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Preàmbul

Fou en la convocatòria publicada per Resolució de 24 de gener de 2005 que vaig 

obtenir el primer nomenament com a director de l'I.E.S. Dr. Lluís Simarro Lacabra, i 

on vaig presentar  el  projecte  de direcció  preceptiu.  Tres cursos després,  vaig ser 

renovat en aquest càrrec segons el procés convocat per Resolució de 16 d’octubre de 

2007 (DOCV de 24.09.2007), per un període de quatre cursos que finalitza aquest 

any  2012.  I  ara,  segons  la  RESOLUCIÓ  de  4  de  gener  de  2012  (DOCV  de 

23.01.2012), opte a la renovació per un tercer i últim període de nomenament.
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Memòria 2008-2012

Quan vaig redactar, ara fa 7 anys, el projecte per accedir a la direcció de l'I.E.S. Dr. 

Lluís Simarro, mai de la vida hauria imaginat els canvis tan pregons que en aquests 

anys ha experimentat aquest centre en particular, i l'educació en general.

L'I.E.S.  Dr.  Lluís  Simarro  ha  sofert  un  canvi  radical  en  aquest  darrer  període, 

començant per la ubicació i la infraestructura i seguint pels estudis que s'imparteixen, 

el  perfil  de  centre  i  les  característiques  de  l'alumnat,  conseqüència  directa  de  la 

reestructuració dels estudis secundaris i de cicles formatius a la ciutat de Xàtiva i la 

comarca de La Costera.

Així mateix, estic convençut que l'educació del segle XXI no pot pensar-se sense la 

total assumpció de les TIC, que en aquests darrers anys ha sofert una enorme eclosió 

motivada  per  la  generalització  de  l'accés  a  internet  i  als  dispositius  mòbils 

(ordinadors portàtils, tablets, Smartphones, etc) i per l'impuls de les xarxes socials, 

com ara Twitter.

Per  això,  crec  que  aquell  projecte  de  2005  queda  desdibuixat  i  superat  pels 

esdeveniments que han passat, no així la comunitat educativa del nostre centre, que 

ha  sabut  adaptar-se  i  fer  les  correccions  necessàries  per  anar  donant  eixida  als 

problemes  que  han  sorgit,  sense  perdre  de  vista  l'objectiu  final  d'aproximar-se 

asimptòticament a una educació pública de qualitat.

No obstant, i fetes aquestes puntualitzacions, passem a l'anàlisi.
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Grau de consecució dels objectius. Anàlisi de les estratègies,  
així com del grau d’aplicació i els resultats dels plans de  
millora.

Fem  l'anàlisi  tot  seguint,  punt  per  punt,  els  objectius  proposats  i  les 

estratègies que es pensava desenvolupar per tal de complir aquells objectius.

El nou institut Simarro.

El nostre centre tenia en 2005 (i també en 2008) unes instal·lacions deficients 

per  atendre  les  exigències  del  sistema  educatiu  vigent,  amb  la  presència  d'aules 

prefabricades i l'absència del cicle formatiu assignat, Edificació i Obra Civil, i amb 

deterioracions  preocupants  en  en  l'edifici.  Aleshores,  un  primer  objectiu  era 

aconseguir que es 

El  nostre  objectiu  era  lluitar  per  unes  noves  instal·lacions,  promeses  per 

l'Administració anteriorment, que substituïren aquestes ja obsoletes. És evident que 

aquest objectiu s'ha acomplit amb escreix amb el nou centre.

L'estratègia seguida fou buscar el suport de tota la comunitat educativa del 

centre (professorat, pares i mares, alumnat, personal no docent), i especialment de 

l’Ajuntament.  Per  la  qual  cosa  va  ser  necessari  una  comunicació  fluïda  amb els 

responsables municipals, així com els corresponents de la Conselleria d'Educació.

A  hores  d'ara,  la  relació  fluïda  entre  les  institucions  es  manté  com  es 

demostra en la col·laboració en projectes com el Reggio-Comenius, que involucra a 

les tres instàncies,  o en el patrocini per part de l'Ajuntament de la fase provincial de 

l'Olimpíada Matemàtica que es va celebrar la primavera passada.
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El projecte de convivència.

En aquest apartat es va elaborar un document annex, el Reglament de Règim 

Intern (RRI), enllestit en 2009, que actualitzava un anterior i que fou preparat per un 

grup de treball creat expressament.

Respecte dels retards i de la mesura proposada, hem de dir que va ser efectiva 

durant  un  temps,  fins  que  l'alumnat  renuent  es  va  adaptar  a  ella  i  va  haver  de 

substituir-se. De tota manera, el canvi respecte de la nova dimensió del centre i la 

tipologia de l'alumnat en aquests quatre anys, ha fet que s'haja hagut de canviar les 

actuacions.

En quan a la prevenció de la violència escolar, malgrat el pas de 400 alumnes 

a 1000, el grau de consecució és satisfactori, sent, a hores d'ara un centre amb pocs 

incidents.  Menció  concreta  és  l'actuació  en  casos  d'acaçament  escolar,  on  el 

descobriment precoç i el diàleg amb els actors, els ha desactivat.

Les  estratègies  seguides,  especialment  en  el  coneixement  personal  de 

l'alumnat i la potenciació de les tutories han estat  efectives en la disminució dels 

conflictes. Som un centre amb pocs expedients incoats.

Cal dir que no s'ha establert la figura del mediador, si bé la implicació del 

professorat en una actitud dialogant,  tant amb els  alumnes com amb els pares ha 

rebaixat  obertures  d'expedient,  usant-se  altres  mesures  coercitives  suggerides  pel 

Decret  de  Convivència  (DECRET  39/2008).  Tanmateix,  hem  de  constatar  que  la 

Comissió de Convivència del Consell Escolar del centre no ha sigut el element que 

consideràvem important en la resolució de conflictes, perquè no ha estat convocada. 

Reitere que el  DECRET 39/2008 ha atorgat una capacitat de decisió al equip  directius 

que ha estat efectiva en el manteniment de la convivència al centre.
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Associació de Mares i de Pares (AMPA).

Millorar la relació amb l'AMPA, que era un dels objectius, considere que si 

bé ha avançat dista de ser l'òptima, i falta una major implicació i col·laboració de 

l'associació, potser perquè encara falta una major fluïdesa en el diàleg.

S'ha  mantingut  un  diàleg  més  fluid  entre  la  direcció  i  la  directiva  de 

l’associació,  però  no  ha  hagut  reunions  periòdiques,  només  les  sol·licitades  per 

alguna de les parts.

Sí que s''ha convidat al president de l’AMPA a la reunió que la junta directiva 

convoca  abans  d’iniciar-se  el  curs,  des  de  la  incorporació  del  primer  cicle  de 

Secundària, a tots els pares dels alumnes que cursaran 1r d’ESO i són nous al centre, 

perquè manifeste l’essència i els fins de l’associació. 

L'escola  de  pares  és  una  vella  aspiració  que  encara  no  s'ha  concretat; 

l'activitat  destinada a l’alumnat que ha acabat  els estudis, amb el lliurament  d’un 

detall  commemoratiu,  i  prestar tot  el  suport de l’equip directiu perquè se’n facen 

d’altres,  ha  sofert  intermitències;  Des  de  la  directiva  s'ha  felicitat  per  escrit  als 

millors expedients i notes.

La COCOPE.

La Comissió de Coordinació Pedagògica (COCOPE) és l'òrgan que més s'ha 

potenciat,  i encara s'hauria de potenciar més, perquè ha demostrat ser l'instrument 

més  operatiu,  sobretot  per  l'increment  de  la  plantilla  del  claustre  a  més  de  100 

professors. La COCOPE ha actuat com a corretja de transmissió entre l'equip directiu 

i els departaments, i ha estat l'òrgan decisori de moltes de les actuacions. 

