica. 

● Promoure la cohesió entre els membres de la comunitat educativa del centre. 

● Acompanyar en el creixement acadèmic, personal i professional dels seus alumnes. 

 

Aquests trets identitaris, es concreten a través de la missió, visió i valors: 

 

 2.2.1 Missió 

L’Institut Bosc de la Coma, com a institut públic que és, té com a missió primordial la d'estar al                   
servei de la societat en què es troba immers, de l’alumnat i de les seves famílies, i també de la                    
ciutat i la comarca en tot allò que estigui al seu abast. Aquesta missió, d’acord amb els                 
objectius i finalitats desplegats a les lleis educatives, es concreta en la voluntat d'oferir: 

● Formació personal, acadèmica i professional a l’alumnat. 

● Orientació i assessorament a les famílies respecte a la formació acadèmica dels seus             
fills  i filles. 

● Acompanyament a les famílies en  l’educació dels seus fills i/o filles. 

● Col·laboració amb  les entitats i empreses de l’entorn.  

 

 2.2.2 Visió 

L’Institut Bosc de la Coma vol ser referència per: 

● La tasca pedagògica i de tutoria, centrada en l'atenció personal a l'alumnat i a les               
famílies. 

● L’oferta d’uns estudis actualitzats, de qualitat i adequats a les necessitats dels alumnes             
i de les empreses i a les expectatives de les famílies i de la societat. 

● L'educació integral de l’alumnat, fomentant en ell valors essencials per a la seva vida en               
societat, esperit crític, voluntat de creixement intel·lectual i humà, rigor, esperit de            
diàleg,  solidaritat... 
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● La formació en el coneixement i l'estimació del país, la llengua, la cultura i els trets                

identitaris que ens són propis, des d'una visió oberta, àmplia i respectuosa envers els              
altres. 

● El grau de participació de la comunitat educativa en la planificació, presa de decisions i               
avaluació de les activitats i actuacions.  

● La col·laboració amb les famílies, l’entramat social, cultural i econòmic de la ciutat i la               
comarca. 

● L’assoliment d’un nivell de competència digital de l’alumnat i el professorat adequat als             
requeriments de la societat actual i futura. 

● L’afavoriment de la inclusió digital de tot l’alumnat. 

● L’assoliment d’una maduresa tecnològica de centre que permeti la implantació de les            
TAC en els processos d’aprenentatge de l’alumnat. 

● La  sensibilització envers el medi ambient. 

 

 2.2.3 Valors 

Els valors que inspiren la nostra tasca són: 

● El compromís d'oferir un servei públic de qualitat. 

● La voluntat de treballar per donar una educació integral, centrada a promoure la             
responsabilitat i l'esforç, així com l'esperit crític i el respecte a la diversitat i a la                
identitat individual. 

● La consciència del paper referencial del personal del centre en l’educació en valors             
dels joves durant la seva etapa formativa. 

● L’atenció i col·laboració amb les famílies dels alumnes. 

● La col·laboració activa amb l’entorn. 
 
 

2.3. Context escolar 
Els alumnes d’ESO procedeixen dels centres d’educació primària d’Olot i comarca de la             
Garrotxa que s’han adscrit a l’institut. Són els següents: 

Centres de primària d’Olot adscrits: 

● Escola Sant Roc 

● Escola Malagrida (doble adscripció, juntament amb l’Institut La Garrotxa) 
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Centres de primària de la comarca de la Garrotxa adscrits: 

● Escola Verntallat (La Vall d’en Bas) 

● Escola La Bòbila (Les Preses) 

D’aquests centres, els dos d’Olot tenen un percentatge elevat d’alumnes que provenen de la              
immigració, mentre que els dos centres de comarca, no. Per tant, l’actual zonificació ajuda a               
mantenir l’equilibri. Aquesta situació s’hauria de mantenir al llarg dels propers anys. 

Pel que fa als alumnes de Batxillerat, majoritàriament provenen del propi centre i             
esporàdicament d’altres centres d’Olot. 

