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I - CARACTERÍSTIQUES DE L’INSTITUT 

Història breu de l’Institut 

 
L’any 1933, a partir de l’aplicació de la Llei de Confessions i Congregacions Religioses  de 2 de 
juny de 1933, que prohibia l’ensenyament als Ordes i Congregacions Religioses, el Ministeri 
d’Instrucció Pública i Belles Arts  del Govern de la Segona República va decretar el 26 d’agost de 
1933 la creació de tretze Instituts Nacionals de Segona Ensenyança  i vint-i-vuit Instituts 
Elementals de Segona Ensenyança arreu del territori espanyol.  
 
El 25 de setembre de 1933, amb un altre decret, i amb la conformitat del Consell Regional de Segona 
Ensenyança de Catalunya, van quedar definitivament creats a Catalunya tres Instituts Elementals 
(Mataró, Terrassa i Vilafranca del Penedès) i cinc Instituts Nacionals : tres a Barcelona (els actuals 
INS Ausiàs March; INS Milà i Fontanals, iniciat amb el nom d’Institut Pi i Margall; INS Menéndez y 
Pelayo, inicial amb el nom d’Institut Salmerón), un a Badalona (l’actual INS Isaac Albèniz)  i l’últim 
a la Seu d’Urgell  (l’actual INS Joan Brudieu). En aquest mateix decret també s’explicitava que 
quedaven creats dos Instituts Elementals més (Igualada i Vilanova i la Geltrú), sempre i quan els 
respectius ajuntaments contribuïssin econòmicament amb la quantia fixada.  
 
El 28 d’octubre de 1933 va sortir un darrer decret, publicat a «La Gaceta de Madrid» el 30 d’octubre, 
que aglutinava totes les disposicions aparegudes prèviament que feien referència a la creació 
d’aquests nous Centres de Segona Ensenyança, en què apareixia la llista dels centres que van 
quedar definitivament creats l’any 1933 a l’Estat Espanyol: a Catalunya, concretament, cinc 
Instituts Nacionals i cinc Instituts Elementals . 
 
El factor decisiu que va possibilitar la concessió de l’institut a la Seu d’Urgell, una població aïllada i 
amb poc més de 4.500 habitants l’any 1933, va ser, sens dubte, la proximitat d’Andorra i la necessitat 
que els alumnes de batxillerat andorrans no anessin a estudiar a França. Sobre aquesta qüestió, 
Enric Canturri, alcalde de la Seu l’any 1933, explica a les seves Memòries que quan va anar a parlar 
amb el ministre d’instrucció pública Domingo Barnés, aquest es mostra inicialment contrari a la 
concessió de l’institut, al·legant l’escassa població de la Seu i comarca i la necessitat de donar 
prioritat a altres nuclis de població més grans que tampoc disposaven d’institut; però la posició del 
ministre canvià de sobte en fer referència a la proximitat d’Andorra, on hi havia escoles espanyoles 
i franceses que competien per guanyar-los cada país a la seva banda, per la qual cosa l’existència 
d’un institut a la Seu evitaria que els andorrans de les cases benestants enviessin a estudiar els 
seus fills a centres francesos, i que caiguessin sota la influència de la generació educada a França. 
Aquest argument fou decisiu pel ministre que digué: 
 

«Sr. alcalde: este último argumento lo encuentro de un peso decisivo y me lleva a la resolución 
de proponerlo al Consejo de ministros en que se efectúen las adjudicaciones de los nuevos 
Institutos. Le prometo defender su petición, con interés y, sin que pueda hacerle una promesa 
afirmativa, creo que al Consejo no sólo escuchará mi petición, sino que la aprobará para que 
sean atendidos los deseos de su ciudad, comarcas vecinas y de manera especial Andorra, 
donde nos interesa conservar nuestra influencia, en la que el Instituto será factor primordial. 
En breve tendrá usted noticias al respecto”. CANTURRI Enric. Memòries, pàg. 104 

 
L’1 de novembre de 1933 va començar, a les mateixes dependències de l’Ajuntament, el primer 
curs escolar de l’Institut Nacional de Segona Ensenyança de la Seu d’Urgell, el segon Institut de la 
província de Lleida, amb una plantilla oficial de 10 professors i una primera matrícula de 35 alumnes 
oficials i 99 de no oficials, repartits per tots els diferents cursos de batxillerat que es realitzaven. A 
partir del curs 1934-1935, l’Institut es traslladà al pis principal de la Cooperativa de Lleteries, situat 
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al carrer de sant Ermengol. 
 

   
Pàgines de l’agenda personal de Josep Gassiot, primer director de l’Institut 

 

 
Notícia apareguda a “La Vanguardia” (06-12-1933) 

 
La vida acadèmica de l’Institut transcorregué amb normalitat fins que el devenir de la Guerra Civil 
l’alterà profundament. A mitjans del curs acadèmic 1938-1939 l’Institut fou clausurat per les noves 
autoritats, constituïdes en una Comissió Gestora Provisional. 
 
L’Ordre de 3 de novembre de 1939 proclamà la reobertura provisional de l’Institut, ara anomenat 
d’Ensenyança Mitja, per al curs 1939-40: 
 

«en atención especial a las especiales circunstancias territoriales y demográficas de las 
comarcas de Seo de Urgel y a su notorio influjo sobre la inmediata República de Andorra».  

 
Des d’aquest irregular curs 1939-1940, amb tan sols tres professors, dos de religiosos (Ramon 
Alviñá i Joan Corts) i un de civil (Francesc Payarols), aquest arribat al mes de març de 1940, i 
instal·lats a la Torre Viader, la vida acadèmica a l’Institut de la Seu s’ha anat desenvolupat de 
manera ininterrompuda fins als nostres dies.  
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Inst i tut Joan Brudieu 

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (1617_Pla_Treball_Practicum_master) pot quedar obsolet una vegada imprès (20-oct.-16) Pàgina 
5 de 53 

 

   
Ramon Alviñá Joan Corts Francesc Payarols 

 
Hi podem trobar diferents etapes, resumides de la següent manera: 
 
� 1940 - 1959 

� Dificultat a trobar professorat titular de 
determinades matèries: contractació de 
farmacèutics 

� “Escuela Hogar” a partir de 1952-53 per a les 
alumnes 

� Importància creixent de l’alumnat lliure 
� Institucionalització de la festa de Sant Tomàs 

d’Aquino 
� Aparició de la Tuna (1958-59) 

 
L’any 1960 l’Institut es traslladà a l’actual edifici del carrer 
Bisbe Iglesias Navarri, el qual fou renovat i ampliat des del 
cursos 1996-1997 fins al 1998-99. 
 
� 1960 - 1979 

� Institut nou, professorat jove, aires nous 
� Creació de l’Associació de Pares 
� Estudis nocturns, des del 1964-65 al 1981-82 
� Secció delegada a Andorra, des del 1965-66 al 

1968-69: l’actual Institut espanyol d’Andorra, que 
al 2008-09 compleix 40 anys 

� Centres col·legiats (Escolapis de Puigcerdà, 
Lestonnac i La Salle de la Seu) i Col·legis lliures 
adoptats (Sort i Esterri)  

� Augment del professorat agregat, a partir de la 
dècada dels 70 

� Primeres classes en català: inici del procés de 
normalització lingüística 

� El cor de l’institut, el cor d’en Cagigós (1963-
1993) 

 
Amb la Llei d’Educació de 1970, els Instituts passen a 
nomenar-se Instituts Nacionals de Batxillerat, i amb la Llei 
Orgànica General del Sistema Educatiu de 1990 (LOGSE), 
Instituts d’Educació Secundària. Des de l’any 1980, per acord 
del claustre de professors i professores celebrat el 25 de 
febrer, ratificat pel Ministeri en carta datada el 1981, l’Institut 
passa a nomenar-se Joan Brudieu , en homenatge al compositor d’origen occità, mestre de capella 
de la catedral de la Seu d’Urgell al segle XVI. 

La Vanguardia Española, 22/04/1970 
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� 1980 – 1995 

� L’institut ja té nom: Joan Brudieu (1980) 
� Celebració del 50è aniversari 
� Primers intercanvis internacionals: Suècia 
� Jubilacions de professorat de l’Institut: normalitat laboral 

 
� 1996 – actualitat 

� ESO i, de nou, alumnat de 12 anys 
� Ampliació i reforma de l’edifici 
� Totes les modalitats del Batxillerat 
� La Formació Professional 
� Expansió de l’alumnat i del 

professorat 
� Projectes d’innovació: Escola verda, 

Salut i escola, Convivència i mediació 
escolar, Educació ambiental, 
Educació per a la salut 

� Diversitat 
� Celebració del 75è aniversari 
� Qualitat i millora contínua: norma ISO 9001:2000 
� Programa Qualifica’t 
� Centre de suport de l’IOC 
� Pla Educatiu d’Entorn i Pla Català d’Esport a l’Escola 
� INS d’Atenció a la pràctica esportiva: piragüisme i esquí de fons 
� eduCAT1x1 
� Pla d’Autonomia – PROA 
� Projectes Comenius 
� Servei de Reconeixement d’Aprenentatges assolits per experiència laboral 
� Projecte EUROMANIA 
� Llibres IDDINK 
� ALEXIA, programari de gestió 
� Projecte First LEGO League 
� Programa Catalunya – Québec 
� GEP: Grup d’Experimentació lingüística 
� Programa BATXiBAC 
� Projecte Camiescola 
� Programa Mschools 
� Projecte 3E 
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Amb l’aplicació de la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu de 1990 (LOGSE) a partir del curs 
1996-1997 s’inicien els estudis d’Educació Secundària Obligatòria , amb els nivells de 1r i 3r, que 
es completen el curs següent amb 2n i 4t. A partir de 1998-1999 s’inicia el Batxillerat – LOGSE , 
amb les quatre modalitats previstes, inclosa l’Artística, la gran novetat. 
 
I a partir del curs 1999-2000 s’inicien, per primera vegada a l’Institut, estudis de Formació 
Professional , amb els estudis de grau mitjà de «Comerç», de 1400 hores, de la família professional 
de COMERÇ I MÀRQUETING. 
 
Posteriorment, aquesta oferta d’estudis professionals s’ha anat ampliant i modificant fins a arribar 
al curs 2009-2010 en què es tenen consolidats quatre cicles formatius de grau mitjà i dos cicles 
formatius de grau superior de quatre famílies professionals diferents, i el Curs de Preparació a la 
Prova d’accés a CFGS. 
 
El curs 2001-2002 es van iniciar els primers estudis de formació professional de grau superior amb 
el curs «Desenvolupament d’aplicacions informàtiques», de 2000 hores, de la família professional 
d’INFORMÀTICA, el qual tan sols van durar una única promoció d’alumnes. 
 
El curs 2002-2003 es va posar en marxa el cicle formatiu de grau mitjà «Cures auxiliars 
d’infermeria», de la família professional de SANITAT, de 1400 hores.  
 
El curs 2004-2005 es va iniciar el cicle formatiu de grau mitjà «Explotació de sistemes informàtics», 
de 2000 hores, de la família professional d’INFORMÀTICA. 
 
El curs 2006-2007 es va iniciar el cicle formatiu de grau mitjà «Atenció sociosanitària», de 2000 
hores, de la família professional de SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT. 
 
A partir del curs 2007-2008, s’intenta donar un nou impuls als estudis de formació professional a la 
Seu d’Urgell, en concret, i a l’Alt Urgell, en general, i, a partir de la promulgació del decret 240/2005, 
de 8 de novembre, pel qual s'estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l'oferta dels 
ensenyaments de formació professional específica, a l’Institut Joan Brudieu es proposen noves 
propostes organitzatives dels estudis de formació professional en el grau mitjà, molt més atractives 
per a l’alumnat de la nostra comarca pirinenca. 
 
Apareix el cicle formatiu de grau mitjà «Gestió administrativa», de 1300 hores, de la família 
d’ADMINISTRACIÓ, en substitució del cicle formatiu de grau mitjà «Comerç», de 1400 hores, de la 
família de COMERÇ I MÀRQUETING. Aquest cicle, conjuntament amb el ja existent d’«Explotació de 
sistemes informàtics», de 2000 hores, de la família d’INFORMÀTICA, conformen la nova proposta 
conjunta d’organització singular, amb un total de 2880 hores, a realitzar en dos cursos escolars i un 
trimestre. L’Institut Joan Brudieu ha estat autoritzat a impartir conjuntament en tres anys els cicles 
formatius de grau mitjà de «Gestió administrativa»i d’«Explotació de sistemes informàtics», segons 
la Resolució d’1 de setembre de 2007. 
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Paral·lelament, també es proposa una organització singular amb els altres dos cicles formatius de 
grau mitjà existents: el cicle formatiu de grau mitjà «Cures auxiliars d’infermeria», de la família 
professional de SANITAT, de 1400 hores; i el cicle formatiu de grau mitjà «Atenció sociosanitària», 
de 2000 hores, de la família professional de SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT; amb un 
total de 2600 hores, a realitzar en dos cursos escolars. L’Institut Joan Brudieu ha estat autoritzat a 
impartir conjuntament en dos anys els cicles formatius de grau mitjà de «Cures auxiliars 
d’infermeria» i d’«Atenció sociosanitària», segons la Resolució de 4 d’octubre de 2007. 
 
Aquest mateix curs escolar 2007-2008, l’Institut Joan Brudieu recupera de nou la impartició dels 
cicles formatius de grau superior amb l’inici del cicle «Administració de sistemes informàtics», de 
2000 hores, de la família professional d’INFORMÀTICA. 
 
També en aquest curs escolar 2007-2008 s’inicia el «Curs de Preparació a la Prova d’Accés de 
Cicle Formatiu de Grau Superior». 
 
Al curs 2008-2009, l’oferta de cicles formatius de grau superior s’amplia amb l’inici del cicle 
«Educació infantil», de 2000 hores, de la família professional de SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA 
COMUNITAT. 
 
En el curs 2009-2010, en el marc del desplegament de la Llei Orgànica d’Educació de 3 de maig de 
2006 (LOE), s’inicia la implantació progressiva de les noves titulacions de formació professional. En 
el cas de l’Institut Joan Brudieu s’inicia substituint el cicle formatiu de grau mitjà «Explotació de 
sistemes informàtics», de 2000 hores, de la família professional d’INFORMÀTICA, per la nova titulació 
«Sistemes microinformàtics i xarxes», de 2000 hores, de la nova família professional d’INFORMÀTICA 
I COMUNICACIONS. Amb aquest canvi es produeix una reorganització de la proposta conjunta 
d’organització singular existent, ara amb la nova titulació LOE, amb un total de 2874 hores. L’Institut 
Joan Brudieu ha estat autoritzat a impartir conjuntament en tres anys els els cicles formatius de grau 
mitjà de «Gestió administrativa» i de «Sistemes microinformàtics i xarxes», segons la Resolució de 
15 de maig de 2009. 
 
