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0. HISTORIAL DE REVISIONS
HISTORIAL DE REVISIONS
Núm. Revisió
00
01

Data
30-11-2015
16-03-2018

02

15-02-2020

03

01-12-2020

04

18-03-2021

Descripció de la modificació
Nou document de PEC que deroga l’anterior
Adequació a la nova norma ISO 9001:2015
Canvi de la capçalera i el peu de pàgina amb inclusió del
nou logo de l’Institut.
Principals canvis que hi ha hagut:
 Actualització dades històriques i millora en el redactat
(capítol 1)
 Actualització característiques de centre (capítol 2):
estudis que s’imparteixen.
 Ampliació de l’apartat referit a la participació (capítol
10).
 S’afegeix l’apartat de Parts interessades al capítol 12.
Principals canvis que hi ha hagut:
 Actualització dades històriques: data d’inici estudis
Batxibac i dels nous currículums adaptats a l’FP Dual.

Doc: 2021_PEC_INS_JB
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (21-març-21)
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Institut Joan Brudieu

Projecte Educatiu de Centre

CODI:
DATA:

PEC
18/03/2021

VERSIÓ:

4.0

PÀGINA:

5 DE 39

1. CONTEXT: HISTÒRIA
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
al carrer de sant Ermengol.
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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.
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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 ha complert 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 (19631993)
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. Amb l’aprovació de la Llei
Catalana d’Educació de 2009 els IES passen a nomenar-se Instituts Des de l’any 1980, per acord
del claustre de professors i professores celebrat el 25 de febrer, ratificat pel Ministeri en carta datada
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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.
 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
 Diversitat
 Celebració del 75è aniversari
 Qualitat i millora contínua: norma
ISO 9001:2000
 Programa Qualifica’t
 Programa Acredita'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 - eduCAT 2.0
 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
 Coral i Orquestra de l'Institut
 Servei d’Assessorament en l’FP
 FP Dual
 Batxibac
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ESTUDIS D’ESO I BTX
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 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 2015-2016, s’inicien, progressivament, els estudis de secundària i batxillerat d’acord
amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) i la Llei Orgànica d’Educació de 3 de maig de
2006 (LOE), renovada (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat
educativa – LOMCE): S1, S3 i B1 (2015-2016); S2, S4 i B2 (2016-2017).
A partir del curs 2017-2018 s’inicia el programa Batxibac: doble titulació Batxillerat i Baccalauréat.
ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
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.
CFM

Nom Cicle
Comerç

Llei
LOGSE

Hores
1400

Inici
1999-2000

Final
2006-2007

CFM
CFM

Gestió administrativa
Gestió administrativa

LOGSE
LOE

1400
2000

2007-2008
2010-2011

2009-2010

CFM
CFM

Explotació de sistemes informàtics
Sistemes microinformàtics i xarxes

LOGSE
LOE

2000
2000

2004-2005
2009-2010

2008-2009

CFM

Cures auxiliars d’infermeria

LOGSE

1400

2002-2003

CFM

Atenció sociosanitària

LOGSE

2000

2006-2007
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Llei
LOE

Hores
2000

Inici
2012-2013

Final

Desenvolupament d’aplicacions informàtiques

LOGSE

2000

2001-2002

2002-2003

CFS
CFS

Administració de sistemes informàtics
Administració de sistemes informàtics en xarxa

LOGSE
LOE

2000
2000

2007-2008
2010-2011

CFS

Desenvolupament d’aplicacions web

LOE

2000

2012-2013

CFS

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

LOE

2000

2017-2018

CFS
CFS

Educació infantil
Educació infantil

LOGSE
LOE

2000
2000

2008-2009
2009-2010

CAS

Curs de Preparació a la Prova d’Accés de CFGS
Curs de formació específic per a l'accés als cicles
de grau superior

---

2007-2008

---

2012-2013

1 any

2010-2011

1 any

2013-2014

4 anys

2020-2021

CAS

PFI

Auxiliar en muntatge i manteniment d’equips
informàtics
Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic

IFE

Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives

PFI

2013-2014

Observacions respecte a l’oferta de Formació Professional:
 Des del curs 2007-2008, l’Institut Joan Brudieu ha estat autoritzat a impartir conjuntament en tres
anys els cicles formatius de grau mitjà de «Gestió administrativa» (LOGSE) i d’«Explotació de
sistemes informàtics» (LOGSE), segons la Resolució d’1 de setembre de 2007. La nova
proposta conjunta d’organització singular, amb un total de 2880 hores, s’imparteix en dos cursos
escolars i un trimestre.
 També des del curs 2007-2008, l’Institut Joan Brudieu ha estat autoritzat a impartir conjuntament
en dos anys els cicles formatius de grau mitjà de «Cures auxiliars d’infermeria» (LOGSE) i
d’«Atenció sociosanitària» (LOGSE), segons la Resolució de 4 d’octubre de 2007. La nova
proposta conjunta d’organització singular, amb un total de 2600 hores, s’imparteix en dos cursos
escolars.
 A partir del curs 2009-2010, hi ha reorganització de l’organització singular dels cicles formatius
de grau mitjà de «Gestió administrativa» (LOGSE) i de «Sistemes microinformàtics i xarxes»
(LOE), segons la Resolució de 15 de maig de 2009. La nova proposta conjunta d’organització
singular, amb un total de 2874 hores, s’imparteix en dos cursos escolars i un tercer amb horari
que permet la impartició conjunta amb el curs CAS..
 A partir del curs 2010-2011, hi ha nova reorganització de l’organització singular dels cicles
formatius de grau mitjà de «Gestió administrativa» (LOE) i de «Sistemes microinformàtics i
xarxes» (LOE), segons la Resolució de 11 de maig de 2010. La nova proposta conjunta
d’organització singular, amb un total de 3140 hores, s’imparteix en tres cursos escolars. 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.
 A partir del curs 2012-2013, hi ha reorganització de l’organització singular dels cicles formatius
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de grau mitjà de «Atenció a persones en situació de dependència» (LOE) i de «Cures auxiliars
d'infermeria» (LOGSE), segons la Resolució de 20 de juny de 2012. La nova proposta conjunta
d’organització singular, amb un total de 2607 hores, s’imparteix en dos cursos escolars.
 A partir del curs 2012-2013 s'inicia a l'Institut la impartició del cicle formatiu de grau superior
«Desenvolupament d'Aplicacions Web» (LOE) en règim d'alternança amb el cicle de grau
superior «Administració de sistemes informàtics en xarxa» (LOE). De manera esquemàtica,
aquesta distribució es pot representar de la següent manera:

ASIX
DAW

2011
2012
1r

2012
2013
2n
1r

2013
2014
1r
2n

 Amb la Resolució de 18 de setembre de 2015, la Direcció General de Formació Professional
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, autoritza la impartició del cicle de grau superior
«Administració de sistemes informàtics en xarxa» en alternança amb formació dual.
 Des del curs 2017-2018 s’inicia el cicle de grau superior «Desenvolupament d'Aplicacions
Multiplataforma» (LOE) en règim d'alternança amb el cicle de grau superior «Administració de
sistemes informàtics en xarxa» (LOE), amb aquesta distribució:

ASIX
DAM

2016
2017
1r

2017
2018
2n
1r

2018
2019
1r
2n

2019
2020
2n
1r

2020
2021
1r
2n

2021
2022
2n
1r

2022
2023
1r
2n

 A partir del curs 2010-2011 l’Institut Joan Brudieu esdevé el centre de referència del PFI-PTT
que s’imparteix a la Seu d’Urgell en conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
 A partir del curs 2020-2021 s’inicia la impartició de nous currículums a FP, adaptats a la formació
Dual, en aquests cicles: CFGM «Gestió administrativa», CFGM «Sistemes microinformàtics i
xarxes» i CFGS «Educació infantil».
MÉS ASPECTES DE L’INSTITUT
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.
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 de gestió de la qualitat, atorgada per
l’empresa certificadora Applus..
Auditoria
Inicial
1a renovació
2a renovació
Actualització
3a renovació
4a renovació

Norma
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015

Curs
2009-2010
2012-2013
2015-2016
2017-2018
2018-2019
2021-2022

Data
09/12/2009
13/01/2013
16/01/2016
10/04/2018
02/04/2019
Març 2022

Vigent des de
19/03/2010
20/03/2013
20/03/2016
31/08/2018
10/05/2019

Caducitat
19/03/2013
19/03/2016
14/09/2018
19/03/2019
19/03/2022
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2. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
2.1 Situació
L'Institut Joan Brudieu és l’institut públic d’ensenyament secundari de referència de la comarca de
l’Alt Urgell i es troba situat a la seva capital, la Seu d'Urgell, ciutat activa, centre de serveis i capital
cultural d'una àmplia àrea pirinenca.

La comarca de l'Alt Urgell ocupa l'alta conca del Segre, des que surt de la Cerdanya fins que arriba
a les terres de la Noguera, amb una superfície total de 1.447,5 Km2. Amb els seus 20.177 habitants
(Idescat-2019), l'Alt Urgell és una de les comarques de Catalunya amb menor densitat de població:
13,9 habitants per km2. La població es troba distribuïda en els 126 nuclis que encara es mantenen
habitats, si bé més del 55 per cent es concentra a la capital de la comarca, la Seu d'Urgell.
L'economia de la comarca, de base tradicionalment agrícola i ramadera, s'ha anat diversificant fins
a l'estructura actual, amb una forta implantació del sector terciari.
 L'especialització ramadera de l'Alt Urgell es concentra sobretot en el bestiar boví, amb gairebé
500 explotacions, la majoria de les quals es dediquen a la producció de llet. En aquest sentit, cal
afegir que l'Alt Urgell és un dels màxims productors de llet de Catalunya.
 El sector del metall i material elèctric representa el 50 % del valor afegit brut en la industria de la
comarca. Una altra part important, el 28 %, correspon a la indústria alimentària, especialment la
dedicada a l'elaboració de derivats làctics.
 Actualment, les branques d'activitat lligades al turisme, com són el comerç, la restauració,
l'hostaleria, el transport i les comunicacions, són les que ocupen un major nombre de treballadors
en el sector terciari. L'alimentació continua sent el sector majoritari, seguit del tèxtil i el comerç
de maquinària. El turisme és el veritable sector preeminent de l'economia comarcal, en tant que
ha experimentat un creixement important en els darrers anys i que entorn seu es concentren els
principals esforços comercials, inversors i de promoció.
La Seu d'Urgell, capital de la comarca de l'Alt Urgell, està situada a la plana de l'Urgellet, entre
els rius Segre i Valira, dominada per la serra del Cadí, entre el Pirineu axials i el Prepirineu. Limita
amb el Principat d'Andorra, el Baridà i el Pallars Sobirà. Es troba a una altura de 690 m. respecte
el nivell del mar. El municipi té una superfície total de 15,44 Km2.i té una població de 12.089
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habitants (Idescat-2019). A més del nucli de la Seu d'Urgell, dins el municipi també hi ha els nuclis
de Castellciutat, El Poble Sec, Sant Antoni, Sant Pere, Santa Magdalena i el Serrat de la Capella.
La realitat territorial de l'Alt Urgell ve condicionada per diferents factors que la caracteritzen envers
a la resta de comarques del seu entorn. La proximitat amb Andorra i la concentració de població a
la capital, la Seu, li confereixen uns trets econòmics, demogràfics i relacionals molt particulars.
Dins del sector primari tenen un pes molt important les explotacions ramaderes de vaquí de llet, un
sector agroalimentari força diversificat, amb caire industrial i artesanal, així com també una important
indústria del subsector de la maquinària i l'equipament mecànic.
D'altra banda, el sector terciari representa gairebé el 70% del PIB, valor equiparable a la mitjana
catalana.
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2.2 Tipus d’ensenyament

ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (ESO)
BATXILLERAT (BTX)
— Arts
— Ciències i Tecnologia
— Humanitats i Ciències socials
BATXIBAC
— Doble titulació Batxillerat – Baccalauréat
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFM)
— Sistemes microinformàtics i xarxes – LOE
o [família Informàtica i comunicacions]
— Gestió administrativa – LOE
o [família Administració i gestió]
— Cures auxiliars d’infermeria – LOGSE
o [família Sanitat]
Atenció a persones en situació de dependència – LOE
(en organització singular)
o [família Serveis socioculturals i a la comunitat]
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFS)
— Administració de sistemes informàtics en xarxa – LOE
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma – LOE
(en alternança)
o [família Informàtica i comunicacions]
— Educació infantil – LOE
o [família Serveis socioculturals i a la comunitat]
ITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC (IFE)
— Auxiliar en manteniment d’instal·lacions esportives
PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL
(PFI-PTT) [en conveni amb Ajuntament de la Seu d’Urgell]
— Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic
• Es tenen concedits els recursos següents:
— Aula Oberta
— Suport Intensiu Escolarització Inclusiva (SIEI)
— Suport Intensiu Audició i Llenguatge (SIAL)
— Aula d’Acollida (ACO)
— Unitat d’Educació 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).
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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.
• Lligat amb els estudis d’FP, s’han aconseguit:
— Acreditacions oficials d’empreses punteres en el món informàtic
o CISCO Networking Academy Program (CNAP)
o MICROSOFT IT Academy Program (nivell IT Pro)
o LINUX Professional Institute
— Des del curs 2006-2007 l’Institut és seu de les Proves d’Accés a Cicles Formatius,
tant de Grau Mitjà com de Grau Superior
• I a més,
— Centre de suport de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) per als estudis de BTX-CASPACFGS i d’FP, des del 01-05-2008
— Centre adscrit al Servei de Reconeixement d’Aprenentatges assolits per experiència
laboral
— Institut d’Atenció a la Pràctica Esportiva: Piragüisme i Esquí de Fons, des del 2005.
— Institut formador del pràcticum del màster en formació del professorat, des del 2009.
— Centre FP Dual
• I també,
— Realitza la Setmana d’FP i la Jornada de Joves Emprenedors.
— Participa en projectes de mobilitat a nivell internacional
— Participa en les xarxes dels Projectes de Qualitat i de Millora Contínua i d'Excel·lència
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2.3 Centres adscrits
L’Institut Joan Brudieu, creat l’any 1933, és l’institut públic d’ensenyament secundari de referència
de la comarca de l’Alt Urgell. Per als estudis d’ESO, té adscrites gairebé la totalitat de les escoles
públiques de la comarca de l’Alt Urgell, excepte les situades al sud de la comarca, en els municipis
de Peramola, Oliana i Bassella, i també té adscrites les escoles més occidentals de la comarca de
la Cerdanya, la dels municipis de Montellà i Martinet, Lles de Cerdanya i Prullans, tots pertanyents
a la província de Lleida. Concretament, l’Institut Joan Brudieu té una zona d’escolarització força
extensa i que es concreta en:
ZER

