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MARC LEGAL: 

Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres docents públics d'educació            
secundària per al curs 2011-2012. 
Llei 2/2006 d'Educació (LOE) publicada al BOE 04-05-2006.  
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 1 INTRODUCCIÓ 
“La tolerància –estableix l’article 1r de la Declaració de la UNESCO de novembre de 1995-               
consisteix en el respecte, l’acceptació i la valoració de la rica diversitat de les cultures del nostre                 
món... La tolerància consisteix en l’harmonia en la diferència”. Per a fer possible aquesta harmonia,               
cal forjar al llarg de tot el procés educatiu (és a dir, al llarg de tota la vida) actituds de disposició a                      
escoltar, de voluntat de diàleg, d’interacció, d’enriquiment recíproc. Infondre a totes les famílies,             
escoles, organitzacions privades i públiques l’acompliment dels quatre pilars que la comissió            
presidida per Jacques Delors va establir per a l’educació al segle XXI: aprendre a conèixer,               
aprendre a fer, aprendre a ser i aprendre a viure junts.” 

 (Fragment del pròleg de l’Atles de la diversitat. Federico Mayor Zaragoza) 
 
L'IES PAU CASESNOVES és un centre educatiu públic amb una organització versàtil oberta al              
futur, que permet oferir simultàniament l'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerats i Formació           
Professional. En conseqüència, el nostre projecte garanteix una orientació adequada i eficaç que             
permeti trobar l'itinerari formatiu més adient per a les necessitats educatives específiques dels             
alumnes que optin per la nostra oferta educativa (principi de l'educació personalitzada i de              
l'orientació permanent). El gran ventall d'opcions que oferim pot assegurar al nostre alumnat             
sortides tan diverses com la formació professional específica de grau mitjà o l'accés a la               
Universitat. 
 
Per tant, és un centre on els joves i adolescents, amb futurs diferents, aprenen a viure junts                 
desenvolupant la comprensió cap a l'altre i la percepció de les formes d'interdependència,             
respectant els valors del pluralisme, la comprensió mútua i la pau. 
 
 
QUI ERA EN PAU CASESNOVES? 
 
En Pau Casesnoves, agermanat, síndic forà i cirurgià de professió, va néixer a finals del Segle XV                 
a Inca i va morir a Valladolid l’any 1523. 
 
Va ser ambaixador i representant de la Part Forana de Mallorca. Com a tal, aconseguí del Rei                 
Ferran el Catòlic, la sentència arbitral de 1512. La resolució, favorable als forans, disposava el               
pagament dels tributs segons el patrimoni individual i no repartits, com fins llavors, entre la Part                
Forana (1/3) i Palma (2/3). Aquesta resolució no fou aplicada i es convertí en una de les causes                  
que provocaren la Germania (1521-23). 
 
La Germania fou una revolta autènticament social i popular que esclatà a la Ciutat de Mallorca dia 7                  
de febrer de 1521, a la Plaça de Cort, degut al descontent de pagesos i menestrals i de la Part                    
Forana en general contra l’oligarquia (cavallers, ciutadans i mercaders) que manejaven els            
impostos a favor seu. Pau Casesnoves fou un destacat dirigent de la Germania, el seu cap a la Part                   
Forana i, amb Joanot Colom, integrà la diarquia que dirigí el moviment en la seva fase més radical. 
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El 1522 Pau Casesnoves va a Tortosa per presidir una ambaixada d’agermanats davant el rei               
Carles I; l’ambaixada no tingué cap valor positiu ja que la monarquia s’havia posat al costat dels                 
poders contra qui anava la Germania. 
 
El 1523 en Pau Casesnoves fou declarat en rebel·lia, condemnat a mort i executat amb la pena                 
capital a Valladolid. 
 
L'any 2011 l'ajuntament d'Inca el va nomenar fill adoptiu de la ciutat. 
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 2 TRETS DE L'ENTORN SOCIOCULTURAL DEL CENTRE. 
 
L'IES Pau Casesnoves s'ubica a la ciutat d'Inca, cap de partit judicial i principal població de la                 
comarca del Raiguer; tradicional centre industrial, comercial i administratiu del nord i el pla de               
Mallorca. L'institut s'ubica a la barriada de Son Amonda, que ha tengut un fort creixement urbanístic                
que ha fet que el nostre Institut, construït en un solar que era als afores, ara estigui ubicat en una                    
barriada residencial amb els avantatges i els inconvenients que això suposa: problemes            
d'aparcament, necessitat de conviure amb els veïns, queixes pel renou o la brutor dels alumnes,               
etc. 

L'entorn social de l'institut ha experimentat canvis substancials. La ciutat d'Inca té 29.321 habitants              
(padró de 2010) que treballen principalment en els sectors del comerç i la reparació d'automòbils i                
dels serveis socials i sanitaris (l'hospital comarcal de referència és a la ciutat), que han desplaçat                
altres sectors tradicionals (la indústria), o emergents (la construcció). 
 