I, en aquest mateix curs 2009-2010, també es produeix la substitució del cicle formatiu de grau 
superior «Educació infantil», de 2000 hores, de la família professional de SERVEIS SOCIOCULTURALS 
I A LA COMUNITAT, pel nou títol, amb el mateix nom, «Educació infantil», de 2000 hores, de la mateixa 
família professional. 
 
Al curs 2010-11, toca el torn al cicle formatiu de grau mitjà «Gestió administrativa», de 1400 hores, 
de la família professional d’ADMINISTRACIÓ, per la nova titulació, amb el mateix nom, «Gestió 
administrativa», però ara de 2000 hores, de la família professional d’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ. Amb 
aquest canvi es produeix una nova reorganització de la proposta conjunta d’organització singular 
existent, ara amb les noves titulacions LOE, amb un total de 3140 hores. L’INS Joan Brudieu ha 
estat autoritzat a impartir conjuntament en tres anys els els cicles formatius de grau mitjà de «Gestió 
administrativa» i de «Sistemes microinformàtics i xarxes», segons la Resolució d’11 de maig de 
2010. Unes petites modificacions curriculars del CFGM «Sistemes microinformàtics i xarxes» 
obliguen a una nova reorganització de la proposta conjunta d’organització singular existent, ara amb 
un total de 3107 hores, segons la Resolució de 28 de juliol de 2011; més endavant lleugerament 
actualitzades per la Resolució de 12 de novembre de 2012. 
 
I, en aquest mateix curs 2010-2011, també es produeix la substitució del cicle formatiu de grau 
superior «Administració de sistemes informàtics», de 2000 hores, de la família professional de 
INFORMÀTICA, pel nou títol, «Administració de sistemes informàtics en xarxa», de 2000 hores, de la 
família professional d’INFORMÀTICA I COMUNICACIONS. 
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A partir del curs 2012-13, es produeix la substitució del cicle formatiu de grau mitjà «Atenció 
sociosanitària» de 2000 hores, de la família professional de SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA 
COMUNITAT, per la nova titulació LOE, amb el nom de «Atenció a persones en situació de 
dependència», de 2000 hores. Amb aquest canvi es produeix una reorganització de la proposta 
conjunta d’organització singular existent, ara amb la nova titulació LOE, amb un total de 2607 hores. 
L’Institut Joan Brudieu ha estat autoritzat a impartir conjuntament en tres anys els cicles formatius 
de grau mitjà de « Atenció a persones en situació de dependència » i de «Cures auxiliars 
d'infermeria», segons la Resolució de 20 de juny de 2012. 
 
També a partir del curs 2012-13 s'inicia a l'Institut la impartició del cicle formatiu de grau superior 
«Desenvolupament d'Aplicacions Web» en règim d'alternança amb el cicle de grau superior 
«Administració de sistemes informàtics en xarxa». Ambdós cicles tenen un primer curs amb Unitats 
Formatives i/o Mòduls Professionals comunes, mentre que el segon curs és específic de cada cicle. 
En règim d’alternança, l’alumnat inicia el primer curs amb un títol (per exemple, DAW) que finalitza 
el segon any. Quan acaba el segon any, aquest alumnat pot optar a obtenir un segon títol, tot 
inscrivint-se en el segon any d’aquest segon títol (en aquest cas, ASIX) que prèviament ha fet la 
seva singladura en el primer curs l’any anterior. De manera esquemàtica, aquesta distribució es pot 
representar de la següent manera: 
 

 2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

ASIX 1r 2n 1r 2n 1r 2n 
DAW  1r 2n 1r 2n 1r 

 
També al curs 2012-13, el Curs de Preparació a la Prova d'Accés, que s'impartia des del curs 2007-
08, canvia de nom i d'estructura, a partir de la normativa vigent en què canvien les condicions 
d'accés a la formació professional. Ara s'intitula «Curs de formació específic per a l'accés als cicles 
de grau superior«, amb 20 hores de curs (11 hores de la part comuna, 8 hores de la part específica 
i 1 hora de tutoria) 
 
• CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFM) 

— Sistemes microinformàtics i xarxes – LOE [família Informàtica i comunicacions] i Gestió 
administrativa - LOE [família Administració i gestió]  

— Cures auxiliars d’infermeria [família Sanitat] i Atenció a persones en situació de 
dependència [família Serveis socioculturals i a la comunitat]  

• CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFS) 
— Administració de sistemes informàtics en xarxa i Desenvolupament d'aplicacions web 

[família Informàtica i comunicacions], en règim d'alternança 
— Educació infantil [família Serveis socioculturals i a la comunitat]  

• CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFIC PER A L'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 
— Curs de 20 hores  

 
A partir del curs 2007-2008, s’inicien, progressivament, els estudis de secundària i batxillerat d’acord 
amb la Llei Orgànica d’Educació de 3 de maig de 2006 (LOE): S1 i S3 (2007-2008); S2, S4 i B1 
(2008-2009); i B2 (2009-2010). La novetat radica en la transformació de les quatre modalitats del 
batxillerat-LOGSE a tres modalitats: Humanitats i ciències socials, Ciències i tecnologia, i Arts (via 
d’arts plàstiques, imatge i disseny). 
 
A partir del curs 2009-2010, amb l’aplicació de la Llei Catalana d’Educació de 2009 (LEC) es canvia 
la nomenclatura de l’Institut: deixa de ser Institut d’Educació Secundària per passar a nomenar-se 
Institut Joan Brudieu . 
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Al llarg del curs 2008-2009 l’Institut Joan Brudieu celebrà els 75 anys . El curs 2009-2010, l’Institut 
obté la certificació ISO 9001:2008 de gestió de la qualitat, atorgada per l’empresa certificadora 
Applus. Al llarg del curs 2012-2103 l'Institut Joan Brudieu ha obtingut de nou la certificació ISO 
9001:2008 de gestió de qualitat per un període de tres anys més, renovada el curs 2015-2016. 
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Plans d’estudis de l’Institut Joan Brudieu al llarg  de la història 
 
En el transcórrer de tots aquests anys, des de 1933, a l’Institut s’hi han estudiat diferents plans 
d’estudis: 
 
• Pla d’estudis de 13 de juliol de 1932  (de Fernando de los Ríos) basat en el Pla d’estudis de 7 

d’agost de 1931  (de Marcelino Domingo San Juan) que era un Pla d’adaptació per al curs 1931-
1932 que cobria el buit que deixava la derogació del Pla d’estudis de 25 d’agost de 1926 (Pla 
Callejo) i que reestablia, amb adaptacions, el Pla d’estudis de 6 de setembre de 1903  (del 
ministre Gabino Bugallal) que alhora era una modificació del Pla d’estudis de 17 d’agost de 1901 
(del Comte de Romanones). 

• Pla d’estudis de 29 d’agost de 1934  (de Filiberto Villalobos González). 
• Pla d’estudis de 20 de setembre de 1938  (de Pedro Sáinz Rodríguez), lligat amb la Llei de 20 

de setembre de 1938 de Reforma de la segona ensenyança. 
• Pla d’estudis de 12 de juny de 1953  (de Joaquín Ruiz-Jiménez y Cortés) sota l’empara de la 

nova Llei de 26 de febrer de 1953   d’Ordenació de l’Ensenyança Mitja. 
• Pla d’estudis de 31 de maig de 1957  (de Jesús Rubio y García-Mina), que corregeix i 

complementa algunes de les idees i situacions plantejades en el de 1953. 
• Pla d’estudis del batxillerat elemental de 31 de ma ig de 1967  (de Manuel Lora Tamayo) 
• Pla d’estudis de 23 de gener de 1975  (Cruz Martínez Esteruelas) sota l’empara de la nova Llei 

General d’Educació i Finançament de la Reforma Educ ativa de 4 d’agost de 1970  (del 
ministre José Luís Villar Palasí), amb el Batxillerat Unificat Polivalent (BUP) i el Curs d’Orientació 
Universitària (COU). 

• Plans d’estudis  sota l’empara de la nova Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu 
(LOGSE) de 3 d’octubre de 1990  (del ministre José Antonio Maravall) amb els nous estudis 
d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), Batxillerat i Cicles Formatius. 
� ESO:  Decret 096/1992, de 28 d’abril 
  Decret 223/1992, de 25 de setembre 
  Decret 075/1996, de 5 de març 
  Decret 127/2001, de 15 de maig 
  Decret 179/2002, de 25 de juny 
� BTX:   Decret 082/1995, de 5 de març 
  Decret 127/2001, de 15 de maig 
  Decret 182/2002, de 25 de juny 
� CFM: Decret 053/1996, de 6 de febrer Comerç 
  Decret 203/1997, de 30 de juliol Cures auxiliars d’infermeria 
  Decret 423/2004, de 2 de novembre Explotació de sistemes informàtics 
  Decret 104/2005, de 31 de maig Atenció sociosanitària 
  Decret 057/1996, de 6 de febrer Gestió administrativa 
� CFS: Decret 175/1997, de 22 de juliol Administració de sistemes informàtics 
  Decret 182/1998, de 8 de juliol Educació infantil 

• Plans d’estudis  sota l’empara de la nova Llei Orgànica d’Educació (LOE) de 3 de maig de 
2006 (de la ministra María Jesús San Segundo) amb els nous estudis d’Ensenyament Secundari 
Obligatori (ESO). 
� ESO:  Decret 143/2007, de 26 de juny 
� BTX:  Decret 142/2008, de 15 de juliol 
� CFM: RD 1691/2007, de 14 de desembre Sistemes microinformàtics i xarxes 
  RD 1631/2009, de 30 d’octubre Gestió administrativa 
� CFS: RD 1394/2007, de 29 d’octubre Educació infantil 
  RD 1629/2009, de 30 d’octubre Administració de sistemes informàtics en xarxa 
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L’Institut Joan Brudieu, avui 
 
L’Institut Joan Brudieu és l’institut públic d’ensenyament secundari de referència de la comarca de 
l’Alt Urgell. Creat l’any 1933, l’Institut té adscrits gairebé a totalitat de les escoles públiques de la 
comarca de l’Alt Urgell, excepte les situades al sud de la comarca, i també té adscrites les escoles 
més occidentals de la comarca de la Cerdanya. Concretament, l’Institut Joan Brudieu té una zona 
d’escolarització força extensa i que es concreta en: 
 

  
ESC Sant Esteve 

Alàs 
ESC Castellciutat 

Castellciutat 
 

   
ESC Rosa Campà 

Montferrer 
ESC Arnau Mir 

el Pla de Sant Tirs 
ESC Portella Blanca 

Lles de Cerdanya 
 

   
ESC Pere Sarret 

Martinet 
ESC Ridolaina 

Montellà 
ESC el Puig 

Prullans 
 

   
ESC Sant Climent 

Coll de Nargó 
ESC Miret i Sans 

Organyà 
ESC de Tuixén 

Tuixén 
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ESC Mossèn Albert Vives 
la Seu d’Urgell 

ESC Pau Claris 
la Seu d’Urgell 

 
 
 

Plantejament institucional 

 
Projecte per a la Millora de la Qualitat dels Centr es Educatius Públics (PMQCE) 
 
L’Institut Joan Brudieu participa en el Projecte per a la Millora de la Qualitat dels Centr es 
Educatius Públics (PMQCE) . 
 

Projecte per a la Millora  
de la Qualitat dels centres  
Educatius Públics (PMQCE)  

Projecte de Qualitat  
i Millora Contínua (PQiMC) 
Acord de coresponsabilitat (ACDE15) 

 
El Departament d'Educació, tenint en compte els objectius educatius plantejats per la Unió Europea 
per al 2010, el contingut del Pacte Nacional per a la Educació, els objectius del Pla de Govern 2007-
2010, el Programa de apoyo y refuerzo en educación secundaria (PROA) i el pla de cooperació per 
al suport a la implantació de la LOE, del Ministerio de Educación, promou el Projecte per a la 
millora de la qualitat dels centres educatius públi cs (PMQCE) , pla de plans, que té com a finalitat 
incrementar els resultats educatius, millorar la cohesió social i prevenir l'abandonament prematur 
en els centres educatius públics a través de l'impuls de l'equitat, l'excel·lència, l'autonomia, la millora 
de la qualitat i la inclusivitat. 
 
El PMQCE es concreta en dues línies d'actuació : 
• una primera de caràcter general , a la qual poden acollir-se tots els centres educatius públics,  
• i una més específica , adreçada als centres que imparteixen dues o més famílies de formació 

professional o són centres específics de formació professional, i que s'anomena Projecte de 
qualitat i millora contínua (PQiMC).  

 
 
Projecte d’Autonomia de Centres – Acord de Corespon sabilitat 
 
El projecte s’ha concretat en el Projecte d'autonomia de centres , amb format de pla estratègic i 
fins l’actualitat el desenvolupen centres educatius públics de diferents tipologies que formen part de 
diferents iniciatives segons l'any d'entrada en el projecte: PAC05, PAC06, PAC07, PAC08 i PAC09  
 
El Departament d'Ensenyament, mitjançant els plans estratègics regulats pel Decret 132/2001, de 
29 de maig, promou l'autonomia pedagògica, d'organització i de gestió per afavorir la millora 
contínua en l'educació pública.  
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Inst i tut Joan Brudieu 

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (1617_Pla_Treball_Practicum_master) pot quedar obsolet una vegada imprès (20-oct.-16) Pàgina 
14 de 53 

 

L'elaboració i aplicació dels plans estratègics corresponen al centre educatiu, i el seguiment, 
assessorament i la dotació de recursos addicionals corresponen al Departament d'Educació. 
Ambdues parts concreten el seu compromís en un acord a mig termini i fan un seguiment de 
l'aplicació del pla que inclou una rendició de comptes al final de cada curs. 
 
L’Institut Joan Brudieu ha formalitzat documentalment amb el Departament d'Educació, un pla 
d'actuació immediata per a la millora dels resultat s educatius i la cohesió social per al curs 
2009-2010 i un acord quadriennal d'aplicació d'un pla estratègic per a la millora de la qualitat i la  
promoció de l'autonomia del centre educatiu  durant els cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-
2013 i 2013-2014, tot amb la finalitat de potenciar les iniciatives dels centres per millorar els resultats 
educatius i la cohesió social.  
 