Nom

Localitat

Municipi

ZER Urgellet
ZER Urgellet
ZER Urgellet
ZER Urgellet
ZER Narieda
ZER Narieda
ZER Baridà-Batllia
ZER Baridà-Batllia
ZER Baridà-Batllia

ESC Sant Esteve
ESC Castellciutat
ESC Arnau Mir
ESC de Tuixén
ESC Sant Climent
ESC Miret i Sans
ESC Portella Blanca
ESC Pere Sarret
ESC el Puig
ESC Ridolaina
ESC Rosa Campà
ESC Mossèn Albert Vives
ESC Pau Claris

Alàs
Castellciutat
el Pla de Sant Tirs
Tuixén
Coll de Nargó
Organyà
Lles de Cerdanya
Martinet
Prullans
Montellà
Montferrer
La Seu d'Urgell
La Seu d'Urgell

Alàs i Cerc
La Seu d'Urgell
Ribera d'Urgellet
Josa i Tuixén
Coll de Nargó
Organyà
Lles de Cerdanya
Montellà i Martinet
Prullans
Montellà i Martinet
Montferrer-Castellbò
La Seu d’Urgell
La Seu d’Urgell

Escola Sant Esteve
Alàs

Escola de Tuixén
Tuixén

Escola Portella Blanca
Lles de Cerdanya

Escola Castellciutat
Castellciutat

Escola Pere Sarret
Martinet

Escola Arnau Mir
el Pla de Sant Tirs

Escola Ridolaina
Montellà
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Escola Miret i Sans
Organyà

Escola Pau Claris
la Seu d’Urgell

L’Institut Joan Brudieu, per als estudis de BTX (modalitats d’Humanitats i de Ciències i tecnologia),
té adscrit l’Institut Aubenç, d’Oliana i l’Institut La Valira, de la Seu d’Urgell.

Institut Aubenç
Oliana

Institut La Valira
La Seu d’Urgell
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3. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI
3.1. Principis Rectors (LEC)
L’Institut Joan Brudieu recull els principis rectors definits en l’article 2, apartat 1, de la Llei 12/2009,
del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422 - 16/07/2009).
El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l'Estatut, es regeix pels
principis generals següents:
a)

El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l'Estatut i la resta de
legislació vigent.
b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d'una societat democràtica: la llibertat
personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
c) La universalitat i l'equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats i la integració de tots els
col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.
d) El respecte de la llibertat d'ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat
d'elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders públics, la llibertat
de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes.
e) El pluralisme.
f) La inclusió escolar i la cohesió social.
g) La qualitat de l'educació, que possibilita l'assoliment de les competències bàsiques i la
consecució de l'excel·lència, en un context d'equitat.
h) El conreu del coneixement de Catalunya i l'arrelament dels alumnes al país, i el respecte
a la convivència.
i) El respecte i el coneixement del propi cos.
j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.
k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels recursos
naturals i del paisatge.
l) El foment de l'emprenedoria.
m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
n) L'afavoriment de l'educació més enllà de l'escola.
o) L'educació al llarg de la vida.
p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral
que vagi d'acord amb llurs conviccions.
q) L'exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.
3.2. Caràcter Propi
L’Institut Joan Brudieu vol ser referent de qualitat educativa i d'assoliment dels objectius
d'excel·lència i d'equitat que la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, proposa. I es defineix com
a inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi. També es
defineix d'acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i
professionalitat docents, d'avaluació, de retiment de comptes, d'implicació de les famílies, de
preservació de l'equitat, de cerca de l'excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels
alumnes i de llurs mares, pares o tutors.
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3.3 Política, Missió, Visió, Valors i abast de la Qualitat
El caràcter propi del centre queda definit a través de la política de qualitat:
POLÍTICA DE QUALITAT
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.

I també mitjançant la missió, la visió i els 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
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VISIÓ
•
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

La Direcció de l’Institut Joan Brudieu està compromesa amb el desenvolupament i millora del
Sistema de Gestió de la Qualitat mitjançant:







La sensibilització del personal en la detecció i satisfacció dels requisits dels clients, així com els
legals i reglamentaris.
L’establiment, aprovació i difusió de la política i objectius de la qualitat.
La revisió del sistema de gestió de la qualitat periòdicament.
L’assegurament de la disponibilitat de recursos.
El manteniment d’una organització que faciliti l’eficiència de l’activitat més important de l’Institut,
l’ensenyament i aprenentatge.
La implantació d’un sistema de comunicació que permeti l’accés a la informació i l’intercanvi
d’experiències de les persones de l’Institut.

El Sistema de Gestió de la Qualitat de l’Institut Joan Brudieu abasta la impartició d’ensenyament
reglat d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), de Batxillerat, de Cicles Formatius de Formació
Professional específica de grau mitjà i de grau superior, quedant exclòs el procés de disseny dels
cursos, que és responsabilitat del Departament d’Educació.
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4. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS
4.1. Prioritats i Objectius educatius
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Ens plantegem l’educació com una tasca col·lectiva i de treball en equip.
Entenem l’educació com un procés integral de la persona, sobrepassant plantejaments
exclusivament instructius.
Oferim formació al llarg de la vida: formació professional inicial, ocupacional i continuada.
Promovem les relacions amb el món laboral i les empreses del sectors professionals relacionats
amb els nostres ensenyaments, no tant sols de Tarragona sinó també de poblacions d’arreu de
tot Catalunya.
Apliquem mesures d’innovació en els processos d’ensenyament-aprenentatge.
Utilitzem com a eina de suport pedagògic les tecnologies de la informació i la comunicació.
Les nostres prioritats són formar i qualificar les persones.