Si  bé  s'ha  consensuat  moltes  propostes  com  la  realització  de  la  setmana 

d'exàmens en batxillerat o l'elaboració d'un pla de millora, en relació a les estratègies 
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proposades  en  el  projecte  de  2005,  encara  caldria  determinar  els  indicadors 

d’avaluació de la gestió directiva i fer-ne el seguiment; no s'ha arribat a acordar un 

sistema  de  repartiment  de  les  tutories  dels  distints  grups,  que  siga  equitatiu  i 

responsable, si bé s'ha aprovat la incorporació del model de tutoria compartida; el 

tema de la guàrdia s'ha replantejat donats els canvis d'infraestructura i de tipologia 

d'alumnat,  amb la  incorporació dels  cicles  formatius;  el  quadern de classe està  a 

criteri del departament; s'ha acordat mesures sobre control de l'ortografia des de tots 

els departaments, si bé la concreció no és unànime; s'ha desenvolupat reunions entre 

departaments  per  tal  d'unificar  criteris,  com per  exemple  en  els  departaments  de 

llengua,  si  bé  caldria  una  major  coordinació  de  continguts,  extensible  als 

departaments  de  ciències  i  tecnologia.;  el  tema  de  la  recuperació  dels  alumnes 

pendents no s'ha unificat, però les mesures que apliquen els departaments són prou 

semblants.

El PEC i el PCC.

El Projecte Educatiu (PEC) i el Projecte Curricular (PCC) del centre foren 

aprovats en un Consell Escolar de l’any 1.997, i, vuit anys després, ja hi havia canvis 

que  aconsellarien  revisar  i  actualitzar  ambdós  projectes  per  ajustar-los  més 

fidedignament a la normativa i al perfil de centre de 2005, perquè s'havia incorporat 

tota la Secundària Obligatòria i, era previsible, que els Cicles Formatius no tardarien 

gaire  a  ésser  englobats  (en  el  moment  que  puguem  disposar  de  les  noves 

instal·lacions).

Però  va  anar  passant  el  temps  i  s'anava  dilatant  la  incorporació  del  cicle 

formatiu assignat  i  apareixien nous projectes de noves instal·lacions,  amb la qual 

cosa es va decidir esperar a tenir clar el nou perfil de centre per elaborar els nous 

documents, i així s'ha fet, és a hores d'ara quan estem en el procés d'elaboració, tot 
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fent  partícip  a  la  COCOPE  com  òrgan  de  treball  per  a  l'actualització  d'aquests 

documents fonamentals.

El Pla de Normalització Lingüística (PNL).

El  PNL fou  actualitzat  en  2008,  i  amb  la  nova  dimensió  del  centre  i  la 

incorporació dels cicles formatius caldria actualitzar-lo. 

Si bé l’objectiu  d’aquesta  Direcció és vetllar  perquè el  PNL s’aplique,  de 

vegades les necessitats organitzatives han trastocat els objectius.  Tampoc s'ha dotat 

d’unes mesures de control per fer el seguiment de l’aplicació d’aquest PNL des de la 

COCOPE.

La tutoria i el PAT.

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) elaborat pel centre i desglossat en tres nivells, 

1r  cicle  d’ESO, 2n cicle  d’ESO i Batxillerat,  inclou  una proposta  de temes amb 

material adient per facilitar que els tutors porten a bon terme la seua funció, i amb 

una temporització adaptada a les tres avaluacions.

Entre  els  temes  proposats  de  caràcter  general,  a  més  de  les  jornades 

d’acollida, informació de drets i deures, preparació d’avaluacions, ..., que s’aborden 

en tots els cursos, on destaquem d’altres com la convivència al centre i les normes 

necessàries, la resolució de conflictes, l’educació en valors , les tècniques d’estudi i 

els bons hàbits, l’orientació vocacional i professional, ...

Hem dedicat un esforç especial a dos temes fonamentals a l’adolescència: els 

trastorns de la conducta alimentària i les drogodependències. Respecte del primer, el 

nostre  centre  està inclòs  en el  programa DITCA, promogut  per la  Conselleria  de 

Sanitat,  de  detecció,  avaluació  i  correcció  d’aquests  trastorns.  També  dintre  de 

l’educació en valors aquest tema està tractat als altres cursos.
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El  tema  de  les  drogodependències  és  especialment  punyent  entre  els 

adolescents  i  està  tractat  en  tots  els  nivells.  A  més  a  més,  tenim  el  suport  i  

l’orientació per part del psicòleg de la Unitat de Conductes Addictives (UCA) de 

l’àrea sanitària 13 que ens proporciona les directrius i tot tipus de material per fornir 

la classe de tutoria corresponent, així com documents gràfics per fer exposicions en 

tot l’edifici.

Cal afegir, que a més d’aquesta tasca educativa, en relació a aquest tema, des 

de la direcció s’ha demanat de forma continuada, i de manera immediata un major 

control policial als accessos del centre en horari d’entrada i d’eixida, com una mida 

preventiva de la distribució de substàncies nocives.

Els  objectius  de  la  tutoria  i  del  PAT  s'han  aconseguit  satisfactòriament, 

perquè hem resseguit en aquesta direcció i aprofundit en tots aquests temes, a més de 

facilitar la tasca dels tutors, amb la inclusió del tractament informatitzat de l'alumnat 

amb el Sistema de Gestió Docent, en el primer curs d'aquest període quadriennal.

Coordinació didàctica.

S'ha  acomplit  l'objectiu  de  coordinació  tutorial,  amb  l'estratègia  de  les 

reunions periòdiques amb el cap d'estudis  i el coordinador de secundària, per nivells.

L'objectiu  de  fer  exàmens  conjunts  s'ha  aconseguit  en  els  finals,  però 

especialment en 2n de batxillerat, on es va acordar a la COCOPE que: 

El professorat que imparteix una mateixa assignatura posarà el mateix 

examen. Aquesta mesura podrà fer-se efectiva de forma gradual, començant 

per un 80% de coincidència fins arribar al 100% en la 3a avaluació.

Els  criteris  de  correcció  dels  exàmens  i  els  criteris  d'avaluació  de 

l'assignatura seran els mateixos.
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Per facilitar  aquesta  tasca,  hi  haurà quatre  dies  d'exàmens previs a 

cada avaluació on es concentraran les proves escrites determinants de cada 

assignatura.

Es podran posar proves escrites fora dels dies d'examen sempre que es 

facen  durant  l'hora  de  classe  habitual  i  no  computen  més  que  l'examen 

d'avaluació.

Cal  pensar  que  si  posem  un  mínim  de  dos  proves  extra  per 

assignatura, amb nou assignatures que hi ha, i pensant que el trimestre més 

llarg,  el  primer,  té  un  màxim de  14  setmanes  de  classe,  comprendrem la 

importància  de no sobrecarregar  els  alumnes amb massa proves escrites,  i 

tenint present la obligació d'enllestir un temari del qual s'han d'examinar en la 

prova d'accés a la universitat.

La tasca de planificació que ha de fer l'alumnat,  tot pensant en els 

estudis superiors, és un valor formatiu afegit d'aquesta mesura. 

Matèries optatives.

Objectiu acomplit perquè des de l'Administració s'ha fet efectiva, de forma 

general,  la  demanda  d'assignatures  de  reforç  instrumentals  en  la  secundària 

obligatòria.

Temes transversals.

S'ha gestionat satisfactòriament amb la Policia Local el tema de l'Educació 

Vial.  Els  departaments  inclouen  en  la  programació  el  tractament  dels  temes 

transversals, però no ha hagut un seguiment anual per part de la COCOPE.
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Activitats extraescolars.

S'ha acomplit  cent  per cent  l'objectiu  marcat,  que és contemplar  l'activitat 

extraescolar  com  una  continuació  del  treball  a  classe,  contingudes  en  les 

programacions i en la PGA i aprovades pel Consell Escolar.

