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El centre. Context general

� Institut d’Educació Secundària a Valls amb 5(4) 
línies d’ESO, 5 de batxillerat, 1 CF de grau mitja 
d’atenció sociosanitària i un de GS d’Educació 
infantil.

� 55 anys d’història com a centre de batxillerat
� Edifici amb una antiguitat de 6 anys, amb una 

construcció de 3.000 metres quadrats distribuïts en 
4 plantes i una ala annexa

� Rep alumnat d’una comarca de 34.000 habitants
� 9 línies de transport escolar



El centre. Les persones

� Alumnat: 880 
� Professorat: 94
� Educadores: 2
� PAS: 6 + 5 de neteja 
� Monitoratge de menjador: 6 
� Agent de salut 
� EAP (psicopedagoga, logopèdia, fisioterapeuta)
� Secretaria de l’AMPA: 1



El centre. Els projectes

� Aula oberta 
� Aula d’acollida 
� 2 USEE 
� Projecte d’innovació educactiva: puntedu, 

convivència i mediació, educació ambiental
� Projecte singular de teatre a l’ESO i el Bat.
� Pla de millora de centre (PM 06-09)
� PROA
� Participació en el Pla Educatiu d’Entorn de Valls



El centre. Punts febles

� Gran complexitat organitzativa
� Edifici molt gran
� Molta mobilitat del professorat ( el curs 06-07 

entren 23 professors nous)
� Dificultat de coneixement de les pròpies persones 

que treballen al centre
� Claustres poc operatius amb poca decisió en la 

intervenció i el debat



L’Índex. Inici

� Idea a través de l’anterior membre de l’EAP que es 
transforma en amiga crítica

� Aprofitar la diagnosi i la dinàmica creada per l’inici 
del Pla de Millora de centre

� Generar una cultura de debat i participació, veiem 
que propiciaria l’autorreflexió del professorat



L’Índex. Inici

� El fet d’engegar les USEE al centre tres cursos 
abans i que ens va generar un seguit de dubtes i 
situacions noves al centre:

� Buscar estratègies i recursos pels diferents tipus d’alumnat
� Ajudar a trencar prejudicis

� Replantejar l’avaluació des de la visió dels progressos de 
l’alumnat

� Esdevenir un nou recurs d’atenció a la diversitat

� Potenciar noves maneres d’actuar a l’aula
� Treballar l’autonomia de l’alumnat i l’acceptació d eles 

diferències

� Generar una cultura de centre més inclusiva



L’Índex. El grup dinamitzador

� Amiga crítica
� Director
� Coordinadora d’ESO
� Professora USEE
� Professor d’educació física
� Professora de música
� Professor de tecnologia
� Educadora
� Mare ( es substituida per una mare-professora)



L’Índex. Calendari

Curs 07-08
Treball i debat 
Qüestionaris

Curs 08-09
Implementació d’acords

Curs 06-07
Inici

Presentació al claustre



L’Índex. Accions. Curs 2006-07

� Treball del grup coordinador 
� Què: introducció de la terminologia, els 

conceptes, els indicadors, els 
qüestionaris, punts forts i febles, 
organització

� Com: a nivell de debat dins la comissió i a 
nivell individual, revisió de documentació, 
revisió de bibliografia

� Quan: dimecres a la tarda lliures en 
sessions programades



L’Índex. Accions. Curs 2007-08

� Treball amb el professorat: 
- Reunió de caps de departament: es presenta l’índex, es 

treballa els indicadors amb els membres de la comissió 
d'impuls

- Cada membre del grup d’impuls “tutoritza” un grup de 
professors per explicar com s’ha d’omplir el qüestionari

- Resposta dels qüestionaris

- Retorn a la comissió d’impuls

- Buidatge de les enquestes i retorn a través del Cap de
departament, el realitza l’amiga crítica

- Treball amb bels tutors dels grups d’ESO per a preparar 
els qüestionaris per passar als alumnes



L’Índex. Accions. Curs 2007-08

� Treball amb l’alumnat: 
- Treball a tutoria dels qüestionaris

- A l’hora de tutoria es fa la introducció  i explicació 
general de l'índex i el qüestionari

- El buidat el realitza la UB

- Dificultat en el traspàs de les respostes
- Dificultat en entendre determinats ítems

- Alguna resposta fora de joc



L’Índex. Accions. Curs 2007-08

� Treball amb les famílies: 
- Qüestionaris passats a les famílies a través dels 

alumnes amb una carta d ela comissió d’impuls 
explicant l’Índex

- Es responen a casa
- Buidat dels resultats, el fa l’amiga crítica

- Baixa participació de les famílies

� Treball amb el PAS: 
- Explicació dels qüestionaris

- S’omplen i es retornen a la comissió d’impuls
- Participació del 100%



L’Índex. Resultats famílies. Curs 2007-08

� El centre facilita que els seus edificis siguin físicament 
accessibles per a tots 

� Els professors de suport treballen amb tots aquells que 
necessiten ajuda 

� Tothom se sent acollit 
� El professorat intenta resoldre les dificultats de conducta, 

abans d’expulsar 
� Tots els alumnes que arriben al centre, se’ls ajuda a que 

se sentin integrats
� Les famílies se senten poc implicades en el centre
� Hi ha poc respecte entre l’alumnat i el professorat
� El professorat  afavoreix un grup d’alumnes per sobre 

d’un altre 



L’Índex. Resultats alumnat. Curs 2007-08

� El centre facilita que els seus edificis siguin físicament 
accessibles per a tots

� Els professors de suport treballen amb tots aquells que 
necessiten ajuda 

� El professorat i el consell escolar treballen conjuntament 
� Els deures faciliten l’aprenentatge
� Es fa tot el possible per acabar amb la intimidació
� Hi ha poc respecte entre l’alumnat i el professorat
� El professorat  afavoreix un grup d’alumnes per sobre 

d’un altre 



L’Índex. Resultats professorat. Curs 
2007-08

� El centre facilita que els seus edificis siguin 
físicament accessibles per a tots 

� S’intenta reduir la discriminació 
� S’ajuda a l’alumnat nou a integrar-se 
� Els deures faciliten l’aprenentatge 
� No es redueix l’absentisme
� L’alumnat s’implica poc en el seu aprenentatge
� Els alumnes col·laboren poc, en les activitats de 

grup



L’Índex. Resultats PAS. Curs 2007-08

� S’ajuda a l’alumnat nou a integrar-se 
� El suport als nouvinguts es coordina amb altres 

suports 
� El professorat intenta eliminar barreres 

d’aprenentatge i participació 
� El centre s’esforça per reduir la discriminació
� El Professorat i alumnat no es tracta amb 

respecte
� No es redueix l’absentisme 
� No es redueix la intimidació



L’Índex. Discusió de resultats. Curs 2007-08

� La comissió d’impuls, amb la consulta a 
als membres del claustre va acordar 
treballar els punt comú a pares, mares, 
alumnat i PAS:

Hi ha poc respecte entre l’alumnat i el professorat

� I el punt proposat pel professorat:
L’alumnat s’implica poc en el seu aprenentatge



L’Índex. Discusió de resultats. Curs 2007-08

� Es van passar a discussió als departaments didàctics el 
desplegable d’accions referents a aquest dos punts, així 
com al PAS.

Accions de millora

� Es va fer el buidat de les accions escollides per cada
departament didàctic i es van escollir les més valorades:

Taula d’accions de millora



L’Índex. Discusió de resultats. Curs 2008-09

� Finalment es concreten algunes accions a realitzar durant 
el curs 08-09 i es deixa el document acordat anteriorment 
com un element de reflexió de tot el professorat.

Accions concretes per al curs 08-09

� Durant aquest curs s’estan implementant accions 
encaminades  a la millora, concretades en els dos 
documents anteriors. Unes són de caire global i afecten 
la organització del centre i les altres són més localitzades 
i afecten cursos, nivells o aules: 



L’Índex. Discusió de resultats. Curs 2008-09

� Assemblea de classe dirigida pel propi alumnat ( en vies)
� No iniciar la classe si no està l’espai en condicions
� Compartir idees , reflexions entre el professorat  ( Joan Gibert )
� Realitzar un passi de pel.licula amb forum dirigit a la Comunitat 

Educativa
� Buscar informació en altres IES que aposten per nous models 

d’organització i gestió de l’aula
� Els equips docents elaborin normes d’estratègies 

d’aprenentatge en general i siguin compartides per tot el 
professorat i alumnat de l’IES

� Iniciar un treball per projecte entre diversos professors i en el 
cas d’obtenir bons resultats exposar-ho al claustre com a bones 
pràctiques (tot un seguit d’activitats i propostes)



L’Índex. Balanç

• Contrast de discrepàncies i coincidències

• Recollir els desitjos de millora de les famílies i l’alumnat

• La potencialitat que al centre es generi un debat glo bal 
sobre la inclusió, que genera complicitat i consens

Complexitat del centre

Inestabilitat curricular, normativa i laboral que 
distreu el veritable debat pedagògic de forma 
constant

Baixa participació de les famílies



La inclusió és un camí, no una fita