Si observam la taula 1 veurem que a principis de 2008 el comerç (2.355 afiliats) i la construcció                  
(2.152) havien desplaçat completament la indústria (en caiguda lliure amb 1.316 afiliats) que aviat              
es veuria superada per les activitats sanitàries, amb 1.075 afiliats. El darrer mes de l'any passat                
(2010) els treballadors industrials eren 1.053, però la situació esdevenia dramàtica en enfonsar-se             
bruscament el sector que havia pres el relleu de la manufactura: la construcció, que quedava amb                
només 1.081 afiliats. Simultàniament, i en un context de forta crisi, el comerç dequeia fins als 2.085                 
treballadors. El sector sanitari i de serveis socials, amb 1.416 treballadors majorment vinculats al              
sector públic, ha esdevengut la segona font de treball de la ciutat. 
 
El dibuix dels darrers anys traça el panorama d'una ciutat en què el sector tradicionalment               
hegemònic (la indústria) s'enfonsa de manera lenta però constant (perd la meitat dels seus efectius)               
i el comerç i la reparació de vehicles, que tenen una forta expansió fins al 2009, cauen també al                   
llarg del 2010 arrossegats per la crisi econòmica. El sector de la construcció té un comportament                
explosiu (passa de 1.300 a 2.200 efectius per caure bruscament al milenar ras i amb tendència a no                  
tocar fons). Només el sector públic (l'hospital) pal·lia els efectes del naufragi de la indústria i la                 
construcció. 
 
En resum, el nostre institut s'ubica a una localitat en què la seva tradicional estructura productiva ha                 
entrat en una ràpida decadència, arrossegada per l'explosió i la caiguda del sector de la               
construcció. Els treballs qualificats vinculats a la indústria i el comerç han disminuït per la irrupció                
del treball vinculat a la bombolla urbanística que es desinflarà ràpidament al llarg dels anys               
2009-10. Només l'expansió del sector de les activitats sanitàries, determinat per la inversió pública,              
permet traçar pinzellades de claror en un panorama ben fosc. 
 
Inca ha crescut fortament al llarg de la primera dècada del segle. Ha passat de 21.103 habitants en                  
el padró de 1998 a a 29.321 en el de 2010. L'increment ha estat fruit principalment de la                  
immigració, atreta especialment pels treballs en el sector de la construcció. El 1998 hi havia només                
391 estrangers a Inca, i augmentaren molt ràpidament fins arribar a un màxim històric el 2008, amb                 
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5.255, per decaure seguidament en els anys de crisi fins als 4.667. La meitat (2.023) d'aquests                
estrangers procedeixen d'Àfrica -principalment del Marroc-, seguits dels sud-americans (874) i dels            
europeus occidentals (744) i orientals (búlgars i romanesos, amb 668 membres). 
 
En el quinquenni 2005-2010 Inca ha assolit el seu màxim de població (29.450 habitants el 2008)                
per estabilitzar-se i decaure lleugerament amb la crisi. 
 
Quant a la resta dels municipis que envien els seus alumnes més joves al nostre institut, també han                  
experimentat al llarg dels anys 2005-10 un important creixement de la població (Lloseta ha passat               
de 5.295 a 5.750 habitants entre el 2005 i el 2010; i Selva de 3.205 a 3.620). Destaca el cas de                     
Mancor, que ha passat de 980 a 1.285 habitants en només cinc anys. Aquesta expansió és deguda                 
a la funció residencial que han assumit aquests municipis respecte d'altres nuclis (Palma, Inca...)              
fruit de l'explosió immobiliària, demogràfica i dels transports que ha experimentat el conjunt de              
Mallorca al llarg dels primers anys del segle.  
 
És important subratllar el diferent perfil socioeconòmic, cultural i demogràfic d'aquests tres            
municipis. Així, si el marroquí és primer col·lectiu d'estrangers residents a Inca i a Lloseta (1.327 i                 
307 respectivament), aquest grup és insignificant a Mancor i Selva (8 i 17 persones              
respectivament). En aquests dos municipis rurals, residencials, relativament benestants, hi          
predominen llargament, entre els nous residents, els procedents dels països desenvolupats de            
l'Europa nord-occidental: alemanys i britànics són els estrangers més nombrosos en aquest            
municipis de perfil rural i residencial (212 a Selva i 51 a Mancor). 
 
També és evident l'impacte de la crisi a Lloseta que ha passat de 1.621 a 1.277 afiliats a la SS                    
entre el primer trimestre de 2007 i desembre de 2010, malgrat el creixement de la població del                 
municipi. 
 
A tall de resum, i pel que fa a l'estructura de la població ocupada per sectors de producció,                  
l'evolució dels  quatre municipis és la que segueix: 
 

TAULA 1.  afiliats a la seguretat social (tots els règims) sectors més rellevants 
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 1r  
trimestre 
2000 

4t  
trimestre 
2005 

4t 
trimestre 
2007 

4t 
trimestre 
2008 

Desembre 2010 

Inca TOTAL 
Manufactura 
Construcció 
Comerç i reparacions 
Activitats sanitàries i serveis socials 

6.776 
1.944 
1.314 
1.565 

126 

9.216 
1.781 
2.093 
2.262 

200 

10.227 
1.428 
2.178 
2.404 

998 

9.071 
1.211 
1.425 
2.272 
1.086 

8.692 
1.053 
1.081 
2.085 
1.416 

Lloseta TOTAL 
Manufactura 
Construcció 
Comerç i reparacions 
Immobiliàries i lloguers, serv. empr. 

