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1

Referències històriques de l’Institut

1841
1845
1966
1967
1968
1991
1995
1996
1996
1998
1998
2000
2001
2005
2006
2009
2010
2011
2012
2016

Creació de l'Instituto Provincial Gerundense al carrer de la Força
Instituto de Segunda Enseñanza
Trasllat del Carrer de la Força al carrer Pujada de les Pedreres
S'atorga a l'institut el nom de J. Vicens Vives
Primera publicació de la revista Metastasi
Entra a formar part de la Xarxa d'Escoles associades a la UNESCO
Celebració del 150è aniversari i publicació de la Miscel·lània Institut Jaume Vicens
Vives, 150 aniversari
S'aprova el primer Projecte Educatiu de Centre (PEC)
S'inicia l'aplicació de la LOGSE
S'atorga oficialment l'autorització per impartir Batxillerat Internacional
Es crea la Fundació Institut Jaume Vicens Vives de Girona
Primera promoció del batxillerat internacional
Finalitzen les obres de remodelació del centre
Es crea el nou portal de centre i el jvv-virtu@l
Es posa en funcionament l'Aula d'Acollida
S'inicia el projecte eduCAT
S’obté el distintiu d’Escola Verda
S’aproven les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC)
S'aprova la participació del centre en el projecte CiMs-CELLEX i es signen convenis
amb el Departament d'Ensenyament, la fundació CELLEX i la Universitat de Girona
Celebració del 175è aniversari i publicació de la Miscel·lània d’Estudis, 175 aniversari
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2

Introducció

El Projecte Educatiu de l'institut Jaume Vicens Vives1, centre d'ensenyament públic català de
Girona, concreta i adapta a la pròpia realitat la normativa educativa que regula les activitats
del centre2, constitueix la màxima expressió de l'autonomia de l'institut, recull la identitat del
mateix, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els
alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. És un
compromís col·lectiu per a una gestió millor i eficient de la comunitat escolar, segons els
principis del pluralisme, dels valors democràtics i del respecte dels drets humans.
Com a centre públic d'ensenyament, el projecte és una eina imprescindible que promou la
igualtat d'oportunitats, fomenta la integració i el treball cooperatiu, i fa palès el compromís de
la comunitat escolar per un ensenyament inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat i la nostra
realitat social.
Un dels objectius fonamentals de l'institut és donar una formació humana i intel·lectual a tot
l'alumnat, on tingui cabuda el tractament a la diversitat en el sentit ampli d'impulsar les
capacitats individuals de l'alumnat en la perspectiva de l'excel·lència. El PEC fomenta en
l'alumnat una actitud activa a l'aula, curiosa i crítica davant l'entorn, estimula la comunicació
i la cooperació amb els companys, i aferma la convicció que l'esforç personal és el millor camí
per assolir els objectius que es fixin.
Parteix de la seva llarga història, considera els trets d'identitat i l'experiència acumulada,
defineix l'organització i direcció del centre, estableix instruments de participació i gestió del
mateix, explica els principals objectius encaminats a què l'alumnat assoleixi les competències
bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, i també fa referència als mitjans necessaris per
aconseguir-los.
El projecte es complementa amb altres documents educatius: el pla d'acció tutorial (PAT), el
projecte curricular (PCC), el projecte educatiu plurilingüe (PEP), el projecte de direcció, la
programació general anual del centre (PGA), entre d'altres. Les normes d'organització del
centre (NOFC) despleguen els objectius principals del PEC i les normes que regulen la
convivència al centre.

1

Aquest projecte és una actualització del Projecte Educatiu de Centre aprovat al claustre el 18 de febrer de 2009 i aprovat pel Consell

Escolar de 23 de febrer de 2009.
2

La LEC i els reglaments del Govern o del Departament que la despleguin.
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3

L’institut d’ahir fins avui

3.1 Història i marc de referència
L’actual Institut Jaume Vicens Vives, hereu de l'històric i emblemàtic institut de tota la
província de Girona, té els seus inicis l’any 1841, amb seu al carrer de la Força. Aquell any, es
crea El Instituto Provincial Gerundense precedent immediat del que, amb una projecció més
àmplia, es formaria quatre anys més tard.
L'any 1845 es creen els anomenats Institutos de Segunda Enseñanza, d'acord amb el decret de 17
de setembre, que fixava el pla d'estudis. Els Instituts serien estatals, però amb la col·laboració
de les Diputacions Provincials. En la disposició oficial, es fa constar que el nou centre és una
adaptació a la recent reglamentació del que «hasta ahora ha existido en esta capital, dirigido
por el cuerpo municipal...» De moment, el centre tenia la condició de tercera classe i, per tant,
només s'hi podien impartir els tres primers cursos de l'ensenyament secundari. Però ben aviat,
per una disposició del dia 11 del mes de novembre, el Govern, d'acord amb la Diputació, l'eleva
a la segona categoria.
En el moment del trasllat a l'emplaçament actual l'any 1966, era director del centre el catedràtic
de Geografia i Història Sr. Santiago Sobrequés i Vidal, continuant les gestions que més de deu
anys abans havia iniciat el seu antecessor Sr. Joaquim Florit.
Un grup d'alumnes es mobilitzà per demanar que s'atorgués a l'institut el nom de Jaume Vicens
Vives. Simultàniament, la direcció i el Claustre ja havien cursat la proposta, en el mateix sentit.
La destacada personalitat de Jaume Vicens era inqüestionable, des de tots els punts de vista. A
la seva categoria professional i científica s'hi unia el fet de ser fill de Girona, i alumne destacat
del mateix Institut.
L'institut Jaume Vicens Vives ha ensenyat el batxillerat als gironins i a la gent de les nostres
comarques des de fa gairebé cent vuitanta anys.
A partir de la instauració de la democràcia el 1977 van canviar moltes coses, políticament,
culturalment i socialment. El nostre Institut, amb el temps, ha anat cedint àmbit territorial a
instituts de nova creació.
Actualment, el Departament d'Ensenyament edita cada any la resolució per l'admissió de
l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació infantil,
d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació
professional, artístics, d'esports, d'idiomes o de formació de persones adultes.
L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) de l'Ajuntament de Girona estableix les zones
d'escolarització.
El nostre alumnat procedeix sobretot de les escoles adscrites: escola Joan Bruguera, escola
Eiximenis, escola Verd, escola Annexa-Joan Puigbert, escola Font de la Pólvora, escola Sagrada
Família i escola Vila-roja.
L'any 1996, l’aplicació de la LOGSE comportà molts canvis: l’accés d’alumnes a partir dels dotze
anys, l’obligatorietat fins als setze anys, la presència d’alumnes que no seguirà estudis de
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batxillerat i l'entrada de mestres als instituts. Es van reimplantar els estudis a distància, l’IOC,
i s'inicien els estudis del Batxillerat Internacional el curs 1998-1999.
Es van fer unes obres de remodelació del centre que finalitzaren l'any 2001.
El curs 2006-2007 es posa en funcionament una aula d'acollida per alumnat procedent d'altres
països.
A partir del curs 2007-2008 i fins els curs 2009-2010 s'implanta progressivament la nova llei LOE
i es creen dues aules obertes per atendre millor la diversitat de l'alumnat.
El maig del 2009 el centre aposta per un major ús de les eines digitals dins l'aula i entra
progressivament en el projecte eduCAT promogut pel Departament d'Ensenyament des del curs
2009-2010 per alumnat d'ESO.
L'any 2012 la Fundació Institut Jaume Vicens Vives signa convenis de col·laboració per quatre
anys amb el Departament i amb la Fundació CELLEX per tal d'iniciar el projecte d'excel·lència
de batxillerat CiMs-CELLEX.