Valoració del funcionament i idoneïtat dels recursos humans  
i materials proposats.

Característiques del professorat

El nombre total de docents en el curs 2008-09 era de 47 professors, dels quals 3 

tenen  la  condició  de  catedràtics,  i  cal  afegir  una  professora  de  compensatòria 

compartida  amb  els  altres  dos  instituts  públics.  Es  tractava  d’un  professorat  on 

gairebé  tothom és  definitiu  i,  a  més  a  més,  molt  estable,  perquè  està  nodrit  per 

residents  a  Xàtiva  en  un  59%; per  professorat  resident  en poblacions  que  disten 

menys de 20 km, en un 23%; i la resta, el 18%, està formada majoritàriament per 

persones que viuen a València, que està ben comunicada a Xàtiva per autovia o per 

ferrocarril.  En el  curs següent,  passàrem a 79 professors amb la incorporació del 

professorat provinent de l'antic IES La Costera, canviat a  centre integrat de formació 

professional. Al segon trimestre, en gener de 2010 i en les noves instal·lacions, es va 

augmentar la plantilla a 100 professors, amb la incorporació dels cicles formatius 

d'Administració i finances, d'Edificació i Obra Civil i d'Informàtica. Grosso modo 

podem dir que es mantenen les característiques assenyalades abans respecte de la 

residència.

Personal no docent.

El personal no docent, que d'inici estava format per quatre treballadors,  dos 

d’administració i dos conserges, tots ells amb una gran qualificació professional, va 

sofrir  el cessament del nostre subaltern resident, al mes d’octubre, perquè el 
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subaltern a qui substituïa interinament, feia 20 anys, va passar mitjançant promoció 

interna, de grup E a grup D. Açò ha significat una pèrdua d’efectius, que no es va 

cobrir al llarg de tot el curs i que es va prolongar fins la jornada de portes obertes de 

les noves instal·lacions, al gener de 2010, on ens van cedir temporalment dos bidells 

interins; i una enorme pèrdua sentimental perquè Nino, com el coneixien tots, era un 

puntal bàsic d’aquesta comunitat educativa, a qui havia dedicat 20 anys.

Les noves tecnologies.

Ja  en  2005  disposàvem d’una  pàgina  web:  www.ieslluissimarro.com,  una 

aposta per obrir l’institut a internet, per poder aprofitar tots els recursos que aquest 

espai proporciona, com la possibilitat d’accedir a un àmbit educatiu a qualsevol hora 

del dia per obtenir informació, participar en fòrums educatius, opinar sobre temes 

d’interès de tota la comunitat escolar, comunicació directa amb el director del centre 

a través del correu director@ieslluissimarro.com, per part de tothom . etc.

Amb la incorporació en el curs 2009-2010 de nou professorat, algun d'ells 

molt implicat en la implantació de les noves tecnologies en l'educació, i també amb 

la  suma del  departament  d'informàtica,  el  més nombrós del  centre,  s'ha donat  un 

impuls molt decidit en aquest sentit. Si en 2005 parlàvem de comprar portàtil i canó 

de  projecció,  hem  passat  a  tractar  de  dotar  les  més  aules  possible  amb  canó  i 

projector, perquè ja hi ha connexió a internet a totes les aules.

Formació del professorat.

Continuant  amb  el  tema  de  les  TIC,  el  nostre  centre  ha  apostat  per  la 

implicació del professorat en l'ús de les noves tecnologies, i a través de l'actualització 

en  aquesta  matèria  en  impartir  cursets  ad  hoc en  el  propi  centre,  de  la  mà  del 

professor del centre i investigador en el eLearn Center de la UOC, Francesc Llorens:

12

http://www.ieslluissimarro.com/
mailto:director@ieslluissimarro.com


___________________________________________________I.E.S. Dr. Lluís Simarro

• ADMINISTRACIÓ BÀSICA DE WEBS DOCENTS I GESTIÓ DE 

CONTINGUTS DIGITALS (2009-2010) Que es va certificar amb 

30 crèdits del CEFIRE. I va durar de febrer fins maig.

• ADMINISTRACIÓ BÀSICA DE WEBS DOCENTS I GESTIÓ DE 

CONTINGUTS DIGITAL (2011) Jornada de Repàs. Novembre.

Així  mateix  s'ha  organitzat  en  aquest  marc  de  les  noves  tecnologies  a 

l'educació la  I JORNADA NOVADORS & TWITTERS OPEN MEETING 2010, 

amb  la  presència  d'investigadors,  educadors,  alumnat,  professorat  de  tot  l'Estat 

espanyol. L'onze de febrer d'enguany es farà la segona jornada interannual.

També  s'ha  propiciat  la  formació  de  grups  de  treball  sobre  resolució  de 

conflictes a l'aula, sobre cinema i valors (EL CINE: INSTRUMENTO DIDÀCTICO 

2009-2010), grups d'aprenentatge i ampliació d'anglés, etc.

Cal  dir  que  el  professorat  està  majoritàriament  implicat  en  la  formació 

contínua, com una eina per millorar la qualitat de l'ensenyament.

Protocols d’actuació.

A suggeriment  del  personal  d’administració  del  centre,  pensem que  es  fa 

necessari desenvolupar les mesures següents:

• Protocol de recepció al centre d’una persona: un representant, un pare/mare 

d’alumne, un administrat, alumne nou a matricular, ...

• Protocol en cas d’accident escolar: què fer en cas de un accident escolar petit. 

Quina  persona se’n  fa  càrrec  del  l’alumne.  Cura  o  atenció  ambulatòria  o 

hospitalària. Telefonar a sa casa, etc.
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Anàlisi  i  valoració  de  la  idoneïtat  dels  indicadors  o  
paràmetres  de  gestió  de  la  qualitat  proposats  en  el  
projecte  inicial o, si és el cas, justificació de la seua falta  
d’aplicació.

Aquests darrers quatre anys el nostre centre ha estat immers en un període de 

transició  important  que  ja  hem  comentat  Si  bé  aquesta  situació  d'interinitat  es 

retrotrau a cursos anteriors, és en aquests on s'ha fet més patent, doncs hem passat 

d'un centre de tipus B, a un centre tipus A, amb un augment de plantilla a més del 

doble  i  un  alumnat  tres  vegades  més  nombrós.  Tot  passant  d'unes  instal·lacions 

insuficients a unes altres excel·lents.

Aquesta  situació  ha  significat  un  enorme  trasbals  que  no  ha  afavorit 

l'aplicació del Model europeu de gestió de qualitat que és el proposat en el projecte 

inicial.

Anàlisi dels procediments d’avaluació de la funció directiva  
aplicats, de les propostes de millora realitzades i del seu  
impacte al centre.

Ja déiem en el projecte inicial que l'avaluació referida a la gestió directiva 

s’ha de fer en dues dimensions, d’una banda, el seguiment de l’oferta programàtica, i  

d’altra  la  valoració  de la  tasca gestora i  que érem conscients  de la  necessitat  de 

valorar  i  fer  un  seguiment  de  les  propostes  i  activitats  relacionades  amb aquest 

projecte de direcció que presentem, sent la COCOPE l'òrgan que determine com es 

qualifica i quina és la valoració atorgada a aquest projecte, que permeta comprovar el 

grau  de  consecució  de  les  propostes  i  la  seua  idoneïtat  al  llarg  de  tot  el 

desenvolupament del projecte.

Ara bé, la situació canviant i interina a que ens hem referit abans, amb el 

trastorn de la mudança a un nou edifici i l'adequació a les noves instal·lacions, a més 

de la integració d'un professorat tan nombrós com el que hi havia, no han activat els 
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procediments d'avaluació, sent les distintes memòries finals anuals els documents on 

s'ha fet la valoració de la tasca efectuada i on s'ha reflectit les propostes de millora 

que s'han anat afegint any rere any amb els canvis que s'han anat produint.