1.242 
616 
267 
127 
23 

1.448 
544 
424 
148 
49 

1.575 
503 
455 
209 
61 

1.402 
440 
352 
210 
65 

1.277 
371 
326 
198 
2* 

Mancor TOTAL 104 153 214 201 172 
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(Font: IBESTAT) 

*Les activitats immobiliàries s'han desagregat dels altres serveis empresarials en els darrers resums estadístics 
Pel que es desprèn de la taula, la destrucció dels llocs de treball en el sector de la indústria                   
manufacturera ha estat constant i catastròfica a tots els municipis de la comarca al llarg de la                 
dècada (2/3 a Selva; ½ a Mancor, Lloseta i Inca), mentre que la construcció va tenir una explosió                  
tan accelerada com efímera (destrucció del 50% dels llocs de treball a Inca i de 2/3 a Mancor entre                   
2007 i 2010). Només el sector del comerç i les reparacions de vehicles sosté a dures penes                 
l'ocupació. Cas a part són els efectes positius derivats de la construcció de l'hospital comarcal               
d'Inca. La situació esdevé més dramàtica si recordam els increments de la població al llarg de la                 
dècada i la presència d'un 15% de població immigrant, en general atreta pels treballs creats durant                
el boom de la construcció i escassament qualificada. 
 
Inca és un ciutat que exerceix d'antic la funció de nucli educatiu a l'escala comarcal i que compta                  
amb una oferta docent nombrosa, diversa i exigent. Així, existeixen en la nostra ciutat els següents                
centres de secundària: 
IES Pau Casesnoves (ESO, PQPI, 2 batxillerats, CFGM, CFGS). 
IES Berenguer d'Anoia, de titularitat pública, hereu de l'antic IB Berenguer d'Anoia. (ESO, PQPI, 3               
batxillerats, CFGM, CFGS). 
CEPA Francesc de Borja Moll (CFGM, CFGS). 
CC Beat Ramon Llull, que ofereix els BCS i el BCT concertats. 
CC La Salle. 
CC Pureza de María. 
CC Sant Vicenç de Paül. 
CC Sant Tomàs d'Aquino - Liceu Santa Teresa. 
 
L'existència d'una oferta pública i privada tan nombrosa i una llarga tradició associada a la major                
part dels instituts i col·legis de la localitat, afavoreix una inèrcia conservadora que provoca un biaix                
notable pel que fa al perfil social, cultural i econòmic dels alumnes dels diferents centres educatius. 
 
L'IES Pau Casesnoves és, tant pel perfil sociològic dels seus alumnes com per tradició i oferta                
educativa, el gran institut de formació professional de la comarca. Així, el nostre institut ofereix cinc                
cicles formatius de grau mitjà per un del Berenguer d'Anoia (comerç), tres el CEPA (cures auxiliars                
d'infermeria, atenció sanitària i arts gràfiques) i cap ni un en l'oferta concertada. No cal insistir,                
doncs, en el perfil industrial del servei que presta el nostre centre. Assenyalem, finalment, que               
oferim cinc dels sis cicles formatius de grau superior que es poden cursar en tot el Raiguer, amb                  
uns nivells d'excel·lència molt destacables. Caldria anar fins a algun dels instituts de Palma per               
trobar algun altre centre amb una oferta formativa en FP comparable, la qual cosa converteix 'IES                
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Manufactura 
Construcció 
Comerç i reparacions 
Immobiliàries i lloguers, serv. empr.  

24 
26 
12 
16 

26 
53 
19 

4 

24 
93 
30 
11 

21 
75 
32 
17 

14 
38 
36 
0* 

Selva TOTAL 
Manufactura 
Construcció 
Comerç i reparacions 
Hosteleria 

658 
161 
203 
85 
51 

687 
98 

221 
82 
77 

760 
82 

250 
107 
68 

682 
87 

185 
103 
69 

630 
55 

148 
106 
75 
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Pau Casesnoves en un cas únic i singular en tota la part forana de Mallorca i en un centre de                    
referència a tota l'illa. 
 
En contrast amb aquesta oferta àmplia i generosa en ESO, batxillerats i FP; en tot Inca només                 
s'ofereixen dos PQPI: auxiliar de dependent de comerç a l'IES Berenguer d'Anoia i el d'auxiliar de                
manteniment d'electromecànica de vehicles al nostre centre. Cal subratllar aquest fet en una ciutat i               
una comarca amb elevats índexs d'abandonament escolar i una joventut que pateix els efectes              
socials de l'atur, el col·lapse de la construcció i la desindustrialització. Quant als CAPI més pròxims,                
la major part dels que s'ofereixen al Raiguer (Binissalem, Alaró i Marratxí) depenen             
administrativament de la nostra secretaria; pel que fa als que es cursen a la comarca de sa Pobla,                  
envien una bona part del seus alumnes a cursar els mòduls voluntaris al nostre institut. 
 
Els alumnes que s'incorporen a ESO a l'IES Pau Casesnoves procedeixen majorment de centres              
públics de la comarca: singularment el CP Llevant, el CP Ponent i el CP Miquel Duran i Saurina                  
d'Inca; el CP es Puig de Lloseta, el CP Montaura de Mancor, i els CP es Putxet i es Torrentet de                     
Selva. En aquest curs escolar, només dos alumnes de 1r d'ESO s'han incorporat al nostre institut                
des d'un centre concertat. 
 
