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PEC
1. INTRODUCCIÓ

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) ha de ser, sobretot, una carta de
presentació del nostre IES, és a dir, un text breu i entenedor que digui què i
com som i, després, què volem i de quina manera ho podem aconseguir.
Aquest document pretén posicionar el centre davant diferents aspectes de la
realitat social i educativa que afecten la formació dels nostres alumnes, com
ara els valors, els objectius i les competències. I, per això, és imprescindible
comptar amb el consens i la participació de tots els membres de la
comunitat escolar (professorat, PAS, alumnat i famílies).
El punt de partida per a l’elaboració d’aquest projecte ha estat, d’una
banda, el marc legal vigent, sobretot on es regula el projecte educatiu de
centre (l’article 68 del Decret 120/2002 de 27 de setembre i el 121 de la
Llei Orgànica 8/2013). D’altra banda, s’han tengut en compte els documents
del centre ja existents, com ara el PEC anterior i el Projecte de Direcció.
Tanmateix, cal insistir que el projecte que es desglossa a continuació no és,
en cap cas, un document tancat.
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2. PRESENTACIÓ DEL CENTRE

2.1. EL CENTRE I EL SEU ENTORN SOCIOCULTURAL
L’IES Josep M. Llompart està situat a la ciutat de Palma, molt a prop del
centre cívic i comercial de s’Escorxador, al barri del Camp Rodó. Es tracta
d’una zona bàsicament residencial, que compta amb diversos centres
educatius (tres escoles, un col·legi, dos instituts més, una escola d’adults),
una estació de la policia local i una altra de la policia nacional, l’hospital de
la Creu Roja, una part de les dependències de la Conselleria d’Educació i
Cultura, i d’altres serveis i comerços. I no gaire lluny, hi ha el Conservatori
Professional de Palma, la qual cosa permet que alguns alumnes del nostre
centre hi puguin compatibilitzar amb comoditat els seus estudis.
L’institut està ubicat en un solar, amb una superfície aproximada de 13.500
m2, entre els carrers Francesc Suau i Alfons el Magnànim, amb l’accés
principal al carrer de Joan Capó. L’edifici principal, construït a la dècada del
1960, consta de cinc nivells (soterrani, planta baixa i tres estatges
superiors); una petita part del costat esquerre està ocupada pel Centre
d’Ensenyament de Persones Adultes del Camp Rodó. A l’altre costat,
adossat, es va alçar un segon edifici. A l’àrea no construïda hi ha els camps
de joc i esport, una zona enjardinada i un aparcament destinat al personal
docent i no docent del centre. Finalment, hi ha una partió reservada a la
piscina, que és explotada per una empresa privada.
Així doncs, des del punt de vista estructural, es poden destriar clarament
dues seccions. Al sector anomenat A (primer edifici), hi ha l’entrada, la
consergeria, la biblioteca, la sala d’actes, la cantina, la sala de professors,
diverses sales de reunions, els despatxos de la caporalia d’estudis i del
departament d’orientació, les aules d’ESO, les aules específiques de música,
dibuix i tecnologia, el gimnàs i els vestidors. El sector B (de construcció
posterior) té els serveis administratius, la Secretaria i la Direcció, els
laboratoris, les aules d’informàtica i de batxillerat i aules específiques de
cicles formatius. Els departaments didàctics són al soterrani.
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[vegeu plànols a l’annex 1]

2.2. L’ALUMNAT
A l’IES Josep Maria Llompart es pot estudiar l’ESO (amb el Programa de
Millora de l’Aprenentatge i Reforç), totes les modalitats del batxillerat,
alguns cicles de formació professional de grau mitjà i un de grau superior.
En total, hi ha devers 1.200 places per estudis presencials i un centenar
llarg més per al CFGM d’Emergències a distància. El número total d’alumnes
es distribueix, gairebé equitativament, en un terç per a cada un dels estudis
ofertats [gràfic 1].

La majoria dels alumnes que comencen a primer d’ESO provenen de les
escoles adscrites; el percentatge més gran l’abracen les escoles pròximes
[gràfic 2].