Àmbit lingüístic
L’objectiu és treballar les llengües: català, castellà, anglès, francès i portuguès per tal d’arribar a
una bona comprensió lectora i una bona expressió oral i escrita, atenent les necessitats de l’alumnat.
També es vol aconseguir que l’alumnat tingui una bona competència plurilingüe i plurisocial per tal
de fer-lo un ciutadà integrat i competent en tots els aspectes lingüístics, socials i culturals. Tot això
es veu reflectit en els projectes i activitats que s’estan portant a terme i els que s’estan impulsant:
 projecte lingüístic de centre ( PLC)
 BatxiBac
 Pla lector
 Pica-lletres
 Concurs de redacció Coca-cola
 Big challenge
 Concurs de traducció (francès)
 Intercanvis:
o Catalunya-Quebec
o Istambul
o Santanyí
Àmbit cientificotècnic
Es dóna molta importància a nivell curricular a aquestes matèries per a l’adquisició del coneixement
cientificotècnic. Activitats que es porten a terme en aquest àmbit:
 Bojos per la física
 Bojos per l’arqueologia
 Setmana de la ciència
 Dia de la ciència
 Prova Cangur
 Sortida a la Universitat
 First Lego
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Àmbit de tractament de la informació digital
El tractament de la informació digital és una de les prioritats educatives de l’Institut. Per tal de poder
arribar a una normalització en aquest àmbit s’estan duent a terme un seguit de millores entre les
quals cal destacar:
 Equipament i millorar del centre
 Adequació de totes les dependències del centre
 Formació del professorat (moodle, Alexia, incidències, …)
 Manteniment i actualització de la pàgina web
 Matèries optatives d’informàtica
Àmbit social i ciutadà
Una altra de les prioritats és treballar el respecte pel nostre entorn i conscienciar l’alumnat en
aquesta tasca. Per això estem vinculats als projectes i activitats:
 Escola verda
 Concurs naturalista
 Cami-escola
 Esport al pati
Àmbit artístic
En aquest àmbit es potencia aquest caràcter a través d’activitats de centre i activitats extraescolars:
 Exposicions dins i fora del centre
 Participació de la coral i orquestra a “Divendres a la Plaça del Rei”
 Festival de Nadal - celebració darrer dia de trimestre
 Musical
 Festa de graduació
Àmbit Formació Professional
Una altra de les prioritats és fomentar els estudis de formació professional. Per això estem vinculats
als projectes i activitats:
 FP Dual
 Emprenedoria
 Projecte 3E
 GEP: Grup d’Experimentació Plurilingüe
 Relacions amb les empreses (FCT)
 Servei de Reconeixement
4.2. Projecte Lingüístic de Centre
El català, llengua vehicular de l’institut
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua emprada com a llengua vehicular i
d’aprenentatge de l’institut: activitats orals i escrites, exposicions del professorat, material didàctic
físic i virtual, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, informes i comunicacions. És el vehicle
d’expressió habitual en les reunions del claustre, consell escolar i en els actes en general de la
comunitat educativa.
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Així mateix el català és la llengua normalment emprada en les activitat internes (actes, comunicats,
informes,...) i en la relació amb corporacions públiques de Catalunya, institucions i amb les
empreses amb les quals es relaciona el centre. També s’utilitza la llengua catalana en les
comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit
lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho
demanen. En aquest darrer cas es fan les còpies o documents necessaris en castellà.
El centre vetlla perquè l’alumnat a més d’utilitzar amb correcció les llengües catalana i castellana,
empri adequadament i correcta, la llengua anglesa i francesa.
Incorporació de llengües estrangeres als cicles formatius
Les necessitats d’un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa
esdevingui fonamental en la inserció laboral de l’alumnat dels cicles formatius. Amb la finalitat
d’incorporar i normalitzar l’ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la
presa de decisions en l’àmbit laboral, el centre dissenya activitats d’ensenyament i aprenentatge
que incorporen la utilització de la llengua anglesa en crèdits o mòduls que no són pròpiament de
llengua anglesa, en almenys un dels crèdits o mòduls del cicle formatiu.
Ús del llenguatge no sexista
El centre procura utilitzar un llenguatge no sexista. Per aquest motiu els equips docents, el
professorat, la direcció, tota la comunitat educativa treballa per superar tota mena d’estereotips i per
facilitar l’actitud crítica davant dels continguts de risc que denigren les persones per motius de sexe
o que l’associen a imatges tòpiques. En els documents bàsics del centre es tenen en compte els
criteris d’utilització d’un llenguatge no sexista.
4.3. Ús de les tecnologies per l'aprenentatge i el coneixement
El nostre centre, conscient de la necessitat, rellevància de les tecnologies de la informació, potencia
l'aprenentatge de recursos TAC per facilitar la tasca docent diària i d'aprenentatge de l'alumnat,
incorporant noves eines en un procés de millora de les competències informacionals i de les
capacitats de l'alumnat cap a aquest tipus de recursos. L’institut promou la formació del professorat
en l’ús d’aquestes tecnologies i la participació en projectes i programes que permetin la seva
implementació i difusió. Així mateix el centre dota dins del marge dels recursos disponibles de les
eines necessàries per a la seva aplicació.

5. CURRICULUM DEL CENTRE
5.1. Criteris d’organització pedagògica
Els criteris d’organització pedagògica estan desenvolupats en els apartats corresponents de les
normes d’organització i funcionament de centre i es concreten en les concrecions curriculars dels
ensenyaments que s’imparteixen al centre.
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5.2. El Projecte Curricular
El disseny del projecte curricular del centre està enfocat a assegurar el compliment de la normativa,
els decrets dels diferents currículums i especialment els objectius generals de cada un dels
ensenyaments així com donar resposta a les necessitats del nostre alumnat, de les empreses i del
nostre entorn immediat. Per això s’utilitzen estratègies que ens permetin la millora contínua i que
estiguin en harmonia amb els valors i principis de l’institut.
El projecte curricular està format pel conjunt de les concrecions curriculars o de proposta
d’organització de cada un dels ensenyaments que s’imparteixen a l’institut. Existeixen tres nivells
de concreció curricular:
 Primer nivell. Correspon als criteris generals d’organització pedagògica del centre i dels
diferents departaments.
 Segon nivell. Correspon a les concrecions curriculars de cada ensenyament i que contenen
informació sobre criteris generals com assignació dels currículums variables (les
matèries optatives a l'ESO), distribució de les unitats formatives / mòduls al llarg
del cicles (CFM i CFS), criteris per organitzar el Treball de Síntesi (S1-S2-S3), el
Projecte de Recerca (S4), els Treballs de Recerca (BTX) i els Crèdits de Síntesi
i/o Projectes (CFM-CFS), criteris per organitzar l’FCT, i altres informacions
metodològiques concretes per a nivell i/o etapa.
 Tercer nivell. Correspon a les programacions de cada una de les matèries (ESO-BTX-CAS) i/o
mòduls professionals / unitats formatives (CFM-CFS): continguts que s’han de dur
a terme amb la seva ordenació i temporització; metodologia de treball (inclou
estratègies que faciliten el procés d’ ensenyament-aprenentatge de l’alumnat: ús
de Moodle, ús de TIC-TAC, ús de tècniques innovadores, ús de la llengua anglesa
i/o francesa...); adaptacions metodològiques a la diversitat de l’alumnat; criteris
d’avaluació i estratègies per l’assoliment del objectius no aconseguits de forma
ordinària.
5.3. L’avaluació i promoció
Aquests aspectes del currículum estan desenvolupats en els apartats corresponents de les
concrecions curriculars de cada un dels ensenyaments que s’imparteixen a l’institut.