3.2 Valors, missió i visió
L’institut Jaume Vicens Vives és un centre escolar públic depenent del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La missió del nostre institut és educar, formar,
orientar i facilitar l’accés de l’alumnat a estudis superiors i al món professional i laboral.
Treballem en col·laboració amb les famílies en tot allò referent a la formació acadèmica dels
seus fills. L’institut també fomenta la col·laboració amb diferents entitats i associacions del
nostre entorn.
L’objectiu primordial de l’institut Jaume Vicens Vives és continuar essent un centre educatiu
de referència de l’entorn, on tot l’alumnat pugui assolir les competències bàsiques i
l’acreditació necessària per continuar estudiant o per accedir al món laboral. Treballar per
l’equitat i per l’excel·lència. El centre treballa per la consolidació de les prioritats generals
fixades pel Departament d’Ensenyament:
✔ Utilitzar la llengua catalana com a llengua vehicular del centre
✔ Potenciar l’excel·lència i l’esperit emprenedor
✔ Assolir les competències bàsiques
✔ Incrementar l’ús de les llengües estrangeres
✔ Fomentar les experiències (viatges i intercanvis) culturals i lingüístiques d’altres
països.
✔ Afavorir el coneixement i ús de les TAC per aconseguir la inclusió digital de tot
l’alumnat
✔ Promoure l’educació ambiental en tota la comunitat educativa
✔ Impulsar l’habilitat lectora i l’expressió escrita a l’ensenyament obligatori
✔ Vetllar per a l’escolarització de tot l’alumnat, atenent-ne les necessitats educatives i
prioritzant-ne la participació.
✔ Potenciar la coordinació entre els centres de primària i el nostre institut
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3.3 Trets d’identitat
L’institut Jaume Vicens Vives és un centre d’ensenyament públic i català on tenen cabuda les
noies i els nois que hi acudeixen per seguir estudis d'ensenyaments secundaris obligatoris i
postobligatoris. Com a centre públic, acull i respecta tots els membres de la comunitat escolar,
siguin quines siguin les seves creences religioses i polítiques, els seus orígens culturals i
lingüístics, el seu sexe o la seva raça. El respecte al pluralisme i la tolerància a la diversitat
política i religiosa han d’ésser absoluts, de manera que ni l’institut, ni cap membre del claustre
de professors pugui exercir adoctrinament religiós o proselitisme polític a l'alumnat.
L’institut contribueix a la instrucció i a l'educació de l'alumnat mitjançant la formació en el
respecte als drets humans, estimula la tolerància i la solidaritat, el civisme, el respecte a les
persones i a les coses, l’actitud de diàleg i la participació, l’esperit crític, la defensa de la llibertat
d’opinió i el rebuig contra el dogmatisme, la injustícia i l'arbitrarietat. Des de 1991, l'institut
Jaume Vicens Vives és una més de les 70 escoles catalanes que forma part de la Xarxa d'Escoles
Associades a la UNESCO (XEAUC). 3 Aplica un programa d'educació per a la cooperació i per a la
pau entre tots els pobles del món i dissenya un programa d'activitats interdisciplinàries
treballant aquest valors.
L’institut, com a institució catalana integrada a la ciutat a la qual serveix, usa el català com a
llengua vehicular i d’ensenyament. L'alumnat acaba l’ensenyament primari amb un domini oral
i escrit tant del català com del castellà i això facilita la normalitat lingüística en un centre de
secundària. El centre compta amb un Projecte Educatiu Plurilingüe aprovat el 2009 i actualitzat
el 2020.
El govern de l’institut recau ens els òrgans que la llei especifica, ostentant la màxima
responsabilitat la persona que ocupa la direcció. És corresponsabilitat de tots els membres de
la comunitat escolar contribuir i facilitar el govern i el funcionament del centre, partint dels
principis d'una informació fluida i una participació activa.
El centre aposta per la coordinació i la col·laboració de tots els estaments que conformen la
comunitat escolar mitjançant els canals establerts: el consell escolar, l’equip directiu, els equips
docents, els departaments didàctics, les comissions de delegats i sotsdelegats d’alumnat, altres
comissions, l'AFA i les famílies. Amb aquesta finalitat el centre impulsa la comunicació i des de
l'any 2005 l'institut compta amb un web que recull tota la informació del centre i és un mitjà de
comunicació i difusió de les activitats relacionades amb la comunitat educativa.
L'ensenyament ha passat de la funció d’instruir en uns coneixements determinats a un
concepte més integral de l’educació. S’han de mantenir els aprenentatges de coneixements que
preparin l’alumnat per accedir a estudis superiors, però també cal preparar l'alumnat que
accedirà a la formació professional o al món del treball. A més d’instruir en unes tècniques i