Pel que fa a les famílies dels alumnes, el nostre entorn social no és representatiu del conjunt de la                   
població d'Inca i la seva comarca. Una primera anàlisi de dades sociològiques posa de manifest               
desviacions molt significatives. Així, si a la ciutat tenim 29.321 habitants (2010), amb un 15%               
d'estrangers; en el primer curs d'ESO del nostre centre, el percentatge d'alumnes nascuts a              
l'estranger ascendeix al 37%. Cal subratllar que el 2007 la població estrangera d'Inca era el 15,9%,                
i que el percentatge d'alumnes de 1r. d'ESO del nostre centre nascuts a l'estranger ja era del 41%                  
(curs 2007-08). 
 
Les dades reflecteixen una gran estabilitat d'aquesta realitat: la presència d'alumnes d'origen            
estranger a l'IES Pau Casesnoves és constant i molt superior al pes que té en el conjunt de la                   
població escolar d'Inca. Per nacionalitats, els nostres alumnes nascuts a l'estranger, o fills de pares               
estrangers, són principalment nordafricans (marroquins), seguits dels sudamericans i els europeus           
de l'est. No és significativa, en canvi, la presència al nostre institut d'alumnes amb pares procedents                
d'altres països de l'Europa occidental, que hi són infrarepresentats respecte del pes d'aquests             
col·lectius en el conjunt de la població inquera.  
 
És significatiu, finalment, assenyalar que el percentatge d'alumnes estrangers disminueix molt           
notablement en els estudis postobligatoris. 
 
També observam un biaix notable pel que fa a l'elecció de centre per part dels alumnes de Lloseta.                  
En aquest cas, la dada significativa no és només l'origen geogràfic, sinó la classe social o els                 
interessos culturals i econòmics de la família. 
 
Quant a l'entorn social i econòmic de la nostra comunitat educativa, cal subratllar que les famílies                
dels nostres alumnes han patit molt intensament els efectes de la crisi econòmica. En els darrers                
anys, la taxa d'atur a la ciutat d'Inca ha pujat de l'11,2% el 2007 (IBESTAT) al 26% el 2009 (dades                    
del PEC vigent). Els nombres absoluts són encara més convincents: a Inca hem passat de 1.817                
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aturats comptats el 2007, a 3.175 el 2010 (sol·licitants d'ocupació en atur, dades de l'IBESTAT),               
amb una població que a penes ha augmentat de  28.306  habitants a  a 29.321.  
 
Atesa l'extracció dels nostres alumnes, l'àmplia oferta educativa existent a Inca i les inèrcies i els                
biaixos que existeixen en la distribució de l'alumnat per centres, estam en condicions d'afirmar que               
aquest diagnòstic social donaria uns resultats encara més greus si limitàssim la mostra a les               
famílies que integren la comunitat educativa de l'IES Pau Casesnoves. Aquest fet és més evident               
en l'etapa obligatòria que en els estudis postobligatoris en què l'alumnat és més divers.  
 
El curs 2011-12 (dades de març de 2012) a 1r i 2n d'ESO tenim 86 alumnes amb NESE (eren una                    
cinquantena els cursos anteriors), xifra que representa un percentatge del 38% de l'alumnat de              
primer cicle. Com diu el propi terme, l'alumnat amb NESE és aquell que té Necessitats               
Específiques de Suport Educatiu, per motius que estan categoritzats com: 

Necessitats Educatives Especials (NEE) de caràcter permanent, per discapacitat         
psíquica, sensorial, motòrica, trastorn generalitzat del desenvolupament, trastorn greu         
de conducta o trastorn emocional greu. 
Incorporació tardana al nostre sistema educatiu, d'una duració inferior als dos anys. 
Dificultats específiques d'aprenentatge, per trastorn greu del llenguatge, TDA-H... 
Condicions personals o història escolar (afegides normalment a problemàtica         
sociofamiliar) amb un desfasament curricular significatiu (més de dos anys).  

 
És evident que tenir un 38% d'alumnat amb NESE a primer cicle d'ESO és una dada                
estadísticament significativa i que ens diferencia dels altres centres d'Inca alhora que determina el              
perfil de partida del nostre alumnat. Aquest percentatge, que ha anat augmentant de manera              
progressiva els darrers anys, ens ha anat configurant com un centre amb un alumnat que té unes                 
marcades necessitats de desenvolupament d'habilitats i competències personals.  
 
Si bé en l'educació postobligatòria ens mantenim dins les ràtios habituals, els alumnes amb NESE               
no són una presència normal només a ESO: també són presents als PQPI i als CFGM i CFGS. 
 
Pensam que la nostra activitat educativa diària ha de tenir present aquesta realitat. En definitiva, no                
podem ni volem ignorar les necessitats dels nostres alumnes i hem de cercar les eines per donar                 
resposta a les necessitats educatives i de formació del conjunt de tots els nostres alumnes i                
continuar reclamant a l'administració una distribució equitativa dels alumnes i dels recursos. 
 