La COCOPE és l'òrgan que ha anat debatent i valorant les mesures adoptades 

en  cada  cas  i  les  correccions  oportunes,  si  bé  hem de  remarcar  el  canvi  que  ha 

experimentat amb la incorporació de nous companys, en particular del departaments 

de cicles formatius.

Quedaria  per  implantar,  segons la  proposta  inicial,  enquestes  destinades  a 

valorar la gestió de l'equip directiu, que evidentment està relacionada amb el bon 

funcionament del centre,  i  per tant,  l’avaluació d’aquest actua com una avaluació 

d’aquesta gestió. Per tenir la visió més objectiva possible cal que hi participen tots 

els estaments de la comunitat educativa: professorat, alumnat, pares i mares, personal 

no docent i Ajuntament.
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Actualització del projecte

Descripció i anàlisi de les característiques més rellevants del  
centre

Aquest  centre  educatiu  de nova construcció  és  hereu  de l’antic  I.E.S.  Dr. 

Simarro, creat com a institut de Batxillerat i que fou inaugurat l’any 1988, i que ha 

funcionat  amb  diversos  canvis  durant  vint  anys,  tot  adaptant-se  a  les  distintes 

modificacions normatives que han anat sorgint (LOGSE, LOCE, LOE, ...). Ara bé, la 

incorporació de part important del claustre i de l'alumnat de l'antic institut La Costera 

i dels cicles formatius d'Administració, Informàtica i Edificació i Obra Civil, sumats 

a  aquest  nou entorn,  ha suposat  un canvi  substancial  en  la  concepció  del  nostre 

centre.

El nou centre es troba situat a Xàtiva, capital de la Costera, zona interior de 

València. Està ubicat en la zona oest de la ciutat, en una parcel·la de 19.761,49 m2, 

dels quals 14.822,79 m2 són patis i pistes esportives, 2.694,60 m2 són jardins, mentre 

que el solar edificat té 5931,44 m2.

L’edifici  té  una  superfície  total  construïda  de  12.322,33  m2,  de  la  qual 

corresponen 10,246,55 m2 a superfície útil interior, metre que 980,30 m2 correspon a 

superfície útil exterior (porxos, terrasses, balconades, etc.).
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L'edifici té forma de L travessada per un prisma en el braç més llarg. Per tant 

podem distingir tres parts clarament que s'organitzen de la manera següent: el braç 

més llarg, que mira al sud, està destinat a la secundària, planta baixa per al primer 

cicle d'ESO, primera per a segon cicle i segona planta per al batxillerat. En la zona 

que mira al nord d'aquesta part, es distingeixen 5 mòduls que s'hi acoblen destinats a 

laboratoris,  tallers  i  aules,  un  en  planta  baixa  i  un  altre  en  planta  primera,  que 

corresponen als  departaments  de Física i  Química,  Plàstica,  Música,  Tecnologia i 

Informàtica. A l'exterior nord es disposen tres pistes esportives.

Al braç que mira l'est  s'ubiquen els  cicles formatius:  en planta primera la 

família  d'Informàtica,  en  segona  planta  Edificació  i  Obra  Civil,  i  en  les  dues 

Administració i Finances. A més a més, també hi són en primera planta dos grups de 

primer nivell del Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI). A la planta 

baixa se situa el bar – menjador del centre.

El prisma central que travessa el braç llarg des del primer pis, està destinat a 

la sala del professorat i els despatxos directius en primera planta, i, en segona planta, 

els departaments i la biblioteca del centre, per sota de la qual se situa l'edifici del 

gimnàs, que té adjunt a la cara oest un trinquet i a la cara nord la galotxa i el frontó

Independentment  d’aquestes  zones,  hi  ha  la  casa  del  conserge,  amb  una 

superfície de 128,77 m2.

La infraestructura és magnífica:  sòlida,  funcional i  estètica.  Compleix allò 

que deia Le Corbusier parlant de l'arquitectura: un joc savi, correcte, magnífic, dels  

volums sota la llum.  A més,  els dos anys de garantia  propicien la vigilància  i  la 

reparació de les deficiències de construcció que han sorgit, que són puntuals i no 

desmereixen el conjunt.
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El  centre  es  troba  ubicat  en  un  barri  de  nova  creació  de  pisos  i  cases 

unifamiliars,  molts  d'ells  encara  sense habitar,  amb una població  majoritàriament 

jove. Enfront hi és el  CCX (Centre Cultural de Xàtiva) que ha estat inaugurat en 

2011. El barri,  com està encara en plena construcció, manca d’infraestructura: no 

disposem de llibreries, tendes, biblioteca, llocs d’oci i esport etc. Tots ells han de ser 

substituïts pels situats en el centre de la ciutat.

Pel que fa a l’ús de la llengua, les famílies usen en un 70% el valencià en la 

seua comunicació oral, però utilitzen el castellà per a la presentació dels seus escrits.

Els  alumnes utilitzen  el  valencià  en un 80% per a  comunicar-se oralment,  tant  a 

classe com amb els amics, i igualment l’utilitzen per als seus escrits.

El nivell  social  i econòmic és mitjà-baix majoritàriament i la presència de 

població estrangera és mínima. Un 80% disposa de vivenda pròpia (un 52% disposa 

de pis i un 28% de casa unifamiliar).

El nivell d’estudis dels pares se situa en un 50% en Batxillerat i l’antic COU. 

El nombre de llicenciats es redueix a un 10% per a les mares i un 5% per als pares; el 

nombre de doctorats és d’un 1%.

Majoritàriament disposen d’ordinador, i un 90% o més té connexió a Internet. 

Un 62% dels alumnes es connecten diàriament a la xarxa.

El 60% disposa de biblioteca a casa. El periòdic el compra setmanalment un 

30%  i  mensualment  un  12%.  Les  revistes  l’adquireix  setmanalment  un  25%  i 

mensualment un 40%.

Les activitats d’oci giren al voltant de la pràctica de l’esport, amb un 80%, en 

primer  lloc;  el  cinema,  amb un 50% en segon lloc  i  finalment,  anar  d’excursió. 
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Destaca la mínima participació en visites a museus, exposicions, concerts o altres 

espectacles.

Els viatges es realitzen majoritàriament dins de la Comunitat, després en la 

resta de l’estat i un 35% ha viatjat a Europa i sols un 13% fora d’Europa.

La  zona d'influència  del  centre  correspon  als  centres  adscrits  de  primària 

Martínez Bellver i Jacint Castanyeda, però també rep també alumnes transportats de 

pobles propers: Novetlè, el Genovés, Barxeta i Lloc Nou d’en Fenollet. A més a més, 

el centre de Secundària de la Llosa de Ranes és una secció del nostre, i els alumnes 

passen  en  el  batxillerat  al  nostre  edifici,  doncs  en  aquell  només  es  cursa  la 

Secundària  Obligatòria.  L'alumnat  de  cicles  formatius  prové  principalment  de  la 

pròpia  ciutat  i  de les  poblacions  limítrofs  de  la  pròpia  comarca  o  de  comarques 

frontereres.

Tenim al voltant de mil alumnes, 650 en secundària i PQPI i 350 en cicles, 

aproximadament. En secundària hi ha 453 alumnes en ESO i 153 en batxillerat. El 

PQPI el conformen 44 alumnes, dos grups de primer nivell i un de segon.

A l'ESO tenim 336 alumnes en PEV (Programa d'Ensenyament en Valencià), 

distribuïts en tres grups a primer, segon i tercer d'ESO i dos grups en 4t d'ESO, més 

dos grups mixts, un en primer i un en segon. Hi ha 117 alumnes matriculats en PIP 

(Programa d'Incorporació Progressiva) distribuïts en un grup a cada curs, a més dels 

mixts esmentats.

