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Descripció i anàlisi de les característiques més 
rellevants del centre.
Com aquesta és una actualització del Projecte de direcció1 presentat en 2016 (des d’ara

PD16), tractarem de no repetir informació, que es pot consultar en aquell document i que

posem a l’abast de tothom, novament.

En PD16 vam fer una descripció i anàlisi del centre referida a la gènesi i ubicació i als

contexts lingüístic i sociofamiliar i consignàrem les característiques del centre (pàgs. 3 –

9). Què ha canviat des d’aleshores?

En aquests quatre anys el centre ha crescut en alumnat i en grups. Hem passat de 1032

alumnes en 2015 a 1153 en 2019 i de 44 a 49 grups. S’ha incrementat una línia més en

1r , 2n i 4t d’ESO, s’ha recuperat un cicle superior de la família d’Edificació i obra civil i s’ha

incorporat, en aquest curs en què estem, un nou cicle superior de la família d’Informàtica i

comunicacions, completant així tota l’oferta formativa d’aquesta família.

En Secundària, aquesta dada és significativa perquè el nostre centre va perdent l’estigma

de «centre de l’extraradi», inconvenient front als altres tres centres de Secundària de la

ciutat situats en parcel·les més cèntriques. Això també ha significat un augment de  l’ISEC

(Índex Socio-Econòmic i Cultural) en el darrer Informe de context 2017 – 18, ja que hem

passat de 2 a 3, si bé encara és inferior al dels altres centres de Secundària.

I ja que estem, l’Informe de context 2017 – 18 (IC1718) remés per la Direcció General de

Política Educativa, sobre un qüestionari passat a l’alumnat de 2n d’ESO, que és una bona

mostra  de  l’alumnat  del  centre,  actua  com  un  instrument  adient  per  reconéixer  els

obstacles que poden tenir els nostres alumnes per aprendre. I aquesta idea de superar

1 Amb aquest format (en blau i subratllat) porta un enllaç a la pàgina web on es troba el 
document.
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barreres que impedisquen l’accés a l’educació és la pedra angular de la darrera normativa

de la Conselleria, que cal posar en marxa.

En aquest sentit, segons l’IC1718 podem estar contents quant al grau de satisfacció de

l’alumnat respecte del centre, i també respecte de la relació entre ells és del 83%. Així

mateix, aquest grau de satisfacció de l’alumnat en relació al professorat arriba al 74%,

però cal ressaltar  que  l’ítem on hi ha  una  pitjor percepció (42% poc o gens d’acord) és

«Em  proposen  coses  interessants».  Entenc  que  una  part  important  l’alumnat  té  una

impressió no molt positiva sobre la manera de presentar els continguts que ensenyem o

sobre els propis continguts.

On es fa més palesa la desigualtat segons l’ISEC assignat és en tot allò relatiu a l’entorn

familiar i  als recursos. En primer lloc, vull  destacar que tothom té a la seua disposició

dispositius digitals amb connexió a internet fins a una mitjana de huit per família, amb la

qual cosa l’accés a tota la informació que proporciona la xarxa està a l’abast de qualsevol

persona. Altra cosa és que l’ús que se’n dóna a aquest accés estiga adreçat a l’estudi i la

lectura.

És evident  que a  major  ISEC hi  ha  un  entorn  més propens a  l’estudi  facilitat  per  la

formació  dels  pares,  que  inverteixen  en  recursos  adreçats  a  l’aprenentatge,  com per

exemple, llibres i activitats extraescolars, quedant demostrat que hi ha millors resultats

acadèmics  quan  l’alumnat  disposa  de  més  llibres  a  casa  i  quan  combina  un  parell

d’activitats extraescolars (esport, anglés o música) dos dies o més. Curiosament, pel que

fa a l’autonomia de treball  (fer  els  deures a soles),  és més important  l’entorn familiar

favorable a l’estudi que els recursos materials, perquè un 71% de l’alumnat amb ISEC 5

sol fer els deures tot sol, sense ajuda familiar o externa. 
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En conseqüència, el resultat més demolidor, el que fa més nítida la desigualtat està en

l’apartat d’expectativa d’estudis per al futur, on es pregunta a quin nivell d’estudis creu

l’alumne que pot arribar. El ventall d’opcions passa per estudis universitaris de grau per al