6. ORGANITZACIÓ
6.1. Criteris que defineixen l’estructura organitzativa
Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa estan desenvolupats en els apartats
corresponents de les normes d’organització i funcionament de centre.
La funció docent s’ha d’exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica, de coherència amb
el projecte educatiu del centre i de respecte al caràcter propi del centre i ha d’incorporar els valors
de la col·laboració, de la coordinació entre els docents i els professionals d’atenció educativa i del
treball en equip.
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6.2. Organigrama del centre
L’organigrama del centre basat en els criteris que defineixen l’estructura organitzativa del centre és
el següent:
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6.2. Lideratge i equips de treball
L’equip directiu exerceix les seves funcions, gestiona i lidera el centre a través del projecte de
direcció, el pla estratègic i el sistema de gestió basat en processos.
La direcció delega funcions i preses de decisió a tots els càrrecs de responsabilitat del centre (caps
de departament, caps de seminari, coordinadors, responsables del pla estratègic, responsables
d’equips de millora i de programes d’innovació, etc.) perquè l’esforç comú faciliti el trànsit cap a la
consecució de la visió establerta. Fomenta la iniciativa i la participació dels coordinadors i
responsables en els seus àmbits de treball, i recull d’ells el retorn necessari per ajustar la planificació
de cada curs.
El centre potencia l’autonomia dels departaments i també d’altres coordinacions, especialment en
els àmbits pedagògic i d'innovació, sempre alineats amb la missió i la visió del centre.
La direcció facilita tota l'autonomia que sigui possible dins el marc legal vigent als departaments i a
les coordinacions i dóna tot el reconeixement i recolzament que està a la seva mà.

7. LA INCLUSIÓ
7.1. Acollida
L’Institut dona una especial atenció a l’acollida de l’alumnat que inicia els seus estudis a l’Institut
així com de les seves famílies. Així doncs en el curs previ a iniciar els seus estudis a l’institut es
realitzen diverses actuacions tant amb els nens i nenes com amb les seves famílies.
L’acollida de qualsevol altre membre de la comunitat educativa es realitza per un membre de l’equip
directiu, que el dirigirà i informarà degudament.
Quan l’alumnat i el professorat s’incorpora a l’Institut es posen en pràctica les mesures d’acollida
previstes i que consisteixen en un seguit d’actuacions per tal que ràpidament en conegui el
funcionament i es pugui incorporar a la vida del centre.
El pla d’acollida està organitzat i desenvolupat a través del procés clau Acollida i queda recollit en
la documentació de gestió de centre.
7.2. Diversitat
L’Institut vol ser integrador i obert a la diversitat procurant construir un context escolar capaç d’acollir
tot l’alumnat. Accepta la diversitat com a característica intrínseca de la realitat humana i procura el
desenvolupament de persones diferents i diferenciades, cadascuna d’elles segons i amb les seves
possibilitats.
L’institut es mostra sensible i vol disposar dels recursos adients per tal de poder atendre l’alumnat
amb necessitats educatives especials, derivades de discapacitats físiques, psíquiques o bé
determinades per altres condicions de caire personal, familiar o social.
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El centre per tal de detectar necessitats educatives té present:
 Els resultats acadèmics del curs anterior al que cursa l’alumne, la informació dels tutors/res i el
seguiment que realitza el/la professional de l’EAP.
 Amb l’alumnat de nova incorporació es tindrà en compte la informació que proporcionen els
tutors, els informes específics que es facin arribar, els dictàmens d’escolarització, suport rebut
fins al moment i tota aquella informació que pugui ser rellevant.
 Amb l’alumnat d’incorporació tardana, el/la tutor/a de l’aula d’acollida farà una valoració no tan
sols de la llengua sinó també de les àrees instrumentals bàsiques per tal de realitzar una
avaluació inicial bàsica i poder ubicar i oferir els millor recursos a l’alumnat que es trobi en
aquesta situació.
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8. CONVIVÈNCIA
8.1. Els valors i objectius per a l’aprenentatge de la convivència














Acceptar la pluralitat social, cultural, ètnica i ideològica del nostre alumnat com a reflex de la
pluralitat de la nostra societat.
Ser i mostrar-se obert a la incorporació de noves realitats socials.
Ser conscients del valor positiu dels conflictes sempre que, serveixi per adonar-se de les
pròpies mancances i que s’utilitzi com a eina de creixement personal.
Confiar i usar la mediació com a un recurs òptim en la reconducció de conflictes.
Viure la quotidianitat amb la ferma seguretat de que totes les situacions negatives poden
esdevenir positives amb voluntat, cooperació, esforç i mitjans.
Aprendre a gestionar els conflictes de forma positiva.
Potenciar al nostre alumnat les habilitats necessàries per tal de gestionar positivament els seus
propis conflictes
Incloure la mediació com a eina habitual en la resolució de conflictes en les NOFC
Ensenyar a l’alumnat a ser capaços d’incrementar el seu autocontrol en situacions difícils i
aplicar el diàleg abans que cap altra mesura.
Comprometre’s a complir els acords establert en les trobades de mediació
Promoure valors en pro de la bona convivència, com poden ser la solidaritat, la tolerància, la
cultura per la pau, l’acceptació de la diferència, entre altres
Promoure un clima de benestar en el que tothom s’hi senti acceptat i on les capacitats
emocionals del nostre alumnat puguin desenvolupar-se en tota la seva plenitud.
Implicar les famílies del nostre alumnat en el projecte i mostrant-los que el diàleg i la resolució
pràctica de conflictes és molt més efectiva i duradora que cap altre sistema.

8.2. Pla de Convivència i Mediació escolar
Es troba en el document PdC Projecte de Convivència i a les NOFC.

9. L’ORIENTACIÓ I LA TUTORIA
Entenem l’acció tutorial com una labor pedagògica encaminada al seguiment de l’alumnat amb la
finalitat que cada alumne/a desenvolupi les seves capacitats en les condicions més favorables.
L’acció tutorial forma part del pla d’acció educativa i és inseparable del procés d’ensenyamentaprenentatge
L’acció tutorial és un recurs educatiu al servei de l’aprenentatge i per aquest motiu el nostre PAT
tracta de ser coherent amb el criteris educatius del PEC.
Entenem l’orientació i tutoria de l’alumnat com una tasca de tot el professorat i per tant comprèn les
actuacions que, amb caràcter més específic, desenvolupa el tutor personal però també aquelles que
cada professor pot realitzar des de la seva àrea específica.
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9.1. Objectius de l’orientació i seguiment de l’alumne
L’acció tutorial de l’Institut té com a objectius fonamentals:
 Promoure la integració de l’alumnat en el seu grup classe i aconseguir implicar-los en la
participació de les diferents activitats de centre.
 Orientar a l’alumnat en els aspectes personals i professionals.
 Potenciar una educació personalitzada i que tingui en compte les necessitats de cada alumne/a.
 Coordinar la comunicació entre tutors personals, famílies i la resta de professorat de l’equip
docent.
 Aconseguir que l’alumnat conegui el funcionament del centre així com els seus mecanismes de
participació.
 Programar les activitats de tutoria que s’han de desenvolupar en les sessions setmanals de
tutoria amb el grup classe.
9.2. Pla d’acció tutorial (PAT)
Les línies concretes d’acció tutorial, les activitats planificades i programades al llarg del curs, les
instruccions detallades de treball i els recursos disponibles estan recollits en el Pla d’Acció Tutorial
que es revisa i actualitza cada curs escolar, eina indispensable per a l’acció tutorial i el seu
seguiment per part dels tutors.
Els aspectes d’organització i desenvolupament de funcions dels diferents agents que intervenen en
l’acció i coordinació tutorial estan recollits a les NOFC.

