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Aquesta actualització del Projecte de Direcció està elaborada en el marc de la 

convocatòria i la regulació del concurs de mèrits per seleccionar la directora o el 

director de centres públics depenents del Departament d’Educació, que contempla el 

Decret 56/2007 , de 13 de març, i la Resolució EDU/3773/2009. Aquest procés està 

previst a la LOE, 2/2006, 3 de maig,  i a la LEC, 12/2009, 10 de juliol, i desenvolupat 

en la normativa corresponent, drecret i resolució del Departament d’Educació. 

 

I. INTRODUCCIÓ 

La meva renovació, un compromís de servei amb l’INS Sant Just. 

Vull assumir, com a professor i actual director de l’INS Sant Just, el compromís per  

continuar un mandat més, durant el període 2014-20018, amb un projecte encoratjador  

compartit amb un equip directiu format per altres companys i companyes professors i  

professores compromesos amb l’organització educativa.  

Es presenta un projecte respectuós amb els valors i visió de l’institu. Assumim el repte  

d’assolir uns objectius il·lusionadors, de cercar l’excel·lència educativa mitjançant 

processos de qualitat i de millora contínua.  

Els compromisos amb la l’escola pública i els serveis educatius de l’administració, 

culmina amb la presentació d’aquest Projecte de Direcció, i respon a la meva convicció 

ferma de treballar en equip amb els meus companys i en col·laboració amb tota la 

comunitat educativa a fi de consolidar un treball encetat fa quatre anys, amb l’aspiració  

d’anar cap l’horitzó que representa l’excel·lència educativa.  

La meva visió particular i personal de l'Escola, crec que és coincident amb una bona 

part del professorat i d’altres sectors com el de pares i alumnes. Això m’ha fet prendre 

el compromís envers la comunitat educativa d’esmerçar-hi els esforços que convinguin. 

Però només amb la col·laboració de tots i cada un dels membres de la comunitat i amb 



 

el treball continuat i rigorós que correspon a la responsabilitat de cadascú, l'institut pot 

assolir els objectius propis d’un ensenyament de qualitat, l’ensenyament que mereixen 

els alumnes de l’institut i la societat en la qual estem inserits.  

En aquest projecte no estic sol. Segueixo comptant com a membres de la Junta Directiva 

amb els quatre companys amb qui vaig començar la meva direcció. Conec molt bé i 

valoro molt la seva capacitat de treball, la seva dedicació i entrega a l’Institut, la se va 

competència a l’hora d’ascoltar i de prendre decisions : Francesc Besolí Jaimejuan com 

a Cap d’Estudis , Antoni Serrallonga Gasch com a Secretari, Rosa Vila Martínez com a 

Coordinadora pedagògica i Lluïsa Castañeda Vicente com a Cap d’Estudis adjunta. Però 

no crec que pequi de vanitós ni de fatu si dic que, més enllà del membres de la direcció, 

em sento força recolzat i acompanyat per la resta d'integrants del claustre de professors 

de l’Institut, els més veterans i els més recents, i també pel personal del PAS, alumnes, 

famílies, municipi, administració... I, en definitiva, de poc serviria un Projecte de 

Direcció si qui ho ha de fer possible, que són tots els elements abans esmentats, no hi 

creuen. Per la meva part hi posaré totes les meves forces, el meu lideratge i la meva 

dedicació, però sabent sempre que perquè això funcioni he de comptar amb tots ells. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. SITUACIÓ ACTUAL DEL CENTRE I DIAGNÒSTIC DE NECESSITATS 

En aquest apartat no faré una descripció exhaustiva del funcionament habitual del 

centre, sinó que em centraré en aquells aspectes més rellevants i sobre els quals incidiré 

a l’hora de marcar els meus objectius en aquest projecte i, per tant, són susceptibles de 

millorar. 

1. Resultats dels alumnes 

En general, els resultats acadèmics dels alumnes són força positius, tal com es desprèn 

d’aquests indicadors: 

CURS 2010-2011: 
Resultats acadèmics: 

- 1r ESO : 87,1 % promocionats;  82,8 % superen 
- 2n ESO: 98,9 % promocionats; 90,4 superen 
- 3r ESO: 82,1 % promocionats; 74,7 % superen 
- 4t ESO: 96,2 % graduats. 
-     1r BTX: 83,6 % superen (aprovats o 1,2 suspeses); 
-     2n BTX: aprovats avaluació ordinària 63,3 % ; extraordinària 83,3 %; 
-     PAU: 94,3 % aprovats. 