100% de l’alumnat amb ISEC 5, fins al 0% dels mateixos estudis per a ISEC 1. Aquesta és

una de les causes de la baixada de matrícula al batxillerat junt a la situació perifèrica i de

«prestigi» (PD16, pàg. 5)

Un altre aspecte remarcable és la diferència de percentatges entre xics i xiques, sent el

balanç favorable a aquestes. En promoció les xiques estan al 90% front al 70% dels xics,

tenen una major taxa lectora per decisió pròpia i el 24% d’elles llig totes les dies front al

3% d’ells.

Respecte a la llengua habitual emprada en la lectura, si el 65% usa el valencià en els

llibres de text, sols ho fa un 42% en contes i un 28% en novel·la, front al 55% i 69%

respectivament, que usa el castellà.

Aquestes dades fan patent la necessitat d’actuar sobre les mancances assenyalades, com

veurem posteriorment.

Pel que fa als Cicles formatius (CF), la família d’Edificació i obra civil és la que presenta

una major problemàtica. Si bé el problema del professorat desplaçat ha desaparegut en

introduir-se el cicle superior de Projectes d’edificació, continuem amb la baixa matrícula

que s’arrossega des que es va iniciar la crisi i  amb la mancança d’espais adients per

desenvolupar els distints cicles, reutilitzant magatzems del centre i les estances del CCX

(Centre Cultural de Xàtiva) cedides per l’Ajuntament.

La conflictivitat del centre està al voltant del 3% de l’alumnat i circumscrita entre els 12 i

16 anys, en els dos primers cursos de Secundària i en la Formació Professional Bàsica

(FPB). Per aquest motiu, amb la intenció de donar eixida a l’alumat més disruptiu i sense

3



futur en la Secundària, el centre va dur a terme durant els dos cursos anteriors, junt a la

Regidoria d’educació de l’Ajuntament de Xàtiva, el  Programa d’Aula Compatida (PAC),

com un curs de transició a la FPB, i que s’havia consolidat en el darrer curs amb uns

resultats  acceptables,  si  bé  el  disseny no s’ajustava al  que exigia  la  normativa  de la

Conselleria. Era preceptiva la presència de professorat en totes les activitats i nosaltres

les teníem molt diversificades, amb la qual cosa no es podien quadrar ambdues i, de mutu

acord, es va abandonar el  programa per a aquest curs.  Les vint  hores assignades al

recurs s’han utilitzant aquest any amb un grup que treballa per àmbits en 2n d’ESO.

També es va iniciar el curs passat en FPB, amb un intent de millorar la convivència i el

rendiment, el treball per projectes, però aquest no ha tingut continuïtat per la fluctuació del

professorat  i  per  la  manca  d’un  disseny sòlid  de  la  FPB que  no  estiga  subject  a  la

determinació de plantilles. També cal dir que la conflictivitat  d’aquests cursos primers, un

d’Administració i serveis i l’altre d’Informàtica, atén al fet que es nodreixen en gran part

d’alumnat disruptiu provinent d’altres centres de la ciutat i la comarca.

En aquests quatre cursos, el que ha tingut un increment notable han estat els projectes

europeus Erasmus+ de CF (PD16,  pàg.  20),  per  a  formació en centres  de treball  en

Europa  i  d’intercanvi  d’experiències  del  professorat,  amb  reconeixement  de  bones

pràctiques  per  part  del  SEPIE  (Servicio  Español  para  la  Internacionalización  de  la

Educación). Actualment tenim quatre projectes.

A més a més, com a novetat aquest curs participem, en un com a promotors i en els altres

com a socis, en tres projectes sobre educació escolar adreçats a l’ESO, el batxillerat i la

FPB.