5

PEC

Als ensenyaments postobligatoris, en canvi, aquest ítem és molt més
divers; respecte al nombre d’alumnes del nostre 4t d’ESO, la xifra de places
oferides a primer de batxillerat gairebé es triplica. Per això, només un terç
dels alumnes actuals de batxillerat i de cicles formatius han obtingut el títol
d’ESO al nostre IES [vegeu gràfic 3].
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Quant a l’ús de les llengües oficials, una enquesta passada recentment
mostra que el castellà és la llengua més usada en la comunicació habitual
dels nostres alumnes, tant en els àmbits informals com dins l’aula, tot i que
la gran majoria d’aquests són nascuts a Mallorca [gràfic 4] i fins a un 52%
fa servir sempre o habitualment el català [gràfic 5].
Gràfic 4

Gràfic 5
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Si parlam d’alumnat estranger, el cert és que els darrers anys el nombre
d’alumnes nouvinguts o d’incorporació tardana s’ha reduït significativament.
Si deixam de banda ara els alumnes nascuts en terres de parla catalana
(80%), veim que el primer lloc en la quantificació de la procedència dels
nostres alumnes és l’Argentina, seguit d’Espanya (zona no catalanoparlant),
l’Equador, Bolívia i, després, Alemanya, Bulgària, Colòmbia, Rússia i
l’Uruguai. Per darrere hi ha una gran varietat d’estats com Romania, Xile o
la Xina. És pertinent fer notar, i doncs, que la majoria d’aquest grup prové
d’un país castellanoparlant.
[gràfic 6]

2.3. EL PROFESSORAT
Per copsar el perfil del professorat en un centre, s’han de tenir en
compte dos tipus de dades: els anys d’experiència dels docents i
l’estabilitat de la plantilla. El nombre de docents que hi sol haver cada
curs ronda el centenar. El gràfic 7 mostra la distribució del professorat
per edats el curs 2015-2016; la mitjana és de 50,78 anys i un 35% té
més de 55 anys.
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Gràfic 7

Pel que fa al tipus de plaça, prop d’un 65 % són funcionaris de carrera, dels
quals 92% tenen destinació definitiva en aquest centre.
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2.4. EL PERSONAL NO DOCENT
Al centre hi treballen tres bidells, tres persones als serveis administratius,
dues treballadores a la cantina i quatre dones de neteja.
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3. ELS NOSTRES VALORS. TRETS D’IDENTITAT
La nostra comunitat escolar coincideix en el fet que cal perseguir
l’acompliment d’aquestes fites:
-

La formació integral de la persona (capacitats intel·lectuals,

-

ètiques, físiques, emocionals i socials) i la implicació de les famílies.
La universalitat, la aconfessionalitat i l’equitat (garantia d’igualtat

-

d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius).
El pluralisme i el respecte vers els valors d’una societat democràtica
(llibertat personal, responsabilitat, solidaritat, respecte, igualtat,

-

foment de la pau, respecte als drets humans i arrelada al país).
La qualitat de l’educació i la consecució de la millora i l’excel·lència
(dedicació, professionalitat docent, avaluació i rendiment de

-

comptes).
El patrimoni, la ciència i el pensament com a elements

-

d’enriquiment cultural.
El foment del consum responsable i del comerç just com a via per a
aconseguir un model de desenvolupamet sostenible.La promoció de
l'educació per a la salut amb l'objectiu que l'alumnat adquireixi
estils de vida saludable.
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4. OBJECTIUS I ESTRATÈGIES
4.1. DE CAIRE PEDAGÒGIC

a) Millorar els resultats acadèmics. L’objectiu final ha de ser reduir el
nombre d’assignatures suspeses i, per tant, de fracàs escolar. Per
començar, cal analitzar i reflexionar sobre el rendiment dels alumnes
als primers nivells de l’ESO i cercar solucions per a cada cas. S’ha de
controlar de l’absentisme i repensar les mesures a prendre enfront de
les conductes contràries a la convivència.

b) Afavorir la integració i l’adaptació al centre de tot l’alumnat. Convé
incidir en els protocols d’acolliment i de recepció d’informació dels
nous alumnes i optimitzar els recursos d’orientació i de suport
educatiu.

c) Afermar els hàbits de lectura com a condició necessària per a un
eficaç

aprofitament

de

l’aprenentatge,

i

com

a

mitjà

de

desenvolupament personal i d’apropament a la cultura. Això depèn en
gran part de les programacions didàctiques dels departaments i
també de les diverses activitats complementàries i extraescolars.