10. LA PARTICIPACIÓ
Es considera imprescindible la participació de tota la comunitat educativa en els processos de gestió
i funcionament. Professorat, alumnat, famílies i personal no docent han de tenir permanentment
oberts els canals de participació per tal de col·laborar-hi tant pels mitjans previstos (reunions de
claustre consell escolar, consell de delegats, ... com d’altres circumstàncies que puguin requerir la
participació general.
Per tal d’aconseguir una major cohesió entre els diferents estaments de participació que formen la
comunitat educativa es fixa com a objectiu donar el màxim de veu a les persones que integren
aquest comunitat.
La participació per a convertir-se en instrument de desenvolupament i d’equitat social cal que sigui
significativa i autèntica, involucrant a tots els actors, diferenciant els seus rols.
10.1. Mecanismes, Àmbits i òrgans de participació
Els mecanismes, àmbits i òrgans de participació estan desenvolupats en els apartats corresponents
de les NOFC.
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10.2 Canals de participació:
Els ciutadans i ciutadanes de la comunitat educativa poden participar i col·laborar en els serveis de
l’Institut Joan Brudieu a través dels següents mitjans:
 Consell Escolar.
 Associació de Mares i Pares (AMPA).
 Junta de delegats i delegades de l’alumnat.
 Entrevistes personals amb el professorat (professorat tutor de grup, personal, de matèria).
 Reunió del grup classe amb el professorat tutor i amb el professorat de matèria.
 Reunions de grups de treball: comissions, departaments, coordinacions, etc.
 De forma directa mitjançant les enquestes, el sistema de suggeriments, agraïments i
queixes.
10.3 Enquestes de satisfacció:
Cada curs es realitzen enquestes de satisfacció on es poden expressar les opinions dels membres
de la comunitat educativa: alumnat, famílies, professorat, empreses. Els resultats s’analitzen i
serveixen per realitzar propostes de millora dels serveis donats.
10.4 Suggeriments, agraïments i queixes:
Els ciutadans que reben qualsevol servei de l’Institut Joan Brudieu tenen al seu abast la possibilitat
de fer sentir la seva veu i el dret a obtenir resposta sobre qualsevol suggeriment, agraïment o queixa
que realitzi. El procediment a seguir ve determinat en funció de la via utilitzada:
 A través de la pàgina web:
A la pàgina web s’ha habilitat l’enllaç https://goo.gl/forms/lVp8le3zENN0xWmj2 per tal de
poder presentar suggeriments, agraïments o queixes. Per tal de tenir-les en consideració
és imprescindible que la persona s’identifiqui amb nom, cognoms i correu electrònic.
Aquests arriben a la Coordinació de Qualitat que en fa el tractament i les deriva a les
persones pertinents.
 A través d’impresos:
A Secretaria, hi ha impresos específics a disposició del públic per tal de presentar
suggeriments, agraïments o queixes. També hi ha una bústia on dipositar-les. Aquests
impresos arriben a la Coordinació de Qualitat que en fa el tractament i les deriva a les
persones pertinents.
 A través dels òrgans col·legiats i de coordinació:
També es consideren suggeriments, agraïments o queixes els que queden reflectits
expressament en les actes de les reunions dels òrgans col·legiats i de coordinació de
l’Institut (Consell Escolar, Claustre de Professorat, Departaments, etc). El secretari/tària de
l’òrgan és la persona encarregada de derivar-les a l’equip directiu.
Tots els suggeriments, agraïments o queixes són avaluats en les reunions, primer, de la comissió
de qualitat i, segon, de l’equip directiu. Es dona resposta a tots els suggeriments, agraïments o
queixes.
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La Coordinació de Qualitat és l’òrgan encarregat de registrar els suggeriments, agraïments o
queixes i la seva resolució, en un document compartit amb l’equip directiu. I fer-ne el seguiment fins
al seu tancament.
10.5 Mecanismes de comunicació:








Tutories i reunions amb les persones tutores de grup i/o personals.
Procediment de suggeriments, agraïments o queixes.
Reunions amb el professorat.
Entrevistes amb l’equip directiu.
Trucades telefòniques a l’Institut.
Pàgina web.
Missatges de correu electrònics entre el professorat i les famílies.
 ALEXIA és el nostre aplicatiu de gestió de notes i
d’incidències.
 Per entrar-hi, us cal un usuari contrasenya que
rebreu via SMS i/o missatge de correu electrònic.
 Existeix un «TUTORIAL ALEXIA Famílies» que us
ajudarà en el seu ús, i que es troba a la nostra
pàgina web, a l’apartat «Menú > Secretaria >
Documentació estratègica Institut».
 TokApp és una aplicació de comunicació i pagaments entre
l’Institut i les famílies.
 És necessària la descàrrega gratuïta de TokApp School en el
vostre telèfon mòbil o tauleta (Android o IOS). Es troba
disponible a Play Store Store i a App Store.
 Aquestes són les passes:
1. Entreu a la botiga App Store o Play Store
2. Busqueu l’aplicació TokApp School i descarregar-la
3. Obriu l’aplicació, seleccioneu el país de residència i
valideu el número de telèfon o el correu electrònic que
heu donat a l’Institut.
4. Escriviu el nom d’usuari i contrasenya que vulgueu utilitzar
(si està ocupat, escolliu-ne un altre)
5. Espereu que l’Institut actualitzi la base de dades i detecti
el vostre registre.
6. Començareu a rebre comunicats. És essencial, per tant,
que les dades de registre coincideixin amb les que heu
facilitat a l’Institut.
 Podeu obtenir informació de com descarregar l’aplicació i
donar-vos d’alta a través del següent enllaç:
https://soporte.tokapp.com/

Tant els mecanismes de comunicació, com les formes de col·laboració i participació, ens ajuden a
millorar el servei de l’Institut Joan Brudieu.

Doc: 2021_PEC_INS_JB
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (21-març-21)
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Projecte Educatiu de Centre

Institut Joan Brudieu

CODI:
DATA:

PEC
18/03/2021

VERSIÓ:

4.0

PÀGINA:

32 DE 39

11. L’AVALUACIÓ DEL CENTRE
L’avaluació dels processos del centre constitueix una peça angular que s’aborda des de les
perspectives quantitativa i qualitativa a través de procediments interns d’anàlisi i mesura, inclosos
en el sistema de gestió integral del centre, i mitjançant avaluacions externes independents.
L’objectiu final és l’aplicació de la millora continua basada en el coneixement i anàlisi dels resultats
obtinguts que permeti la seva millora (lògica PDCA i/o lògica REDAR) i l’assoliment de noves fites