3

Aquest pla va ser promulgat el 1953 amb l’objectiu de fomentar la cooperació i i la pau internacionals a través de
l’educació escolar. Actualment participen en aquest pla més de 8.500 centres d’ensenyament de tot el món i de tots els nivells
d’educació que treballen per oferir una educació de qualitat, que garanteixi continguts diversificats i tendeixi al ple
desenvolupament de la personalitat humana i a l’adquisició dels valors de la pau, la democràcia, la tolerància i l’entesa entre les
cultures.
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ciències concretes, l’institut ha de vetllar pel perfeccionament físic, intel·lectual, moral, ciutadà
i artístic de l'alumnat, tenint molt en compte les capacitats individuals i les potencialitats
específiques, per tal que esdevinguin membres actius de la societat.
En aquest sentit i com a principi metodològic, fomenta en l’alumnat una actitud activa a l’aula
i curiosa i crítica davant l’entorn, estimula la comunicació i la cooperació amb els companys, i
aferma la convicció que l’esforç personal és el millor camí per assolir els objectius que es fixin.
La tecnologia s'ha integrat en l'àmbit educatiu, per això l'institut ha apostat per la digitalització
de les aules i participa en el projecte eduCAT.
El centre és sensible als problemes mediambientals i de sostenibilitat. El 2010 obté el distintiu
d'Escola Verda com a resultat del compromís de la direcció i del treball d'una comissió de
professorat.
L'alumnat és divers i plural, ni vénen amb la mateixa preparació, ni han tingut el mateix entorn
familiar, urbà, escolar i social, ni tenen les mateixes capacitats ni igual predisposició a
l’aprenentatge. El centre promou el tractament de la diversitat en tots els seus vessants, evitant
la discriminació, fomentant la integració i facilitant la igualtat d'oportunitats. Per això l'institut
endega projectes d'innovació que tracten la diversitat. Des del bienni 1998-2000 s'imparteix el
Programa del Diploma del batxillerat internacional. El 2011 s'aproven el projectes Fractal i
Integra (2011-2019) amb l'objectiu de donar una sortida a l'alumnat amb més necessitats
educatives. Posteriorment s’hi inclou el projecte Supera. El centre impulsa la participació de
l'alumnat en diversos concursos i proves d'àmbit provincial, nacional o estatal amb l'objectiu
d'estimular l'aprenentatge i capacitats diverses. Per facilitar el dret a l'ensenyament de
determinats col·lectius, el centre ofereix estudis de batxillerat en horari nocturn i és centre
col·laborador de l'Institut Obert de Catalunya.
La convivència és òptima si es té com a base del comportament el respecte i el tracte correcte
envers els altres i l’entorn. La convivència al nostre centre, basada en el compliment dels deures
i l’exercici dels drets, ha de garantir un bon clima convivencial. L’ordre i la disciplina s’han
d’entendre com a elements positius que faciliten el treball i l’aprenentatge, i són un element
important de socialització de l’alumnat, que accepta unes normes de comportament nascudes
del respecte als altres i de l’assumpció de les pròpies responsabilitats. L’ordre i la disciplina es
mantindran amb l'ajuda del diàleg, la reflexió, la mediació, la col·laboració i l'aplicació de les
normes vigents. L'autoritat emana de les normes de convivència del centre, és necessària en les
actuacions de grup i tota la comunitat ha d'assumir-la com a principi de les normes de
comportament.
El centre compta amb una fundació. La Fundació Institut Jaume Vicens Vives de Girona
representa alhora els lligams del centre amb la ciutat i amb els membres de la comunitat
educativa que han pertangut a la vida activa del centre. La seva aportació a la vida cultural del
centre ajuda també la projecció de la del centre a la ciutat. Un element que facilita la
col·laboració amb la ciutat és el teatre Ignasi Bonnín.
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3.4 Estudis que s'imparteixen4
Estudis diürns
S’hi ofereixen els estudis d’ESO i de batxillerat.
Els estudis d'ESO, de caràcter obligatori i d'una durada de quatre cursos acadèmics, tenen com
a finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura, en
el marc d'un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de
l'ensenyament primari i completi la seva formació cultural. Es treballa per a la integració dels
alumnes amb necessitats educatives especials i es té en compte la diversitat a l'aula.
Els estudis de batxillerat, etapa de l'ensenyament secundari postobligatori, tenen una durada
de dos cursos acadèmics. En matricular-se a primer curs cal triar la modalitat que es vol
estudiar.
Hi ha dues modalitats que s'imparteixen en el nostre centre: la Científico-tecnològica i la
d'Humanitats i Ciències Socials. En acabar els estudis de batxillerat l'alumne ha d'estar preparat
per cursar estudis universitaris o un cicle formatiu de segon grau.
Com a característica especial i per afavorir el tractament de la diversitat també s'oferta el
batxillerat internacional. Són uns estudis preuniversitaris de dos anys que es fan
simultàniament amb els estudis del batxillerat estàndard.
El centre aposta per l'ensenyament de les llengües estrangeres amb l’anglès com a llengua
estrangera obligatòria en tot el currículum, el francès com a segona llengua, i l’alemany com
assignatura optativa a 4t d'ESO.

El Batxillerat Internacional
Des del bienni 1998-2000 l'institut ofereix el Programa del Diploma de Batxillerat Internacional
en les modalitats de Ciències i Tecnologia, responent al tractament de la diversitat d'alumnat
amb alt rendiment acadèmic i amb capacitat per organitzar-se autònomament. El febrer de
1999, el Director General de International Baccalaureate Organisation, el professor Sr. D.E.
Blackman, reconeix oficialment la facultat d'impartir el batxillerat internacional al centre.
Són uns estudis preuniversitaris de dos anys que es fan simultàniament amb els estudis del
batxillerat estàndard. Són reconeguts arreu del món. S’hi demana hàbit d’estudi i inquietud
intel·lectual. Consta de trenta-tres hores lectives a primer i les mateixes a segon. L'alumnat que
s'hi inscriu té un perfil específic que respon a una inquietud investigadora i a un nivell
d'autoexigència elevat. Els programes del BI estan determinats per l'Organització del Batxillerat
Internacional (IBO), que estableix el currículum, l'avaluació externa i revisa l'avaluació interna.
Periòdicament es fa una avaluació del centre. L'institut orienta els estudis del BI per tal que el
seguiment d'aquest programa ajudi a millorar el rendiment en els programes LOE, de manera
que en acabar, l'alumnat sigui competent davant les exigències dels estudis superiors.

4

Aquest apartat queda ampliat i concretat en el Projecte Curricular.
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El diploma de fi d’estudis facilita l'accés a universitats d'arreu del món. El currículum equilibra
l’escissió entre lletres i ciències.
Els trets diferencials del programa del batxillerat internacional són diversos: es fan més treballs,
tant escrits com experimentals; es treballen els conceptes i aprenentatges amb un enfocament
més analític; i es fomenta l'esperit crític i la manera de procedir pròpia dels científics.
L'alumnat de batxillerat internacional mostra interès i motivació en el camp de les
matemàtiques, les ciències i les humanitats. En tractar-se d'uns estudis exigents, el primer tret
del perfil de l'alumnat és aprofundir en les matèries, adquirir uns mètodes de treball rigorosos
i acostumar-se a uns nous hàbits d'estudi que requereixen més esforç.

Estudis nocturns
S’ofereixen els estudis de batxillerat. S’adrecen a les persones més grans de 18 anys o a aquelles
que, tot i no haver-los complert, tinguin una causa que ho justifiqui.
S’hi imparteixen les modalitats científico-tecnològica i humanitats i ciències socials.

Estudis a distància
L'institut és un centre col·laborador de l'Institut Obert de Catalunya (IOC). Els estudis que
s'ofereixen són el Graduat en Educació Secundària (GES), Batxillerat i Curs de Preparació per a
la Prova d´Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (PACFGS). Tots els estudis són telemàtics.
L'alumne es matricula via internet i presenta la documentació al centre. Hi ha unes activitats
que s'han de lliurar telemàticament amb una periodicitat aproximada de 15 dies. Hi ha matèries
que s'aproven per avaluació contínua sense examen i altres que requereixen un examen
específic.

3.5 Organització, participació, coordinació i tutories
L'Institut, com succeeix en qualsevol comunitat humana avançada, s'estructura i organitza a
diversos nivells, disposant de variats òrgans i normes que garanteixen i afavoreixen el seu
funcionament i la participació de tots els membres de la comunitat escolar. La transparència, la
cooperació i l'eficàcia estan a la base de tots els seus òrgans. A continuació es relacionen els
diversos nivells organitzatius existents al centre.

3.5.1 El consell escolar
El Consell Escolar és l’òrgan de govern col·legiat del centre, integrat per representants de tots
els sectors de la comunitat escolar, elegit democràticament. El seu funcionament s’ha d'adequar
a les necessitats del centre.
El Consell Escolar és el punt de trobada dels sectors que componen la comunitat escolar
(famílies, alumnat, professorat, personal no docent i Ajuntament) que amb col·laboració i diàleg
faciliten la governabilitat i el funcionament del centre.
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El Consell Escolar disposa de diverses comissions com: la comissió econòmica5, la comissió
d'actuació ràpida, la de convivència i de documentació, la de festes i activitats i la de medi
ambient i sostenibilitat.

3.5.2 L'equip directiu
La directora o el director del centre dirigeix l'activitat escolar i és el màxim responsable de la
coordinació de la gestió, de l'adequació al projecte educatiu i de la programació general. La
selecció del director o la directora es fa mitjançant concurs de mèrits i s'efectua per períodes
de quatre anys. Nomena l’equip directiu, format per professorat del centre, que és l’òrgan
executiu de govern.
L'equip directiu està integrat pels diversos òrgans unipersonals: director o directora, secretari
o secretària, cap d'estudis, adjunt de cap d'estudis i coordinador pedagògic o coordinadora
pedagògica.

3.5.3 Altres instàncies organitzatives i de funcionament
Els Caps dels Departament, les tutories d’ESO, de Batxillerat, d'atenció a la diversitat... les
coordinacions de nivell educatiu, de batxillerat Internacional, de l'IOC, d'informàtica, de
prevenció de riscos laborals, de Llengua- Interculturalitat i cohesió social, i qualsevol altre
càrrec que la direcció determini en funció de les necessitats del centre.

El claustre
El claustre del professorat és un òrgan col·legiat de participació en el control i la gestió del
centre en els seus aspectes educatius.

Els departaments didàctics
El professorat s'agrupa en departaments didàctics segons les matèries que s'imparteixen. El cap
de departament és el responsable de coordinar l'equip de professorat, traspassar la informació
i treball fet per la comissió de coordinació pedagògica i de revisar i posar al dia les
programacions didàctiques, tant pel que fa als objectius, continguts, com la temporització i
l'avaluació. També fan propostes a les comissions i a l'equip directiu. Proposen activitats
extraescolars i/o complementàries i les coordinen.

Els equips docents i les tutories
Els equips docents. Són equips de professorat d'un mateix nivell educatiu, presidits pels
coordinadors de nivell i els tutors. Es troben periòdicament i posen en comú la seva feina,
unifiquen criteris d'actuació i fan el seguiment de l'alumnat.

5

La comissió econòmica és preceptiva segons el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres. Designada pel consell

Escolar i presidida per la direcció, tracta temes econòmics, atén propostes i revisa els pressupostos anuals.
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La funció fonamental dels coordinadors és aplicar el pla d’acció tutorial amb els tutors del seu
curs i assegurar-ne la coherència amb els altres nivells.
Les tutories. L’institut dona molta importància a les tutories. El treball de tutoria és clau pel bon
funcionament i coordinació de professorat, alumnat i famílies, per una bona orientació de
l'alumnat, tant des del punt de vista acadèmic com humà; de cohesió de grup i d'orientació
professional, entre altres objectius contemplats en el Projecte d'Acció tutorial (PAT)

3.5.4 Comissions i grups de treball
Comissió de coordinació pedagògica
Presidida per la direcció i formada pel coordinador pedagògic, el cap d'estudis i els caps de
departament, tracta temes referents al projecte curricular, activitats proposades pels
departaments didàctics i altres temes referents a l'organització del centre. Depèn del tema, si
escau, la comissió s'amplia a altre professorat.

Comissió d'atenció a la diversitat
Formada per dos o més membres de l'equip directiu per designació de la direcció, el
representant de l'EAP, el psicopedagog/orientador del centre, els coordinadors i tutors
d'atenció a la diversitat, si s’escau, i d'aula d'acollida, proposa les directrius del tractament de
la diversitat de l'alumnat i resol propostes presentades per l'equip directiu o els equips docents.

Comissió de convivència, de coeducació i de documentació
Presidida per la direcció o cap d'estudis, integra coordinacions de nivell, professorat
representant al consell escolar i altre professorat. La seva finalitat és aconseguir un bon clima
de convivència, fer propostes de prevenció de conflictes i de millora en el respecte a les
persones i a les instal·lacions del centre. Tracta i resol conflictes proposats pels equips docents
i per persones del centre tenint com a marc les normes de convivència (NOFC). Revisa i
actualitza documentació de centre.

Comissió d'activitats extraescolars i complementàries
Presidida pel coordinador pedagògic en representació de l'equip directiu i pel coordinador
d'activitats extraescolars, integra membres de la comunitat escolar a fi i efecte de promoure i
coordinar activitats de fi de trimestre, de sant Jordi, de fi de curs, activitats vàries i sortides
didàctiques...
En aquesta comissió hi participen el professorat representant de la UNESCO i el professorat
responsable de les activitats CAS (Creativitat, Acció i Servei), així com les coordinadores de
nivell.
S'encarreguen de fomentar la cooperació i la pau internacionals a través de l’educació escolar,
amb una programació que inclou la celebració d'unes dates recomanades des de la UNESCO.
Les activitats CAS, preceptives per a l'alumnat de batxillerat internacional, incideixen en
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aspectes educatius extra-acadèmics. En aquestes activitats l'alumnat ha de portar a terme
programes creatius que impliquin una acció i un servei comunitari, tant a la nostra pròpia
comunitat com en àmbits més amplis, locals, nacionals i internacionals. Són activitats
complementàries que es poden desenvolupar en el marc del centre o fora del mateix.

Sostenibilitat
Integrada per representants dels diferents sectors de la comunitat educativa i la coordinadora
de Sostenibilitat (Escola Verda). Té com a objectius la millora ambiental, la promoció de la
sostenibilitat i la participació activa dels integrants del centre educatiu i famílies. Els àmbits
d'actuació són: la cultura de centre, la gestió sostenible, la relació amb l’entorn i el context
curricular.

Biblioteca
Formada per diferents professors del centre i la Coordinadora de Biblioteca. Té com objectius
potenciar l'ús de la biblioteca com un espai de coneixement i aprenentatge: facilitant
informació en diferents suports (documents impresos, documents audiovisuals, documents
informàtics, organitzats en diferents espais de lectura, narració, consulta temàtica i cerca
d'informació); on desenvolupar les diferents àrees curriculars, on fomentar l'hàbit lector i on
prestar un servei al professorat i a tota la comunitat educativa.

Informàtica, projecte eduCAT
El centre compta amb una comissió eduCAT formada per diferents professors que vetllen
perquè el projecte eduCAT es pugui realitzar de manera progressiva i normalitzada, i amb una
fonamentació pedagògica d'acord amb el projecte de centre i segons la normativa vigent.
D'aquí, la creació de la comissió TAC. Paral·lelament, i a nivell més pràctic, la comissió eduCAT
és l'encarregada de dur a terme la implementació i seguiment de tot el procés.
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4

Els objectius

4.1 Pressupòsits
L’objectiu central de l'institut és la formació integral de l'alumnat. Pel que fa al professorat,
facilitar la realització professional i la formació permanent.
L’objectiu primordial del Batxillerat és preparar adequadament l’alumnat per accedir als
estudis superiors amb les garanties màximes d’èxit. Aquest objectiu instructor ha de ser
prioritari en tots els estudis: els diürns i els nocturns; tant a l’hora d’avaluar el seu aprenentatge,
com a la de programar les matèries comunes i optatives. El Departament d'Educació estableix
el disseny curricular del qual es poden extreure els objectius a especificar en aquest Projecte
Educatiu, i fixa els continguts que s’hauran de concretar en les programacions anuals i en el
Projecte Curricular de Centre. Serà en aquests nivells de concreció on es podran establir les
especificitats dels estudis nocturns.
La formació integral de l’alumnat d’ESO significa plantejar-se els objectius d’etapa que es
relacionen tot seguit.

4.2 Objectius que fan referència al currículum
Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat i creativitat, en català, en castellà
i almenys en una llengua estrangera, i fer-los servir per comunicar-se, per pensar, i per tenir
capacitat de reflexió sobre els processos implicats en l’ús del llenguatge.
Conèixer els codis artístics, científics i tècnics de manera que s’hi puguin interpretar i produir
missatges amb propietat i creativitat.
Dominar suficientment el raonament lògic i l’experimentació de manera que es puguin
identificar problemes en els camps del coneixement i trobar les vies per resoldre’ls.
Conèixer el desenvolupament científico-tècnic, les seves causes i les conseqüències sobre l’ésser
humà, la societat i el medi ambient.
Identificar les característiques històriques, geogràfiques, socials i culturals de la comunitat on
es viu, que va des del nucli urbà -Girona- fins a la Unió Europea, tenint sempre clar que som
ciutadans del món i que res de l’humà ens és aliè.
Valorar i exercir els beneficis que comporten els hàbits d’exercici físic, d’higiene i d’una
alimentació adequada.
Conèixer el funcionament del propi cos i el mal que pot fer a la salut, pròpia i col·lectiva, el
consum de productes com el tabac, l’alcohol i altres drogues.
Valorar la defensa, la conservació i la millora –el respecte- del medi físic com a objectiu
fonamental per mantenir un planeta, una ciutat i un país habitables. Valorar les repercussions
que l’activitat humana té sobre el medi ambient i analitzar-ne els mecanismes bàsics del
funcionament.
Treballar per una relació no agressiva i sostenible de les persones amb l'entorn ambiental
afavorint les conductes i l'acció per mantenir-lo en les condicions millors i sense agressions.
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Conèixer els drets i deures dels quals l’alumnat gaudeix com a ciutadà i ciutadana pel fet de
viure en una societat democràtica i, en concret, en un centre educatiu. L’Institut ha de ser el
marc privilegiat on l’alumnat aprendrà a exercir els seus drets i complir els seus deures, cosa
que li ha de servir per formar un criteri propi que li permeti, en el futur, actuar amb autonomia
i iniciativa en la societat.
Mantenir un ensenyament sense cap mena de discriminació per raó del sexe.
Aconseguir que tota la comunitat educativa es relacioni, i participi en les activitats comunes
amb actituds solidàries, tolerants i flexibles, superant inhibicions i perjudicis i rebutjant
qualsevol discriminació per raons polítiques, religioses, físiques o de raça.
Entendre que el treball en equip, en sumar esforços, reporta beneficis.
Estimular l’esforç com a mitjà per superar les dificultats i per refermar la confiança personal.
Conèixer i utilitzar els instruments més adequats que signifiquen una integració a la societat
global contemporània.

4.3 Objectius que fan referència a les opcions metodològiques
Establir acords en el marc dels equips de professorat i consensuar les metodologies que cal
emprar amb els grups d'alumnes a fi de millorar la seva actuació i el seu aprenentatge. Disposar
de professorat que pugui impartir més d'una matèria, tant en l'àmbit de llengües com en el
científico-tecnològic i de matemàtiques.
Combinar una metodologia didàctica instructiva amb altres metodologies actives que potenciïn
tant el treball autònom com les pràctiques col·lectives.
Inserir l’acció educativa en el nostre context sociocultural, i incorporar objectius i continguts
de l’entorn de l'alumnat a les programacions didàctiques.
Seleccionar i emprar el material didàctic adequat a la coeducació i mantenir en la pràctica
educativa la no discriminació per raons de sexe, cultura o origen.
Activar un ensenyament personalitzat per tal de treure el màxim rendiment possible de cada
persona.
Utilitzar les Tecnologies de la Informació i del Coneixement (TIC i TAC) que fan ús creixent
d'aquests recursos com a eines de comunicació.

4.4 Objectius de l’organització pedagògica interna
La coordinació
El primer objectiu és coordinar els equips de professorat dels equips docents, tant des de la
perspectiva dels continguts com de la metodologia a emprar, respectant la llibertat del
professor, que pot escollir la més adequada per assolir l'objectiu de la millora dels resultats
educatius.
En les matèries optatives, es valoraran criteris per facilitar la igualtat d’oportunitats per a
tothom i per potenciar les capacitats de cada persona.
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Per facilitar el tractament de la diversitat i la formació integral de l’alumnat, l’institut oferirà
projectes d'innovació adequats a les necessitats del moment.

Objectius de l’acció tutorial
Fomentar activitats apropiades per aconseguir una cohesió de grup, de manera que tots els
alumnes se'n sentin parts integrants.
Fomentar l'educació en valors i acceptar la necessitat d'unes normes de convivència.
Orientar l’alumnat en la configuració del seu currículum acadèmic.
Ajudar a desenvolupar i potenciar les habilitats, capacitats i possibilitats de l’alumnat i atendre
adequadament les diferències individuals.
Facilitar l’autoconeixement i l'autoacceptació de les persones, orientar-les a nivell personal i
col·laborar en la formació del seu criteri.
Orientar l’alumnat en les tècniques d’estudi més idònies perquè pugui assolir un millor
rendiment escolar.
Afavorir el procés maduratiu de l’alumnat a fi de capacitar-lo per escollir les opcions que ha de
prendre.
Informar els pares o representants legals de l’alumnat sobre el procés d’aprenentatge de cada
persona.

Objectius d’ordre institucional
L’institut es regeix per òrgans i càrrecs, amb les funcions que assenyala la legislació vigent.
Altres objectius de funcionament i organització internes són:
Mantenir el necessari intercanvi d’informació amb el professorat a fi d’aconseguir un bon nivell
de confiança i de col·laboració per tal d'assolir els objectius de centre.
Ser receptius a les iniciatives de l’AFA per estimular la participació dels pares, consolidar-ne la
representativitat i facilitar el màxim d’informació als representants de pares i alumnes al
Consell escolar perquè participin en les millors condicions en el control i gestió del centre.
Estimular la participació de l’alumnat en els temes propis i en l’elecció de delegats i de
representants en el Consell Escolar. Alhora, estudiar l’organització més adient per garantir la
fluïdesa de comunicació entre els representants i els representats.

Objectius en relació amb l’entorn
Establir relacions amb les escoles adscrites a fi de tenir coneixement de l'alumnat sobre
aptituds, habilitats, coneixements i personalitat.
Programar reunions amb professorat de les escoles adscrites per fer un seguiment de l'alumnat
i intercanviar metodologies.
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Establir relacions regulars amb els serveis socials municipals a fi de recollir les informacions
pertinents sobre l'alumnat i el seu entorn familiar i, en cas necessari, coordinar esforços en
benefici de cada persona i la seva escolarització.
Estar al corrent sobre les activitats adreçades a l'adolescència i els recursos docents que pugui
oferir el municipi per complementar la formació de l’alumnat.
Mantenir l’estudi assistit per a alumnat amb dificultats socials.
Cedir l’ús d’aules i el teatre per a classes d’adults, actes i activitats alienes al centre, cursets i
activitats supraescolars.

Objectius en relació amb els serveis
Mantenir una bona qualitat de servei de consergeria, d'oficines i de neteja.
Mantenir la qualitat del servei de bar-cantina i el seu caràcter educatiu, especialment en
referència a la preparació de les dietes i la formació dels hàbits alimentaris i socials.
Promoure l'ús de la biblioteca com a espai d'aprenentatge individual i col·lectiu, hàbits lectors
i inquietud investigadora.
Mantenir un bon servei d'assessorament psicopedagògic per a tota la comunitat educativa.
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5

Serveis, instruments i mitjans

5.1 Mitjans i serveis
El personal no docent adscrit a Consergeria que atén el centre, controla entrades i sortides i
ajuda en tasques de manteniment, l'ordre i altres serveis.
Personal administratiu que atén qüestions relatives a matriculació, expedients acadèmics,
certificacions i altres serveis administratius vinculats al funcionament del centre i a les
administracions educatives.
El bar-cantina funciona com a servei amb personal extern al centre en una franja horària de
matí segons contracte vigent.
Com a complement necessari per a les activitats formatives es disposa d'una biblioteca.
Serveis d'assessorament i orientació psicopedagògica i d'atenció a la salut, que estan dirigits a
l'alumnat, famílies i professorat. Aquests serveis es presten mitjançant l'EAP, les
psicopedagogues del centre, una infermera del CAP i un psicòleg contractat per l'AFA.

5.2 Comunicació
El Metastasi, revista emblemàtica del centre des de la seva creació en el curs 1968-1969. Recull
informació de les activitats del centre al llarg dels cursos i és instrument, sobretot, de
l'expressió de l'alumnat.
Com a mitjà de difusió de les activitats del centre, de relació amb les famílies i de control, es
disposa d'un lloc web, obert, i d'un espai restringit als usuaris de la comunitat educativa (jvv
virtual amb l’aplicació iEduca). També es disposa d’un blog, i comptes d’Instagram i de Twitter.
El web del centre es complementa amb una plataforma Moodle, impulsada per professorat del
centre, que s'utilitza com a suport complementari a les activitats de l'aula.

5.3 Activitats pedagògiques i extraescolars
El centre incentiva activitats complementàries.
El centre i els seus components participen sovint en activitats pedagògiques, esportives i de
finalitats socials. Es promouen activitats de centre, de departaments didàctics, de tutories i
altres.
El centre participa en activitats programades per la UNESCO. Programa activitats CAS
(Creativitat, Activitat i Servei) pròpies del Batxillerat Internacional, i les fa extensives a la resta
de l’alumnat.
Es promouen viatges (4t i 1r batxillerat) i intercanvis d'alumnes de primer de batxillerat amb
alumnes de centres educatius d'altres països amb la finalitat de conèixer altres cultures i
realitats socials convivint amb famílies.
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6

6. Avaluació

6.1 Indicadors de progrés per a l’avaluació
Els indicadors de progrés es troben detallats en la PGA de cada curs, que recull valors inicials i
objectius.
Els indicadors que es presenten a continuació avaluen el progrés del centre.
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Estratègia

Actuació

Indicadors

Objectiu 1. Manteniment i millora Coordinació dels departaments Revisió de la programació i dels criteris Actes i acords de les reunions dels
dels resultats educatius
didàctics.
d’avaluació.
departaments.
Acordar criteris d’avaluació i qualificació. 5 reunions trimestrals.
Comunicació interdepartamental.
Estudi dels resultats educatius

Atenció a l’alumnat
necessitats educatives

Anàlisi dels resultats de les competències
bàsiques.
Anàlisi dels resultats de les proves PAU i
de BI

Competències bàsiques
Situació inicial: 80% aprovat
Manteniment del percentatge
PAU
Situació inicial: 92% aprovats
Millora: 3 punts
BI
Situació inicial: 85%
Millora: 1 punt

amb Agrupacions flexibles a ESO i
ESO: Percentatge d’aprovats.
impartició batxillerat internacional. Situació inicial: 50%
Aplicació del projecte CiMs-CELLEX
Mantenir el percentatge
BI
Situació inicial: 24 alumnes
Mantenir el nombre d’alumnes
becats

Impuls
de
la
lectura, Aplicació projecte impuls de la lectura 1r i Nombre de llibres llegits
l’escriptura i la comunicació 2n ESO
Situació inicial: 10 llibres
oral
Presentacions orals de l’alumnat.
Una presentació trimestral per
matèria.
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Objectiu 2:
Millorar la cohesió social

Foment de
batxillerat

la

recerca

a Treball de recerca.
Presentació a premis.
Participació a campus de recerca

Nombre d’alumnes admesos
Nombre de beques obtingudes.

Bona
comunicació
i Reunions programades i reunions més Situació inicial:
coordinació amb el professorat informals
15 reunions al llarg del curs
Bona comunicació amb les Reunions programades.
Mínim una reunió anual amb les
famílies
Millora i divulgació del web i la intranet famílies d’un mateix nivell educatiu.
del centre.
Mínim una reunió de cada tutor amb
la família de cada alumne al llarg del
curs.
Mesures de la promoció de la Equips docent i tutories promouen Acords consensuats en els EDOs i a
convivència
i
de
la mesures i activitats per millorar la les tutories.
corresponsabilitat
convivència.
Aplicació del projecte JVV Activitats de centre.
solidari.
Activitats CAS
Objectiu 3:
Reduir l'abandonament prematur

Participació de l’alumnat.
Situació inicial: 25 alumnes

Control de l’assistència de Entrar les absències cada hora lectiva.
Situació inicial:
l’alumnat de diürn.
Revisar les absències i els justificants de 85% d’assistència.
les famílies.
Mantenir percentatge.
Informar les famílies de l’alumnat amb
més d’un 25% d’absències.
Prevenció de l’abandonament

Contacte amb les famílies, assistent social Nombre d’alumnes atesos i mesures
i intervenció de l’orientadora i de l’EAP.
preses.
Adaptació del currículum i realització dels
PI
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7

Annexos

Relació de la documentació de centre
Normes d'organització i funcionament del centre (NOFC)
Projecte Curricular. ESO i BATXILLERATS (PCC)
Projecte lingüístic (PEP)
Projecte d’Impuls a la lectura (ILEC)

Pla de Convivència (PdCONV)
Pla d'acció tutorial (PAT)
Pla d'emergència
Projecte de direcció (PdD)
Programació anual de centre (PGA)
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8

Projectes d'innovació

8.1 eduCAT
El projecte eduCAT 1x1, promogut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, ha comportat la progressiva incorporació de l'ordinador personal d'alumne
(Netbook), del llibre digital, d'entorns d'aprenentatge virtual com el Moodle i d'eines i recursos
electrònics i en línia dins dels procés d'ensenyament-aprenentatge del nivell d'ESO. En el nostre
centre, aquest projecte s'està implementant a l'ESO des del curs 2009-2010 i actualment hi
participen els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO.
Les Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) suposen un pas més en la utilització
de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) perquè no només comporten la
utilització d'eines i recursos com Internet o el correu electrònic, sinó que inclouen dinàmiques
de treball cooperatives i col·laboratives, com a part important dins del procés educatiu.
Adaptacions fetes a nivell de centre:
1 Materials. Millora de les infraestructures existents i incorporació de la connexió Wi-Fi
en tot l'aulari d'ESO i batxillerat, i dotació d'equipament multimèdia a totes les aules.
1 Organitzatives.
Delegats digitals a tots els cursos d’ESO.
Servei d’atenció personalitzada per part de la coordinació eduCAT i informàtica.
2 Didàctiques. Adaptació de la metodologia de cada àrea al currículum, basat en
l'assoliment de competències bàsiques que, en l'àmbit que ens ocupa, es refereix a
competències transversals com la digital, la comunicativa (lingüística i audiovisual), la
d'aprendre a aprendre, i a la d'autonomia i iniciativa personal.

8.2 Projecte CiMs-CELLEX
L'institut participa en un projecte d'impuls de l'educació del talent en les matemàtiques i les
ciències bàsiques, el Projecte CiMs-CELLEX, un programa de beques per a alumnes de
batxillerat amb aptituds i actituds destacades en les matemàtiques i les ciències. Som un dels
dos centres que acullen l'alumnat amb beca CiMs-CELLEX

8.3 Projecte SUPERA i FRACTAL. Atenció a la diversitat: mesures addicionals de centre
La inclusió escolar i la cohesió social són dos dels principis generals que inspiren el sistema
educatiu de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació).
Dins el marc d'una educació inclusiva de qualitat per tothom, el centre disposa de RECURSOS
ADDICIONALS INCLUSIUS per ajudar l'alumnat i atendre la diversitat a cadascun dels quatre
nivells de l'ESO. S'aten alumnat que presenta mancances significatives en els seus
aprenentatges o desmotivació per a l’activitat escolar i, per tant, requereixen estratègies
metodològiques i organitzatives prou diferenciades de les de l’aula ordinària per a l’assoliment
de les competències bàsiques.
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Programes intensius de millora
ESO1: Dos subgrups classe de 12 alumnes cadascun (SUPERA 1.1 i SUPERA 1.2) on, durant un
mínim de 9h a la setmana, s'hi imparteixen i es reforcen les matèries de Matemàtiques, Llengua
catalana i Llengua castellana a un ritme i nivell de continguts adequadament adaptats a les
necessitats de l'alumnat.
ESO2: Dos subgrups classe de 12 alumnes cadascun (SUPERA 2.1 i SUPERA 2.2) on, durant un
mínim de 9h a la setmana, s'hi imparteixen i es reforcen les matèries de Matemàtiques, Llengua
catalana, Llengua castellana a un ritme i nivell de continguts adequadament adaptats a les
necessitats de l'alumnat.

Accions Integradores (AI)
Són mesures i accions individuals d'atenció a l'educació en un marc d'escola inclusiva. Els
alumnes reben atenció de reforç individual o en petit grup.

Programes de diversificació curricular
ESO3: Una Aula Oberta de 18 alumnes on s'hi imparteixen i es reforcen les matèries de
Matemàtiques, Llengua catalana, Llengua castellana a un ritme i nivell de continguts
adequadament adaptats a les necessitats de l'alumnat.
ESO4: Grup classe d'adaptació curricular on l'alumnat cursa totes les matèries curriculars
(excepte les matèries optatives de nivell) a un ritme i nivell de continguts adequadament
adaptats a les necessitats de l'alumnat.

Projecte singular Fractal
És un projecte singular pensat per alumnat de segon cicle d’ESO. El projecte Fractal és un recurs
d’atenció a la diversitat per atendre un grup reduït d’alumnes que presenten importants
dificultats per seguir una escolarització ordinària i que no responen satisfactòriament als
recursos d'atenció a la diversitat que ofereix el nostre centre. Aquests alumnes reben una acció
tutorial individualitzada i orientació educativa.
La finalitat general del projecte Fractal és proporcionar una diversificació curricular que ajusti
el grau i tipus d’ajut a les necessitats educatives específiques d’aquests alumnes; i en concret,
oferir-los unes hores (12 com a màxim) de treball pràctic en una empresa on puguin realitzar
una formació preprofessional més adequada al seu perfil i a les seves necessitats o
potencialitats.

Aula d’Acollida
L’Aula d’Acollida (AA) és un recurs orientat a la integració de l’Alumnat Nouvingut (AN), és a
dir, els alumnes que procedeixen d’altres països que s’han incorporat per primera vegada al
sistema educatiu de Catalunya en els darrers vint-i-quatre mesos i que desconeixen la llengua
catalana. El curs 2006-2007 va entrar en funcionament l’Aula d’Acollida de l’Institut Jaume
Vicens Vives i atén alumnat procedent de països tan diversos com Brasil, Colòmbia, Equador,
Hondures, Marroc, Perú, Romania, Rússia, Ucraïna, Veneçuela, Xile, Xina...
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L’Aula s’estructura de manera flexible en funció de les necessitats de l’alumnat que cal atendre,
a partir de la seva escolarització prèvia, la seva llengua d’origen o altres característiques que
poden determinar les seves necessitats específiques diferenciades. L’objectiu principal de l’Aula
d’Acollida és oferir les eines bàsiques a aquests nois i noies per poder-se comunicar en català,
garantir l’aprenentatge de la llengua, l’accés al currículum comú i el seu procés de socialització
i integració.
Per això l’Aula és el punt de referència d’aquests alumnes i un marc de treball, però estan
integrats a un grup classe perquè un dels objectius és que es puguin incorporar al més aviat
possible al ritme normal de les aules ordinàries. A més de la tutora de l’Aula d’Acollida, tota la
comunitat educativa vetlla per facilitar que aprenguin la llengua catalana. Per a aquests
alumnes s’elabora un Pla Individual Intensiu (PI), que és un document que, entre d’altres
informacions, organitza l’horari lectiu, les necessitats educatives a treballar i estableix els
mecanismes de seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge de la llengua catalana.
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