Cal, en aquest context, assenyalar que, si bé el sistema educatiu només parcialment compensa les               
desiguals oportunitats que la societat ofereix als seus membres més joves, el nostre institut treballa               
per pal·liar en la mesura en què li és possible els efectes segregadors de les diferències d'origen.                 
Així, el 41 % d'alumnes nascuts a l'estranger que el curs 2007-08 iniciaren els seus estudis a l'IES                  
Pau Casesnoves es veu reduït a un 35% entre els que cursen 4t d'ESO el curs 2010-11. Però cal                   
posar aquesta dada en un context d'abandonament escolar generalitzat que afecta per igual             
estrangers de naixença i espanyols: quatre anys enrere (curs 2007-08) el nombre total d'alumnes              
matriculats a 1r d'ESO era de 127 i, quatre anys més tard (curs 2010-11), el d'alumnes de 4t d'ESO                   
és de només 73; només un 63% dels efectius que començaren l'etapa. En aquest curs 2011-12 han                 
començat l'ESO 170 alumnes. 
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L'exagerada piràmide que forma l'estructura d'edats i cursos del nostre institut a l'etapa d'ESO és               
un indicador molt visible del fracàs del sistema educatiu en la seva primera comesa: garantir l'accés                
amb èxit a la titulació bàsica (graduat en ESO) a una gran majoria de la població per tal d'integrar-la                   
amb oportunitats de realització plena en la vida adulta. 
 
Això no obstant, si llegim acuradament les dades, observam que només 38 de 127 alumnes de 1r                 
d'ESO en el curs 2010-11 tenen l'edat que els pertoca d'acord amb el curs en què estan                 
matriculats. Dit d'una altra manera: a 1r d'ESO un 70% dels nostres alumnes ja sap què és repetir                  
un curs. A partir d'aquests fonaments, i en el difícil entorn econòmic, social i cultural que ja hem                  
descrit, la tasca de l'IES Pau Casesnoves a l'etapa d'ESO no pot ser valorada amb duresa. 
 
Pel que fa als estudis de Formació Professional, la procedència dels alumnes s'amplia a tota la                
comarca en el cas de grau mitjà; i a tota l'illa pel que fa als estudis de grau superior, ja que l'oferta                      
és més específica. 
 
Analitzant l'entorn del centre, la posada en marxa de l'Hospital d'Inca ha generat una forta demanda                
de formació lligada a la família professional de Sanitat i consideram necessària l'ampliació de la               
nostra oferta educativa en aquest sentit. 
 
 
També consideram necessari treballar diferents vies (agrupaments modulars, educació a distància,           
...) per complementar l'actual oferta educativa en relació a les noves energies. 
 
Per una altra banda, hem d'aprofitar el moment actual per ser entitat col·laboradora en la formació                
professional ocupacional i treballar en aquest sentit sempre que se'ns ofereixi la possibilitat des de               
les institucions implicades. 
 
 
 

 
  

DC050101  r2 -  Pàg. 11/19 

mailto:iespaucasesnoves@educacio.caib.es


                                   IES Pau Casesnoves 
                                   Joan Miró, 22 07300 Inca 
                                       Tel. 971 881710-11 Fax 971 881713 
                                        iespaucasesnoves@educacio.caib.es 

 

 

 3 OFERTA EDUCATIVA 
És un centre prou gros on impartim primer i segon cicle d’ESO, PQPI, batxillerat i cicles formatius                 
de grau mitjà i de grau superior.   L'oferta educativa és la que figura al DC010101. 

 

 4 VALORS I PRINCIPIS FONAMENTALS 
 
Els principis que serveixen com a referència dels comportaments i actituds del nostre centre són: 

-Actitud de diàleg, tolerància, no discriminació i ètica d’un interculturalisme actiu. 
Sensibilitat cap a la llengua i cultura pròpies i bona predisposició cap a l’ús en tota situació                 
de comunicació oral i escrita. 
-Esperit de col·laboració, participació i comunicació en tots els àmbits de la formació             
educativa i de creixement personal de l’alumnat.  
-Millora acadèmica per garantir l'èxit escolar. 
-Fomentar l’actitud crítica des del coneixement. 
-Coherència entre els valors, l’ideari, les propostes i les actuacions. 
-Actitud oberta a la innovació i aprenentatge permanent. 
-Educar en l’assoliment d’un grau de salut física, psíquica i emocional que permeti un              
satisfactori benestar personal de tot el col·lectiu que formam la comunitat educativa. 
-Sensibilitat cap a les manifestacions artístiques. 
-Respecte al nostre patrimoni artístic, cultural i natural, potenciant la presa de consciència             
ecològica de l’entorn on vivim per adquirir les capacitats necessàries per actuar            
individualment i col·lectivament en la resolució dels problemes actuals i futurs del medi             
ambient. 

 

 5 OBJECTIUS DEL CENTRE 
 
La concreció dels objectius a assolir són: 

 
a) Fomentar la participació de tota la comunitat educativa per aconseguir un projecte comú per              

a tots i totes per tal de garantir el dret a l'educació. 
b) Treballar per al dret a l'educació per a tots, inclusiva, posant els mitjans perquè el dret a                 

l'educació dels alumnes disruptius no entri en conflicte amb el dret a l'educació de la resta                
d'alumnes ni amb el dret a exercir la docència en un ambient d'estudi i de respecte mutu. 

c) Millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge, racionalitzant els recursos disponibles i         
fomentant l’educació en valors  i l'educació emocional.  

d) Aconseguir que la llengua catalana sigui la vertadera llengua vehicular del centre en tots els 
àmbits. 

e) Millorar les infraestructures i l’estructura organitzativa del centre.  
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f) Fomentar projectes de col·laboració amb les empreses per afavorir l'actualització          
tecnològica de la formació professional i la formació en pràctiques del nostre alumnat. 

g) Participar com a centre educatiu en projectes solidaris i ecològics. 
h) Potenciar la participació de tota la comunitat educativa en programes d'intercanvi i mobilitat. 
i) Oferir educació i orientació acadèmica i professional per a tots els alumnes que per              

circumstàncies personals, socials i/o acadèmiques tenen unes necessitats específiques, si          
els recursos ho permeten. 