En  batxillerat,  tot  dintre  del  PIP,  tenim  en  l'actualitat  6  grups  amb  155 

alumnes, un en primer i un en segon de la modalitat de Ciències i Tecnologia (34 + 

23 alumnes), i dos de cada de la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials (53 + 45 

alumnes).
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L'horari de la secundària és intensiu de 8 a 14 o 15 hores (depén del curs), 

però l'horari dels cicles formatius està dividit en matutí (de 8 a 14 hores) i vespertí 

(de 15 a 20,20 hores), tot havent, 9 grups de matí i 8 grups de vesprada.

Impartim quatre grups de grau mitjà de Gestió Administrativa, un primer i un 

segon en cada torn; del grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes tenim un 

primer i un segon matutins i un primer vespertí.

De  grau  superior  hi  ha  deu  grups,  tres  de  la  família  d'Administració  i 

finances, a saber, un primer de matí i un primer i un segon de vesprada; quatre de la 

família  d'Informàtica,  on  encara  conviuen  plans  antics  i  pla  LOE,  tot  havent  un 

primer vespertí i un primer matutí d'Administració de sistemes informàtics en xarxa, 

i un primer de Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma de matí i un segon 

terminal  de  Desenvolupament  d'aplicacions  informàtiques  per  la  vesprada;  en  la 

família d'EOC, hi ha un grup vespertí de primer de Desenvolupament de projectes 

urbanístics i operacions topogràfiques, i dos grups matutins, un primer de Projectes 

d'Edificació,  i  un  segon  de  Desenvolupament  i  aplicacions  de  projectes  de 

construcció.

També oferim dos grups de la modalitat d'aula de primer de PQPI, un de la 

família d'Informàtica i Comunicacions, i un de la família Administració i Gestió, a 

més d'un grup de segon nivell que si bé està adscrit a la família d'Informàtica, es 

nodreix de tot  l'alumnat  de PQPI perquè està adreçat a l'obtenció del Graduat en 

Secundària i la major part de la càrrega lectiva està enfocada a aquest objectiu.

Cal dir que malgrat la quantitat elevada d'alumnes, el nostre centre no és un 

institut  conflictiu,  sent  prou  reduït  l'alumnat  disruptiu,  focalitzat  en  secundària  i 

especialment en primer nivell d'ESO i de PQPI, al voltant d'un 1%, si bé donades les 

dimensions d'aquestes instal·lacions, la problemàtica sorgeix principalment en temes 
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de neteja, de manteniment dels lavabos i de vigilància de les zones, perquè al ser un 

centre tan gran, el de major superfície de la Comunitat Valenciana, hi ha molts llocs 

on amagar-se per part d'alguns alumnes.

Respecte del professorat, hi ha uns cent professors, 33 que pertanyen a les 

tres famílies  de formació professional i  67 als  departaments  de secundària.  Estan 

distribuïts per departaments segons la taula següent:

La  plantilla  del  centre  està  acoblant-se,  perquè  de  la  reestructuració  dels 

estudis a la ciutat de Xàtiva de 2009, amb la desaparició d'un IES i la creació d'un 

CIFP, hi ha departaments del nostre centre que tenen professorat desplaçat. També, 

en cicles el departament d'EOC ha sofert la reducció de grups, amb la qual cosa ha 

eixit  professorat  desplaçat,  tot  plantejant-se l'opció d'implantar  un grau mitjà  que 

donés eixida a aquest professorat.

Un dels  major  problemes que tenim al  centre  és  el  relatiu  al  personal  no 

docent. A les velles instal·lacions de l'I.E.S. Dr. Simarro teníem abans d'abandonar-

les,  un bidell,  perquè l'altra plaça no s'havia cobert,  i  dos administratius,  i  són el 

personal  que va efectuar  el  trasllat  a  les  noves  instal·lacions.  Només quan es  va 

reprendre el curs a les noves instal·lacions, 7 de gener de 2010, es van incorporar, 

després d'àrdues gestions, dos bidells cedits interinament pels altres centres públics 

de Xàtiva, que va haver de distribuir-los en dos per al torn matutí i un al vespertí.
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Donades les  dimensions  del  centre  i  el  nombre d'alumnes i  professors,  és 

totalment insuficient aquesta dotació, i encara que des de Conselleria se'ns ha aprovat 

que  la  nostra  plantilla  està  formada  per  quatre  bidells,  un  d'ells  resident,  i  tres 

administratius, ara és l'hora que la Conselleria d'Hisenda no ha donat el vist-i-plau 

oportú,  per  la  qual  cosa  estem funcionant  amb tres  bidells  i  dos  administratius. 

Malgrat les nombroses gestions fetes, sembla un problema enquistat que se suporta 

per la gran professionalitat i voluntat del personal no docent i amb l'ajud de l'equip 

directiu,  però  que  aflora  en  situacions  normals  de  baixa  per  malaltia,  o  com ha 

ocorregut durant dos mesos, per trasllat d'un d'ells, amb un gran trasbals en la marxa 

del centre, en haver només un bidell per torn, sobretot, en el torn matutí, que és on 

més alumnat i professorat hi ha.

Objectius bàsics, línies d'actuació i plans concrets.
Encara què portem dos anys en les noves instal·lacions, a l'institut s'ha hagut 

de conjuminar tres estils distints d'organització i treball, perquè la procedència del 

personal  docent  era  ben  distinta,  antic  IES  Dr.  Simarro,  secundària  de  l'IES  La 

Costera i cicles formatius de La Costera i de l'IES Josep de Ribera, la qual cosa no ha 

estat una tasca fàcil ni enllestida. En el curs 2009-10, vam passar d'una situació amb 

una estructura concreta de centre i amb un edifici d'unes dimensions específiques a 

una altra situació on es mantenia la mateixa estructura (secundària), s'afegia una altra 

estructura ja establerta i amb una problemàtica distinta (cicles) i augmentaven 

considerablement les dimensions de l'edifici. Cal pensar que el nostre centre mai, en 

els vint anys de vida, havia acollit cap cicle formatiu.

Consegüentment,  el  primer  objectiu,  que ja  ha estat  iniciat  tàcitament  per 

aquest equip directiu, i que ara formulem explícitament és vertebrar tota la comunitat 

educativa del centre en un mateix projecte comú, que especialment el professorat no 
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pense en sí mateix com a membres del centre de procedència, fos el que fos, sinó 

com a membre d'un nou col·lectiu amb una visió semblant de l'educació, disposada a 

treballar  perquè  aquest  institut  tinga  com  a  finalitat  l'ensenyament  públic  de 

qualitat,  entesa aquesta afirmació com la formació de ciutadans  lliures,  autònoms, 

responsables i  respectuosos,  amb una  formació suficient  per afrontar  el  món del  

treball o els estudis superiors.

I  en  aquest  sentit  de  vertebració  és  fonamental  consensuar  un  Projecte 

Educatiu  de  Centre  (PEC),  que  ja  s'ha  començat  a  elaborar,  però  que  necessita 

determinar els trets d'identitat i els objectius educatius, és a dir, l'ideari programàtic 

del centre.

I a continuació, caldrà redactar de nou amb totes les modificacions que han 

anat produint-se i aprovant-se els altres documents oficials del centre adjunts al PEC, 

començant pel Reglament de Règim Interior (RRI) i e Pla de Convivència, el Pla de 

Normalització Lingüística i  el  Disseny Particular  del  Programa, els plans d'Acció 

tutorial i d'Atenció a la Diversitat, etc.

Respecte del PEC, l'equip directiu  enllestirà la redacció del document i  el 

lliurarà  a  la  COCOPE  amb  la  finalitat  que  aquesta,  com  ja  s'ha  comentat 

anteriorment, faça de corretja de transmissió entre els departaments i el claustre del 

professorat, i retorne les consideracions oportunes que cal incorporar al document. 

Alhora  es  transmetrà  igualment  a  l'AMPA  del  centre  amb  el  mateix  objectiu. 

Finalment, l'equip directiu el presentarà al Claustre i al Conselll Escolar per a la seua 

aprovació.

Respecte  dels  altres  documents,  caldrà,  a  partir  de  la  COCOPE,  però 

involucrant a tot el Claustre del Professorat i, en alguns caso, si és possible, com el 
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RRI, a l'AMPA i l'alumnat, crear grups de treball voluntaris per a redactar de nou els 

distints documents per tal que els aprove el Consell Escolar.

Però aquest objectiu necessari no és suficient en la tasca de cohesionar a tot el 

col·lectiu  en un projecte  comú. Com assegura  Ken Robinson en el  seu llibre  El 

Elemento: desucbrir tu pasión lo cambia todo (Grijalbo, 2009), la major part dels 

Estats que han plantejat reformes educatives s'han centrat en el plans d'estudi (allò 

que esperem que aprenga l'alumne) i en l'avaluació, entesa com el procés de mesurar 

el que s'està fent. Aleshores, es consolida la jerarquia de les assignatures d'una banda, 

i d'altra, amb la proliferació d'eines educatives de diagnòstic, es frena la innovació i 

la  creativitat  en  estandarditzar-se  el  coneixement,  a  més  del  perill  d'esdevenir, 

aquestes eines, en un fi en si mateix, en el centre de l'educació.

Seguint el fil del raonament de l'autor, perquè la reforma de l'educació siga 

eficaç, a més d'avançar en plans d'estudi i avaluació, s'ha de d'invertir en la formació 

d'un bon professorat, i, el que vull assenyalar especialment, perquè és on més ens 

ateny, en pedagogia, és a dir, en millora de l'ensenyament, el procés pel qual ajudem 

l'alumne a assolir els plans d'estudi i superar les proves diagnòstiques. I és ací on han 

fallat les reformes educatives i on em de posar l'èmfasi.

En conseqüència, la transformació necessària per aconseguir que l'educació 

siga més eficaç passa per  no estandarditzar sinó per personalitzar, és a dir, situar 

l'alumne en un entorn favorable per aprendre. En aquest sentit, des d'aquest equip 

directiu apostem pel model de tutoria compartida i individualitzada, i aquest serà 

un dels objectius bàsics: implantar aquest model de tutoria, com ja es va aprovar en 

el  Pla  de millora  i  que mencionem més endavant.  L'actuació  en aquesta  direcció 

passa per consensuar al màxim aquesta mesura, perquè donada l'època en què estem, 
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les hores de dedicació passen per obtenir-les de les set complementàries i implicar a 

tothom, amb el benefici de la reducció de la conflictivitat i l'augment del rendiment.

Seguint en aquest línia transformadora, el PEC ha d'incloure un Pla de foment 

de la lectura, i aquest és un bon punt de partida, però nosaltres l'ampliem i parlem 

d'un Pla de lectura, escriptura i investigació (PLEI), i creiem que aquest és un eix 

vertebrador i que trenca en la jerarquia de les assignatures que en parlàvem abans.

Si bé és el primer pas, no és suficient la motivació lectora de l'alumnat, cal 

estimular-lo amb tot tipus de lectura, ficció, assaig, ciència, història, etc., perquè li 

calga voler expressar el que pensa, manifestar-se davant del món, per la qual cosa és 

imprescindible adreçar-lo en els distintes tècniques d'escriptura i impulsar-lo a perdre 

la por al full en blanc, sense oblidar-nos de l'expressió oral. I amb lectura i escriptura 

tenim els  pilars  que  afavoreixen el  tercer  aspecte,  la  investigació,  el  mètode  per 

indagar sobre el món i interactuar amb ell.

Aleshores, la tasca passa perquè aquest document siga un element dinàmic i 

dinamitzador de la vida del centre, i ha de reunir en la seua concepció, com s'afirma 

en el document  Plan de lectura escritura e investigación de centro. Orientaciones  

para su elaboración, desarrollo y evaluación, elaborat per la Dirección General de  

Políticas  Educativas  y  Ordenación  Académica del  Principat  d'Astúries,  les 

característiques següents:

1. El  PLEI  és  un instrument  de planificació  que,  com a  tal,  ha de  partir  de 

l'anàlisi de necessitats.

2. El  PLEI  afavoreix  la  integració  curricular  de  la  competència  lectora, 

escriptora i investigadora.
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3. El PLEI és un referent didàctic que orienta el professorat en l'elaboració i 

aplicació de les programacions docents.

4. Un  PLEI,  de  caràcter  global  i  integrat  al  currículum,  estimula  l'ús  de 

metodologies més actives i aprenentatges més significatius.

5. El  PLEI  estimula  el  treball  cooperatiu  docent  al  voltant  de  la  lectura  i 

escriptura  i  afavoreix  la  innovació  educativa  i  el  desenvolupament 

professional en aquest àmbit.

6. El PLEI e un gran pes com element dinamitzador de la lectura i escriptura en 

el centre i en l'entorn.

I com pensem que el PLEI no ha de ser un simple instrument burocràtic, ni 

una  moda  passatgera,  a  més  d'enllestir  la  seua  redacció  i  aprovació  pel  Consell 

Escolar, ja estem treballant amb projectes en aquesta direcció aprovats en el Pla de 

millora, com són els objectius A, C D, E, F i G, i que citarem més endavant.

Vull fer especial menció de l'objectiu C, Ús de les hores d'atenció educativa  

del primer cicle per a foment de la lectura a l'espai de la biblioteca, un projecte 

encoratjador que està obtenint una resposta entusiasta per part de l'alumnat de primer 

cicle de l'ESO, i que està motivant l'ampliació al tercer curs de secundària. Francesca 

Ballester  i  Paco Ybias,  membres  del  departament  de  valencià  i  responsables  del 

projecte han aconseguit que la biblioteca del centre siga un lloc de silenci, de lectura 

lúdica, d'escriptura motivada i de respecte, donant-li significat a un espai que estava 

desaprofitat.

He mencionat fins ara tres dels quatre pilar en què se sustenta la base del 

projecte de direcció, PEC, tutoria compartida i PLEI. El quart pilar és, com no podia 
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ser  d'una  altra  forma amb l'eclosió  que  ha  experimentat  en  els  darrers  anys,  les 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

Com afirma el creador del concepte de les intel·ligències múltiples i Premi 

Príncep d'Astúries, Howard Gardner: La irrupció de les noves tecnologies ens obliga  

a educar el  xiquets de manera distinta. És un error, una autèntica ficada de pota 

creure que tota la revolució digital que estem vivint és un enemic de l'educació, que 

cal fugir o ignorar-la. Ben al contrari, les noves tecnologies, amb internet al cap junt 

als nous dispositius mòbils, suposen un repte per a l'educació perquè obre un ventall 

de possibilitats enorme que és de ximples desaprofitar.

El nostre centre ha d'apostar per la innovació educativa amb tecnologia, i com 

diu el nostre company del centre Francesc Llorens en l'article  Identidad digital e 

innovación en los centros educativos.  (inclòs en  Experiencias Educativas  en las 

aulas del siglo XXI. Innovación y TIC, publicat per l'Editorial Ariel i la Fundación 

Telefónica): “Un centro educativo que pretenda personalizarse y definirse a través de 

la innovación con tecnología debe atender a tres conceptos: la estructura que soporta 

la innovación, la producción de prácticas innovadoras y la difusión de su actividad.” 

I  afegeix “En otras palabras,  la  estructura de la innovación,  en nuestro contexto, 

consiste  en  primer  lugar  en  prestar  un  soporte  tecnológico  para  la  vertebración 

efectiva  entre  el  equipo  directivo  de  un  centro,  el  profesorado,  los  alumnos  y 

alumnas, y las familias. La identidad, la digital  también,  comienza por el entorno 

próximo. “Todos” deben saber qué hace “cada uno”,  por qué lo hace,  y con qué 

objetivo común. Además, no sólo necesitamos saber que se hacen cosas, necesitamos 

hacer cosas juntos.”
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Aquests tres aspectes de la identitat digital del centre, estructura, producció i 

difusió, i la seua implicació en la innovació educativa es visualitza en el següent 

gràfic del propi autor:

Marcarem ara  les  línies  d'actuació  del  nostre  centre  per  tal  d'adquirir  una 

identitat digital pròpia.