Proves d’avaluació diagnòstica de 3r d’ESO 
Percentatge d'alumnat que assoleix la competència 3r ESO  
Llengua catalana   Llengua castellana           Matemàtiques 
Global        ComprensióExpressió      Global     Comprensió     Expressió     Global 

       Lectora    escrita      lectora         escrita 
39,33%  46,07%     47,19%           60,67%       47,19%        66,29%   58,89% 
 
CURS 2011-12: 
Resultats acadèmics finals: 

- 1r ESO: 89,6 % Promocionen i superen  
- 2n ESO: 93 % Promocionen i superen  
- 3r ESO: 81,6 % Promociona i supera  
- 4t ESO: 86,1 % graduats  
- 1r de Batxillerat: 92,6 % promocionen a 2n; 
- 2n de Batxillerat: 88,33 aprovats 
- Proves PAU: 100 % aprovats; amb una mitjana a les PAU de 6,48 (mitjana de 

Catalunya 6,37)  
Proves d’avaluació diagnòstica de 3r d’ESO.  
Percentatge d'alumnat que assoleix la competència   
Llengua catalana    Llengua castellana             Matemàtiques             
Global    Comprensió    Expressió      Global     Comprensió     Expressió  Global 

 lectora      escrita        lectora       escrita  
73,27%  95,05%      51,49%        90,29%       93,2 %    79,61%    85,71 % 
 



 

Proves de CCBB de 4t ESO: 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
CURS 2012-13: 
Resultats acadèmics finals: 

- 1r ESO: 94,4 % Promocionen i superen  
- 2n ESO: 88 % Promocionen i superen  
- 3r ESO: 87,8 % Promociona i supera  

4t ESO: 90 % graduats  
1r de Batxillerat: 78,3 % promocionen a 2n; 
2n de Batxillerat: 89 %  aprovats 
Proves PAU: 92 % aprovats; la mitjana PAU al centre és 6,19 i la de Catalunya 
6,48. Les dues mitjanes s’han fet sense comptar els possibles canvis degut a la 
repetició de l’examen de matemàtiques. La mitjana d’expedient era de 6,90. 
 

Proves d’avaluació diagnòstica de 3r d’ESO.  
Percentatge d'alumnat que assoleix la competència   
Llengua catalana   Llengua castellana               Matemàtiques             
Global Comprensió    Expressió      Global     Comprensió     Expressió  Global 

lectora      escrita      lectora  escrita  
72,73%  89,77%       51,14%  81,4%  83,72%   77,91%  73,86% 
 
Proves de CCBB de 4t ESO:  

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III: OBJECTIUS GENERALS I ACTUACIONS 
 
Els objectius que ens marquem en aquest projecte de direcció pels propers quatre anys, i 

en relació a la diagnosi realitzada prèviament, són els següents: 

Àmbit pedagògic-didàctic: 

1. Millora del rendiment acadèmic de l’alumnat i reducció del fracàs escolar 

atenent la seva diversitat 

2. Atenció preferent als idiomes i les noves tecnologies  

Àmbit humà i de servei: 

3. Mantenir un bon clima de treball i cooperació entre tots els membres de la 

comunitat educativa 

Àmbit institucional: 

4. Mantenir una bona relació amb l’entorn 

A continuació passaré a desglossar aquests objectius generals en unes graelles on 

presento estratègies o objectius subsidaris d’aquests objectius inicials. Per cada una 

d’aquestes estratègies assenyalo les actuacions a realitzar o els recursos de què disposar 

i la temporització prevista per treballar en aquesta direcció. La qüestió de la 

responsabilitat de cada una d’aquestes accions l’he desenvolupat en l’apartat següent, 

partint de la base que és el director, en última instància, el responsable final. 



 

Objectiu 1: Millora del rendiment acadèmic de l’alumnat i reducció del fracàs escolar atenent la seva diversitat 

 

Estratègies Actuacions /Recursos Temporització 

Atendre a la diversitat a l’ESO  - Els alumnes de l’ESO amb majors dificultats 
d’aprenentatge cursaran les matèries instrumentals 
en grups reduïts i amb plans individuals quan el seu 
perfil ho requereixi 
- Els departaments tindran en compte el perfil del 
professor que intervé en aquests grups 
- Participació en el Projecte de Diversificació 
Curricular “Connecta” realitzat entre l’Institut i 
l’Ajuntament de Sant Just 
- Utilitzar l’optativitat com a eina de suport 
 