 
 
Les línies d'actuació i recursos necessaris per assolir aquests objectius es concreten en el projecte               
de direcció DC050108  i en el pla estratègic corresponent, DC050107. 
 

 6 Línies pedagògiques generals del centre. 

 6.1 Concreció del currículum. 

 6.1.1 Concreció curricular d'ESO. 
Els eixos principals de la concreció curricular de l'ESO són la distribució de l'horari lectiu de                
l'alumnat, la distribució de matèries optatives i els programes educatius, així com també els              
principis d'ensenyament i avaluació basats en competències bàsiques. 

  La concreció curricular de l'ESO al nostre centre es recull al DC050301 . 

 6.1.2 Concreció curricular de Batxillerat. 
Els eixos principals de la concreció curricular de batxillerat són la distribució de matèries per cursos,                
les matèries optatives i la distribució de l'horari setmanal. La concreció curricular del Batxillerat al               
nostre centre  es recull al DC050302. 

 

 6.1.3 Concreció curricular dels cicles formatius. 
La formació professional té com a finalitat la preparació dels alumnes per dur a terme unes                
determinades activitats dins un camp professional, proporcionant- los una formació polivalent que            
possibiliti la seva adaptació als canvis tecnològics i organitzatius relatius a la seva professió. 

A més, la formació professional ha de facilitar la incorporació dels joves a la vida activa, contribuint                 
a la formació permanent dels ciutadans i donant resposta a les demandes de qualificació dels               
sistema productiu. 

La concreció curricular general dels cicles formatius al nostre centre  es recull al DC050303. 

La concreció curricular de cada un dels cicles impartits al centre es desenvolupa d'acord a la                
concreció curricular general dels cicles  i els currículums corresponent.  
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 6.2 Pla d'Atenció a la Diversitat (PAD). 

A l’IES Pau Casesnoves sostenim que l’atenció a la diversitat és una atenció a tothom, tant a                 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques com a la resta. Atendre la diversitat és tasca              
del conjunt de la comunitat educativa, i –de manera molt especial- tasca de tot el professorat i no                  
és responsabilitat exclusiva de cap departament ni de cap programa específic. Atendre la diversitat              
implica la flexibilització de la intervenció educativa, configurant propostes que permetin tant            
l’ampliació i l’aprofundiment com el reforç i la recuperació d’acord amb les necessitats individuals              
de l’alumnat. 

Pensem que l’atenció a la diversitat en els centres ha de determinar tots els aspectes en els que                  
s’han de prendre decisions: aspectes d’organització, aspectes de gestió de l’aula (metodologies,            
agrupacions, regulació, etc.), aspectes d’avaluació i acreditació, aspectes d’adaptacions i          
modificacions curriculars, aspectes d’actuacions específiques (aules, tallers, grups flexibles,         
desdoblaments, etc.), aspectes de seguiment tutorial, aspectes de coordinació, etc. 

L’atenció a la diversitat és un encàrrec per a tothom, per al personal que té assignades les                 
tutories i per a tot el professorat independentment de la seva especialitat i càrrec que ocupi. No és                  
una feina específica de certes especialitats (PT, AD...). Tothom pot fer intervencions que millorin              
l’atenció a la diversitat. 

Atendre la diversitat no és una competència exclusiva dels centres educatius, altres institucions i              
persones també hi tenen un paper important, serveis educatius, famílies, ajuntaments, sanitat,            
benestar social, justícia, etc. Trobar formes d’intervenció i de col·laboració entre elles, millora els              
resultats i fa més rentables els recursos. 

Es  recull el Pla d'atenció a la diversitat del nostre centre al DC020511 . 

 

 6.3 Programa d'Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC). 
El conjunt d'actuacions per facilitar l'adaptació de l'alumnat d'incorporació tardana al nostre centre             
es recull al DC020540 que explica el Programa d'acolliment lingüístic i cultural. 

 

 6.4 Projecte lingüístic de Centre (PLC). 
 
La llengua vehicular del centre és la llengua catalana. Això implica que tots els membres de la                 
comunitat educativa la coneixeran i en faran ús, en tots els àmbits i òrgans del centre. La llengua                  
d'impartició de les classes (excepte a l'àrea de llengua castellana) és també el català. La resta de                 
llengües estrangeres es traduiran al català, si és necessari.  
 
El projecte lingüístic del nostre centre es recull al DC050109. 
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 6.5 Pla Acció Tutorial (PAT). 
L’acció tutorial és una tasca pedagògica encaminada a la tutela, l’acompanyament i el seguiment              
de l’alumnat, amb la intenció que el procés educatiu de cada alumne/a es desenvolupi en les                
condicions més favorables possibles. L’acció tutorial forma part de l’acció educativa i és inseparable              
del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 
L’acció tutorial contempla la dimensió personalitzada de l’educació i ha de ser la línia integradora               
que aglutini tot el conjunt d’activitats educatives que incideixen damunt un grup d’alumnes, i a               
cadascun d’ells individualment considerats, assumides per tot l’equip educatiu sota la coordinació            
del tutor/a.  