En relació a l'estructura, cal que el centre dispose dels mitjans adients:

• Un projector per aula. Malgrat que estem en una època de vaques flaques, ja 

siga pel finançament que ens podem permetre o per la donació que ens poden 

fer les editorials amb que treballem, l'objectiu és dotat totes les aules. Ja hem 

cobert gairebé tots els tallers, les aules específiques i els laboratoris, totes les 

aules de batxillerat, i alguna d'ESO.
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• Totes les aules tenen connexió a internet, però cal que aquesta connexió siga 

operativa cent per cent, i que puga suportar molts usuaris a la vegada. Estem 

treballant de la mà del departament d'Informàtica en aquesta direcció, i també 

propiciant la implantació d'una connexió WIFI.

• Aconseguir que el  nostre  portal  web siga robust  i  operatiu  perquè,  com a 

nucli de la informació i producció del centre, ha de suportar l'accés simultani 

de múltiples usuaris.

• Però tots  aquests  mitjans  no seran suficients  sense la  implicació  de tot  el 

professorat. En primer lloc, des de l'equip directiu s'ha de facilitar l'accés a la 

tecnologia a tot el professorat però ha d'haver un compromís per part d'aquest 

de  responsabilitzar-se  en  el  seu  ús  i  aplicació.  Cursos,  grups  de  treball, 

professorat  de  suport,  ...,  el  centre  disposa  de  personal  capacitat  que  pot 

motivar i ajudar a la resta de companys a introduir-se en el món digital per 

construir una xarxa col·laboradora. La tasca de l'equip directiu s'ha d'adreçar 

a tendir ponts entre uns i altres.

Pel que respecta a la producció de la identitat digital:

• la  nostra  pàgina  web  ha  de  prestar  un  servei  informatiu  a  tothom clar  i 

fàcilment accessible, no sols des de les instàncies directives i administratives, 

sinó  també  des  dels  departaments.  Haurem  de  vetllar  perquè 

www.ieslluissimarro.org siga  una  font  formidable  d'informació  amplament 

visitada per funcional i efectiva.

• Creació d'un sistema de servei interactiu per a tots els usuaris, ja siga amb 

una  intranet  o  amb  el  propi  portal  web,  on  hi  haja  una  virtualització 

documental (actes, programacions, formularis, expedients, etc.).
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• Facilitar l'ús de les xarxes socials des d'un punt de vista educatiu i com espai 

d'intercanvi d'experiències i col·laboratiu.

• Fomentar serveis participatius en el portal digital oberts a tota la comunitat 

educativa.

I quan a la difusió de la identitat digital:

• Creació  de  la  imatge  corporativa  del  centre:  marca,  colors  corporatius  i 

tipografia, papereria, samarretes, plantilles per a continguts digitals i carnet 

d'identificació.

• Presència  del  centre  en  xarxes  socials  que  promoguen  el  creixement 

professional i de valors i  l'intercanvi en igualtat de coneixements.

• Construcció d'u na xarxa personal d'aprenentatge.

• Potenciar  la  imatge  del  centre  a  través  del  desenvolupament  d'estructures 

digitals pròpies, tot creant un suport permanent per a la difusió a distància 

amb altres centres.

Com el curs passat el centre va elaborar un Pla de Millora, aquesta ampliació 

del projecte de direcció vol arreplegar el que allí es va formular.

Els  docents  estem en una posició complicada  com a part  implicada  en el 

sistema  educatiu,  perquè  s'ha  traslladat  el  problema  de  la  deficient  formació 

educativa dels ciutadans al  nostre terreny, i  dóna la impressió que som els únics 

actors en aquest drama, quan correspon a tota la societat preguntar-se sobre la classe 

de persones que està criant. Sense perdre de vista que el drama és col·lectiu, nosaltres 

els  docents,  què podem fer? I no sols perquè com a funcionaris  estem obligats a 
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donar una resposta a l'Administració, sinó perquè estem convençuts que l'educació 

pública és un valor en si mateix en la formació de persones civilitzades, i en aquesta 

direcció invertim els nostres esforços.

L'avaluació  diagnòstica  ens  mostra  la  informació  sobre  el  rendiment  dels 

alumnes que en 2009 havien acabat el primer cicle d'ESO en funció de l'assoliment 

de les competències curriculars i en comparació amb els resultats obtinguts en tot 

l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Cal destacar dos aspectes, d'una banda el concepte de competència, un dels 

trets  essencials  del  programa  europeu  PISA (Programa  per  a  l'Avaluació 

Internacional de l'Alumnat, en anglés), relacionat amb la capacitat de l'alumnat per 

aplicar  coneixements  i  destresses  considerades  clau  i  analitzar,  raonar  i 

comunicar-se de manera eficient al plantejar, resoldre i interpretar problemes 

en distintes situacions.  D'altra  banda,  l'èmfasi  posada en l'avaluació  com a eina 

metodològica per avançar cap un sistema d'ensenyament de qualitat emmarcat en un 

món globalitzat. Una eina fonamental en un procés de millora continu: 

Per tant, el nostre Pla de Millora ha de seguir dues línies d'actuació:

◦ Incorporació de les competències bàsiques a les programacions.

◦ Eines  de  mesura  (indicadors)  que  qualifiquen  els  resultats  del  pla 

establert. 
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Aleshores  els  objectius  i  actuacions  proposats  per  millorar  el  rendiment 

acadèmic són:

Objectiu A Revisió de la programació didàctica.

Actuacions

Recursos  i 

metodologia

Observacions

Elaboració de la nova programació didàctica de cada departament per 

tal d'adaptar-la a la consecució de les competències bàsiques.

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2010;  REAL DECRETO 1631/2006, 

de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

El departament d'informàtica elaborarà una intranet i un programa per 

generar  programacions  adaptades  a  les  competències  bàsiques  que 

unificarà l'estructura de les programacions dels departaments. També 

s'informatitzarà les actes dels departaments.

Les activitats extraescolars cal estiguen perfectament integrades en les 

programacions,  per  la  qual  cosa  han  de  ser  obligatòries  per  a  tot 

l'alumnat.  El  departament  d'Activitats  Extraescolars  coordinarà 

aquesta tasca.

Objectiu B Coordinació  respecte  dels  continguts  i  la  metodologia  dels 

departaments de llengua.

Actuacions

Recursos  i 

metodologia

Observacions

Sessions  de  coordinació  dels  departaments  de  castellà,  valencià, 

anglés, francés i llatí, per tal d'unificar criteris, confrontar continguts i 

establir una metodologia conjunta.

Currículum de cada assignatura i  reflexió sobre els continguts amb 

l'objectiu d'augmentar la lectura i la producció de textos per part de 

l'alumnat.

En  els  debats  previs,  s'afirma  que  cal  prioritzar  el  treball  de 

comprensió i producció de textos, dedicant una hora setmanal de les 
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tres  que es  disposa  en l'assignatura  de llengua.  En aquest  sentit  el 

departament d'Anglés assegura que ja usen una metodologia d'aquest 

tipus.

Objectiu C Ús de les hores d'atenció educativa del primer cicle per a foment de la 

lectura a l'espai de la biblioteca.

Actuacions

Recursos  i 

metodologia

Adequació de la biblioteca com agència de lectura  compra de llibres, 

determinació del professorat que ha d'intervenir, etc.

Programa (veure document adjunt); biblioteca.