Els quatre anys 

Fer el seguiment sistemàtic de l’absentisme de l’alumnat i 
informar regularment a les famílies  

- Control sistemàtic de l’assistència i la puntualitat 
dels alumnes amb les eines més útils possibles 
- Fer ús de les Tutories “on line” i de totes les eines 
que les TAC donen  

Els quatre anys 

Coordinar les programacions dels departaments i treballar en la 
transversalitat del currículum 

- Reunions programades i regulars entre caps de 
departament i la Direcció, i elaboració i difusió 
d’actes de les reunions 
- Reunions programades i regulars d’equips docents 
i de departaments, i elaboració i difusió d’actes de 
les reunions 
- Realització de treballs cooperatius a totes les 
matèries 
 

Els quatre anys 



 

Millorar els resultats de les competències bàsiques - Realitzar periòdicament proves de competència en 
algunes àrees i nivells 
- Potenciar la lectura en totes les àrees 

Els quatre anys 

Mantenir un Batxillerat de qualitat, amb uns resultats acadèmics 
positius tant a nivell de centre com a les PAU 

- Oferir en la mesura de les possibilitats dels 
recursos humans disponibles itineraris diferents 
dintre de cada modalitat amb el major nombre de 
matèries possibles 
- Intentar mantenir “ràtios” raonables als 
Batxillerats 

Els quatre anys 

 
 
Objectiu 2: Atenció preferent als idiomes i les noves tecnologies 
 
Estratègies  

Actuacions /Recursos 
Temporització 

Mantenir el Francès com a Segona Llengua Estrangera al llarg 
dels quatre cursos de l’ESO  

- Oferir al major nombre possible d’alumnes la 
possibilitat de fer Francès i amb el màxim d’hores 
possibles 
- Continuar potenciant les activitats extraescolars en 
relació a aquesta matèria 

Els quatre anys 

Participar en projectes que reforcin l’ús de l’Anglès -Participar en el programa “Sharing to learn” 
-Potenciar l’ensenyament-aprenentatge d’altres 
matèries en anglès 
- Potenciar les activitats extraescolars en relació a 
aquesta matèria 

Els quatre anys 

Mantenir les hores d’ Alemany i Italià a l’ESO i al Batxillerat - Potenciar les activitats extraescolars en relació a 
aquestes matèries 

Els quatre anys 

Aplicació de les TAC en tots els aspectes del centre tant en 
l’ensenyament-aprenentatge com en el de gestió. 
 

- Realització de grup de treball per optimitzar l’ús 
de les TAC (pissarres digitals, llibres informàtics, 
equip de ràdio...) 

Els quatre anys 



 

- Optimització del material informàtic 
- Ús generalitzat de la intranet del centre i del 
moodle 

 
 
 
Objectiu 3: Mantenir un bon clima de treball i cooperació entre tots els membres de la comunitat educativa 
 
Estratègies Actuacions /Recursos Temporització 
Treballar sistemàticament amb l’alumnat totes les normes de 
convivència que té el centre 

- Reunions periòdiques de la Direcció amb 
representants dels alumnes i de les famílies 
 

Els quatre  anys 

Potenciar i facilitar l’accés del professorat a la informació - Utilització del correu electrònic i altres 
tecnologies de la informació com a forma de 
transmissió d’informació immediata 
- Presentar al claustre a l’inici de cada curs una 
memòria del curs anterior i el Pla anual pel curs 
actual 

Els quatre anys 

Mantenir la coordinació amb l’AMPA - Reunions periòdiques de la Direcció amb 
representants de l’AMPA 

Els quatre anys 

Acollir i donar atenció al professorat de nova incorporació - Establir un “protocol d’acollida”: entrevista o 
reunió, presentació del centre i informació sobre els 
seus trets identitaris, organització d’un acte no 
acadèmic amb el professorat, seguiment de la seva 
activitat docent...  

A partir del segon any 

Realitzar actes que incloguin a tota la comunitat educativa - Celebració de la festa de final de primer trimestre 
- Celebració de Sant Jordi 
- Celebració de la festa de final de curs 

Els quatre anys 

 
 



 

 
 
 
 
Objectiu 4: Mantenir una bona relació amb l’entorn 
 
Estratègies Actuacions /Recursos Temporització 
Afavorir la coordinació amb els centres de primària de Sant Just 
Desvern 

- Realitzar reunions de coordinació de les diferents 
àrees del currículum 
- Reunió de coordinació entre els tutors de 1r 
d’ESO i els tutors de 2n cicle de Primària 

Els quatre anys 

Participar en propostes municipals i d’altres entitats que 
considerem positives (activitats culturals, esportives, recreatives, 
de solidaritat...) 