Els Instituts amb estudis d'ensenyament secundari obligatori (ESO), hauran d'incorporar-hi 
iniciatives, dirigides a aquest nivell educatiu, d'acord amb les orientacions següents: 
• Reforçar les capacitats bàsiques de l'alumnat que ha finalitzat l'educació primària i ho necessiti 

per seguir amb aprofitament l'educació secundaria. 
• Reforçar l'alumnat que promocioni dintre de l'ensenyament bàsic sense haver superat totes les 

àrees o matèries. 
• Implementar actuacions per reduir l'abandonament prematur a l'educació secundària obligatòria. 
• Donar suport a actuacions en les àrees i matèries de l'ensenyament bàsic amb menor èxit 

educatiu. 
• Diversificar el currículum i l'opcionalitat a l'educació secundària. 
 
D’entre les diferents propostes d’accions, cal destacar-ne, sobretot, Taller de cant coral i orquestra. 
Amb el context de la crisi econòmica, les quantitats econòmiques adscrites al Pla d’Autonomia han 
quedat reduïdes a zero.  

 
 
El PAC09 s’ha donat per finalitzat a finals del curs 2013-2014, amb les darreres comissions de 
seguiment al setembre de 2014. El pas següent ha estat signar un Acord de coresponsabilitat entre 
l’Institut i el Departament d’Ensenyament per al curs 2015-2016. Els acords de coresponsabilitat es 
signen amb centres que desenvolupen estratègies orientades a assegurar l'equitat i a millorar els 
resultats educatius en entorns de característiques socioeconòmiques i culturals desafavorides o 
singulars, així com a prevenir l'abandona- ment primerenc de l'educació i la formació. També amb 
aquells centres que desenvolupen projectes d'excel·lència educativa que aporten experiències de 
qualitat al sistema educatiu. 
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Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC) 
 
El Projecte de qualitat i millora contínua  té com objectiu ajudar l’Institut a dissenyar, implantar i 
millorar contínuament el seu propi sistema de gestió de centre basat en els principis de la qualitat 
amb la finalitat d’aconseguir l’excel·lència en els resultats i la confiança de l’alumnat, les famílies i 
les empreses. L’Institut ha d’elaborar el seu propi programa d’actuació que, a través del seu Pla de 
millora o Pla estratègic de centre, introdueixi la cultura de la millora contínua. 
 
Mitjançant aquests sistemes de gestió es vol ajudar els centres a orientar les seves actuacions per 
donar resposta a les necessitats formatives de l’alumnat, les famílies, les empreses i l’entorn social, 
d’acord amb els requeriments establerts; potenciar estratègies de desenvolupament i implicació de 
les persones que hi treballen; gestionar, de manera sistemàtica i transparent, els processos que s’hi 
desenvolupen; fomentar la cultura de la millora contínua, la innovació i l’intercanvi de bones 
pràctiques amb altres centres; promoure el compromís col·lectiu i la coherència d’objectius en la 
definició i el desenvolupament dels valors, les polítiques i les estratègies de centre; impulsar la 
definició i la gestió de nous àmbits d’autonomia que contribueixin a la millora global del centre i, 
orientar el centre cap a la consecució de resultats excel·lents en relació amb els seus objectius, 
centrats en la millora dels resultats educatius, de cohesió social i de millora de la confiança dels 
seus grups d’interès. 
 
L'institut s'hi va adherir l'any 2006. El curs 2009-2010, l’Institut obté la certificació ISO 9001:2008 de 
gestió de la qualitat, atorgada per l’empresa certificadora Applus. A partir d’aquí, l’Institut començarà 
el procés per tal d’aconseguir la consolidació i la millora continuada de la qualitat educativa. Al llarg 
del curs 2012-2013, l’Institut renova la seva certificació ISO 9001:2008 de gestió de la qualitat. 
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Missió, Visió i Valors 
 
MISSIÓ 
L’Institut Joan Brudieu és el centre educatiu públic i aconfessional de referència a l’Alt Pirineu, 
arrelat i vinculat a l’Alt Urgell, que s’exigeix de proporcionar, amb un projecte educatiu propi, en 
els nivells d’ensenyament de l’ESO, del BTX i de la FP: 
• una educació de qualitat per tal de  preparar l'alumnat per a l’exercici de la ciutadania i per a la 

participació activa en la vida econòmica, social i cultural, amb actitud crítica i responsable, tot 
respectant el pluralisme i els drets i llibertats fonamentals; 

• una educació integral i completa en coneixements, destreses i valors; amb una gran flexibilitat 
per adequar-la a la diversitat d’aptituds, interessos, expectatives i necessitats del jovent; basada 
en la responsabilitat individual i en el mèrit i esforç personal en un marc d’equitat, d’inclusió 
educativa i d’interculturalitat. 

• una orientació personal, acadèmica i professional de l’alumnat tot col·laborant amb la comunitat 
educativa en la satisfacció de les respectives aspiracions de formació 

 
L’Institut Joan Brudieu es proposa de garantir, amb l’esforç compartit de les famílies i del 
professorat, en un entorn d’aprenentatge ric, motivador i exigent, una educació que abraça els 
coneixements i les competències bàsiques que són necessaris en la societat actual  
 

 
VISIÓ 
L’Institut Joan Brudieu vol continuar essent un centre de prestigi i referència a l’Alt Pirineu, que 
adequa l’oferta formativa a les necessitats de l’entorn, i que continua vetllant per la millora de la 
cohesió social, donant resposta a la diversitat en un marc d’inclusió educativa. 
 
L’Institut Joan Brudieu vol ser un centre on es treballa per: 
• Cercar estratègies que permetin millorar els resultats acadèmics 
• Incorporar les tecnologies de la informació i els mitjans de comunicació audiovisual a la cultura 

de treball quotidià 
• Implicar tota la comunitat educativa per tal que participi activament en el centre i en el seu model 

d’organització 
• Utilitzar la metodologia de la millora contínua per consolidar i millorar el funcionament del centre 
 

 
VALORS 
L’educació que s’ofereix a l’Institut Joan Brudieu es basa en els valors següents: 
• Desenvolupament de la personalitat de l’alumnat i de totes les seves capacitats, individuals i 

socials, intel·lectuals, culturals i emocionals 
• Preparació per a l’exercici de la ciutadania i per a la participació activa en la vida econòmica, 

social i cultural, amb actitud crítica i responsable, tot respectant el pluralisme i els drets i 
llibertats fonamentals 

• Coeducació com a base per educar en la igualtat entre nois i noies 
• Inclusió i normalització de l’alumnat en les activitats educatives del centre 
• Participació dels membres de la comunitat educativa en el funcionament i/o gestió del centre 
• Foment del respecte envers un mateix, els companys i companyes i l’entorn, així com també 

l’adquisició d’hàbits saludables 
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POLÍTICA DE QUALITAT  
La política de la qualitat enunciada per la direcció de l’Institut Joan Brudieu és: 
 
Per a l’Institut Joan Brudieu la qualitat és part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia. 
L’actuació de l’Institut, d’acord amb el projecte educatiu de centre, està dirigida a: 
 
• Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat, així com les de la normativa 

educativa vigent. 
• Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i 

centre de formació. 
• Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’Institut per tal 

d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa. 
• La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat. 
 
El compromís amb la qualitat afecta a tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat 
de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través 
de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast. 
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Serveis que ofereix l’Institut 
 
Amb la voluntat d’apropar els serveis educatius a la Seu d’Urgell, l’Institut Joan Brudieu ha anat 
introduint serveis a la seva organització per tal que el ciutadà no s’hagi de desplaçar a l’hora 
d’efectuar-los. 
 

Centre de suport  
de l’INS Obert de Catalunya 
(des del 01-05-2008) 

Batxillerat 
Cicles Formatius 
Curs de preparació a les proves d’accés 
Curs de formació a les proves d’accés 

Centre de Servei d'assessorament en 
l'FP 
Reconeixement / Validació 
experiència laboral 
 
Programa Acredita’t 

CFM Cures auxiliars d’infermeria 
CFM Atenció a les persones en situació de 
dependència (LOE) 
CFM Sistemes microinformàtics en xarxa 
CFM Gestió administrativa 
CFS Educació infantil 
CFS Desenvolupament d'aplicacions web 
CFS Administració de sistemes informàtics en xarxa 

Proves d’accés a CFM (des del 2006-2007) 
Proves d’accés a CFS (des del 2006-2007) 
Institut formador del pràcticum del màster en formació del professorat (des del 2009-2010) 

 

Acreditacions oficials d’empreses 
punteres en el món informàtic 

CISCO Networking Academy Program (CNAP) 
MICROSOFT IT Academy Program (nivell IT Pro) 
LINUX 
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Projectes d’innovació de l’Institut 
 

Programes 
d’Innovació  
Educativa 

Xarxa Europea d’Escoles  
Promotores de Salut  

Educació per a la salut  
Salut i Escola «Consulta Jove» 
Convivència i mediació escolar «Mediació escolar» 
Escoles verdes  
Educació ambiental  
eduCAT2.0 – Institut digital  

 
Xarxa Europea d’Escoles Promotores de Salut 
 
La Xarxa d’Escoles promotores de Salut  està formada per aquells centres que desenvolupen 
projectes educatius a través del Programa d'Educació per a la Salut a l'Escola . L'Institut hi està 
adherit des de l'any 1999. 
 
Les escoles promotores de salut tenen per finalitat el foment i l'adopció d'estils de vida sans en un 
ambient favorable a la salut i, per al seu compliment, es comprometen a promoure un entorn físic i 
psicosocial saludable. Per tal d'assolir la citada finalitat s'ofereixen, tant a l'alumnat com al personal 
docent i no docent, diverses opcions realistes i, a la vegada, atractives, en matèria de salut. 
 
Educació per a la Salut 
 
El programa d'Educació per a la Salut a l'Escola  pretén vetllar per la incorporació de l'educació 
per a la salut, als centres educatius, des d'una perspectiva de prevenció de conductes de risc i 
promoció de conductes saludables, en tots els seus aspectes (sexualitat i afectivitat, higiene 
personal, hàbits alimentaris, prevenció de drogodependències…), a fi que el conjunt de la comunitat 
educativa desenvolupi bons hàbits i assoleixi una actitud i un estil de vida de qualitat. L'institut hi 
està adherit des de l'any 2006. 
 
Salut i Escola (Departaments Salut i Educació) 
 
El programa Salut i escola , vigent a l'Institut des de l'any 2004, té els següents objectius generals: 
• Millorar la salut dels adolescents a través d’accions als centres educatius de promoció de la salut, 

prevenció de les situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut. 
• Potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en 

accions de promoció i prevenció de la salut  relacionats preferentment amb: 
� la salut mental 
� la salut afectivosexual 
� el consum de drogues, alcohol i tabac 
� els trastorns relacionats amb l’alimentació 

• Afavorir l’accessibilitat de cara a la prevenció de situacions de risc i atenció precoç als problemes 
de salut dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i 
proximitat: Consulta Oberta  

 
Convivència i Mediació Escolar 
 
El programa de Convivència i mediació escolar , vigent a l'Institut des de l'any 2006, té com a 
objectiu formar en la convivència fomentant les relacions positives i la resolució pacífica de conflictes 
en el si de cada centre. Parteix del diagnòstic previ de la pròpia realitat escolar i planteja propostes 
d'actuació basades en experiències contrastades i bones pràctiques de convivència per tal de crear 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Inst i tut Joan Brudieu 

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (1617_Pla_Treball_Practicum_master) pot quedar obsolet una vegada imprès (20-oct.-16) Pàgina 
20 de 53 

 

referents vàlids per a les escoles. 
 
Escoles Verdes 
 
El programa Escoles Verdes  queda inclòs dins el programa d’Educació ambiental . L'Institut hi 
està adherit des del curs 2004 i des del curs 2006-2007, l’Institut Joan Brudieu té el Distintiu 
d’Escola Verda , amb una validesa de tres anys. En el curs 2009-2010 s’ha tornat a demanar la 
validesa, ara per tres anys més. Al llarg del curs 2013-2014 s’ha tornat a validar aquesta distinció. 
 
Educació Ambiental 
 
El programa d'Educació ambiental  vol impulsar, en els centres educatius, projectes que motivin la 
comunitat educativa envers el desenvolupament sostenible , que és el que satisfà les necessitats 
del present sense posar en perill la capacitat de satisfer les necessitats de generacions futures. 
L'Institut hi està adherit des de l'any 2007.  
 
eduCAT2.0 
 
Les tecnologies de la informació i la comunicació han recorregut un llarg camí per a fomentar la 
innovació en l'ensenyament i millorar els processos i els resultats de l'aprenentatge. El Projecte 
eduCAT2.0 , que a més de noves dotacions a les aules (pissarres digitals interactives, més 
connectivitat wi-fi) i la disponibilitat d'un ordinador portàtil per cada alumne, comprèn el 
desplegament exploratori dels llibres de text en format digital. Aquesta actuació vol ser una aportació 
més destinada a l'adquisició i el desenvolupament de les competències necessàries en la societat 
del coneixement.  
 
El Projecte eduCAT2.0  és una de les estratègies d'innovació educativa més importants del 
Departament d'Educació. L'objectiu és millorar els resultats educatius de l'alumnat a partir de l'ús 
d'eines tecnològiques a l'aula. L'eduCAT2.0 converteix els ordinadors portàtils en una nova eina de 
treball personal. A més, dota les aules de pissarres digitals i accés a Internet. També contribueix a 
la substitució progressiva dels llibres de text en paper pels llibres de text electrònics. L'Institut s'hi 
va adherir el curs 2009-2010 i, amb el context de la crisi econòmica, des del curs 2012-2013, aquest 
projecte ha quedat suspès. 
 
 
Pla Educatiu d’Entorn: Pla Esport a l’Escola 
 

Pla Educatiu d’Entorn  Pla Esport a l’Escola 
 
Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa innovadora que vol donar respost a a 
les múltiples necessitats  de la nostra societat. S’adrecen a tot l’alumnat , i a tota la comunitat 
educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits. Des del curs 
2006-2007, el municipi de la Seu d’Urgell ha signat un conveni de col·laboració amb el Departament 
d’Educació per desenvolupar un Pla Educatiu d’Entorn . L'Institut hi està adherit des d'aquest 
mateix any 2006. Té el següents objectius generals : 
• Aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat, en totes les seves dimensions: personal, social, 

acadèmica i laboral, per tal que tots els nois i noies desenvolupin una identitat personal, rica i 
equilibrada, adquireixin les competències necessàries per respondre de forma satisfactòria als 
reptes de la vida quotidiana i tinguin les habilitats socials i les actituds idònies per conviure a la 
societat actual. 

• Promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural, l’equitat i el foment de l’ús de la 
llengua catalana, per contribuir a crear un espai comú de valors compartits per tota la ciutadania 
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que, des del respecte a la diversitat, afavoreixi la convivència. 
 
I els següents objectius específics : 
• Incrementar l’èxit escolar, reduint desigualtats entre col·lectius. 
• Enfortir xarxes educatives. 
• Enfortir la participació en activitats de lleure, reduint desigualtats entre col·lectius. 
• Enfortir els vincles entre les famílies, l’escola i l’entorn. 
• Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana. 
 
Pla Esport a l’Escola 
 
Programa adreçat principalment a incrementar la participació dels infants i joves en activitats 
físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes 
pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l'adquisició d'hàbits saludables. 
 
El Pla pretén posar a l'abast de tots els alumnes de secundària, amb una incidència especial en el 
col·lectiu de noies i en l’alumnat nouvingut, la pràctica d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el 
gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants 
i joves, a través de la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar. 
 
L'Institut s'hi va adherir l'any 2005. Des de 2006, està creada l’Associació Esportiva Escolar IES 
Joan Brudieu , inscrita al Registre d’entitats esportives de la Generalitat amb el número 12646, i, 
des de maig de 2007, aquesta AEE forma part de l’Agrupació Esportiva d’Associacions d’Esport 
Escolar de Catalunya (AEDAEEC). Està formada per professorat, alumnat i representants de 
l’Associació de Pares (APA), té com a objectiu bàsic l’organització de les activitats esportives 
extraescolars per a tot l’alumnat de l’institut. 
 
A l’Institut, la pràctica esportiva extraescolar es concreta amb activitats com: Multiesport, Aeròbic, 
Kàrate, Tennis, etc. També, Esport a l’esbarjo (campionats d’esports) i Competicions de JEEC 
(dissabtes). La inscripció per a aquestes activitats es realitza a l’hora de fer la matrícula per al curs 
següent. Amb el context de la crisi econòmica, al curs 2012-2013, l’Institut no ha renovat la seva 
participació al Pla Català de l’Esport Escolar. De tot, tan sols queda l’organització de competicions 
a l’anomenat “Esport a l’esbarjo”. 
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Altres 
 

Altres  

Projecte «INS d’Atenció  
a la Pràctica Esportiva» 

Piragüisme 
Esquí de fons 

Formació per a l’ús didàctic  
de les noves tecnologies  

Instinet  
Atenció a la diversitat a l’INS  
Intercanvis internacionals  
Projecte 3E  
Programa EUROMANIA  
Projecte First LEGO League  
Programa Catalunya – Québec  
GEP: Grup d’Experimentació lingüística  
Programa BATXiBAC  
Projecte Camiescola  
Programa Mschools  
Llengua i cultura portugueses  

 
Projecte «INS d’Atenció a la Pràctica Esportiva» 
 
• Alumnat que fa esport als Centres de Tecnificació Esportiva (Piragüisme – Esq uí de fons)  

de l’Alt Urgell. 
• L’Institut hi està adherit des de l'any 2005 i, des d'aquesta mateixa data, roman inclòs dins la 

Xarxa d’instituts de secundaria amb una especial at enció a la pràctica esportiva  per tal de 
desenvolupar un programa d’actuació conjunta amb els Departaments d’Educació i la Secretaria 
General de l’Esport que faciliti el pont de connexió escola–club. 

 
Ús didàctic de les Noves Tecnologies 
 
Formació pràctica de l’ús de les noves tecnologies del centre, des del centre, amb el maquinari i el 
programari específic del centre. Es faran dos grups que suposaran dos cursos que s’impartiran de 
manera simultània. 
 
InstiNet 
 
Programa intern de l’Institut, molt lligat als objectius del programa d’Escoles Verdes  i al d’Educació 
ambiental , amb els següents objectius: 
 
• Impulsar la cultura de la netedat i l’ordre 
• Respectar el mobiliari 
• Controlar l’estat de les aules i del mobiliari 
• Manteniment i neteja de les zones exteriors, els patis 
• Cercar la complicitat plausible dels delegats i delegades 
Atenció a la Diversitat a l’Institut 
 
• Sempre que hi hagi disponibilitat de recursos humans, de cada dos grups classe es fan tres grups 

d’estudi, en totes aquelles matèries que sigui possible. 
• L’alumnat de primer i de segon d’ESO que requereix atenció més particularitzada assisteix a 

l’aula oberta per tal reforçar les matèries instrumentals. 
o A primer d’ESO: 
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� es realitza una MO de reforç de competències bàsiques. 
� es realitza un reforç amb grups molt reduïts de dues hores setmanals. 

o A segon d’ESO: 
� es realitza una MO de reforç de competències bàsiques. 
� es realitza un reforç amb grups molt reduïts d’una hora setmanal. 

o A la matèria d’idioma (anglès) es realitzen grups de nivell sempre que els recursos i 
l’organització ho permet. 

• S’atén l’alumnat repetidor i el que no assoleix les competències de primer i de segon d’ESO. 
• Quan hi ha alumnat, Fem futur:  alumnes de 4t d’ESO amb característiques semblants a les de 

l’aula oberta i amb 16 anys complerts (o que els facin abans de l’u de gener del curs escolar 
vigent). A partir del segon trimestre els alumnes fan pràctiques en empreses a les tardes per tal 
de facilitar la seva incorporació al món del treball. 

 
Intercanvis internacionals 
Des del curs 2005-2006, i fins a finals del curs 2007-2008, l’Institut ha participat en un Projecte 
Comènius conjuntament amb l’institut «Christelijke Scholengemeenschap “Comenius College” » 
de Capelle aan den Ijssel a Holanda, a pocs quilòmetres de Rotterdam; i l’institut «Dozsa Gyorgy 
Gazdasdgi Muszaki Szakkozepiskola es Szakiskola»  de Kalocsa, situada a la meitat sud 
d’Hongria, amb el projecte comú, EUCIFF, que vol dir «European Investigation For the Future» , 
amb la finalitat de conèixer i donar a conèixer la realitat de tres regions petites europees mitjançant 
l'estudi de temes tan diversos com la cultura, l'esport, la religió, l'oci, la gastronomia, etc. 
 
Des del curs 2008-2009, l’Institut participa en un Projecte de col·laboració amb l’institut 
«Christelijke Scholengemeenschap “Comenius College” » de Capelle aan den Ijssel a Holanda, 
a pocs quilòmetres de Rotterdam. El projecte, que es desenvolupa durant dos anys acadèmics, té 
l’objectiu de conèixer les diferents realitats europees a l’alumnat participant. El projecte de l’alumnat 
de l’IES Joan Brudieu es vertebra al voltant de l’estudi de l’obra El diari, d’Anna Franck, mentre que 
el de l’alumnat d’Holanda es vertebra al voltant de l’obra L’ombra del vent, de Carlos Ruíz Zafón. 
 
A partir del curs 2010-2011, l’Institut ha demanat reiniciar un nou projecte Comenius bilateral, tot i 
que a hores d’ara la petició es troba en reserva. 
 
Al llarg dels cursos 2010-2011 i 2011-2012 s’han fet intercanvis d’alumnat amb Holanda, fora del 
conveni Comenius. El curs 2012-2013, induït per la crisi econòmica s’ha suspès de manera bilateral 
l’intercanvi amb Holanda. 
 
A partir del curs 2013-2014, l'Institut Joan Brudieu, conjuntament amb l'Institut Aubenç, el Col·legi 
La Salle, i els Serveis Educatius de l'Alt Urgell, participa en un nou Programa d'Aprenentatge 
Permanent "Comenius Regio" que s'ha adjudicat al Projecte3E i a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. 
El tema del projecte Comenius és "Emprenedoria, Educació i Empresa" i hi participen, a part dels 
centres de Formació Professional de l'Alt Urgell, dos centres de la província italiana de Torí, a la 
regió del Piemont: l'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Luigi Des Ambrois", d'Oulx [Ors, en català 
i en occità; Ols, en piemontès], i el Consorzio Formont per la formazione professionale delle attività 
di montagna, de Venaria Reale.  
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Inst i tut Joan Brudieu 

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (1617_Pla_Treball_Practicum_master) pot quedar obsolet una vegada imprès (20-oct.-16) Pàgina 
24 de 53 

 

Projecte 3E: Ensenyament, Empresa, Emprenedoria 

El Projecte 3E s'inicia el curs 2012-2013. 
� QUÈ ÉS? 

� És una xarxa d’informació, formació i assessorament configurada pels centres de secundària 
i els Serveis Educatius de l’Alt Urgell i les associacions, entre entitats i institucions d’àmbit 
municipal i comarcal. 

� QUÈ PRETENEM? 
� Incentivar la participació i coordinació entre tots els agents del territori que incideixen en els 

àmbits de l’Ensenyament, l’Emprenedoria i l’Empresa 
� Col·laborar en la millora de la coherència i l’eficiència dels esforços i recursos disponibles 
� Consolidar la indiosincràcia com a projecte vinculat a un territori concret 
� Establir canals d’intercanvi d’experiències i d’actuacions amb els altres projectes de treball en 

xarxa, a nivell nacional i internacional 
� QUÈ ENS GUIA? 

� Lideratge compartit, Planificació, Responsabilitat: rendir comptes, Flexibilitat, Actualització, 
Millora continua  

� ON INCIDIM? 
� Orientació , Emprenedoria, Formació 

 
Programa EUROMANIA: Intercomprensió lingüística 

El programa Euromania  neix d’un projecte europeu amb l’objectiu de desvetllar interessos 
plurilingües i avançar cap a una competència lectora plurilingüe en set llengües romàniques: català, 
castellà, francès, occità, romanès, italià i portuguès. El material per treballar el projecte Euromania  
és el resultat de tres anys de treball d’un grup d’experts. Consta de 20 dossiers per a l’aprenentatge 
multilingüe de les àrees de matemàtiques, història, ciències i tecnologia i va adreçat a l’alumnat amb 
edats compreses entre els 8 i els 12 anys. A l’Institut es segueix a 1r d’ESO . No es tracta d’aprendre 
llengües, sinó de construir competències d’intercomprensió. Les llengües són alhora semblants i 
diferents. L’estudi de les similituds i les discrepàncies permet passar amb més o menys facilitat 
d’una llengua a l’altra. L’Institut hi participa des del curs 2012-2013. 
 
Projecte First LEGO League 

FIRST LEGO League (FLL) presenta a joves de 10 a 16 anys un repte del món real, mitjançant la 
construcció de robots que realitzen una sèrie de tasques en un terreny de joc que fa referència a la 
temàtica del repte. En FLL els equips, guiats per la seva imaginació i el seu entrenador, 
descobreixen futures vocacions científiques i tecno lògiques . A través d’aquest programa 
aprenen i contribueixen positivament en la societat. A l’Institut es segueix a 4t d’ESO  i ho fa des del 
curs 2012-2013. Quatre raons per fer robòtica  a l’escola? 

• Dissenyen, construeixen i programen un robot. 
• Apliquen conceptes de ciència i tecnologia del món real. 
• Investiguen els reptes a què s’enfronten els científics d’avui. 
• Desenvolupen habilitats de treball en equip, emprenedoria, innovació i creativitat que els 

serviran per a tota la vida. 
 
Programa Catalunya - Québec 

El curs 2014-2015 és el primer en què l’institut ha entrat a formar part del Programa Catalunya-
Québec, en què es potencia la mobilitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria tot realitzant 
intercanvis d’alumnes quebequesos per estudiar durant tres mesos a Catalunya i d’alumnes 
catalans al Québec durant tres mesos més. Les llengües vehiculars previstes són el francès al 
Québec i el castellà a Catalunya. Els costos d’escolarització són coberts pel programa, mentre que 
els costos de depalçament i acollida de l’alumnat són a càrrec de les famílies que han estat 
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seleccionades pels centres educatius. A l’Institut, durant el curs 2015-2016, hi participen dues 
alumnes, les quals acullen dues alumnes quebequeses des del setembre fins a principis de 
desembre. Les nostres alumnes van al Québec a partir del gener fins a principis d’abril. 
 
GEP: Grup d’Experimentació Plurilingüe 

Pel curs 2014-2015 i 2015-2016, l’Institut forma part del Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme 
(GEP) en el desplegament del Marc per al plurilingüisme a l’escola catalana del Departament 
d’Ensenyament. Formar part del GEP permetrà experimentar actuacions concretes que defineixin 
escenaris òptims per a millorar la competència plurilingüe de l’alumna, tals com la integració de 
l’aprenentatge de llengua i continguts amb l’enfocament AICLE i el tractament integral de les 
llengües de l’institut (TIL). L’experiència comença als estudis de CF de grau superior. 
 
Programa BATXiBAC 

Durant el curs 2014-2015 es crearan les possibilitats reals per tal que, a partir del curs 2015-2016, 
l’Institut formi part del projecte BATXiBAC (doble titulació batxiller – baccalauréat), programa que 
permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer, almenys, un terç de l’horari lectiu del 
batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França. 
Per accedir al batxibal l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del 
Marc Europeu de Referència per a les Llengües. L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més 
d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de 
baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès. 
 
Projecte Camíescola 

Des de finals del curs 2013-2014 l’Institut, a través de l’alumnat de la Unitat de Suport a l’Educació 
Especxial, de l’Aula Oberta i de l’Aula d’Acollida, forma part del projecte Camíescola, tot esdevenint  
vetllador d’una part del Camí, ruta de senderisme cultural en procés de senyalització; concretament 
de l’etapa «La Seu d’Urgell – Alàs», corresponent al tram «Capcir – Andorra – Alt Urgell». 
 

 
 
Programa mSchools 

Des del curs 2014-2015 l’Institut participa al projecte “mSchools”, iniciativa mixta pública-privada, 
impulsada per la Fundació Mobile World Capital Barcelona, amb la col·laboració de la Generalitat, 
l’Ajuntament de Barcelona i la GSMA. Vol promoure les competències digitals i l’emprenedoria i es 
concreta a l’assignatura optativa específica d’Informàtica a 4t d’ESO anomenada «Mobilitzem la 
informàtica» amb aquests objectius: 

• Desplegar la competència digital avançada desenvolupant prototips d’aplicacions per a 
dispositius mòbils. 