Objectiu D Ús de l'assignatura d'informàtica per reforçar els continguts de la resta 

de  matèries,  amb la  finalitat  de  l'alumne  integre  les  eines  TIC en 

l'aprenentatge: processament de textos, presentacions, full de càlcul, 

recerques a internet, etc.

Actuacions

Recursos  i 

metodologia

Observacions

Cada  departament  presentarà  al  d'Informàtica  propostes  concretes 

perquè els  alumnes puguen treballar  aspectes  concrets  de les seues 

assignatures en l'optativa d'informàtica.

Les  hores  d'atenció  educativa  en  batxillerat  usades  perquè  tot 

l'alumnat  utilitzara la recerca per Internet  com a mesura per al  seu 

autoaprenentatge,  es  a  dir,  per  a  consultar  adequadament  les 

biblioteques  virtuals,  els  diccionaris  i  traductors  online,  les 

enciclopèdies, etc.

Manuals  de  recerca  per  Internet  amb  la  col·laboració  de  tots  els 

departaments  i  orientat  a  les  matèries  que formen part  del  curs  de 

l'alumne.

Imprescindible la tasca de coordinació entre departaments.

Objectiu E Ús de l'assignatura  d'atenció  educativa  de 2n cicle  per  fomentar  la 
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lecto-escriptura, els hàbits solidaris i els comportaments democràtics

Actuacions

Recursos  i 

metodologia

Programa adjunt

Programa adjunt

Objectiu F Establir  criteris  d'avaluació  comuns  per  a  tots  els  departaments 

respecte de la presentació, expressió i ortografia de qualsevol activitat 

escrita.

Actuacions

Recursos  i 

metodologia

Observacions

Elaboració dels criteris.

Reunions periòdiques de la COCOPE.

Unificació de criteris sobre com treballar el quadern i com avaluar-lo, 

especialment en 1r cicle.

Objectiu G Hora de conte 

Actuacions

Recursos  i 

metodologia

Observacions

Lectura en veu alta, reflexió, música, silenci, en primer cicle.

Programa elaborat (veure full adjunt)

Es  faria  servir  per  fomentar  l'expressió  oral  i  les  relacions 

interpersonals.

Objectiu I Recuperar la coordinació d'àrea de ciències

Actuacions

Recursos  i 

metodologia

Reunions  de coordinació  dels  departaments  de matemàtica,  física  i 

química, tecnologia, dibuix tècnic i biologia i geologia.

Les  matèries  que  usen  de  la  matemàtica  es  posen  d'acord  en  com 

impartir  els  continguts  i  procediments  comuns,  tant  en  l'adequació 

temporal  com  en  la  forma  de  presentar-los,  per  tal  de  donar  una 

imatge d'unitat a l'alumne.

Objectiu J Grups flexibles (millora del Pla d'Atenció a la Diversitat)
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Actuacions

Recursos  i 

metodologia

Observacions

Organització del curs que promoga la major flexibilització de grups a 

petició dels departaments.

No concentrar els desdoblaments en un nivel sinó repartir-los per tal 

d'alleugerar la ratio, tot insistint a l'administració de la importància de 

la reducció de la ratio en la qualitat de l'ensenyament.

Experiència del departament de Biologia i Geologia en 1r d'ESO.

Més coordinació del departament d'Orientació i el professorat que té 

alumnes amb ACIS.

En els grups de 2n i 3r hi ha “aparcats” grups d’alumnes  “esperant” 

que  acabe  el  curs  perquè  van  a  fer  PQPI  o  Diversificació  o 

promocionen automàticament.  Hi hauria que millorar  els  criteris  de 

selecció i fer arribar als alumnes la idea de que aquestes places són 

per als que s’ho mereixen i que no estan reservades.

Objectiu K Revisió de les matèries optatives que oferta el centre

Actuacions

Recursos  i 

metodologia

Observacions

Adequar l'oferta d'assignatures optatives que oferta el centre en funció 

de l'adquisició de les competències bàsiques.

Assignatures optatives amb una metodologia completament pràctica.

Orientar el Taller de castellà de 2n ESO per als alumnes pendents i el 

de 1r per a aquells que presenten especials dificultats.

Objectiu L Revisió del RRI i del Pla de Convivència

Actuacions

Recursos  i 

metodologia

Observacions

Modificació del Reglament de Règim Intern (RRI) per adaptar-lo a la 

nova situació del centre, així com del Pla de Convivència.

Reunions, COCOPE; comissió de convivència del Consell Escolar

Cal una major implicació de tot el professorat en l'educació cívica dels 
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alumnes, així com una responsabilització d'aquests, que desacredite a 

qui no compleix les normes de convivència.

Objectiu M Canvi de metodologia a les classes

Actuacions

Recursos  i 

metodologia

Elaboració de material per fer les classes més participatives, tot fugint 

de l'explicació magistral sistemàtica. L'alumne ha de treballar a classe, 

individualment o en grup. Cal donar un enfocament més pràctic de les 

assignatures (quadernets de reforç, ús dels laboratoris, etc.); adequació 

de la programació, normalment massa extensa; més activitats escrites; 

foment de la lectura, de la controvèrsia constructiva i de la crítica.

TIC, internet.

Objectiu N Implantació de la tutoria compartida o individualitzada

Actuacions

Recursos  i 

metodologia

Consens sobre el model de tutoria compartida o individualitzada per 

implantar el més aviat possible.

Experiències  pràctiques  recollides  sobre tutoria  compartida  i  model 

teòric.  Xerrada sobre l'experiència concreta a l'IES Moixent amb la 

presència de l'equip directiu d'aquest centre.

Respecte  de  les  activitats  complementàries  i  extraescolars  hem d'afegir  al 

projecte inicial que caldrà potenciar el departament corresponent.

Com el  nostre  centre  ofereix cicles  formatius  de formació professional  és 

molt  important tenir una relació fluida amb el teixit  empresarial  de la ciutat  i els 

voltants.  Així mateix és molt  interessant  la  participació en projectes  de formació 

europeus, que ja formem part d'alguns:

o  Reggio-Comenius, com ara el de Porto, sobre fracàs escolar.

o Nuevas  formas  de  relación  de  los  Centros  de  FP  con  su  entorno   

empresarial. 
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o Play the learning game  .  Reunió a  Florència.  Tracta  de explicar  els 

beneficis de certs videojocs comercials per a l'educació.

Incorporacions a l'equip directiu.
L'equip directiu és el mateix que en el projecte inicial, si bé cal dir que el lloc 

de vicedirectora sempre ha estat ocupat per Ana Alpiste, encara què  en el document 

del projecte inicial figurava una altra persona que no va arribar a prendre possessió al 

desestimar-ho per una qüestió personal. Per aquest motiu afegim el seu currículum.

Finalment,  en gener de 2010, va haver de nomenar-se un cap d'estudis de 

cicles formatius per la incorporació d'aquests estudis, la qual cosa va recaure en José 

Luis Aznar, que va exercir aquest càrrec els dos trimestres següents sense reducció 

horària ni compensació econòmica.

• Vicedirectora  : Ana Alpiste Illueca (1962).

Llicenciada en Ciències Biològiques. Professora  de l'IES Doctor Lluis Simarro 

des de l'any 1992 durant els quals he sigut cap de departament de C. Naturals sis 

anys, i porta set anys com a vicedirectora del centre.

• Cap d’Estudis de Cicles Formatius  : José Luis Aznar Vicedo (1971).

Llicenciat en Informàtica especialitat de gestió, professor d'educació secundària 

del  departament  d'informàtica  des  de  l'any  2001.  Ha  impartit  classes  tant  de 

secundària com de cicles formatius. Treballa a l'IES Dr. Lluís Simarro des del 

curs 2009/10. Assessor de formació del CEFIRE de Xàtiva en el curs 2002/03, 

assessoria  d'informàtica.  Des de l'any 2010 ha exercit  com a cap d'estudis de 

formació professional a l'IES Dr. Lluís Simarro.
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