- Participació de l’alumnat de 4t d’ESO en 
l’Aprenentatge-Servei 
- Participació en el Consell Escolar Municipal 
- Participació en comissions i activitats de caràcter 
local, especialment aquelles que promoguin la 
consecució de l'eradicació de tot tipus de 
comportaments discriminatoris per raó de sexe entre 
l'alumnat (Projecte Òrbita, Comissió de la dona...) 

Els quatre anys 

Treballar la imatge del centre i la seva projecció externa - Divulgació de les activitats que es realitzen al 
centre 
- Constant actualització de la pàgina web 
- Mantenir lligams amb els antics alumnes a través 
de la creació d’una associació 

Els quatre anys 
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V. AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ 
 
Aquest projecte de direcció és un projecte dinàmic, col.lectiu i participatiu que cal 

reajustar i actualitzar en funció de les necessitats detectades, dels canvis que es vagin 

produint en el món de l’educació del nostre país i de les propostes de millora que 

realitzi la comunitat educativa. Aquesta revisió es podrà fer cada any a través de la 

memòria anual que presentaré al claustre i al Consell Escolar a l’inici de cada curs i on 

apareixerà, junt amb la proposta de pla anual pel curs següent, la valoració del 

desenvolupament d’aquest projecte, el seu grau de consecució i valoració i la seva 

vigència.  

La millor manera per poder fer aquesta valoració serà la de definir uns indicadors que 

ens permetin avaluar el progrés que s’ha anat fent. Aquests indicadors són, en general, 

dades de caràcter objectiu que estaran a disposició de tota la comunitat educativa; 

d’altres, seran dades extretes d’actes, enquestes, entrevistes... que em permetran 

conèixer l’estat d’ànim de professors, alumnes, famílies i altres treballadors de l’institut. 

Com que aquests indicadors han de mostrar l’evolució i l’assoliment dels objectius 

marcats prèviament, he preferit agrupar-los en funció de l’objectiu al que fan referència. 

 

1. Millora del rendiment acadèmic de l’alumnat i reducció del fracàs escolar 

atenent la seva diversitat 

- Estadístiques dels resultats de les avaluacions 

- Actes de les avaluacions 

- Resultats de les proves de competències bàsiques 

- Resultats de les Proves d’Accés a la Universitat 
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- Actes de les reunions d’equip docent i de departaments, amb constància dels 

acords i temes tractats 

- Actes de les reunions de la comissió d’atenció a la diversitat 

- Estadístiques sobre l’assistència de l’alumnat a classe 

- Nombre d’alumnes de 4t d’ESO acreditats que cursen Batxillerat a l’institut 

- Valoració del projecte Connecta per part de l’Institut, l’Ajuntament i les 

empreses que hi participen 

- Memòria de l’EAP 

-  

2. Atenció preferent als idiomes i les noves tecnologies: 

- Nombre d’alumnes que cursen francès 

- Nombre d’alumnes que cursen alemany 

- Nombre d’alumnes que cursen italià 

- Nombre d’activitats extraescolars relacionades amb l’estudi de llengües 

estrangeres i grau d’acceptació 

- Nombre de professorat amb titulació en idiomes estrangers. 

- Resultats de les avaluacions, de les proves de competències i de les PAU 

- Índex del grau d’ocupació de les aules d’informàtica i de l’ús dels ordinadors, 

canons de projecció, pissarres digitals... 

 - Nombre de professorat que participen en les sessions de formació en TAC 
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3. Mantenir un bon clima de treball i cooperació entre tots els membres de la 

comunitat educativa: 

- Grau de participació als actes acadèmics i festius que es celebrin  

- Nombre d’alumnes sancionats 

- Enquestes per conèixer el nivell de satisfacció en el compliment dels objectius 

fixats 

- Nombre de reunions amb l’AMPA, delegats dels alumnes... 

- Índex de participació en les eleccions al Consell Escolar 

- Continuïtat de la plantilla del professorat 

- Índex d’absències del professorat i del PAS 

 

4. Mantenir una bona relació amb l’entorn: 

 - Actes de les reunions de les coordinacions de les àrees de secundària i 

 primària 

 - Actes de les reunions de tutors 

 - Actes del Consell Escolar Municipal 

-  Aparició al Butlletí municipal i en altres publicacions o portals d’àmbit local o 

de zona 

 

 

 

 