• Potenciar les vocacions tecnològiques. 
• Promoure l’esperit emprenedor amb el recolzament d’experts. 

 
Programa Pla d’impuls a les terceres llengües: Llen gua i cultura portugueses a l’Institut 

Des de l’any 2008, i en el marc del Pla d’Impuls a les terceres llengües gestionat des del Servei de 
Llengües Estrangeres de la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme, l’ensenyament de la 
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llengua portuguesa en horari extraescolar ha esdevingut una de les ofertes existents en el ventall 
de llengües de nova ciutadania que s’imparteixen en els centres educatius catalans. 
 
Des del curs 2008-2009, l’Institut Joan Brudieu imparteix cursos de Llengua i cultura portugueses, 
en horari extraescolar, amb la col·laboració de Camões, Instituto da Cooperação e da Língua 
(Institut responsable de l’Ensenyament del Portuguès a l’Estranger) i el Servei de Llengües del 
Departament  d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els cursos que s’ofereixen són els 
següents:  

� Curs de Llengua i Cultura Portugueses 
o Alumnat de Primària 

� Curs de Llengua i Cultura Portugueses: INICIACIÓ  
� Curs de Llengua i Cultura Portugueses: CONTINUACIÓ  

 
Alhora, també s’ha inclòs la matèria de Llengua i cultura portugueses en el bloc de Matèries 
optatives de tots els cursos de l’ESO, des de 1r fins a 4t. 
 
La finalitat d’aquests cursos és la següent: 
a) Facilitar l’adquisició d’estratègies per al desenvolupament del llenguatge i les seves 

competències transversals (comunicatives, lingüístiques, metodològiques, digitals, etc) 
b) Millorar les habilitats socials i la cohesió en la diversitat, en el marc de l’educació intercultural, 

amb principis de convivència i inclusió. 
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Estructura organitzativa 

 
Organigrama 
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Fluxos d’informació 
 
L’Institut, com a comunitat viva que és, ha de disposar d’un sistema de comunicació i de participació 
senzill, ràpid i transparent. 
 
Circuit 1 
 
• REUNIÓ DE 
 L’EQUIP DIRECTIU : Dilluns, 2 hores setmanals (2a i 3a hora) 
  [Director, Cap d’Estudis, Cap d’Estudis de CF, Cap d’Estudis adjunt, Coordinador Pedagògic, Secretària] 

 
 • REUNIÓ DELS 
  CAPS DE DEPARTAMENT : Dimarts, 1 hora setmanal (3a hora) 
   [Director, Cap d’Estudis, Coordinador Pedagògic, Caps de Departament, Cap de Seminari d’Orientació i Diversitat] 

 
  • REUNIÓ DELS 
   DEPARTAMENTS : Dimecres, 1 hora. (8a hora) 
 
 
Circuit 2 
 
• REUNIÓ DE 
 L’EQUIP DIRECTIU : Dilluns, 2 hores setmanals (2a i 3a hora) 
  [Director, Cap d’Estudis, Cap d’Estudis de CF, Cap d’Estudis adjunt, Coordinador Pedagògic, Secretària] 

 
 • REUNIÓ DELS 
  COORDINADORS: Dimarts, 1 hora setmanal (4a hora) 
  Preparar la reunió de tutors i equips docents 
   [Director, Cap d’Estudis, Cap d’Estudis de CF, Cap d’Estudis adjunt, Coordinador Pedagògic, Coordinadora ESO, 

Coordinadora BTX, Coordinador CF, Coordinadora Activitats i Serveis escolars] 

 
  • REUNIÓ DE 
   TUTORS:  S1/S2: Dimecres,  1 hora setmanal (2a hora) 
      [Coordinadora ESO, Tutors de S1 i S2, Tutor d’Acollida] 

      S2/S3: Dimecres,  1 hora setmanal (3a hora) 
      [Cap d’Estudis adjunt, Tutors de S3 i S4, Tutor d’Acollida] 

      B1/B2: Dimecres,  1 hora setmanal (4a hora) 
      [Coordinadora BTX, Tutors de B1 i B2] 

      CF:      Dijous,  1 hora setmanal (5a hora) 
      [Cap d’Estudis de CF, Coordinador de CF, Tutors dels CF’s] 

   Preparació de la tutoria 
 
   • TUTORIES: Tots els cursos, a excepció dels de CF 
 
  • REUNIÓ DELS 
   EQUIPS DOCENTS: Dimecres, 1 hora, amb planificació pròpia. (7a hora) 

– Seguiment individual de l’alumnat del curs 
– Valoració de la marxa dels grups 
– Preparació d’activitats conjuntes 
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Circuit 3 
 
• REUNIONS OBERTES i/o DE FORMACIÓ : 
 Dimecres, 1 o 2 hores, alternant amb les reunions d’Equips Docents i fins i tot amb les de 

Departament, amb calendari propi. (7a i/o 8a hora) 
 Almenys, una per trimestre. 
 Preparació i discussió de propostes per a les reunions de l’Equip Directiu. 
 Formació del professorat dins l’horari de permanència 
 
 
ALTRES REUNIONS 
 
• REUNIÓ DE 
 LA DIVERSITAT : Divendres, 1 hora setmanal (4a hora) 
  [Cap d’Estudis, Cap d’Estudis de CF, Cap d’Estudis adjunt, Coordinador Pedagògic, Cap de Seminari d’Orientació i Diversitat, 

Coordinadora LIC, Tutor d’Acollida, Professional de l’EAP] 

 
• REUNIÓ DE 
 NOVES TECNOLOGIES: Divendres, 1 hora, setmanal (3a hora) 
  [Director, Coordinador d’Informàtica, Sotscoordinador d’Informàtica, Responsables d’aules informàtiques] 

 
• REUNIÓ  
 D’ESCOLA VERDA : Dijous, 1 hora setmanal (2a hora) 
  [Cap d’Estudis de CF, Secretària, Responsables d’Escola Verda] 

 
• REUNIÓ DE 
 LA QUALITAT : Dimecres, 1 hora setmanal (5a hora) 
  [Director, Cap d’Estudis, Coordinador Pedagògic, Coordinador Qualitat, 2 membres de la Comissió de Qualitat] 

 
• REUNIÓ DELS 
 EQUIPS DE MILLORA : Avançar en la qualitat a l’institut (2 equips) 
    Dilluns, 1 hora setmanal (4a hora) 
    Dimarts, 1 hora setmanal (6a hora) 
  [Coordinador Qualitat i professorat adscrit als equips] 
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Gestió de la diversitat i la convivència 

 
Atenció a la diversitat 
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Atenció a la Diversitat a l’INS 
 
• Sempre que hi hagi disponibilitat de recursos humans, de cada dos grups classe es fan tres grups 

d’estudi en totes aquelles matèries que sigui possible. 
• L’alumnat de primer i de segon d’ESO que requereix atenció més particularitzada assisteix a 

l’aula oberta per tal reforçar les matèries instrumentals. 
• A la matèria d’idioma (anglès) es realitzen grups de nivell sempre que els recursos i l’organització 

ho permet. 
• S’atén l’alumnat repetidor i el que no assoleix les competències de primer i de segon d’ESO. 

� A primer d’ESO: 
o  es realitza una MO de reforç de competències bàsiques. 
o es realitza un reforç amb grups molt reduïts de dues hores setmanals. 

� A segon d’ESO: 
o  es realitza una MO de reforç de competències bàsiques. 
o es realitza un reforç amb grups molt reduïts d’una hora setmanal. 

 
Aula oberta AOB 
Aula d’acollida ACO 
Unitat de suport a l’educació especial USEE 
Unitat d’Escolarització Compartida UEC 

 
L’Institut Joan Brudieu  de la Seu d’Urgell ha estat acreditat pel Ministeri d’Educació, Política Social 
i Esport amb el tercer guardó dels premis de caràcter estatal per a l’any 2008 per al centres docents 
que desenvolupen accions dirigides a l’alumnat que presenta necessitats educatives especials, 
segons surt publicat al BOE de l’1 de gener de 2009 (Ordre ESD/3836/2008, de 4 de desembre). A 
més de l’acreditació, la dotació econòmica del premi que ha rebut l’Institut Joan Brudieu ha estat de 
18.000 euros.  
 

 
 

 

 
 
Els premis reconeixen la qualitat del treball de l’Institut que, en aplicació de les accions destinades 
a l’atenció de l’alumnat que presenta necessitats educatives especials, evidencia bons resultats i 
aconsegueix, mitjançant la millora contínua dels seus processos, facilitar una educació de qualitat 
per a tots i entre tots. 
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Aula Oberta 
 
• Des de l’Aula Oberta, vigent des de 2005, s’atén principalment dues tipologies d’alumnat: 

� Alumnes amb un retard important en el seu procés d’ ensenyament-aprenentatge . La 
majoria són alumnes amb les capacitats bàsiques de Primària no assolides, però també hi 
trobem alumnes que a mesura que avança l’escolaritat es van perdent cada cop més. 
Mínimament assoleixen els objectius de Primària, però la manca de motivació vers els 
aprenentatges acadèmics implica una desviació progressiva de l’assoliment de les 
competències bàsiques i dels objectius finals d’etapa. 

� Alumnes conductuals . El seu comportament impedeix el normal funcionament de la majoria 
de les classes. Conductes molt disruptives; o bé alumnes que el seu comportament 
distorsiona el desenvolupament d’algunes classes. (Influeixen diverses variables: agrupació 
concreta dels alumnes, àrea, professor/a,...)  

 
 
Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE) 
 
• Des de la USEE, vigent des de 2006, s’atén l’alumnat amb necessitats educatives especials més 

greus i que presenta uns nivells equivalents als primers cursos de l’etapa inicial de primària. Tot 
l’alumnat que assisteix a la USEE té dictamen. 

 
 
Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) 
 
• A la UEC, vigent de sde 2000, són tractats alumnat amb les següents característiques generals: 

� Dificultats d’aprenentatge. 
� Problemes de motivació i rebuig a la institució escolar. 
� Alumnes d’incorporació tardana. 
� Dificultats d’adaptació al sistema establert d’ensenyament dins la ESO. 
� Absentisme. 
� Manca d’autoestima. 
� Manca de relació interpersonal. 
� Nivell baix de socialització. 
� Dificultat de cooperar amb companys i monitors. 

 
 
Aula d’Acollida 
 
• L’Aula d’Acollida, vigent des de 2003, és l’espai que intenta aconseguir que l'alumnat nouvingut 

s'integri de forma ràpida al grup classe i al centre, adquireixi la comprensió bàsica de la llengua 
catalana i de les competències bàsiques que els han de permetre accedir al món laboral, als 
programes de transició al treball o bé continuar en l'ensenyament reglat. 
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Pla de Convivència i Mediació 
 
A l’Institut hem elaborat un Pla de Convivència , que promou la mediació en la resolució de 
conflictes. 
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Àmbit curricular 

 
L’Institut, des de totes les praxis que genera, malda per promoure la innovació pedagògica i per 
incorporar nous enfocaments que, d’una manera o d’altra, permetin millorar els processos 
d’ensenyament i d’aprenentatge. En aquest sentit s’han incorporat materials didàctics innovadors i 
motivadors: els ordinadors portàtils (projecte eduCAT1x1, després 2.0), les aules multimèdia... 
 
Cada departament, seguint les indicacions de la direcció i a partir dels currícula oficials, en la 
programació anual de la matèria, incorpora, d’una banda, la concreció de les competències bàsiques 
que s’han d’assolir i, d’altra banda, selecciona els continguts que s’han d’explanar. Des dels 
departaments didàctics s’atenen les demandes de la comissió pedagògica i de la comissió de la 
diversitat i s’introdueixen i es dissenyen les adaptacions curriculars necessàries perquè l’alumnat 
pugui atènyer la titulació corresponent. 
 
Quant a les dinàmiques que es generen a l’aula, abracen diferents metodologies per tal de 
consolidar en l’alumnat el raonament lògic, el pensament crític, la creativitat i la correcció en 
l’expressió oral i escrita. El professorat anima l’alumnat, mitjançant reforços positius, a treballar 
constantment i correcta. Es tracta de contaminar el virus de la curiositat; el qual abocarà l’alumnat 
a continuar estudiant no només ensenyaments postobligatoris sinó que també ensenyaments 
superiors. 
 
Al llarg dels anys, la col·laboració de l’Institut amb les Universitats ha estat, podríem dir, permanent: 
a) hem rebut sempre llicenciats que cursaven el CAP;  
b) hem col·laborat amb l’ICE;  
c) el nostre professorat ha format part dels tribunals de les PAU;  
d) hem ajudat a doctorands o grups de treball a poder desplegar les seves recerques... 
 
L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat és contínua. Així doncs, quan es detecta 
que l’alumnat no progressa adequadament, el centre, en qualsevol moment del curs, estableix les 
mesures pertinents de reforç educatiu i la realització d’activitats de recuperació. L’avaluació dels 
processos d’aprenentatge de l’alumnat es du a terme en relació amb els criteris d’avaluació de cada 
matèria i l’assoliment global de les competències bàsiques. El professorat té en compte que els 
objectius de cada matèria es poden assolir mitjançant diferents tipus de continguts.  
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Orientació i tutoria 

 
El centre disposa d'un Pla d’acció tutorial  i un Pla d'orientació acadèmica i professional , valorat 
i posat en pràctica, que s'avalua i s'actualitza periòdicament. 
 
 
Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NO FC): funcions de la tutoria de grup i de 
la tutoria personal 
 

CAPÍTOL I - ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE  COORDINACIÓ 

8. ÒRGANS D’ATENCIÓ I SEGUIMENT DE L’ALUMNAT 

8.3.- L’ACCIÓ TUTORIAL  

1. L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives (activitats d’acollida, d’orientació personal, 
acadèmica i professional) que contribueixen a desenvolupar i potenciar competències bàsiques / 
professionals / clau de l’alumnat, a orientar-lo per tal d’aconseguir la seva maduració i autonomia i 
a ajudar-lo a prendre decisions coherents i responsables. 
 
2. La tutoria i l’orientació de l’alumnat forma part de la funció docent. Tot el professorat que forma 
part del Claustre de l’Institut pot exercir les funcions de professor/a tutor/a de grup i/o les funcions 
de professor/a tutor/a personal, quan correspongui. 
 