Per a poder portar a terme aquesta avaluació integral és necessari quantificar les millores produïdes
en diferents àmbits (resultats educatius, impacte social, satisfacció de l’alumnat, famílies,
professorat, empreses col·laboradores i altres grups d’interès, comparació amb altres centres...) per
així poder planificar estratègies encaminades a la seva millora futura.
Els principals elements de valoració interna són els indicadors que juntament amb la sistemàtica
que s’aplica per la seva recollida i anàlisi queden reflectits en diferents documents estratègics del
centre que possibiliten l’avaluació contínua ja que la gran majoria són recollits, almenys, de manera
semestral, fet que permet l’establiment d’accions de millora dintre d’un mateix curs escolar.
L’institut, seguint aquesta clara voluntat de millora continua, dóna un pas endavant i externalitza
l’avaluació del sistema de gestió integral, portant a terme auditories externes (normes ISO)
independents al centre i desenvolupades per experts educatius en models de gestió de qualitat i en
excel·lència.
Aquests processos han portat a terme l’assoliment de certificacions en qualitat.
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12. PROJECCIÓ INTERNA I EXTERNA - ATENCIÓ A L’USUARI
L’Institut com a institució educativa valora molt positivament el fet de mantenir relacions amb l’entorn
i, bàsicament, amb la comunitat educativa, ja que la tasca que tenim encomanada no es pot realitzar
de forma exitosa sense la participació activa de les famílies, dels mateixos alumnes, i de l’entorn
social en el qual estem inserits.
És el nostre propòsit mantenir i activar una estreta col·laboració amb les persones, empreses i
entitats que treballen per una finalitat comuna.
12.1 Parts interessades
PARTS
INTERESSADE
S

REQUISITS

NECESSITATS

EXPECTATIVES

VALIDACIÓ

Alumnat

 Titulació
d’accés
requerida si
escau;
 Orientació
prèvia;
 Carta de
compromís;
 Compliment
normatiu.
 Titulació
requerida,
 Perfil
professional,
 Drets
laborals
Informació






 Acompanyament,
superació
d’etapes, titulació
final, continuació
d’estudis, inserció
laboral.
 Aprenentatge.
 Creixement i
maduració
personal
 Desenvolupamen
t professional

 Avaluacions,
 RxD.
 Enquestes

Professorat
i PAS

Famílies

 Carta de
compromís
 Compliment
de la
normativa
que els
afecta,
 Drets de
l’alumnat.

Formació,
Orientació,
Acció tutorial,
Vincle amb el
centre,
 Creixement
personal.
















Formació,
Modelatge,
Reconeixement,
Vincle amb el
centre
Estructura
organitzativa
Acollida
Ben informats
Ser escoltats
Acompanyament
,
Informació
Seguiment i
hàbits,
Atenció a la
diversitat.
Disciplina
Ambient de
treball

 RxD
 Enquestes

 Ensenyament de
 Reunions
qualitat,
AMPA
 Formació integral.  RxD
 Professionalitat i
 Enquestes
responsabilitat de
l’equip humà del
centre
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PARTS
INTERESSADE
S

REQUISITS

NECESSITATS

EXPECTATIVES

VALIDACIÓ

Ajuntament
la Seu d’Urgell

 Seguiment
del Pla
educatiu
d'entorn.

 Implicació en el
municipi Pla
educatiu d’entorn

 Èxit escolar,
equitat

Departament
d’Educació

 Compliment
de la
normativa.
 Ús eficient
dels recursos
econòmics,
 Manteniment
edifici i
equipaments
.
 Coordinació.
 Persones de
contacte de
referència.

 Documentació
normativa,
 Innovació
educativa,
 Participació en
programes
educatius.

 Èxit escolar,
 Bons resultats
acadèmics,
 Inserció laboral i
social

 Consell
Escolar
 Consell
Escolar
Municipal
 Rendiment de
comptes de la
direcció.
 Liquidació
pressupost
 Aprovació
comptes
consell
escolar

 Persones de
contacte de
referència al
centre.

 RxD
 Reunions de
coordinació

Centres de
procedència

 Coordinació,
traspàs

Empreses

 Adequació
de l’activitat
professional
al
currículum,
 Coordinació.
Convenis,
 Acords i
compromisos
 Assegurança
escolar
 Oferta
educativa
corresponent
a la titulació
del nostre
alumnat.
 Proveïdors
homologats

 Coordinació,
 Retorn
d’informació
 Coordinació,
 Assignació
d’alumnat,
 Formació,
 Increment de
plantilla,
 Tenir
responsable al
centre
d’interlocutor

 Projectes en
comú.
 Desenvolupamen
t acadèmic i
personal de
l’alumnat.
 Progrés
satisfactori del
seu alumnat.
 Capacitació de
l’alumnat per
accedir amb
garanties al món
laboral

 Titulació
requerida de
l’alumnat

 Capacitació de
l’alumnat per
continuar els
estudis

 Programes de
col·laboració.
 Trobades
amb
exalumnes.

 Cobrament en
termini.

 mantenir-se com  Pagaments
a proveïdor

Institucions
de l’entorn

Centres
superiors

Proveïdors

 Reunions de
coordinació
 Seguiment
FCT i dual
 Avaluacions
 Enquestes
 Coordinacion
s
 memòries
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12.1 Principis de servei i atenció al públic
En centre disposa de diverses maneres d’atenció al públic, ja sigui de forma presencial, de forma
telemàtica, per correu postal, per telèfon o bé per comunicats d’Alexia.
Les famílies o qualsevol persona que s’adreci al centre serà atès, en primera instància pels
conserges qui els derivarà al lloc corresponent segons sigui la seva consulta: secretaria, direcció,
sala de visites, ....
L’Institut disposa de pantalles de televisió on qualsevol persona que es personi al centre així com
l’alumnat i la mateixa comunitat educativa pot llegir informacions diverses. A la pantalla que es troba
a la sala de professors les informacions són exclusives del claustre de professors.
A la pàgina web també queden reflectits tots anuncis, informacions i activitats que es realitzen al
centre estan aquesta permanentment actualitzada.
Es disposa també de l’aplicatiu ALEXIA com a mitjà de comunicació entre el professorat i les famílies
i viceversa, entre el professorat i l’alumnat i viceversa i també entre el mateix professorat. Per mitjà
d’aquest mateix aplicatiu els pares hauran de justificar les absències dels seus fills.
A la recepció del centre es troba un panell d’anuncis on es pengen informacions diverses de caràcter
acadèmic.
Per aquelles famílies que no disposen d’internet o habiten en algun dels punts foscos que la nostra
comarca, la comunicació es farà per altres mitjans, ja sigui per correu postal o via telefònica segons
sigui la importància de la informació.
12.2 Relació amb les famílies
La relació de l’Institut amb les famílies és bàsica i fonamental per tal de poder dur a terme una tasca
educativa adequada i efectiva. Aquesta comunicació la centralitza el/la tutor/a personal de cada un
del alumnes.
Els tutors de grup acompanyats dels tutors personals realitzaran la reunió de pares d’inici de curs.
Els tutors personals tindran l’obligació de mantenir com a mínim una reunió al llarg del curs amb els
pares del seus tutorands.
12.3 Relacions amb les institucions públiques


Centre de Recursos Pedagògics.
 en el desenvolupament del Pla Comarcal de Dinàmica Educativa.
 en la detecció de necessitats formatives del professorat de secundària.