Els alumnes de cicles formatius de grau mitjà provenen de diferents centres d’Olot i, en menor                
mesura, del Ripollès, Pla de l’Estany o Alt Empordà.  

Finalment, pel que fa als cicles formatius de grau superior, la major part d’alumnes han cursat                
prèviament un cicle formatiu de grau mitjà i molt pocs alumnes han cursat anteriorment el               
batxillerat. La zona geogràfica de procedència varia en funció del cicle formatiu, però en              
general són del Ripollès, Pla de l’Estany, Osona, Alt Empordà i Gironès. 

 

3. Objectius de centre 

3.1. Objectius 

Els objectius i prioritats educatives generals que guien la nostra tasca són: 
 

1. Millorar els resultats educatius 

o Aquest objectiu s’aconseguirà si els alumnes de cada tipus d’estudis milloren els            
seus resultats d’aprenentatge. 

2. Potenciar la cohesió social 

o Aquests objectiu s’aconseguirà si es fa una bona gestió dels conflictes així com             
si es disminueix l’abandonament prematur dels alumnes. 

3. Millorar la confiança dels grups d’interès 

o Aquest objectiu serà de qualitat si la satisfacció de cada grup d’interès millora. 

 
Aquests tres grans objectius engloben els següents objectius educatius del centre: 
 

1. Aplicar mesures d’innovació, eines de suport pedagògic i metodologies diverses,           
incloses les tecnologies per l’aprenentatge i el coneixement, que facilitin          
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l’ensenyament-aprenentatge, l’assoliment de les competències bàsiques, les       
competències transversals i les competències professionals. 

2. Educar col·lectivament i a partir del treball en equip compartit, amb la implicació i el                
compromís de l’equip humà del centre, per tal de transmetre una formació en hàbits i               
valors que permeti als alumnes ser ciutadans lliures i responsables dins la societat. 

3. Atendre la diversitat familiar, cultural, personal i social de l’alumnat, promovent la             
inclusió, la coeducació, l’equitat, l’atenció a les seves necessitats educatives i potenciant            
les capacitats i competències mitjançant l’atenció tutorial i l’orientació acadèmica i           
professional.  

4. Orientar i assessorar les famílies en el procés de formació acadèmica dels seus fills i                
filles i acompanyar-les en la seva educació. 

5. Formar de manera integral per tal que els alumnes puguin assolir les competències i               
aptituds necessàries pel seu creixement personal, professional i la incorporació a la vida             
activa, social, laboral i/o la continuïtat formativa.  

6. Promoure aliances amb empreses, associacions, organitzacions, entitats i         
administracions per a desenvolupar, actuacions i programes que, mitjançant la          
qualificació i requalificació de les persones, facilitin la seva inserció i reinserció. 

 

Per donar compliment als principis rectors del sistema educatiu de Catalunya, als objectius de              
centre i per fer realitat la Missió i assolir la Visió, i d’acord amb els Valors recollits en aquest                   
Projecte Educatiu, tots els membres de la comunitat educativa i la resta d’agents implicats              
hauran de participar activament, cooperant mútuament i amb responsabilitat compartida per la            
millora de l’educació i per l’obtenció d’un alt grau de satisfacció dels diferents grups d’interès.  
 

3.2. Accions clau 

● Innovació pedagògica. Afavorir i estimular que els professors participin i promoguin           
iniciatives de millora pedagògica i didàctica a nivell individual i col·lectiu. 

● Innovació tècnica. Afavorir i estimular que els professors introdueixin millores i es            
mantinguin al dia en la la formació professional. (estades de formació en les empreses,              
difusió de projectes realitzats, assistència a fires, transferència tecnològica amb les           
empreses). 

● Innovació en les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (TAC). Afavorir que els             
professors introdueixin en la seva feina millores i innovacions en l’àmbit de les TAC. 

● Orientació acadèmica. Treballar a tots els nivells per orientar els alumnes a trobar les              
millors itineraris formatius (jornades d’orientació, visites a les escoles, visites a           
universitats...). 
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● Orientació laboral. Oferir mecanismes que ajudin els alumnes a orientar-se en el món             

laboral (assessorament, tutoria, ...) 