8.4.- EL PROFESSORAT TUTOR DE GRUP  

1. Cada unitat o grup d’alumnes té una persona professora tutora de grup, amb les funcions 
següents: 
 
a) Tenir coneixements del procés d’aprenentatge i d’evolució personal de l’alumnat i vetllar pel 

progressiu assoliment de les competències bàsiques / professionals / clau. 
b) Coordinar amb la persona professora tutora de l’aula d’acollida l’acció tutorial de l’alumnat 

nouvingut que assisteixi durant una part del seu horari a l’aula d’acollida. 
c) Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions d’avaluació i redactar-

ne l’acta, que reculli els acords presos i les propostes. Així mateix elaborar, de forma coordinada 
amb la resta de tutors del seu nivell, l’acta de les reunions d’Equip Docent i arxivar-les en el 
sistema informàtic. 

d) Informar i comentar amb el grup classe els resultats i acords de les sessions d’avaluació i de les 
reunions de l’equip docent. 

e) Tenir cura, juntament amb el secretari o la secretària, quan correspongui, de vetllar per 
l’elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la comunicació 
d’aquests als pares o representants legals de l’alumnat.  

f) Coordinar-se amb el professorat tutor personal per portar a terme les tasques d’informació i 
d’orientació acadèmica, laboral i professional de l’alumnat. 

g) Informar a l’alumnat sobre el funcionament del centre i vetllar pel bon funcionament del grup 
d’acord amb les normes de funcionament de centre (NOFC) i per la convivència del grup 
d’alumnes fomentant la seva participació en les activitats de l’Institut. 

h) Informar i fer d’enllaç, si s’escau, per la realització d’activitats complementàries i/o extraescolars. 
i) Coordinar-se amb les altres persones professores tutores de grup del mateix nivell per tal de 

garantir la coherència del desenvolupament de la tutoria i fer el seguiment i l’avaluació de les 
activitats que es duen a terme. 
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j) Coordinar-se amb el tutor/a personal per canalitzar les demandes de seguiment psicopedagògic 
de l’alumnat que ho necessiti. 

k) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes del qual és tutor i la seva participació en les activitats 
del centre. 

l) Vetllar pel control d’assistència dels alumnes del grup, segons les normes d’organització  i 
funcionament del centre (NOFC). 

m) Mantenir i actualitzar l’arxiu personal de l’alumnat de la tutoria, conjuntament amb el tutor/a 
personal. 

n) Aquelles altres que li encomani el director o directora o li atribueixi el Departament 
d’Ensenyament. 

 
2. El cap o la cap d’estudis adjunt coordina l’exercici de les funcions del professorat tutor de grup i 
programa l’aplicació del pla d’acció tutorial de l’alumnat de l’Institut d’acord amb el projecte educatiu, 
conjuntament amb els coordinadors o coordinadores d’ESO, BTX i CF. En detall, el cap o la cap 
d’estudis adjunt es concentra en els cursos de S1 i S2; el coordinador o coordinadora d’ESO, a S3 
i S4; el coordinador o coordinadora de BTX, a B1 i B2; i el coordinador o coordinadora de CF, a tots 
els cursos de CFM i CFS. 
 
3. El professorat tutor de grup es nomena de la següent manera:  
 
a) El professorat tutor de grup és nomenat pel director o directora de l’Institut, escoltat el 

departament al qual se li ha assignat una determinada càrrega horària, entre les hores de les 
matèries / crèdits / mòduls, les hores dels diferents càrrecs, etc. 

b) Intentar que els càrrecs de tutories de grup siguin assumits per professorat amb destinació 
definitiva a l’Institut, amb més d’un any d’antiguitat. 

c) Intentar que els càrrecs de tutories de grup no recaiguin en professorat substitut. 
d) En cap cas dos càrrecs de tutoria poden ser assumits per dues mitges dedicacions que equivalen 

a una única persona i a una única plaça. 
e) Abans que finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, la direcció del centre pot revocar el 

nomenament del tutor o tutora a sol·licitud motivada de la persona interessada, o per pròpia 
decisió, expressament motivada en l’incompliment de les seves funcions o en les necessitats de 
funcionament del grup assignat i amb audiència de la persona. 

f) El director o directora informa el consell escolar del centre i el claustre de professorat del 
nomenament i cessament de tutors i tutores. 

 

8.5.- EL PROFESSORAT TUTOR PERSONAL  

1. Per tal de millorar l’acció tutorial de tot l’alumnat del centre, s’implementa la figura del tutor/a 
personal, que complementa i reforça la tasca del tutor/a de grup. 
 
2. La figura del professor/a tutor personal aconsegueix una implicació més directa de tot el 
professorat en l'educació dels estudiants i ofereix una millor qualitat de servei a les famílies. En 
definitiva, aquest recurs serveix per optimitzar la tasca del professorat tutor de grup i, per extensió, 
de tot el professorat. Cada tutor/a personal vetlla pel rendiment acadèmic, actitud, comportament i 
assistència d’un grup d’alumnes.  
 
3. Aquest professorat tutor personal disposarà d’una hora no lectiva setmanal (l’hora de Visita a les 
famílies) per desenvolupar, específicament, les funcions següents: 
 
a) Fer el seguiment del procés d’aprenentatge de l'alumnat assignat i l’anàlisi de la seva evolució . 
b) Fer el seguiment del comportament i la disciplina de l'alumnat assignat. 
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c) Elaborar, revisar i mantenir actualitzats els plans individualitzats (PI) de l’alumnat tutoritzat i que 
així ho requereixi.  

d) Dur a terme les tasques d’informació i d’orientació acadèmica, laboral i professional de l’alumnat 
assignat, conjuntament amb el tutor/a de grup. 

e) Fer de pont amb les famílies respectives: caldrà entrevistar-se amb els pares i mares o 
representants legals, com a mínim, una vegada després de la primera avaluació, i sempre que 
sigui convenient a demanda de les famílies o d'ell/a mateix/a.  

f) Mantenir i actualitzar l’arxiu personal de l’alumnat de la tutoria, conjuntament amb el tutor/a de 
grup. 

g) Reunir-se periòdicament amb l’alumnat assignat sempre que ho cregui convenient. 
h) Ser el responsable del seguiment puntual de l’alumnat assignat en cas d'absentisme reiterat. 
i) Comunicar conjuntament amb el o la cap d’estudis l’acumulació de conductes contràries als pares 

així com les sancions adoptades. 
j) Canalitzar les demandes de seguiment psicopedagògic de l’alumnat que ho necessiti, coordinant-

se amb el tutor/a de grup, i coordinar-se amb la resta de professorat de l’equip docent quan sigui 
necessari. 

k) Assistir a les reunions generals amb els pares i mares o representants legals. 
l) En definitiva, sentir-se el professor/a responsable del seguiment individual de l’alumnat assignat 

sempre que es parli d'ell. 
 
4. El professorat tutor personal es nomena de la següent manera:  
 
a) A l’ESO, es nomenarà, de mitjana, un professorat tutor personal per cada 12-15 alumnes. 
b) Al BTX i al CF, es nomenarà, almenys, un professorat tutor personal per cada grup, tot abaixant 

la ràtio sempre que hi hagi professorat disponible. 
c) El director o directora i el cap o la cap d’estudis no poden ser nomenats professorat tutor personal. 
d) Tot el professorat tutor personal serà nomenat una vegada s’hagi fet tota la distribució horària 

entre el professorat, no més tard del 20 de setembre, procurant que tingui la màxima càrrega 
lectiva amb aquest alumnat. 
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Família i Entorn 

 
Aspectes concrets 
 
El centre manté relacions de manera habitual amb altres agents de l'educació formal i no formal de 
la zona i s'implica en projectes de territori. Concretament, amb el Col·legi La Salle, l’altre escola de 
la Seu que fa ESO, i des del curs 2015-2016, amb l’Institut La Valira, el segon institut públic de la 
ciutat. També té contactes periòdics amb les escoles de primària de tota la seva àrea d’expansió, 
sobretot amb les escoles del municipi de la Seu d’Urgell: Escola Albert Vives, Escola Pau Claris i 
Escola de Castellciutat. A la Seu d’Urgell, a més, l’Institut participa activament del Pla Educatiu 
d’Entorn de la població. 
 
El centre recull les necessitats i les expectatives de les famílies pel que fa a l'educació del seu fill o 
filla. A l’Institut hi ha la voluntat de mantenir a tothora les famílies informades de tots els processos 
organitzatius i acadèmics que s’organitzen a l’entorn de l’Institut. 
 
Existeix una participació positiva i de confiança per part de les famílies i l'entorn, pel que fa a la 
tasca educativa del centre, de manera que la imatge del centre en el territori és una imatge de 
qualitat. 
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II- COMPETÈNCIES DELS DOCENTS 

Competències personals i professionals dels docents  

 
I. Les competències personals 
 
L'aprenentatge es vehicula per mitjà de la relació entre el professor/a, l'alumne/a i el grup, i també 
de la relació amb la resta de mestres del claustre i de tota la comunitat educativa. Sabem que 
aquesta relació té sempre una dimensió afectiva i emocional que provoca complicitat, convenciment 
i punts de contacte estimulants, però també pot produir resistències, desinterès, oposició. Per això, 
es fa necessari atendre el desenvolupament de la persona com a base de la formació, per a l'equilibri 
i maduresa individual i per a l'harmonització de la vida social. 
 
El fet d'adquirir competències personals comporta aprendre a mobilitzar coneixements, capacitats, 
habilitats i activitats que han de permetre resoldre amb eficiència les tasques quotidianes i afrontar 
nous reptes amb il·lusió, eficàcia i responsabilitat des de l'autoconeixement, l'autoestima i el 
creixement personal. 
 
Les competències personals bàsiques per ensenyar són intrapersonals i interpersonals. Les 
intrapersonals són adreçades a la conducció de la pròpia vida. Aquestes competències comporten 
la vivència de les emocions pròpies, el coneixement de les causes i situacions que les produeixen i 
la regulació emocional per orientar-les cap a les necessitats i expectatives del subjecte. Van de 
l'autoconeixement a l'autoestima. 
 
1. Autoregular- se com a persona, en equilibri amb si mateix i en les relacions interpersonals, 

integrant les accions de pensar, sentir i fer. 
2. Establir relacions positives amb els altres i facilitar la cooperació. 
 
II. Les competències professionals 
 
En les competències professionals es contemplen les més relacionades en l'acció educativa 
d'ensenyar i aprendre ciència i en la manera de gestionar la vida del centre. Què i com ensenya el 
mestre / professor? Què i com aprèn l'alumne? Com s'organitza i gestiona un centre? Com es 
relaciona amb l'entorn familiar i social? 
 
3. Conèixer i comprendre els continguts de la disciplina, per poder seleccionar aquells que 

l'alumnat ha d'aprendre. 
4. Ensenyar a parlar per aprendre: a comunicar oralment, per escrit i audiovisualment per construir 

coneixements en tots els àmbits del saber. 
5. Comprendre la comunicació audiovisual i saber-la utilitzar. 
6. Construir i planificar dispositius d'aprenentatge i seqüències didàctiques. 
7. Implicar l'alumnat en el seu aprenentatge i en el propi treball. Potenciar el treball cooperatiu. 
8. Utilitzar les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement. 
9. Gestionar la diversitat i la progressió dels aprenentatges. 
10. Treballar en equip. Participar en la gestió del centre. 
11. Informar i Implicar les famílies en la tasca educativa dels seus fills. 
12. Organitzar la pròpia formació permanent. 
13. Conèixer les metodologies específiques adequades als ensenyaments de règim especial de 

caràcter professionalitzador. 
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Objectius en relació amb la formació inicial de l’a lumnat en pràctiques per afavorir 
l’adquisició de les competències docents 
 
L’Institut Joan Brudieu, facilitador de l’adquisició de les competències professionals als estudiants 
en pràctiques del Màster de professorat, estableix els següents objectius en relació amb la formació 
inicial de l’alumnat en pràctiques per afavorir l’adquisició de les competències docents. 
 
Conèixer i comprendre els continguts de la matèria.  
 
Aquesta competència implica: 

• Saber que els coneixements i les habilitats es construeixen de manera diversa i complexa, la qual cosa comporta 
que el professorat ha de tenir un gran domini conceptual de la disciplina i ser un bon comunicador sobre el que 
pretén aconseguir en els aprenentatges dels seus alumnes. 

• Saber relacionar els conceptes i les competències amb situacions i amb objectius d'aprenentatge per tal 
d’aconseguir aprenentatges estructurats i sòlids. 

• Saber analitzar de manera reflexiva i crítica les situacions d'aprenentatge i les activitats. 
 
Utilitzar les tecnologies de l'aprenentatge i el co neixement. 
 
Aquesta competència implica: 

• Conèixer la utilització educativa i formativa de les tecnologies de la informació. 
• Saber que formar en tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement és formar l'opinió, el sentit crític, el 

pensament hipotètic i deductiu. 
• Saber que les TIC són un bon instrument per a la recerca i captació de la informació, per adquirir criteris de 

selecció i per utilitzar programes i recursos que permeten aprendre. 
• Saber utilitzar estratègies pròpies de l'aprenentatge, treball en xarxa, treball telemàtic... 

 
Gestionar la diversitat i la progressió dels aprene ntatges. 
 
Aquesta competència implica: 

• Saber que tot el que es pretén ensenyar s'ha de plantejar estratègicament, des d'una perspectiva de llarg 
recorregut, en què cada situació, acció i/o activitat es decideix en funció de la progressió esperada en els 
aprenentatges de cadascú. 

• Saber observar, valorar i avaluar l'alumnat en situacions i condicions d'aprenentatge, d'acord amb les finalitats i 
objectius plantejats i des d'un enfocament formatiu i qualitatiu. 

• Saber avaluar i regular les competències bàsiques, i saber prendre les mesures correctores necessàries i 
possibles per progressar i aconseguir els objectius previstos. 

• Saber organitzar el treball escolar de manera diferenciada perquè tot l’alumnat, des de la seva pròpia diversitat, 
pugui aprendre i progressar. 

• Saber desenvolupar la cooperació i la col·laboració entre l’alumnat perquè l'ensenyament mutu entre l’alumnats 
és una bona estratègia per impulsar i regular els aprenentatges. 

 
Treballar en equip. Participar en la gestió del cen tre. 
 
Aquesta competència implica: 

• Saber interrelacionar-se amb els altres docents, amb les famílies i amb els serveis educatius i socials de l'entorn. 
La cooperació professional és imprescindible per construir un model educatiu col·laboratiu, compartit i solidari. 

• Saber que la coherència educativa de l’Institut, i també el nivell d'èxit escolar de l'alumnat, està condicionada pel 
fet de saber gestionar adequadament el treball en equip. 