d) Promoure l'educació integral i l'alfabetització digital, desenvolupar
destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació i utilitzar
amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la
comunicació. S’han de tractar per igual tots els vessants del
coneixement: científic, humanístic, tecnològic i artístic. S’ha de
continuar avançant en la incorporació racional de les TIC als
processos d'ensenyament-aprenentatge. El domini de la competència
digital ha de ser continu i transversal en tots els nivells educatius. Per
això, els recursos existents han de ser mantinguts constantment i
renovats de manera progressiva. És essencial, però, que s’ensenyi a
fer un bon ús dels aparells electrònics dins el centre.
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e) Promoure la innovació entre el professorat així com l'ús de noves
metodologies. Les activitats de formació contínua del professorat són
una eina d’adaptació als canvis de la funció docent. Per això, s’ha
procurar que els professors estiguin informats de tot el que es fa
quant a cursos i activitats formatives. Cal tenir en compte, a l’hora
d’organitzar cursos de formació dins el centre, quines són les seves
mancances i preferències.

f) Valorar el poder de la comunicació en tots els seus caires i potenciar
l’hàbit de feina i l’esperit crític. És essencial que els alumnes es
coneguin a ells mateixos i sàpiguen què poden fer i fins on poden
arribar. Per això, cal que totes les produccions que s’elaborin
conjuguin la qualitat del producte amb els valors que emanen de les
lleis. També han d’aprendre a valorar tant les pròpies capacitats com
els elements bàsics de la cultura en els seus aspectes humanístic,
artístic, científic i tecnològic.

g) Fer conèixer i valorar els aspectes bàsics de la cultura i la història
pròpies, així com el patrimoni artístic i cultural. Això es pot
aconseguir de moltes maneres: diades escolars (la Pau, Sant Antoni,
Sant Jordi, Drets Humans,...), activitats extraescolars, programes
d’intercanvi, representacions teatrals, concerts, exposicions, etc.
4.2. DE CONVIVÈNCIA

a) Evitar o rebaixar les situacions conflictives, i rebutjar tota mena de
violència. Cal fer conèixer prèviament els drets i deures dels alumnes
i les normes de convivència del centre. Per això, es poden aplicar
diverses eines com ara el protocol contra l’assetjament escolar, el
projecte de convivència i el servei de mediació abans de recórrer a la
mesura correctiva.
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b) Fomentar la tolerància, la cooperació i el respecte amb l’entorn físic i
humà. Cal desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i
treball individual i en equip com a condició necessària per a una
realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com a mitjà de
desenvolupament personal. S’han de valorar i respectar la diferència i
promoure la igualtat de drets i oportunitats. També s’han de refermar
els hàbits d’higiene personal i d’alimentació, tot lligant-los a la salut i
a unes regles bàsiques d’imatge personal.

c) Obrir el centre a l’exterior per poder mostrar i oferir allò que feim i
tenim. La producció creativa dels alumnes en diferents àmbits o la
participació en concursos i programes internacionals ajuden a donarse a conèixer individualment i com a centre.

4.3. DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

a) Revisar i, si escau, actualitzar, la documentació del centre, tot
adaptant-la a la normativa vigent. Convé revisar i reelaborar
periòdicament els documents de centre a fi d’adequar-se a la
normativa vigent i a la realitat de cada moment.

b) Reforçar els canals habituals de comunicació (tant interna com amb
l’exterior) a fi de garantir que la informació arriba de manera clara i
efectiva. És fonamental que la informació arribi com cal i quan toca a
tots els membres de la comunitat escolar. Per això, cal potenciar els
canals habituals de comunicació i la tasca que fan els diferents
coordinadors i els òrgans de decisió del centre.

c) Dur un control exhaustiu i racional de la part econòmica. S’hauria de
continuar avançant cap a un centre més sostenible i respectuós amb
l'entorn, que consumeixi només els recursos necessaris i limiti el seu
impacte ambiental màximament. S’han de prioritzar les reformes i fer
les

reparacions

imprescindibles.
14
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econòmica

estigui

detallat

per

a

departaments,

comissions

i

administració.

d) Mantenir i millorar les instal·lacions del centre a fi de garantir que s’hi
donen unes condicions de seguretat i de salut òptimes. Les
intervencions de conservació, reforma i/o embelliment del centre són
contínues. A més, tota la comunitat educativa ha d’estar informada
de les mesures que s’han de prendre en cas d’emergència.

e) Afermar l’ús del català com a llengua vehicular del centre i com a
vehicle d’integració en la nostra societat. A banda d’allò que és
estrictament curricular, és recomanable que les activitats escolars i
extraescolars estimulin i reforcin l’ús de la llengua pròpia entre els
alumnes. També, cal difondre les activitats que realitzen diferents
entitats i associacions que treballen en la promoció i difusió de la
llengua pròpia.

f) Promoure i millorar les relacions amb les famílies. Des de principi de
curs, la comunicació entre les famílies i el professorat ha de ser
constant i fluïda de manera que permeti la recerca de solucions als
problemes plantejats en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
S’organitzen reunions amb les famílies a començament de curs,
reunions

tutor-família

sempre

que

calgui

i

es

fan

visites

i

presentacions per a futurs alumnes.

g) Establir relacions de cooperació amb institucions públiques i entitats
específiques sempre que siguin beneficioses per al centre. És
fonamental tenir una bona relació amb l’Administració, sobretot amb
la Conselleria d’Educació. També és bo establir contactes amb entitats
socials, culturals o educatives destinades a completar la formació dels
alumnes. Es pot participar en activitats culturals i educatives
proposades per institucions sempre que siguin coherents amb el PEC
del centre. Es poden deixar les instal·lacions del centre a l’APIMA o a
entitats que ho sol·licitin per fer-ne un ús racional i profitós.
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h) Millorar la imatge física, social i educativa del centre. Per aconseguir
això,

cal

mantenir

l’oferta

educativa

del

centre

i,

si

escau,

augmentar-la. Es fan visites informatives a futurs alumnes i a les
seves famílies, i també campanyes informatives per donar a conèixer
els estudis postobligatoris del centre. Sovintegen les obres de
reforma

i

millora

de

les

infraestructures.

Es

difonen

els

esdeveniments i els èxits acadèmics als mitjans de comunicació per
mitjà del web.
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5. PRINCIPIS I CRITERIS BÀSICS
5.1. ORGANITZACIÓ
5.1.1. Oferta educativa i agrupament d’alumnes
L’IES Josep Maria Llompart ofereix els estudis de tot l’Ensenyament
Secundari Obligatori (ESO), amb els dos nivells del Programa de Millora de
l’Aprenentatge i del Rendiment (PMAR) i totes les modalitats del batxillerat.
Pel que fa a la Formació Professional, hi ha dos cicles formatius de grau
mitjà de la família de Sanitat (Tècnic en Cures auxiliars d’infermeria i Tècnic
en Emergències sanitàries), i dos de la branca d’Arts Gràfiques (Tècnic en
Preimpressió digital i Tècnic en Impressió gràfica); un cicle formatiu de grau
superior també de Sanitat (Tècnic superior en imatge per al diagnòstic i
medicina nuclear) i l’opció de cursar a distància el CFGM d’Emergències.
La distribució dels alumnes per grups depèn, cada any, de les unitats
creades, de la demanda externa i de la promoció interna. Ara bé, els darrers
cursos hi ha hagut una sèrie de constants en aquest apartat:
-

A l’ESO hi ha hagut en total al voltant de 16 unitats i s’han desdoblat
una sessió a la setmana les assignatures que ho tenen prescrit. A
més, sempre que ha estat possible, s’han fet agrupament flexibles de
les assignatures instrumentals.

-

A batxillerat, hi ha hagut entre 15 i 18 grups, de totes les modalitats:
artisticoplàstica, artisticoescènica, cientificotecnològica i d'humanitats
i ciències socials".

-

Alguns dels cicles formatius han passat de la LOGSE a la LOE i això
ha suposat un increment de les hores lectives totals.

5.1.2. Elaboració d’horaris
Així com passa amb el calendari escolar, a l’hora de confegir els horaris del
centre es tenen en compte les instruccions i la normativa publicades
prèviament per la Conselleria. En general, el centre és obert tots els matins
per complir l’horari lectiu (de 8h a 15h), tot i que alguns capvespres es fan
reunions o activitats extraescolars.
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Per elaborar anualment els horaris dels grups i dels professors, es parteix
d’uns criteris pedagògics presentats i aprovats al claustre.
5.1.3. Ús dels espais
Sempre es procura fer un ús racional dels espais i respectar la distribució
habitual de les aules. Els grups-classe es distribueixen per zones. Així els
grups d’ESO estan a les aules del bloc A del 1r pis (3r i 4t d’ESO) i del 2n
pis (1r i 2n d’ESO), mentre que els grups de batxillerat i cicles formatius
estan als diferents estatges del bloc B.
Cada grup classe fa servir la seva aula en la major part del seu horari. Ara
bé, els alumnes d’ESO dels agrupaments flexibles d’anglès, català, castellà i
matemàtiques que surten de l’aula del grup van normalment a les aules de
desdoblament del segon estatge. Els desdoblaments d’anglès, de tecnologia
i de ciències naturals també tenen el seu espai. A batxillerat, s’ha procurat
que algunes assignatures que no necessiten aula específica ocupin aules
veïnes per evitar pèrdues de temps en el canvi de classe.
Amb les dimensions enormes d’aquest centre, les tasques de manteniment
de les infraestructures són constants. Hi ha una empresa contractada que
s’encarrega d’atendre les avaries i els desperfectes urgents i de les reformes
que van sorgint. Hi ha més personal extern que treballa puntualment al
centre i que es cuida de revisar les mesures de seguretat, dels jardins, etc.
5.1.4. Coordinacions i comissions
Les activitats i tasques educatives que no fan part del currículum específic
de cap assignatura o mòdul, són assumides pel centre per mitjà de les
coordinacions, algunes de les quals necessiten la feina d’un conjunt de
persones, això és, d’una comissió. Cadascuna d’aquestes desenvolupa uns
objectius fixats a principi de cada curs acadèmic que són exposats a la PGA
i dels quals es fa un seguiment setmanal:
• Coordinació de tutors de batxillerat
• Coordinació de tutors d’FP
 Coordinació de biblioteca
18
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• Comissió mediambiental
• Comissió de convivència
• Servei de mediació
• Coordinació de mitjans audiovisuals
• Comissió de riscos laborals
• Coordinació del CFGM d’Emergències a distància
• Coordinació d’activitats complementàries i extraescolars
• Coordinació de la pàgina web
• Coordinació de solidaritat
• Coordinació de Xarxipèlag
 Comissió de TIC-TAC-TOC
• Comissió d’arts escèniques
• Comissió de la promoció de la salut
• Coordinació lingüística
5.1.5. Recursos TIC
Quant a les noves tecnologies, el centre compta cinc aules d’informàtica,
dues

de

les

quals

són

emprades

exclusivament

per

a

l’FP,

atesa

l’especificitat dels estudis i del nombre total d’hores del currículum. Totes
les aules grup tenen un ordinador de taula, un canó projector i dos
altaveus, i a més, les d’ESO també tenen una pissarra interactiva i poden
fer servir els ultraportàtils que es troben tancats dins armariets mòbils.
5.1.6. Activitats complementàries i extraescolars
Un professor es cuida d’organitzar aquestes activitats, seguint la normativa
interna, i es coordina amb caporalia d’estudis.
5.1.7. Participació en programes i projectes
En els darrers temps, el centre participa en el programes i projectes
següents:
 Programa de col·laboració “EOIES” (EOI+IES)
El nostre centre participa en aquest programa engegat per l’Escola
Oficial d’Idiomes i que afecta els alumnes de 4t d’ESO, i de 1r i 2n de
batxillerat, pel que fa als idiomes d’alemany, anglès i francès. Amb
aquest programa, els alumnes poden ser avaluats, en les seves hores
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de classe d’idioma i amb els seus professors, segons les formes, els
criteris i els nivells de l’ensenyament que s’imparteix a les EOI a fi de
poder obtenir els títols oficials corresponents. Es fa prèviament una
tria per a determinar en cada cas quin alumnes poden presentar-se a
la prova i a quin nivell.
 Projectes Erasmus +:
Del nostre han sortit propostes per a participar en les dues modalitats
d’aquest programa: la KA1, referida a la mobilitat de persones, i la
KA2, que s’interessa en la cooperació per a la innovació i l’intercanvi
de bones pràctiques.
A més, el centre participa cada any en el projecte Leonardo da Vinci,
que consisteix en estades formatives de qualitat en empreses
europees per a alumnat d’FP. L’estada és d’un mes aproximadament,
com a part del mòdul de FCT.
 Intercanvi amb França
El curs escolar 2015-16 s’ha començat amb molta il•lusió l’intercanvi
amb el lycée Bascan de Rambouillet (un poble situat molt a prop de
París). Aquest programa és un projecte ideal per a l’assignatura de
francès ja que permetrà a l’alumnat, en primer lloc, a millorar els
seus coneixements lingüístics i comunicatius de la llengua francesa i
també a conèixer diferents aspectes de la vida cultural d’aquest país
mitjançant una experiència en viu i en directe.

 Intercanvi amb Alemanya
L’intercanvi amb el Hainberg Gymnasium de Göttingen fa un bon
grapat d’any que funciona. Els objectius del viatge per als alumnes
són activar el coneixement de l’alemany, fer vida amb família i amb
joves de la mateixa edat, conèixer el sistema escolar d’aquell país,
fer treballs de camp sobre la història i la cultura recent d´Alemanya,
començar a esser capaços de comparar, respectar i entendre altres
cultures, i aprendre a esser responsables i autònoms en ambients
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molts diferents als seus.
 Intercanvi amb Holanda
El curs 2013-14, l’IES Josep M. Llompart va encetar una nova via de
relació amb un centre de l’estranger. Es tracta d’un intercanvi cultural
organitzat amb un institut de Veendam, als Països Baixos. S’estableix
el contacte entre els nostres alumnes de primer de batxillerat i els
d’allà, conviuen al llarg de les dues estades i segueixen un programa
dissenyat prèviament aquí i allà.
 Promoció de la salut
El centre ha començat el setembre de 2015 amb aquest programa de
col·laboració a tres bandes amb les Conselleries de Salut i d’Educació.
D’entre

els

objectius,

cal

esmentar

la

promoció

de

la

dieta

mediterrània, l’exposició de temes com els hàbits saludables, les
addiccions, el bullying,...,
5.1.8. Altres

5.2.

ORIENTACIÓ
5.2.1. Acció tutorial

Aquest document està en procés de revisió.
5.2.2. Atenció a la diversitat
Aquest document ha estat revisat i actualitzat el curs 2015-2016.
5.2.3. Pla d’Orientació Acadèmica i Professional
Aquest document ha estat revisat i actualitzat el curs 2015-2016.
5.2.4. Consulta jove
Cada setmana, el dijous o el divendres durant una hora i quart, dues
infermeres del PAC del barri vénen al centre per atendre els problemes o les
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consultes de salut dels alumnes. Uns hi van per compte propi i d’altres
aconsellats per la família o per l’equip directiu i/o d’orientació.
5.2.5. Servei de mediació
La mediació és un procés educatiu de pacificació de tots els membres de la
comunitat educativa que s’hi impliquen. Té com a objectiu principal
aconseguir, mitjançant la comunicació, resoldre un problema entre dues o
més parts implicades. A més a més, és un mitjà per resoldre els conflictes
entre els alumnes. Els mediadors i les mediadores són alumnes imparcials
que, mitjançant entrevistes i trobades, ajuden els seus companys i
companyes en conflicte a buscar solucions. En els primers esplais, fan torns
per poder atendre als alumnes que vulguin fer consultes o exposar els seus
propis conflictes.

5.3. AVALUACIÓ
5.3.1.

Instruments d’avaluació i criteris de qualificació

Els instruments d’avaluació i els criteris de qualificació estan recollits en les
programacions dels diferents departaments didàctiques.
5.3.2.

Criteris de promoció i titulació

Atès que en els darrers anys hi ha hagut alguns canvis de normativa
específica, la concreció d’aquest apartat apareix anualment a la PGA i a
l’agenda dels alumnes.
5.3.3.

Pla d’alumnes repetidors

Aquest document ha d’estar inclòs a les programacions curriculars dels
departaments didàctics.
5.3.4.

Programa de recuperació d’assignatures pendents

Aquest document ha d’estar inclòs a les programacions curriculars dels
departaments didàctics.
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6. RELACIONS AMB L’EXTERIOR

6.1. Centres adscrits
Actualment, hi ha onze escoles adscrites (CEIP Miquel Costa i Llobera, CEIP
de Pràctiques, CEIP Felip Bauçà, CEIP Son Oliva, CEIP Cas Capiscol, CEIP
Son Ferriol, CEIP Gaspar Sabater, CEIP M. Antònia Salvà, CEIP Es Secar de
la Real, CEIP Establiments i CEIP Mestre Colom), i l’IES Josep Font i Trias
d’Esporles.
6.2. Ajuntament de Palma
Un funcionari de l’Ajuntament assisteix a les reunions del Consell escolar.
Puntualment, el nostre IES participa en concursos i activitats que l’Àrea de
Cultura i/o Ensenyament ofereix als centres educatius.

6.3. UIB
Des de fa uns anys, el centre col·labora amb el Grup de Recerca en
Neurodinàmica i Psicologia Clínica de la Universitat de les Illes Balears, a
través del seguiment i l’estudi d’un grup d’alumnes nostres que havien estat
prèviament seleccionats com a subjectes adients per a la detecció i
prevenció de problemes d’ansietat en adolescents. Tant les famílies
d’aquests alumnes com la Directiva està periòdicament informada dels
resultats parcials d’aquesta recerca.
A banda d’això, el centre participa puntualment en estudis de diferents
facultats de la UIB a través de qüestionaris que els estudiants investigadors
ens envien.
Cal esmentar també aquí els estudiants del Màster de Formació de
Professorat que vénen cada any a fer les pràctiques amb alguns professors
que han sol·licitat fer part d’aquest procés d’aprenentatge.
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6.4. Conselleries
Òbviament, el centre té una relació directa, gairebé diària, amb la
Conselleria d’Educació i Universitat. També, per mor dels cicles formatius de
Santitat, es produeixen contactes habituals amb la Conselleria de Salut,
amb qui tenim un conveni signat que regula la part pràctica d’alguns
mòduls i la formació en centres de treball.

6.5. CEP
La nostra relació amb el Centre de Formació de Professorat de Palma és
constant. Gairebé diàriament ens arriba informació sobre cursos de
formació de tota mena. En alguns casos, s’han celebrat cursos al nostre
centre els capvespres.
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7. AVALUACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU

El

Projecte

Educatiu

és

un

document

bàsic

de

referència

per

al

funcionament del centre, on es troben totes les qüestions de caire
pedagògic i organitzatiu, i per això és un document públic, que ha de ser
conegut i assumit per tots els membres de la comunitat educativa.
El sistema que es farà servir per fer-ne un seguiment, avaluar-lo i, si cal,
modificar-lo, parteix de tres vies:
-

Agents: tots els membres de la comunitat educativa, segons la
normativa vigent (consell escolar, claustre, comissió pedagògica,
associació de pares i mare, junta de delegats).

-

Instruments:

actes

de

les

sessions

de

cadascun

dels

òrgans

col·legiats.
-

Procediment: propostes adreçades a l’equip directiu, perquè ho elevi
als òrgans de decisió competents.

Tanmateix, com ja s’ha dit més amunt, el PEC no és un document tancat,
definitiu i inamovible. A més, ha de ser obligatòriament revisat cada cinc
anys com a màxim.
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8. DOCUMENTS ADJUNTS
Aquest PEC inclou diversos documents que estan en procés de revisió
o que s’han actualitzat recentment.
-

Programacions didàctiques

-

Reglament d’organització i funcionament del centre (ROF)

-

Pla d’atenció a la diversitat (PAD)

-

Projecte lingüístic de centre (PLC)

-

Pla de convivència

-

Pla d’acció tutorial (PAT)

-

Pla d’emergències

-

Projecte de mediació escolar

-

Projecte de Direcció

-

Pla TIC-TAC-TOC

Es poden consultar al web del centre, dins l’apartat Documents del
centre.
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ANNEX 1. Plànols del centre
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Document aprovat pel claustre el 29 de juny de 2016
Document aprovat pel consell escolar el 15 de juliol de 2016
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