● Adaptar el currículum i serveis en aquells casos que sigui necessari per tal d’afavorir la               
inclusió d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge per tal d’evitar l’abandonament         
escolar. 

● Participació dels alumnes en la vida del centre a través dels delegats i les famílies a                
través de l’AMiPA. 

● Intercanvis culturals, lingüístics i tècnics amb altres centres educatius, entitats o           
empreses. 

● Activitats de foment de l’emprenedoria. 

● Participació en plans i/o programes educatius que siguin aplicables a les           
característiques del centre i que ajudin a millorar l’èxit educatiu. 

● Foment, a part del català, de l’ús d’altres llengües, en especial, l’anglès, el francès i el                
castellà. 

● Presentació en concursos, premis i altres convocatòries. 

● Promoció de la cultura musical. 

● Promoció de l’esport com a element clau per a la salut i la felicitat. 

● Afavorir l’obtenció de beques educatives per a l’alumnat. 

● Foment de la mobilitat internacional dels alumnes i dels professors a través del             
Programa Erasmus+. 

● Pràctiques externes dels alumnes (FCT en l’FP, estades a les empreses en el             
batxillerat, projecte DIC, UEC). 

● Reciclatge, estalvi i reutilització a tots els nivells per tal de fomentar la sostenibilitat. 

● Comunicació interna a través de la intranet: missatgeria, actes de reunions,           
documentació de centre, … 

● Informació del centre cap a l’entorn (web, premsa, xarxes socials). 

● Ús del català com a eina lingüística per a la integració. 

● Aula d’acollida per acollir i integrar l’alumnat nouvingut. 

● SIEI (servei Suport Inclusiu per a l’Escolarització Inclusiva). 
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● Obertura del centre per a ús social (cessió a associacions o entitats). 

● Manteniment constant de les instal·lacions. 

 

 

3.3. Llocs de treball específic amb perfil professional vinculats al projecte          
educatiu de centre 

 
Per poder donar resposta als objectius d’aquest Projecte Educatiu cal que hi hagi una plantilla               
professional el més estable possible. Per això, pot ser necessari la definició de places              
específiques amb perfil professional, a banda dels llocs específics temporals (aula d’acollida i             
SIEI).  
 
Els perfils propis dels llocs de treball específics estructurals que s’estableixen al nostre centre              
queden relectits en l’annex del present document, el qual s’actualitza en el moment que es               
crea, modifica o elimina algun dels perfils i places docents. 
 
 
4. Concreció i desenvolupament del projecte 

4.1. Criteris d’organització pedagògica 

Els criteris que orienten la concreció i desenvolupament del currículum, la programació i             
planificació de les activitats d’ensenyament/aprenentatge, la concreció curricular dels diferents          
estudis, els criteris d’avaluació i promoció, la metodologia emprada, entre d’altres, estan            
contingudes en els documents de Concreció Curricular de Centre de cadascun dels estudis que              
s’imparteixen en el centre: CCC-ESO, CCC-BATX i CCC-FP. 
 

 4.1.1 El projecte curricular de centre 

Les decisions curriculars del nostre centre estan enfocades a assegurar el compliment de la              
normativa, els decrets dels diferents currículums i especialment els objectius generals de cada             
un dels ensenyaments, així com, donar resposta a les necessitats del nostre alumnat, de les               
empreses i del nostre entorn immediat. Per això s’utilitzen estratègies que ens permetin la              
millora contínua i que estiguin en harmonia amb els valors i principis de l’Institut.  

En les Concrecions Curriculars de Centre (CCC) s’hi especifica la distribució horària de les              
diferents matèries i mòduls per nivells educatius i l’atenció a la diversitat (a través del Pla                
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d’Atenció a la Diversitat - PAD). També s’hi exposen els criteris d’avaluació i promoció de curs                
de l’alumnat. A l’inici de cada curs, els alumnes són degudament informats d’aquests criteris.. 

El projecte curricular, per tant, és el conjunt de les concrecions curriculars o de proposta               
d’organització de cadascun dels ensenyaments que s’imparteixen a l’institut.  

 

 4.1.2 L’acció tutorial 

Les tasca de tutoria és considerada entre les primeres i més importants dins del conjunt de                
feines que cal realitzar dins del centre. Per això es planifica i coordina durant tot el curs a través                   
d'equips de treball organitzats en reunions fixes i dinàmiques, com és el cas de les reunions de                 
tutors. 

El centre durà a terme una reunió de pares un cop iniciat el curs escolar per a l’ESO, el                   
batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà, per tal d’informar dels aspectes rellevants              
d’organització dels estudis que realitza el seu fill o filla i també perquè el tutor o tutora informi                  
sobre quina ha estat l’adaptació en l’inici del nou curs. 

A més, des de les tutories es procura mantenir durant tot el curs un contacte amb les famílies                  
fluid i adequat a les necessitats, per tal que el progrés educatiu i formatiu de l'alumne resulti                 
integral, coherent i enriquidor. 

La concreció de l’organització i planificació de les tasques a realitzar per part dels tutors i                
tutores es concreta en el Pla d’Acció Tutorial (PAT) que és revisat i actualitzat sempre que és                 
necessari. 

Pel que fa a la Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius d’FP, el tutor de grup                   
serà l’encarregat de programar les estades a l’empresa, coordinant-se amb la Coordinació            
Escola-Empresa i fer-ne el seguiment, mantenint un contacte fluid amb les institucions o             
empreses amb qui es col·labori.  

 

4.2. Criteris d’estructura organitzativa i de gestió 
D’acord amb la normativa vigent i la seva identitat, el centre té definida, a les NOFC,                
l’estructura organitzativa de direcció i coordinació del centre, així com els criteris de participació              
de la comunitat educativa, de promoció de la convivència i gestió dels conflictes i d’elaboració i                
actualització de documents de gestió. També s’hi detallen els serveis escolars (transport i             
Associació d’Alumnes). 
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 4.2.1 Participació 

En el Consell Escolar del centre hi estan representats tots els estaments de la comunitat               
educativa. Els membres es renoven seguint la normativa vigent. 

En el moment de definir aspectes essencials i prendre decisions, el diàleg i l'ús de les vies de                  
participació i implicació en la gestió i l'organització de l'institut (reunions, comissions, grups de              
treball, o aquelles es puguin determinar) permet evitar les opcions merament individualistes o             
corporatives i es proporciona una visió general de la situació, de les necessitats i les prioritats                
de l'institut, per tal de crear una “cultura d'escola” que pugui donar pas a un centre amb                 
personalitat pròpia, caracteritzat per actituds i valors amb els quals tots els integrants ens hi               
puguem sentir identificats.  

El professorat participa activament de les decisions del centre, prenent part dels diferents             
òrgans col·legiats. L’organització i freqüència específica d’aquests canals de participació es           
detallen en les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC). 

A part del Consell Escolar, alumnes i famílies tenen altres canals de participació. El alumnes               
tenen el seu espai de participació a través del Consell de delegats i delegades. També               
s’afavoreix la participació, el suport i la col·laboració de pares i mares, mitjançant la seva               
aportació d'idees i punts de vista, a través de l’AMiPA. A part d’això, es procuren canals                
suficients i àgils de relació amb les famílies dels alumnes – reunions, informes, entrevistes,              
circulars, etc. 

El centre també disposa d’una bústia de suggeriments a la seva pàgina web on tots els                
membres de la comunitat educativa poden fer les seves aportacions i demandes, les quals              
seran ateses pels responsables del centre a qui vagin dirigides. 

Treballar en qualitat implica conèixer el grau de satisfacció de tots els membres de la comunitat                
educativa. És per això que, periòdicament, es fan enquestes de satisfacció per valorar diferents              
aspectes de funcionament del centre a tots nivells. 

 

4.3. Criteris per a la planificació del desplegament i inserció de les TAC 
En el Pla TAC de centre s’hi detallen els objectius generals i específics per al desplegament i                 
inserció de les TAC en els diferents processos d’ensenyament i aprenentatge.  

 

4.4. Projecte lingüístic 
Segons s’indica en el nostre Projecte Lingüístic de Centre (PLC), el català és la llengua               
vehicular i d’aprenentatge de l’institut i s’emprarà sistemàticament en les tasques de secretaria,             
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en la comunicació dins l’aula, en el material didàctic, en la retolació, en les cartelleres               
informatives i en tots els àmbits comunicatius que es desenvolupin dins i fora el centre.  

Per altra banda, es tindrà en compte la introducció de la llengua catalana en l’alumnat no                
catalanoparlant per així facilitar-los una integració eficaç en els processos d’aprenentatge.  

S’imparteix l’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, l’anglès i com a segona             
llengua estrangera, el francès. Sense deixar de banda les llengües clàssiques: llatí i grec.  

No es discriminaran les persones que parlin altres llengües diferents a les pròpies dels              
continguts acadèmics. 

El centre procura utilitzar un llenguatge no sexista. Per aquest motiu els equips docents, el               
professorat, la direcció, tota la comunitat educativa treballa per superar tota mena d’estereotips             
i per facilitar l’actitud crítica davant dels continguts de risc que denigren les persones per motius                
de sexe o que l’associen a imatges tòpiques. En els documents bàsics del centre es tenen en                 
compte els criteris d’utilització d’un llenguatge no sexista. 

 

4.5. Altres projectes de centre 
A més, el centre duu a terme els següents programes i projectes amb la finalitat d’oferir una                 
oferta educativa de qualitat als alumnes i a la població de l’entorn: 

● Pla d’acció tutorial (PAT) que estableix les accions a dur a terme perquè l’alumne              
assoleixi una educació integral. 

● Programa Erasmus+, per impulsar l’aprenentatge de llengües estrangeres en països          
de la Comunitat Europea. 

● Projecte de convivència, per promoure la convivència entre tots els membres de la             
comunitat educativa. 

● Pla TAC, que planifica les accions a dur a terme en el centre per tal que els alumnes i                   
els docents assoleixin o millorin la competència digital. 

● Programa #aquíproubullying, per tal d’implicar els alumnes i famílies, a part dels            
docents, en la prevenció i detecció de l’assetjament. 

● Programa experimental de certificació de llengües estrangeres a través de les EOI. 

● Intercanvis d’alumnes per promoure les llengües estrangeres en les etapes          
educatives d’ESO i Batxillerat. En concret, es realitzen intercanvis amb instituts de            
França, Irlanda i Bèlgica. 

● Escoles verdes, per promoure la sensibilització vers el medi ambient. 

● Programa Salut-Escola, que promou els hàbits saludables entre els alumnes. 

● Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQMC), la finalitat del qual és aconseguir             
l’excel·lència en els resultats educatius a través de la millora contínua dels processos, la              
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confiança i la satisfacció de l’alumnat, les famílies, les empreses i els diferents agents              
implicats, envers el servei educatiu proporcionat. Per tal d’aconseguir aquest repte, el            
centre va implantar la norma de qualitat ISO 9001:2008 el curs 2010-2011, aconseguint             
la certificació el curs 2015-2016.  

● Participació en la Xarxa de formació professional DUAL, per oferir a l’alumnat de             
cicles formatius la possibilitat de realitzar una major part de la seva formació dins              
l’empresa, en entorns reals de treball, adquirint d’aquesta manera experiència mentre es            
realitza la tasca formadora.  

● Participació en la Xarxa d’Emprenedoria per aconseguir transmetre la importància de           
la cultura emprenedora entre els alumnes del centre. 

● Servei d’assessorament i reconeixement de l’experiència laboral de les persones          
que disposen d’un bagatge aconseguit al llarg de la seva vida laboral, però que no tenen                
acreditat un títol oficial. Amb aquest servei es poden reconèixer part dels títols de              
formació professional. 

 

 

5. Avaluació 

5.1. Mecanismes d’avaluació 

La participació en el Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQMC) permet al centre seguir una                
cultura de planificació, avaluació i millora contínues.  

Un dels eixos del PQMC és la revisió per part la direcció de tot el sistema de gestió de qualitat                    
del centre, que li aporta dades objectives per tal de poder prendre les decisions necessàries               
amb l’objectiu clar de la millora dels resultats educatius, la cohesió social i la confiança dels                
grups d’interès. 

Aquesta anàlisi s’ha de centrar en: 

• Els resultats educatius. 

• Avaluació del grau d’acompliment dels indicadors.  

• El grau de satisfacció dels alumnes, famílies, empreses, professors i personal           
d’administració i serveis. 

• Els resultats de les auditories realitzades. 

• Estat de les accions correctives i preventives derivades de les auditories realitzades. 

• Canvis en l’organització i factors externs que puguin afectar el sistema de gestió de              
la qualitat.  

• Seguiment de revisions prèvies.  

 

 
Codi: PEC Nom:  Projecte educatiu de centre_v4 Versió: 4 
Aprovat:  Direcció Data: 29/05/2019 pàgina  16  de  21 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Bosc de la Coma 

Projecte educatiu de centre 

 
L’informe de la revisió per la direcció conté una avaluació dels indicadors, les incidències              
internes i externes o l’adequació dels processos establerts, i s’identifiquen els aspectes            
susceptibles de millora que caldrà incorporar a la propera planificació, de la qual en derivarà la                
Programació General Anual (PGA) pel següent curs. 

D’altra banda, anualment la direcció elabora una memòria anual de centre (MAC) en què              
presenta l’avaluació, entre d’altres, de l’eix de direcció estratègica i qualitat, i es valora atenent               
especialment als aspectes següents:  

• la millora de l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat i de tots els seus                
processos. 

• la millora del servei ofert pel centre en relació amb els requisits dels usuaris. 

• la necessitat de recursos.  

5.2. Indicadors de progrés 

Per tal de tenir una mesura objectiva del grau d’assoliment dels objectius del centre al llarg del                 
temps, es tenen en compte una sèrie d’indicadors de progrés: 

 

Millorar els resultats educatius  
Indicador Valor objectiu 

Percentatge d’alumnes que promocionen de     
curs 

>= mitjana dels tres cursos anteriors dels       
centres similars de Catalunya 

Percentatge d’alumnes que es graduen a      
cadascuna de les etapes educatives     
impartides en el centre 

>= mitjana dels tres cursos anteriors dels       
centres similars de Catalunya 

Percentatge d’entrevistes tutorials fins el 2n      
trimestre del curs >=  mitjana dels tres cursos anteriors  

Mitjana de les proves de competències      
bàsiques de 4t d’ESO  

>= mitjana dels tres cursos anteriors dels       
centres similars de Catalunya 

Percentatge d’alumnes que aproven les PAU >= mitjana dels tres cursos anteriors dels       
centres similars de Catalunya  

 

Millorar la cohesió social  
Indicador Valor objectiu 

Nombre d’expulsions de classe <=  mitjana dels tres cursos anteriors 

Nombre d’expedients disciplinaris <=  mitjana dels tres cursos anteriors 

Índex d’identificació de les persones amb el       
centre 

<=  mitjana dels tres cursos anteriors 
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Nombre d’alumnes que abandonen 
prematurament l’ESO 

<= mitjana dels tres cursos anteriors dels       
centres similars de Catalunya 

Índex d’absentisme de l’alumnat <= mitjana dels tres cursos anteriors dels       
centres similars de Catalunya 

Índex alumnes nouvinguts que s’han     
incorporat sense problemes a l’aula ordinària. 

>= mitjana dels tres cursos anteriors 

Índex d’alumnes de 4t d’ESO que havent       
format part de l’aula d’acollida han      
promocionat 

>= mitjana dels tres cursos anteriors 

Índex d’alumnes del projecte singular de 3r       
ESO i 4t d’ESO que s’han graduat. 

>= mitjana dels tres cursos anteriors 

Índex d’alumnes de la UEC que han superat el         
curs 

>= mitjana dels tres cursos anteriors 

 

Millorar la confiança dels grups d’interès 

Indicador Valor objectiu 

Percentatge d’assistència de les famílies a les       
reunions generals 

>= mitjana dels tres cursos anteriors 

Índex de satisfacció del professorat novell >= mitjana dels tres cursos anteriors 

Índex de satisfacció del professorat >= mitjana dels tres cursos anteriors 

Índex de satisfacció de les famílies >= mitjana dels tres cursos anteriors 

Índex de satisfacció del PAS >= mitjana dels tres cursos anteriors 

Índex de satisfacció de les empreses >= mitjana dels tres cursos anteriors 

 

A part d’aquests indicadors, dins la PGA de cada curs s’establiran diversos objectius de procés 
que estaran vinculats al projecte de direcció vigent. 

 

6. Política i abast del sistema de gestió de la qualitat 
A l’Institut Bosc de la Coma tenim com a objectiu prioritari oferir un servei educatiu de qualitat                 
excel·lent, per això treballem per satisfer les expectatives que els nostres alumnes i les seves               
famílies, la ciutat i la societat en general, el teixit empresarial i l’administració educativa tenen               
envers la nostra funció educadora, la nostra organització i les nostres actuacions com a              
facilitadores d’un aprenentatge acadèmic i professional de qualitat, i, alhora, promoure la            
formació integral dels nostres alumnes, acompanyant-los a créixer com a ciutadans amb            
esperit crític, dialogants, solidaris, amb consciència d’identitat pròpia i també amb visió àmplia             
del món i respectuosa envers les altres realitats.  
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Treballar cap aquest objectiu és la responsabilitat compartida per tota la comunitat educativa             
del centre, que s’expressa mitjançant el compromís en oferir un servei de qualitat i de millorar-lo                
de manera continuada. Per això, implantem un sistema de gestió de la qualitat basat en la               
norma ISO 9001 i en la gestió per processos, i pren com a eixos: 

1) La implicació  del conjunt de l’equip humà de l’Institut, basada en: 
a) La participació, el treball en equip i la col·laboració en la tasca docent i              

l’organitzativa.  
b) L’anàlisi individual i la reflexió conjunta de la pràctica docent en els àmbits             

corresponents, així com l’elaboració de propostes de millora i el compromís en            
la seva execució. 

c) La proactivitat de l’equip directiu en generar o impulsar projectes d’innovació i            
de millora, la seva predisposició a recolzar i col·laborar en els que es considerin,             
tant a proposta del propi centre,  com del nostre entorn.  

d) La participació activa dels alumnes en la vida del centre i en els processos              
d’anàlisi i de valoració de la seva confiança i el grau de satisfacció envers el               
servei educatiu que els donem.  

e) La col·laboració amb les famílies i la seva participació en els processos d’anàlisi i              
de valoració de la seva confiança i el grau de satisfacció envers el servei              
educatiu que reben els seus fills.  

f) La col·laboració amb l’administració educativa i el compliment del marc normatiu           
i disposicions que siguin d’aplicació. 

2) La millora continuada i la qualitat com a un tret d’identitat  del centre, basada en: 
a) La sistematització de processos de revisió interna, 
b) l’impuls de la comissió de qualitat del centre, 
c) la constitució d’equips de millora ad-hoc, 

d) de l’actualització i el compliment dels objectius del centre concretats en el PEC i              
la PGA.  

 

El sistema de gestió de la qualitat de l’Institut Bosc de la Coma abasta l’ensenyament reglat                
d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), de Batxillerat, de Cicles Formatius de Formació           
Professional específica de grau mitjà i de grau superior, quedant exclòs el procés de disseny               
dels cursos, que és responsabilitat del Departament d’Ensenyament. 

 

7. Aprovació i difusió 

Correspon a la direcció del centre, després de la preceptiva consulta al Consell Escolar,              
aprovar el PEC, les NOFC i les seves modificacions. En ambdós casos, es poden aprovar de                

 

 
Codi: PEC Nom:  Projecte educatiu de centre_v4 Versió: 4 
Aprovat:  Direcció Data: 29/05/2019 pàgina  19  de  21 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Bosc de la Coma 

Projecte educatiu de centre 

 
manera general o parcial. És necessària una majoria de 3/5 parts en el cas del PEC, mentre                 
que per les NOFC cal majoria simple. 

Des de la direcció del centre s’ha de vetllar perquè aquests documents tinguin el consens, la                
implicació i la participació més àmplia possible dels diferents sectors de la comunitat educativa. 
Com en tot document de centre, és un document viu i, en conseqüència, té el caràcter de                 
permanent actualització i millora per adaptar-se a les noves realitats educatives existents. 

Aquests canvis poden ser deguts a reformes legislatives o al propi funcionament del centre. 

L’aprovació, si s’escau, de les corresponents propostes de modificacions del PEC, de les             
NOFC, o de qualsevol altre document que es consideri oportú, es farà preferentment en el               
Consell Escolar de final de curs, prèvia informació i debat al Claustre de professors. Qualsevol               
sector de la comunitat educativa representat en el Consell Escolar podrà presentar propostes             
de modificació, que prèviament haurà d’haver presentat a la direcció del centre per a la seva                
valoració i difusió. 

Pel que fa a la difusió, tota la comunitat educativa de l’Institut ha de tenir coneixement del PEC.                  
La seva adopció i observació ha de guiar les actuacions del personal docent i no docent,                
alumnes i famílies, que han de respectar i mantenir el caràcter i la línia pròpia de la institució.                  
Així, el PEC ha d’estar a disposició de tots els membres de la comunitat educativa. 

De manera concreta:  

● L’alumnat ha de respectar el Projecte educatiu.  

● Les mares, pares o tutors tenen dret a rebre informació sobre el Projecte educatiu i el                
deure de respectar-lo. 

● El professorat exerceix les seves funcions dins els límits que determina la legislació i el               
marc del Projecte educatiu; i gaudeix dels drets i té els deures fixats per la normativa                
d’acord amb els principis, valors, objectius i continguts del PEC.  

● Els criteris pedagògics del PEC orienten l’exercici professional de tot el personal que hi              
treballa.  

El mitjà de difusió del PEC es farà, preferentment, a través del web de l’institut perquè pugui ser                  
consultat per qui ho desitgi. 

Tanmateix, es distribuirà i comentarà entre el professorat nou oferint-li la carpeta d’acollida que,              
entre altres documents, contindrà aquest PEC. 

A les famílies també se’ls donarà la carpeta d’acollida en les jornades d’informació dels estudis               
(jornades de portes obertes) i s’exposaran els seus punts més importants. 

A l’alumnat se’ls informarà dels aspectes primordials d’aquest PEC durant les sessions de             
benvinguda a l’inici del curs escolar. 
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ANNEX: Llocs de treball específic amb perfil professional vinculats al 
projecte educatiu de centre 
 

1. Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial o d'ensenyaments de            
règim especial.  

La seva missió és organitzar, impulsar, coordinar i gestionar els projectes i serveis de              
formació que el centre ofereix a persones i a empreses d'acord amb el Projecte              
Educatiu de Centre i el que es recull a la Carta de Serveis.  

2. Perfil lingüístic en llengua estrangera.  

La seva missió és augmentar la competència lingüística de l'alumnat en una llengua             
estrangera mitjançant l'aplicació d'una metodologia d'ensenyament i aprenentatge        
integrat de contingut i llengua, d'acord amb el projecte lingüístic del centre. 

3. Atenció a la diversitat de l'alumnat.  

La seva missió és afavorir la participació dels alumnes amb necessitats específiques de             
suport educatiu en activitats habituals d'aula i de centre, d'acord amb el Projecte             
Educatiu del Centre i el projecte de direcció, sota el principi d'educació inclusiva i              
coeducació. 
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