• Cal saber escoltar, saber comunicar i estar disposat a compartir i ajudar. 
• Cal saber compartir àmbits de transversalitat. I saber acceptar compromisos de col·laboració en la gestió i 

organització del centre. 
• Saber valorar la importància de la vida social del centre i saber potenciar espais de convivència, de participació 

dels alumnes i de les famílies, d'implicació en les decisions que es prenen i d'impulsar el sentit de pertinença al 
centre. 
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III- ASPECTES ORGANITZATIUS DE L’INSTITUT EN RELACI Ó AMB EL 
PRÀCTICUM 

Aspectes generals 

 
El centre en la concreció del seu pla de treball amb la universitat ha de preveure tres formes 
d'intervenció: 
a) Pràctiques d'observació : té per finalitat fer l'anàlisi global al centre, el seu model de pràctica 

educativa i de gestió i la seva relació amb l'entorn, així com establir un primer contacte amb 
l'aula. 

b) Pràctiques d'intervenció acompanyada : té per finalitat dur a terme intervencions puntuals a 
l'aula amb el suport i la supervisió del tutor/a del centre i el seguiment i reflexió del tutor/a del 
grau o del màster i disseny de la unitat de programació, que aplicarà més endavant, amb el 
suport dels/les dos/dues tutors/es. 

c) Pràctiques d'intervenció autònoma : té per finalitat l'execució de la seva unitat de programació 
el seguiment i l'avaluació i l'actuació com a professor/a responsable del grup classe, prenent 
les decisions que correspongui per gestionar l'aula i, en el cas de formació professional, fer el 
seguiment de la formació en centres de treball. 

 
Funcions dels agents implicats en les diferents fas es del pràcticum en el centre 
 

Fases L’alumnat  
del pràcticum El/la coordinador/a El/la tutor/a  

del centre 
El /la tutor/a  

de la universitat 

P
rà

ct
iq

ue
s 

d’
ob

se
rv

ac
ió

 

● Establir un primer 
contacte amb l’aula. 

● Fer l’anàlisi global 
del centre. 

● Conèixer el seu 
model de pràctica 
educativa i de gestió  

● Valorar la seva 
relació amb l’entorn 

● Assistir a les 
reunions del centre 

● Presentar els espais del 
centre. 

● Presentar el model 
organitzatiu 

● Facilitar els documents: 
Horaris, calendaris de 
reunions, PEC, PAT 

● Presentar l’alumnat 
als/les tutors/es 

● Recull de dades de 
l’alumnat del pràcticum. 

● Presentar el grup classe 
i facilitar la seva entrada.  

● Informar del dia a dia de 
l’alumnat en el centre: 
patis, menjadors, tallers, 
agrupaments, 
adaptacions 

● Presentar les persones, 
les tasques i el calendari 
de reunions de l’equip 
docent i el departament. 

● Justificar les decisions 
que es prenen a l’aula. 

● Explicitar els objectius 
del pràcticum i 
visualitzar els aspectes 
competencials i de 
contingut que es 
treballen. 

● Fer visible la funció 
dels/les tutors/es del 
pràcticum en la 
formació inicial. 

● Col·laborar amb el 
professorat del centre 
en l’organització del 
pràcticum 
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Fases L’alumnat  
del pràcticum El/la coordinador/a El/la tutor/a  

del centre 
El /la tutor/a  

de la universitat 

P
rà

ct
iq

ue
s 

d’
in

te
rv

en
ci

ó 
ac

om
pa

ny
ad

a
 

● Intervenir 
puntualment a l’aula 
amb la supervisió 
del/la tutor/a i el 
seguiment i reflexió 
del/la tutor/a del 
màster. 

● Dissenyar  la unitat 
de programació, 
amb el suport 
dels/les dos/dues 
tutors/es. 

● Participar en les 
activitats del centre 
(sortides, visites, 
tallers...) 

● Facilitar espais i temps 
per a poder analitzar 
situacions 
d’aprenentatge, i de 
gestió d’aula i de centre. 

● Seguiment del pràcticum 

● Acordar intervencions 
puntuals de l’alumnat del 
pràcticum i reflexionar al 
respecte. 

● Justificar les decisions 
que es prenen a l’aula. 

● Facilitar els criteris per a 
la selecció de continguts 
i la proposta de 
materials per realitzar les 
activitats i l’avaluació 

● Motivar a l’alumnat en 
pràctiques per treballar 
en equip entre el/la 
tutor/a del centre, el/la 
tutor/a de la universitat i 
el professorat del centre. 

● Implicar l’estudiant en 
pràctiques en el procés 
d’avaluació. 

● Aplicar la formació 
didàctica i pedagògica 
en el disseny de les 
unitats de programació 

● Facilitar la recerca de 
materials idonis per 
treballar a l’aula  

● Facilitar la preparació 
de les unitats de 
programació en 
col·laboració amb 
els/les tutors/es del 
centre. 

● Proposar espais de 
discussió i debat sobre 
el que es pretén que 
aprengui l’alumnat  del 
centre., (competències, 
continguts, activitats 
…) i concretar els 
criteris d’avaluació. 

● Impulsar activitats i 
projectes de treball en 
el que hi hagin de 
participar i/o col·laborar 
el professorat del 
centre i el de la 
universitat.  

P
rà

ct
iq

ue
s 

d’
in

te
rv

en
ci

ó 
au

tò
no

m
a 

● Executar la unitat de 
programació 
dissenyada 

● Fer-ne el seguiment 
i l’avaluació  

● Actuar com a 
professor/a 
responsable del 
grup classe, prenent 
les decisions que 
correspongui per 
gestionar l’aula  

● Participar en les 
reunions del centre. 

● Reflexió compartida 
(tutoria i grup ) 

● Facilitar que l’estudiant 
en pràctiques , el/la 
tutor/a del centre i el/la 
tutor/a de la universitat, 
tinguin espai i temps per 
valorar l’activitat de l’aula 
i analitzar quins aspectes 
podrien millorar i com ho 
farien. 

● Reflexionar 
conjuntament i valorar 
l’aplicació de la unitat de 
programació que 
l’estudiant del pràcticum 
ha desenvolupat a 
classe. el contingut, les 
activitats, la gestió del 
grup classe, la 
participació de l’alumnat 
i l’avaluació.  

● Supervisar el disseny i 
aplicació de la unitat de 
programació 

● Reflexionar al voltant 
de les intervencions de 
l’alumnat de pràctiques 

● Acompanyar-los en 
l’elaboració de la 
memòria. 

F
in

al
 d

el
 p

rà
ct

ic
um

 

● Elaborar una 
memòria resum del 
període de 
pràctiques i de la 
seva intervenció a 
l’aula.  

● Autoavaluació 
reflexionada i 
justificada  

● Valorar del període 
de pràctiques i 
proposar aspectes 
de millora. 

● Avaluar el pla de treball  
● Revisar els acords amb 

la universitat per al 
proper curs si s’escau 

● Valorar del període de 
pràctiques i proposar 
aspectes de millora 

● Memòria del curs 

● Avaluar la gestió del 
grup del pràcticum 

● Avaluar el pràcticum en 
el centre 

● Avaluar el model 
d’organització 

● Valorar del període de 
pràctiques i proposar 
aspectes de millora 

● Compartir l’avaluació 
de l’alumnat de 
pràctiques  amb el/la 
tutor/a del centre. 

● Compartir l’avaluació 
del Pla de treball amb 
el/la tutor/a i el/la 
coordinador/a del 
centre 

● Valorar el període de 
pràctiques i proposar 
aspectes de millora 
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Organització del pràcticum 
 
A l’Institut Joan Brudieu, es prioritzaran les pràctiques a l'ESO.  
 
En el cas de les pràctiques del professorat de les especialitats de psicologia i pedagogia, s'inclouran 
tasques específiques d'orientació, assessorament i atenció a la diversitat que són pròpies d'aquests 
especialitats, tal com estan regulades. 
 
Coordinador/a de l’Institut:  Xavier Falcó i Gres 
 
Tutors/es d’alumnat en pràctiques del Màster a l’In stitut: De cada especialitat que es necessiti, 
l’Institut cercarà la disponibilitat adient d’entre el professorat adscrit al departament i/o seminari 
didàctic corresponent. A cada tutot/ra de pràctiques es recomanable que se li assignin, si s’escau, 
de tres a cinc alumnes de pràctiques per tutor/a per facilitar l'observació, el diàleg i el treball en 
equip entre ells i el tutor/a del centre, així com facilitar el treball cooperatiu a l'aula . 
 
 

Concreció dels horaris de l’alumnat 

 
El marc horari de l’alumnat de pràctiques garantirà la seva participació en la vida del centre, reunions 
de departament, equips docents, claustres i reunions amb les famílies; així com en sessions de 
treball periòdiques amb el tutor/a de la universitat i el tutor/a del centre per garantir el seguiment i 
avaluació del pràcticum, per a la reflexió de la teoria en la pràctica i per dissenyar i executar 
conjuntament el projecte plantejat. 
 

 HORARI MARC  
 ESO BTX - CF matí  CF tarda (dl-dt-dj-dv)  CF tarda (dimecres)  

MATÍ 

1a 08:45 a 09:40 1a 08:45 a 09:40     
2a 09:40 a 10:35 2a 09:40 a 10:35     
3a 10:35 a 11:30 3a 10:35 a 11.30     

Esb.  11:30 a 12:00 Esb.  11:30 a 12:00     
4a 12:00 a 12:55 4a 12:00 a 12:55     
5a 12:55 a 13:50 5a 12:55 a 13:50     

6a (dj)  13:50 a 14:45 6a 13:50 a 14:45     
 Din.  13:50 a 15:30 Din.  14:45 a 15:30 Din.  14:45 a 15:30 Din.  14:45 a 15:30 

TARDA 

7a (dl-dt)  15:30 a 16:25   7a 15:30 a 16:25   
8a (dl-dt ) 16:25 a 17:20   8a 16:25 a 17:20   

    9a 17:20 a 18:15 9a 17:20 a 18:15 
    Desc  18:15 a 18:45 10a 18:15 a 19:10 
    10a 18:45 a 19:40 Desc  19:10 a 19:40 
    11a 19:40 a 20:35 11a 19:40 a 20:35 
    12a 20:35 a 21:30 12a 20:35 a 21:30 

 
CFM «SMX+GAD»-1r (CF matí)  té classe les tardes de dimarts i dijous (7a i 8a hora) 

CFM «SMX+GAD»-2n (CF tarda)  té classe el matí del dimecres (4a, 5a i 6a hora) 
CFM «CAI+APD»-2n (CF tarda)  té classe el matí del dimecres (5a i 6a hora 
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32 
CFM «SMX+GAD-1r»   

25 
CFS «ASIX-1r»  

30 
CFM «CAI+APD-1r»  

25 
CFS «EDI-1r» 

Dl Dt Dc Dj Dv        Dl Dt Dc Dj Dv  Dl Dt Dc Dj Dv 

1       1       1       1      

2       2       2       2      

3       3       3       3      
                           

4       4       4       4      

5       5       5       5      

6       6       6       6      
                           

7   INS    7   INS    7   INS    7   INS   

8   INS    8   INS    8   INS    8   INS   

9       9       9       9      
                           

10       10       10       10      

11       11       11       11      

12       12       12       12      
                           

31 
CFM «SMX+GAD-2n»  

26 
CFS «ASIX-2n»  

29 
CFM «CAI+APD-2n»  

23 
CFS «EDI-2n» 

Dl Dt Dc Dj Dv  Dl Dt Dc Dj Dv  Dl Dt Dc Dj Dv  Dl Dt Dc Dj Dv 

1       1       1       1      

2       2       2       2      

3       3       3       3      
                           

4       4       4       4      

5       5       5       5      

6       6       6       6      
                           

7   INS    7   INS    7   INS    7   INS   

8   INS    8   INS    8   INS    8   INS   

9       9       9       9      
                           

10       10       10       10      

11       11       11       11      

12       12       12       12      
                           

12 
CFM «SMX+GAD-3r»  

16 
CAS  

30 
BTX: «1»–«2»  

30 
ESO: «1»–«2»–«3»–«4» 

Dl Dt Dc Dj Dv  Dl Dt Dc Dj Dv  Dl Dt Dc Dj Dv  Dl Dt Dc Dj Dv 

1       1       1       1      

2       2       2       2      

3       3       3       3      
                           

4       4       4       4      

5       5       5       5      

6       6       6       6      
                           

7   INS    7   INS    7   INS    7   INS   

8   INS    8   INS    8   INS    8   INS   

9       9       9       9      
                           

10       10       10       10      

11       11       11       11      

12       12       12       12      
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Horari per facilitar la participació de l’alumnat d el pràcticum 
 
Cal fer constar l’horari del/la tutor/ra del centre i les reunions periòdiques del centre 
 

  Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

1a 08:45 
09:40      

2a 09:40 
10:35 R.Eq.Dir     

3a 10:35 
11:30 R.Eq.Dir R.Caps 

Dep.    

Esb.  11:30 
12:00      

4a 12:00 
12:55      

5a 12:55 
13:50      

6a 13:50 
14:45      

Din. 14:00 
15:30  

7a 15:30 
16:25   R.Eq.Doc.   

8a 16:25 
17:20   R.Dep   

9a 17:20 
18:15      

Esb.  18:15 
18:45      

10a 18:45 
19:40      

11a 19:40 
20:35      

12a 20:35 
21:30      
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Calendari 

 
Concreció del calendari del pràcticum en el centre: sortides, jornades, setmanes de..., avaluacions 
dels cursos implicats en el Pràcticum del Màster 
 
S’inclouen també les fases del pràcticum al llarg del curs i s’acorden les dates de reunió de 
seguiment dels/les tutors/es del centre amb el/la tutor/a de la universitat així com les sessions de 
treball conjuntes. 
 

Setmana setembre octubre novembre desembre gener 

1 Reunions 
professorat centre 

  Avaluacions ESO 
i CF 

Vacances 

2 

 Inici màster a la 
universitat 
Preavaluacions 
BTX i CF 

  Inici pràcticum 

3 
 Preavaluacions 

ESO 
Coordinació 
tutors/es pla de 
treball 

Auditoria externa Treball Recerca 
BTX 

4 

Coordinació amb la 
universitat  

 Avaluacions BTX 
i CF 

Vacances  

Reunions famílies 

 
Setmana febrer març abril maig juny 

1 
Auditoria externa 
 

 Vacances Avaluació 
pràcticum 

Avaluació B2 

2 
Portes obertes 
alumnat PRIM 

Seguiment 
tutors/es pla de 
treball 

  Avaluacions 
ESO i Batx. 
Sortides ESO 

3 Portes obertes 
alumnat PRIM 

Avaluacions ESO   Treball de síntesi 
Recuperacions 

4 Avaluacions BTX 
i CF 

Auditoria interna 
 

  Reunions 
professorat centre 
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Coordinació del pràcticum: funcions i proposta d’in dicadors de seguiment 

 
Funcions Proposta d’indicadors de seguiment  

Organització del Pla de 
Treball 

Coordina l’elaboració del pla de treball del centre. 
Coordina i consensua el pla de treball del centre amb la universitat. 
Selecciona aquelles competències professionals que el centre està 
en disposició de compartir. 

Coordinació 
amb la universitat. 

Facilita el contacte d’inici de curs amb la universitat 
Fa el seguiment del pla de treball cada trimestre 
Valora el pla de treball en acabar el curs i fa propostes de millora. 

Organització d’espais i 
horaris d’intervenció de 
l’alumnat en pràctiques 

Distribueix els alumnes per tutor/a i cursos d’acord amb el pla de 
treball 
Organitza l’estada al centre de l’alumnat de pràctiques: ajusta 
calendari, organitza horari, facilita espais 
Facilita la participació de l’alumnat de pràctiques en les activitats del 
centre. 

Treball en equip en 
relació a la formació de 
l’alumnat del pràcticum 

Defineix i dinamitza el paper dels equips docents en el procés de 
formació de l’alumnat en pràctiques. 

Acollida de l’alumnat del 
pràcticum 

Gestiona els protocols d’acollida de l’alumnat de pràctiques,  

Presenta el centre: Característiques, objectius, i facilita els 
documents. 
Presenta les relacions amb l’entorn (pla d’entorn, administració local, 
serveis educatius, serveis externs...). 
Presenta els equips de professorat 

Seguiment i tancament 
del pràcticum 

Fa el seguiment de l’estada de l’alumnat de pràctiques al centre.  
Gestiona els protocols de tancament del pràcticum i comiat de 
l’alumnat del pràcticum. 
Recull les propostes de millora de l’alumnat envers el pràcticum 

Avaluació del Pla de 
treball 

Mesura el grau de satisfacció de les persones i equips implicats en el 
pràcticum  
Valora els aspectes organitzatius del pràcticum i en acabar formula 
propostes de millora 
Avalua el pla de treball amb la universitat 
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Tutorització del pràcticum: funcions i proposta d’i ndicadors de seguiment 

 
Funcions  Proposta d’indicadors de seguiment  

Coordinació 
Coordina el seguiment del pràcticum en les diferents fases de la seva 
estada al centre amb el/la tutor/a de la universitat  
Coordina les actuacions de formació. 

Acompanyament 

Acompanya l’alumnat en pràctiques en la seva estada al centre 
Facilita la participació de l’alumnat de pràctiques en reunions del centre 
(equip docent, departament...) 

Presenta el grup classe i facilita la seva entrada.  

Informa del dia a dia de l’alumnat en el centre : patis, menjadors, 
tallers, agrupaments, adaptacions 
Justifica les decisions que es prenen a l’aula. 
Comparteix la reflexió pedagògica amb el seu alumnat 

Programació didàctica 

Presenta la planificació del curs  
Elabora les programacions d’aula i les ajusta per facilitar la intervenció 
de l’alumnat del pràcticum. 
Facilita els criteris per a la selecció de continguts i la proposta de 
materials per realitzar les activitats i l’avaluació 
Dissenya activitats d’ensenyament/ aprenentatge i avaluació amb de 
l’alumnat de pràctiques 
Elabora criteris d’avaluació i la seva concreció. 
Acorda intervencions puntuals de l’alumnat del pràcticum i impulsa 
reflexions al respecte. 
Justifica les decisions que es prenen a l’aula. 

Motiva a l’alumnat en pràctiques per treballar en equip  

Implica l’estudiant en pràctiques en el procés d’avaluació. 

Actuacions PAT. Presenta estratègies per dinamitzar la tutoria 

Participació en 
l’avaluació dels 
alumnes de pràctiques 

Comparteix els criteris d’avaluació de l’alumnat de pràctiques amb la 
universitat. 
Gestiona amb e/la tutor/a de la universitat el procés 
d’ensenyament/aprenentatge/avaluació de l’alumnat en pràctiques. 
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IV- AVALUACIÓ 

Avaluació del pla de treball del pràcticum 

 
Aquesta avaluació s'ha de fer anualment a partir dels indicadors especificats en el pla de treball i en 
relació a l'assoliment dels objectius del pràcticum. 
 
Aquesta avaluació la faran conjuntament el/la coordinador/a del centre, la direcció del centre i el/la 
tutor/a de la universitat. 
 
Procés d’avaluació del pla de treball del pràcticum  en el centre  
 
 
LA COMISSIÓ del CENTRE 

Director/a del centre. 
Coordinador/a del centre. 
Tutor/a de la universitat. 

 
• Avalua el pla de treball que 

presenta el/la coordinador/a: 
4.1 Assoliment dels objectius 
4.2 Presentació del centre 
4.3 Competències professionals 
4.4 Aspectes organitzatius 

Persones i equips implicats 
Horari i calendari 
Organització i treball en equip 
Coordinació 
Tutoria. 
 

• Redacta l’informe d’avaluació 
Resultat de l’avaluació i 
propostes de millora  

• El director/a del centre  la 
valida,  tramet copia al referent 
del Servei Territorial i 
n’informa al consell escolar  

  
Coordinació territorial 
 

• Rep els informes d’avaluació. 

  

 
Revisa i 
tramet els 
informes 
d’avaluació 
satisfactoris i 
millorables 

 

Deriva els 
informes 
desfavorables del 
centre o de tutors 
a la Inspecció 
d’Educació 

La Inspecció 
d’Educació  
informa sobre les 
valoracions 
desfavorables  

 
 

• Recull els informes de la 
Inspecció d’Educació. 

• Prepara la convocatòria de la 
Comissió de Selecció del 
Servei Territorial. 

 

 

La Comissió de Selecció del Servei Territorial reconeix els centres formadors i la tasca de 
coordinadors i tutors dels centres, si escau (*). 

 

La Inspecció d’Educació dins el Pla Anual de superv isió general del centre, 
supervisarà l’aplicació del pla de treball del centre formador i el seguiment de les 
propostes de millora. 

(*)Efectes de l’AVALUACIÓ del pla de treball 

L’Avaluació satisfactòria del pla de treball del centre i la seva aplicació i la del coordinador 
• suposa l’acreditació anual del centre com a CENTRE FORMADOR 
• suposa el reconeixement del/la coordinador/a. 

L’avaluació millorable del centre 
• suposa no accedir a l’acreditació del centre com a centre formador i no participar en la formació inicial fins a la següent convocatòria. 
• suposa el no reconeixement de la tasca del/la coordinador/a  

L’avaluació satisfactòria del/la tutor/a 
• suposa el reconeixement de la seva tasca com tutor/a del pràcticum a efectes de mèrit professional 

L’avaluació millorable del/la tutor/a 
• suposa el no-reconeixement de la seva tasca com tutor/a del pràcticum a efectes de mèrit professional. 
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Full d’avaluació 
 
Assoliment d’objectius 
 

 No Sí  En quin grau  
 gens  poc  bastant  molt  

El pràcticum en el centre ha facilitat l’adquisició de les 
competències professionals als estudiants en pràctiques del 
Màster de professorat 

       

Durant l’estada l’alumnat de pràctiques en el centre s’han 
generat dinàmiques de reflexió didàctica i pedagògica que 
afavoreixin la innovació 

       

 
 
Presentació del centre 
 

Exemple d’indicadors No Sí  En quin grau  
 gens  poc  bastant  molt  

Facilita la comunicació amb la universitat        
Possibilita un treball conjunt per la formació inicial        
Presenta el centre a l’alumnat del pràcticum        
        
        

 
 
Competències professionals: enquestes de satisfacci ó 
 
ALUMNAT DEL MÀSTER  
 
Quin és el teu grau de satisfacció respecte les com petències professionals que el centre s’ha proposat  
compartir amb vosaltres? 
 
El centre selecciona els indicadors en relació a les competències seleccionades gens  poc  bastant  molt  
Conèixer i comprendre els continguts de la matèria     
Utilitzar les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement     
Gestionar la diversitat i la progressió dels coneixements     
Treballar en equip. Participar en la gestió del centre     
     

 
 
TUTORS/RES DEL PRÀCTICUM (centre i universitat)  I COORDINADOR/RA DE L ’INSTITUT 
 
En quin grau creieu que l’alumnat del màster ha pog ut compartir en el centre aquestes competències 
professionals? 
 
El centre selecciona els indicadors en relació a les competències seleccionades gens  poc  bastant  molt  
Conèixer i comprendre els continguts de la matèria     
Utilitzar les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement     
Gestionar la diversitat i la progressió dels coneixements     
Treballar en equip. Participar en la gestió del centre     
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Aspectes organitzatius del centre en relació al prà cticum: Relació de persones i equips 
implicats 
 
Persones        

Equips 

      
      
      
      

 
 
Aspectes organitzatius del centre en relació al prà cticum: Horaris i calendari 
 

Exemple d’indicadors No Sí  En quin grau  
 gens  poc  bastant  molt  

S’han prioritzat cursos de l’ESO        
El marc horari del pràcticum en el centre és l’adequat        
Hi ha coordinació entre l’horari del pràcticum en el centre i el de 
la universitat 

       

Hi ha coordinació del calendari del centre i calendari del 
pràcticum 

       

        
 
 
Aspectes organitzatius del centre en relació al prà cticum: Organització i treball en equip 
 
VALORACIÓ DE L ’ALUMNAT DEL MÀSTER  
 

El treball en equip 

Coordinació  
tutor/a 

universitat 
i tutor/a 

del centre 

Tutor/a del 
centre i grup 

d’alumnes del 
pràcticum 

alumnat 
del màster 

G P B M G P B M G P B M 
Ha estat enriquidor amb les aportacions de 
tots i totes 

            

Ha facilitat la reflexió compartida.             
Ha permès resoldre conflictes.             
Ha dinamitzat el treball.             
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VALORACIÓ DELS /LES TUTORS/ES DEL PRÀCTICUM (CENTRE I UNIVERSITAT) I DEL/LA COORDINADOR /A 
DEL CENTRE: 
 

El treball en equip 

Coordinació  
tutor/a 

universitat 
i tutor/a 

del centre 

Tutor/a del 
centre i grup 

d’alumnes del 
pràcticum 

alumnat 
del màster 

G P B M G P B M G P B M 
Ha estat enriquidor amb les aportacions de 
tots i totes 

            

Ha facilitat la reflexió compartida.             
Ha permès resoldre conflictes.             
Ha dinamitzat el treball.             
             

 
 
Avaluació de la coordinació 
 
 Exemple d’indicadors G P B M 

Organització del 
Pla de Treball 

Elabora i acorda el pla de treball amb la universitat     
Selecciona aquelles competències professionals que el centre està en 
disposició de compartir.     

Coordinació 
amb la  
universitat. 

Facilita el contacte d’inici de curs amb la universitat     
Fa el seguiment del pla de treball cada trimestre     
Valora el pla de treball en acabar el curs i fa propostes de millora.     

Organització  
d’espais i 
horaris 
d’intervenció de 
l’alumnat en 
pràctiques  

Distribueix l’alumnat per tutor/a i cursos d’acord amb el pla de treball     
Organitza l’estada al centre l’alumnat del pràcticum: ajusta calendari, 
organitza horari, facilita espais 

    

Facilita la participació l’alumnat de pràctiques en la vida del centre.     

Treball en equip  
en relació a la 
formació de 
l’alumnat del 
pràcticum 

Defineix i dinamitza el  paper dels equips docents en el procés de 
formació l’alumnat en pràctiques. 

    

Acollida 

Gestiona els protocols d’acollida de l’alumnat de pràctiques.      
Presenta el centre: Característiques, objectius, i facilita els documents.     
Presenta les relacions amb l’entorn (pla d’entorn, administració local, 
serveis educatius, serveis externs...). 

    

Presenta els equips de professors     

Seguiment i 
comiat 

Fa el seguiment de l’estada l’alumnat de pràctiques al centre.      
Gestiona els protocols de tancament del pràcticum i el comiat de 
l’alumnat.     

Recull les propostes de millora de l’alumnat envers el pràcticum     

Avaluació del  
Pla de treball 

Mesura el grau de satisfacció de les persones implicades directament en 
el pràcticum  

    

Ajusta els aspectes organitzatius al llarg del curs i en acabar recull les 
propostes de millora 

    

Manté contacte amb la universitat     
Avalua el pla de treball     
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Avaluació de la  tutoria de pràctiques del centre 
 
 Exemple d’indicadors G P B M 

Coordinació  
Coordina amb el/la tutor/a de la universitat del pràcticum les diferents 
fases de la seva estada al centre. 

    

Coordina les actuacions de formació.     

Acompanyament  

Acompanya l’alumnat en pràctiques en la seva estada al centre     
Facilita la participació dels/les alumnes de pràctiques en reunions del 
centre (equip docent, departament...) 

    

Presenta el grup classe i facilita la seva entrada.      
Informa  del dia a dia dels/les alumnes en el centre : patis, menjadors, 
tallers, agrupaments, adaptacions 

    

Justifica les decisions que es prenen a l’aula. 
Comparteix la reflexió pedagògica amb el seu alumnat. 

Programació 
didàctica 

Presenta la planificació del curs      
Elabora les programacions d’aula i les ajusta per facilitar la intervenció 
l’alumnat del pràcticum. 

    

Facilita els criteris per a la selecció de continguts i la proposta de 
materials per realitzar les activitats i l’avaluació 

    

Dissenya activitats d’ensenyament/ aprenentatge i avaluació amb 
l’alumnat de pràctiques. 

    

Elabora criteris d’avaluació i la seva concreció.     
Acorda intervencions puntuals dels alumnes del pràcticum i reflexionar al 
respecte. 

    

Justifica les decisions que es prenen a l’aula.     
Motiva a l’alumnat en pràctiques per treballar en equip      
Implica l’estudiant en pràctiques en el procés d’avaluació.     

Actuacions PAT.  Presenta estratègies per dinamitzar la tutoria     
Avaluació dels  
alumnes de 
pràctiques 

Comparteix els criteris d’avaluació de l’alumnat de pràctiques sobre 
l’assoliment de competències docents. 

    

 
 