 
Ara bé, l'acció tutorial, pel que fa referència al grup i els alumnes individualment considerats, ha de                 
treballar en cadascun dels àmbits implicats en l'acció educativa del centre (alumnes, pares,             
professors) i implica tot el col·lectiu docent. No pot ser considerada com a responsabilitat exclusiva               
dels tutors, sinó de tot l’equip educatiu mitjançant estratègies de tutoria compartida. És una tasca,               
doncs, de tot el professorat i es desenvolupada en el grup dels alumnes, en la comunicació amb les                  
famílies i la resta del professorat. Així com les tasques específiques que cada professor des de la                 
seva àrea ha de dur a terme per orientar, tutelar i donar suport al procés d’aprenentatge de                 
cadascun dels seus alumnes. 

 
El Pla d'acció tutorial del centre es recull al DC020526. 

 

 6.6 Pla d'Orientació Acadèmica i Professional (POAP). 
L'orientació acadèmica i professional va adreçat a ajudar l'alumne/a a valorar i reconèixer les seves               
possibilitats i preferències acadèmiques i professionals, per a poder realitzar una elecció lliure,             
realista i assenyada sobre el seu futur immediat en relació amb els itineraris formatius i               
professionals que té a l'abast. L’assessorament és un procés dinàmic, un conjunt de serveis que               
ajuden a una persona en la presa de decisions. 
 
El Pla d'orientació acadèmica i professional del nostre centre es recull al DC020510. 

 

 6.7 Pla de Convivència. 
El pla de convivència de l'IES Pau Casesnoves neix de la necessitat de millorar el funcionament                
general del centre a través de la iniciativa voluntària d'un grup de professors i professores, sense                
que fos preceptiva la seva existència en aquell moment. La convivència és fonamental, s'ha              
d'entendre com un mecanisme de vehiculació, coordinació i potenciació d’aquells aspectes que            
determinen l’activitat del centre en la seva globalitat i no només reduint la seva actuació a la gestió                  
del conflicte, i a l'aplicació del règim intern. La intenció és anar molt més enllà i contribuir a contruir                   
vertaders ciutadans i ciutadanes. Per tant l'objectiu és que el seu àmbit d\'aplicació sigui global i                
transcendeixi per complet el marc del centre  
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El Pla de Convivència es recull al DC020702. 
 

 6.8 Reglament d'Organització i Funcionament del centre (ROF). 
L’objectiu de l’aplicació del ROF és garantir la convivència i el normal funcionament del centre. És                
un document adaptable i obert a les revisions que s’aprovin al llarg de la vida del centre. 
 
El ROF del nostre centre  es recull DC060303. 
 

 6.9 Projectes del centre 

 6.9.1 Qualitat. 
El projecte d'Implantació d'un sistema de gestió de qualitat als centres docents pretén facilitar la               
gestió dels centres educatius públics seguint els principis de la gestió per processos i té com a                 
models de referència les normes ISO 9001:2008 i els models d'autoavaluació EFQM/CAF. 

L’IES Pau Casesnoves ha adoptat la qualitat com una filosofia d’actuació que s’identifica amb les               
següents directrius: 

● El treball ben fet i la millora contínua de les nostres activitats, dels serveis que donem i dels 
processos de treball. 

● L’aportació de valor als alumnes, al personal del centre i als grups d’interès, escoltant la 
seva veu i procurant satisfer les seves expectatives. 

● L’alineament dels nostres processos i projectes amb la missió institucional, la seva visió i les 
seves estratègies, procurant actuar conforme a les conductes que es recullen en la 
formulació dels valors. 

● L’adopció de metodologies de treball basades en la cultura de l’evidència, la gestió a partir 
de dades i la disciplina del treball en equip. 

● La gestió dels processos orientada a la millora contínua mitjançant la planificació, el 
desenvolupament i la revisió. 

● La millora dels resultats definint els indicadors i els objectius i avaluant el nivell d’assoliment 
d’aquests. 
 

El manual de qualitat (DC040101) recull tots els processos del nostre sistema de gestió i la seva                 
interacció. 

 

 6.9.2 Activitats complementàries i extraescolars 
La Comissió d'extraescolars té la finalitat de contribuir a l'òptim desplegament de les activitats 
complementàries i extraescolars del centre, mitjançant la planificació, la coordinació i la 
col·laboració amb la resta de Comissions, Departaments didàctics, Juntes de tutors, Junta de 
delegats, directiva, AMIPA. 
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Dins de les activitats extraescolars hi ha l'organització de les celebracions del cicle anual: Sant               
Antoni, Jornades culturals, viatge fi de curs de 4t ESO, etc. També la gestió i informació de les                  
propostes d'activitats que arriben al centre així com la planificació dels viatges d'estudis.  

 6.9.3 Biblioteca 
Les activitats de la comissió de biblioteca van encaminades a assolir els objectius següents: 

 
● Catalogar i registrar els nous materials. 
● Dur a terme el préstec de llibres a l’alumnat i a tota la comunitat educativa. 
● Controlar el préstec. 
● Orientar el professorat que fa guàrdies de biblioteca. 
● Utilitzar la biblioteca per a activitats extraescolars. 
● Optimitzar els espais per donar cabuda a la gran quantitat de materials que hi arriben. 
● Fomentar l’hàbit de lectura. 

 6.9.4 Convivència, mediació i Solidaritat 

La Comissió treballa per consolidar la solidaritat i la cooperació com un tret d'identitat del nostre                
institut. 
Són objectius prioritaris: 

● La conscienciació i l\'empatia de la comunitat educativa vers les situacions d'injustícia i les              
desigualtats. 

● Resolució de conflictes a partir de l’escolta activa, la mediació i tècniques de restauració              
emocional. 

● Organitzar i col·laborar amb activitats desenvolupades al centre per altres comissions. 
● Fomentar la solidaritat amb els més desafavorits, en entorns propers i llunyans. 
● Organitzar/coordinar l'elaboració de material per intercanviar amb el centre agermanat de           

San Jerónimo a Telpaneca (Nicaragua). 
● Destinar una part del pressupost 0,7 per cent que es destina a solidaritat a crear un fons de                  

gestió interna per a resoldre situacions de necessitat immediates: dotació de llibres, sortides             
extraescolars, etc. 

  

 6.9.5 Comunicació 

Els objectius  són els següents: 

● Divulgació de notícies i esdeveniments que es produeixen en el centre a partir dels mitjans 
de comunicació i xarxes socials. 

● Que l'alumnat d'ESO, Batxillerats i Cicles formatius confeccionin el setmanari El Calaixet 
(eina de comunicació valuosa) 

● Que els alumnes que voluntàriament participen a la ràdio es comprometin i preparin els 
guions en llengua catalana. El 75% de la programació musical serà també en llengua 
catalana. 
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● Elaborar l'anuari i la revista del centre, tot cercant la implicació de tota la comunitat               
educativa.  

● Ordenar tot el material audiovisual. 

 6.9.6 Prevenció de riscos laborals 
La Comissió de Prevenció de Riscos Laborals s'encarrega: 

● Organitzar les accions a realitzar pels treballadors i alumnes del centre en cas de sinistre               
segons contempla el Pla d'emergència, en compliment de la normativa vigent. 

● Aplicar les instruccions de principi de curs, revisió i inspecció dels extintors, les mànegues,              
el funcionament de l’alarma, els llums d’emergència i els cartells indicadors, cada trimestre.             
Realitzar simulacres d'evacuació. 

● Qualsevol actuació relacionada amb la prevenció de riscos laborals que pugui sorgir durant             
el curs.  

 6.9.7 Xarxipèlag 

El coordinador de Xarxipèlag intentarà dinamitzar l'ús de les noves tecnologies entre tots els              
professors, fent el manteniment de les aules de Xarxipèlag, dels equips individuals de l’alumnat i               
duent a terme el desenvolupament del programa Xarxipèlag 2.0. 
 

 6.9.8 Erasmus + KA2 

L'institut afavorirà el programa Erasmus+ KA2 destinat a secundària amb l'objectiu de:  

● Millorar la qualitat i incrementar la mobilitat d'alumnes i personal educatiu. 
● Promoure associacions escolars de qualitat. 
● Potenciar l'aprenentatge de llengües estrangeres entre l'alumnat i personal educatiu. 
● Impulsar l'ús innovador de les TIC. 
● Incrementar la qualitat i la dimensió europea de la formació del professorat. 
● Impulsar les millores en els enfocaments pedagògics i en la gestió escolar. 

 6.9.9 Mobilitat 
● La coordinació de mobilitat és la responsable de gestionar els programes de mobilitat             

Erasmus+ KA1, orientat a Formació Pofessional. Té, entre altres funcions: 
Impulsar la participació dels alumnes d'FP en els Programes Erasmus+ perquè es puguin             
assolir els seus objectius. 

● Presentar propostes de projectes a les convocatòries anuals del Programa d’Aprenentatge           
Permanent per facilitar aquesta participació. 

● Vetllar perquè es compleixin els requisits establerts i assegurar-se que s’assoleixen els            
objectius dels projectes aprovats. 

● Subscriure convenis de col•laboració amb administracions educatives, institucions de         
formació i organitzacions per tal de facilitar l’accés de l’alumnat a llocs formatius de qualitat i                
la participació del professorat. 
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● Planificar, organitzar i gestionar els projectes al llarg de tot el procés de desenvolupament              
de la mobilitat (organització i recerca de socis d’acollida, programa formatiu, preparació            
lingüística i cultural dels participants, seguiment i avaluació de les estades i avaluació dels              
projectes). 

 6.9.10 Innovació educativa. 

Aquest programa ... 
 

 

 7 ANNEXOS  
Relació de documents: 
 

DC010101 Oferta educativa del centre 
DC050108  Projecte de direcció 
DC050107 Pla estratègic 
DC050301  Concreció Curricular ESO 
DC050302  Concreció Curricular Batxillerat 
DC020503  Concreció Curricular general dels cicles formatius 
DC020511 Pla d'atenció a la diversitat  
DC020540 Pla d'acolliment lingüístic i cultural. 
DC050109 Projecte lingüístic  
DC020526 Pla d'acció tutorial  
DC020510 Pla d'orientació acadèmica i professional  
DC020702 Pla de Convivència 
DC060303 ROF  
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