EAP:
 Personal de Psicologia de l’EAP:
o L’EAP presenta a principis de curs un Pla d’Actuació a l’Equip Directiu. D’aquest pla,
se’n fa un seguiment per part de la Cap o el Cap d’Estudis. Aquest personal de
Psicologia de l’EAP té la dedicació a l’Institut estipulada per la normativa i prioritza
les següents actuacions:
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atenció a l’alumnat.
col·laborar amb l’Institut en relació a:
 la comissió de l’atenció a la diversitat.
 reunió de tutors/res de 1r cicle.
 assistència als equips docents de 1r cicle.
 assistència a les preavaluacions i avaluacions.
 col·laborar en el procés de transició primària-secundària.
Personal d’Assistència Social de l’EAP.
o El personal d’Assistència Social presenta a principis de curs un Pla d’Actuació a
l’Equip Directiu. D’aquest pla, se’n fa un seguiment per part de la Cap o el Cap
d’Estudis. Aquest personal d’Assistència Social de l’EAP té la dedicació a l’Institut
estipulada per la normativa i prioritza les següents actuacions:
 atenció a l’alumnat i a les famílies.
 coordinació amb l’Equip Directiu.
 coordinació amb l’Aula Oberta.
 coordinació amb la UEC.







Fundació Sant Hospital i CAP:
 Xerrades, vacunacions i revisió odontològica.
 Consulta Jove, Consulta Oberta.
 Pràctiques de la FCT.



Consell Comarcal:
 Transport i menjador.
 Xerrades i tallers.
 Exposició de treballs de recerca.
 Comissió Tècnica de l’Alt Urgell per a l’atenció als menors en risc
 Pràctiques FCT
 Conveni de col·laboració Serveis FP



Ajuntament de La Seu d’Urgell:
 Pràctiques FCT
 Conveni de col·laboració Serveis FP



Mancomunitat d’escombraries: xerrades i Crèdit de Síntesi.



Fundacions: xerrades i col·laboracions.



Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell: Fem Futur i pràctiques FCT.



Altres entitats: Mossos d’esquadra, Policia Municipal, Jutjat, Parc del Segre

12.4 Relacions amb altres centres escolars
L’Institut ha de mantenir unes relacions fluides amb altres centres: de la ciutat, de la comarca, de la
província. D’aquesta forma es potenciarà una interacció entre l’alumnat i el professorat així com la
participació entre diferents sectors de la societat.
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12.5 Coordinació entre primària i secundària i centres adscrits
Amb la finalitat que la transició del alumnes de primària a l’educació secundària sigui el més
normalitzada possible es planifiquen al llarg del curs diverses reunions i activitats que contribuiran
a la coherència en el procés educatiu i de l’itinerari formatiu de cada alumne/a, arribant a acordar
criteris d’actuació conjunta.
La coordinació entre centres inclou aspectes relatius a:
 Coneixement de l’alumnat (desenvolupament personal, situació familiar, capacitats,
habilitats, ...)
 Orientacions per a la formació dels grups classe.
 Concreció i desenvolupament del currículum.
 Seguiment del procés d’adaptació de l’alumnat de primer d’ESO a l’Institut
Per dur a terme aquesta coordinació es duen a terme diverses entrevistes i activitats:
1. Reunió conjunta de tots els centres adscrits amb el/la coordinador/a pedagògic/a i el/la cap
d’estudis on s’estableix el calendari a seguir i es realitza el retorn d’informació secundàriaprimària.
2. Alumnat de primer d’ESO de l’Institut realitza una activitat d’explicació de la seva
experiència als companys del centre del qual provenen.
3. L’alumnat de sisè realitza una visita al centre on se’ls explica el funcionament del mateix i
després es realitza la visita a les instal·lacions.
4. Reunió de pares i visita a les instal·lacions del centre.
5. Reunió dels tutors de sisè amb el/la coordinador/a pedagògic/a, el/la cap d’estudis, els/les
membres de l’EAP, Serveis Socials de l’EAP, ....
En el traspàs d’informació dels alumnes, les escoles lliuren còpia de l’historial acadèmic, de l’informe
individualitzat i de l’informe dels resultats de la prova d’avaluació de sisè d’educació primària.
En la informació també s’ha d’incloure la relació d’alumnes que han fet activitats de reforç durant
l’estiu així com còpia o descripció d’aquestes activitats. Aquestes activitats seran entregades al
professor de la o les matèries corresponents i podran tenir-se en compte en la preavaluació de
primer d’ESO.
La col·laboració de l’EAP serà fonamental en el traspàs d’informació referida als alumnes amb
necessitats educatives especials (NEE).
12.6 Relacions amb les empreses
S’afavoriran les relacions amb les empreses tant a nivell local com comarcal com internacional
donada la nostra ubicació, totes elles necessàries per a impulsar programes de formació, de progrés
oberts a les innovacions tècniques i culturals però respectuosos amb el nostre passat i amb el nostre
entorn, convenis d’FP Dual, transferència de coneixement a través de crèdit de síntesi o projectes,
etc
12.7 Relacions amb els proveïdors
El dia a dia de la gestió del centre i els seus equipaments i infraestructures fa necessària la relació
directa amb els proveïdors, mitjançant els contractes de manteniment.
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12.8 Programes internacionals





Intercanvi Comenius Regio
Intercanvi Catalunya-Quebec
Intercanvi Santanyi
Mobilitat FP

13. APROVACIÓ I REVISIÓ DEL PEC
La direcció del centre formula la proposta inicial del projecte educatiu i les modificacions i
adaptacions corresponents.
El claustre formula (intervé en l’elaboració) del PEC a partir de la proposta inicial de la direcció i amb
la participació dels professionals d’atenció educativa.
El claustre fixa i aprova la concreció dels currículums que conté el PEC.
El consell escolar del centre té la competència decisòria d'aprovar el projecte educatiu, a partir de
la proposta del claustre, per la qual cosa es requereix una majoria de 3/5 parts dels membres.
El PEC serà vigent mentre no s’aprovi una nova revisió per l’òrgan competent. Tanmateix podrà ser
modificat o revisat a iniciativa de la direcció del centre o per petició del claustre o del consell escolar.

14. DIFUSIÓ DEL PEC
La comunitat educativa de l’institut i, cadascun dels sectors en particular, ha de tenir coneixement
del PEC. La seva adopció i observació ha de guiar les actuacions del personal, alumnes i famílies,
que han de respectar i mantenir el caràcter i línia pròpia de la institució.
Així, el PEC ha d’estar a disposició de tots els membres de la comunitat educativa. I en concret:
 L’alumnat ha de respectar el projecte educatiu.
 Les mares, pares o tutors tenen dret a rebre informació sobre el projecte educatiu i el deure de
respectar-lo.
 El professorat exerceix les seves funcions dins els límits que determina la legislació i el marc del
projecte educatiu; i gaudeix dels drets i té els deures fixats per la normativa d’acord amb els
principis, valors, objectius i continguts del PEC.
 Els criteris pedagògics del PEC orienten l’exercici professional de tot el personal que hi treballa
La difusió del PEC es farà a través de la pàgina web de l’institut i en el procés d’acollida de l’alumnat
i del professorat nouvingut.
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15. MARC NORMATIU
 Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE núm 106, de 4.05.2006), d’Educació – LOE.
 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)
 Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de
5.8.2010)
 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal
directiu professional docent (DOGC núm. 5753, de 11.11.2010)
 Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la
direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent
 Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la
provisió dels llocs de treball docents (DOGC núm. 6591, de 27.3.2014)
 Resolució de 20 de febrer de 2014, que estableix el marc per a la formalització d'acords de
coresponsabilitat amb els centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, i per a
l'aplicació del projecte educatiu del centre d'acord amb el projecte de direcció.

Doc: 2021_PEC_INS_JB
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (21-març-21)
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut

