
REUNIÓ DIRECTORS I DIRECTORES 

 

Centres d’Educació Infantil, Primària, 

Secundària i Educació Especial. 

                                 

   (Públics, Concertats i Privats) 

  INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ AL VALLÈS OCCIDENTAL 

        SECTOR  CASTELLBISBAL, RUBÍ I  SANT CUGAT. 



ORDRE DEL DIA 

1. Benvinguda i presentació de l’equip d’inspecció de 

la Zona i benvinguda a les noves direccions. 

2. Línies de treball prioritàries de la Inspecció del 

sector Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat. 

3. Novetats dels documents per a l’organització i la 

gestió dels centres del curs 2018-2019 

4. Ordre d’avaluació de l’ESO 

5. Escolarització. (Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat) 

6. Informacions diverses 

7. Precs i preguntes. 
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1. Inspectors / Inspectores de la Zona  

• Castellbisbal 

 Jordi Viñals    jvinals1@xtec.cat                  CGA Inf-Pri i Sec  

            

• Rubí   

 Asunción Serrano mserra30@xtec.cat                     CGA 

Sec 

 Maite Ferrer mferr298@xtec.cat                      CGA Inf-

Prim 

 Jordi Viñals 
 

• Sant Cugat  

 Montse Sanchez msanch34@xtec.cat                                   CGA Sec 

 Eduard Mallol emallol1@xtec.cat                

CGA Pri 

 Maite Ferrer 
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2. LÍNIES DE TREBALL 

PRIORITÀRIES DE LA 

INSPECCIÓ DEL SECTOR 
2018-2019 
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Línies prioritàries de la Inspecció 

• Escolarització: oferta de llocs escolars i distribució equitativa i 

equilibrada, adscripcions centres, acollida alumnat nouvingut i 

absentisme. 

• Millora dels resultats educatius: lectoescriptura, proves de 4t 

ESO i 6è, Innovació Pedagògica. 

• Treball en xarxa 

• Desplegament del Decret 150/2017, de l’atenció educativa a 

l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

• Ordre  ENS/108/2018 d’avaluació de la secundària obligatòria 

• Avaluació funció docent: funcionaris en pràctiques i interins de 

1r any. Avaluació formativa i centrada en la mirada competencial i 

inclusiva.  

• Documents de gestió de centre:  transparència i publicitat.  
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3. NOVETATS DELS 

DOCUMENTS PER A 

L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ 

DELS CENTRES 

del curs 2018-2019 

6 



Àmbit :  Projecte educatiu de centre (I) 

 

Document : Gestió del centre  

Tots els centres públics hauran de publicar el curs vinent 

els seus documents d'organització i gestió 

• Es tracta d'una mesura de transparència per afavorir que les 

famílies disposin de la informació de tots els centres d'arreu de 

Catalunya 

• Aquests documents són els següents: 

El projecte educatiu de centre (PEC) 

Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) 

El projecte lingüístic (PL) 

El projecte de direcció (PdD) 

La programació general anual (PGA) 

La memòria anual (MA) 
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PEC PEC 

Màxima expressió  

  de l’autonomia del centre  

    i element vertebrador  

          de la seva activitat.  



 

PEC 

Definició institucional  Qui som?   

Objectius i prioritats educatives Què pretenem? 

Concreció i desenvolupament del projecte Com ho fem? 

• Criteris d’organització pedagògica (concreció i desenvolupament 

del currículum) 

• Criteris d’estructura organitzativa i de gestió 

• Projecte lingüístic 

**** concrecions per a la definició de llocs estructurals docents 

Avaluació  Com ho avaluem? 

• Mecanismes d’avaluació 

• Indicadors de progrés 

Aprovació i difusió del PEC 
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• Prioritats del curs (PA) 
 Objectius  

 Indicadors d’avaluació   

 Actuacions         

  (temporització / responsables)   

  

      Aspectes a tenir en compte: 

Prioritats del DE 

Prioritats del centre (PEC) 

Propostes MA 

Projectes específics del centre 

Seguiment i avaluació 

 

• Indicadors (d’execució / de 

qualitat / d’impacte) 

• Mecanismes per al recull i l’anàlisi 

d’informació al llarg  del curs 

escolar 

• Aspectes funcionament  
 Horaris marc i calendari 

 Organització del professorat 

 Organització de l’alumnat 

 Activitats i serveis escolars 

 Plans i programes  

 Formació del professorat 

 Actuacions Pla seguretat, Pla de convivència… 

 Pla de treball dels SSEE ….. 

 Col·laboració jubilats 

PGA 



Calendari 

Memòria anual (MA) 

 

 Elaboració - fi del curs escolar 

 Abans del 30 de setembre  

 

Programació general anual (PA/ PGA) 

 Elaboració – setembre 

 Aprovació - abans del 16 d’octubre                                         
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Àmbit :  Projecte educatiu de centre ( II ) 

 

 

Document : El tractament i l’ús de les llengües al sistema 

educatiu. El projecte lingüístic 

S’enllaça amb el document “El model lingüístic del sistema educatiu 

de Catalunya. L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context 

educatiu multilingüe i multicultural”. 

 

Document : Innovació pedagògica 

Es concreta la informació a partir del document “Marc de la innovació 

pedagògica a Catalunya”, que estableix un procediment comú i una 

definició consensuada de les modalitats d’innovació.  
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Àmbit : Organització de centre ( III ) 

 

Document : Personal docent 

Nova redacció explicativa dels mestres especialistes en el suport a 

la inclusió, dels professors de l’especialitat d’orientació educativa i 

dels mestres de pedagogia terapèutica i dels professors de suport 

intensiu per a l’escolarització inclusiva. 

 

Document : Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació 

Es crea un apartat específic per als instituts escola, es detalla 

que cal un nomenament explícit del coordinador o coordinadora de 

prevenció de riscos laborals i s’estableix una nova assignació 

horària per a aquests òrgans unipersonals. 

 

 

13 



3.  

 

 

 

Àmbit : Currículum / Ensenyament Inf-Prim 

 
Document : Concreció i desenvolupament del currículum de 

l’educació infantil i primària 

• Es fa constar el desplegament del Decret 150/2017, de 17 

d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 

sistema educatiu inclusiu.  

• Prova diagnòstica  de final de cicle inicial. 

Amb l'objectiu de proporcionar eines als centres per a l'exercici 

de la seva autonomia pedagògica, el Departament 

d'Ensenyament ha elaborat activitats d'avaluació diagnòstica per 

els alumnes. 

Del 13 al 31 de maig de 2019, el Departament ha previst dur a 

terme les activitats diagnòstiques en una mostra representativa 

de centres de diferents tipologies, prèviament seleccionats. 
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3.  

 

 

 

Àmbit : Currículum / Centres d’educació especial 

 

Document : L'educació bàsica als centres d'educació especial 

 

Es fa constar el desplegament del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de 

l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu 

inclusiu. 

• L'article 12 del Decret ,  regula els aspectes relacionats amb el pla 

de suport individualitzat (PI) 

 

• Alumnes que comparteixen recursos i serveis de projectes educatius 

de centres d'educació especial i de centres ordinaris. 

 

• Segons l'article 25  els centres d'educació especial poden ser 

proveïdors de serveis i recursos per als docents d'escoles i centres 

d'educació  secundària. 
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3.  

 

 

 

Àmbit : Currículum / Ensenyament CF 

 

 

Document : Cicles de formació professional. Curs per a l’accés al 

grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles 

formatius de grau superior 

 

Es desenvolupa l'acció tutorial i l'orientació acadèmica, i es detalla 

l'informe personal d'orientació professional als CFGM 
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Àmbit : Currículum / Ensenyament ESO 

 
Document : Concreció i desenvolupament del currículum 

competencial i l’orientació educativa a l’ESO 

• S’aprofundeix en el desplegament del currículum competencial en 

cada àmbit i es formula un nou pas per a l’assoliment de les 

competències per part dels alumnes. 

• Nou apartat explicatiu de la formació inicial d'estudiants universitaris 

en pràctiques 

• S'exposen les funcions de l'equip d'assessorament tècnic civil en 

l'àmbit de família i s'enllaça amb el “Protocol per a l'atenció i 

acompanyament de l'alumnat transgènere en els centres educatius” 
➢ Consulteu ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el 

procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a 

l'educació secundària obligatòria  (Deroga: Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny i 

Ordre ENS/56/2012 que modifica l'anterior ) 
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ORDRE ENS/108/2018, DE 4 DE JULIOL, PER LA QUAL 

ES DETERMINEN EL PROCEDIMENT, ELS DOCUMENTS 

I ELS REQUISITS FORMALS DEL PROCÉS 

D'AVALUACIÓ A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

OBLIGATÒRIA 
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4. ORDRE D’AVALUACIÓ DE L’ESO 
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     CASTELLBISBAL                        RUBÍ  

  

 

 

 

 

 

                         SANT  CUGAT 

 

5. ESCOLARITZACIÓ 
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ELECCIONS CONSELLS ESCOLARS 

     Portal de centre > Renovació parcial CE  
                           Inici 5 novembre - Votacions 26 al 30 novembre 

 

CALENDARI PROVES CB 

4t ESO- 12 (dimarts) i 13 (dimecres) de febrer de 2019 

6è PRIM- 7 (dimarts), 8 (dimecres) i 9 (dijous) de maig de 2019 

 

RECURSOS DE DIVERSITAT I INCLUSIÓ 
Xtec>Currículum i Orientació>Diversitat i inclusió 

 

6. INFORMACIONS DIVERSES 
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MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 

ATENCIÓ 

SI TENIU PREGUNTES... 