Aquest curs passat, per excedència del conserge de la vesprada, vam estar la major part

del curs (fins maig) amb un bidell menys, només dos per a més de mil alumnes, més de
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cent  vint  professors  i  torn  de  matí  i  de  vesprada,  apercebent-se  més  que  mai  la

infradotació en personal no docent. És una reivindicació massa antiga l’ampliació amb un

conserge i un administratiu  més, reconeguda per l’Administració, però no satisfeta. Com

sol dir-se: «no nega el deute, però no el paga».

Una de les peticions sobre les TIC de gran part de la comunitat educativa del Simarro, des

que va inaugurar-se el centre, ha estat la implantació d’una xarxa WIFI segura. A causa de

l’elevat cost i de les dificultats que enclou es va posposar fins l’any 2014, que es va iniciar

l’estudi del problema. Tanmateix aquest es va parar perquè des de Conselleria d’educació

se’ns assegurà que serien ells qui ho engegarien. Han passat quatre anys i no s’ha fet

res, ni sembla que es vaja a fer. Per tant, si s’ha d’establir la xarxa inalàmbrica haurà de

ser a càrrec del centre.

Objectius bàsics que es pretenen aconseguir en el 
següent període.
Els huit punts que definírem com objectius bàsics en PD16 i que responen a la finalitat del

nostre institut2, recollida en el PEC, continuen plenament vigents, i els subscrivim un per

un, perquè són un procés d’aproximació asimptòtica a una situació ideal.

Línies d’actuació i plans concrets que permeten la 
consecució dels objectius.
En PD16 (pàg.  12  ss.)  es  va  exposar  les  sis  línies  d’actuació  que  havien  de  donar

resposta  als  objectius  bàsics  marcats.  En  aquesta  actualització,  mostrarem  les

modificacions que considerem pertinents per als quatre propers cursos. Per a una visió

completa consulteu PD16.

2 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.
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1. Millora del rendiment escolar i la convivència.

1.1 Actuacions d’èxit. Comunitat d’Aprenentatge.

Per tal de millorar el rendiment, la convivència i la relació amb les famílies es va encetar el

curs 2015 - 16 una línia d’actuació relacionada amb les  Comunitats d’Aprenentatge, on

s’implementaven actuacions d’èxit al nostre centre: grups interactius i tertúlies dialògiques

(PD16,  pàg.  12),  però  aquesta  línia  ha anat  diluint-se  en aquests  quatre cursos sent

pràcticament residual aquest curs. Sense la participació del professorat i, especialment,

les famílies, aquesta iniciativa podria acabar per desaparèixer.

Si bé l’objectiu de constituir-se en una Comunitat d’aprenentatge no el veig possible a curt

termini  perquè cal  consens i  una implicació més ampla de la comunitat  educativa del

Simarro, sí crec interessant continuar insistint en les actuacions educatives d’èxit (AEE),

com grups interactius i tertúlies dialògiques, a discreció del professorat i sempre que hi

haja implicació de les famílies.

En aquest sentit, vull fer notar que aquest curs ha hagut un canvi en la direcció de l’AMPA,

(per  jubilació de l’anterior) i ha entrat una nova fornada d’alumnat de 1 r d’ESO que ha

obtingut uns resultats de promoció en la 1a avaluació deu punts percentuals per dalt que

els quatre darrers cursos (80%), el que hem fa pensar que hi ha una major implicació de

les famílies en l’educació dels fills, i ser optimista en la involucració dels pares i de les

mares en la vida del centre.

Si afegim que cal compensar les desigualtats detectades en l’anàlisi que hem fet, veig

atraient  introduir  una  nova  AEE,  la  biblioteca  tutoritzada,  mesura  inclusiva  mitjançant

l’augment del temps d’aprenentatge al centre (vesprades) i que necessita del professorat i

de les famílies i que inclou activitats com suport a les tasques escolars, tertúlies i lectures

col·lectives. Si aquesta mesura anés endavant, podria dinamitzar les altres AAE que he

mencionat. Això sí, torne a dir que és imprescindible la participació de les famílies.
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1.2. Potenciació del Pla de Lectura, Escriptura i Investigació (PLEI).

El curs passat encetàrem un enfocament nou en el Pla de lectura, usant un esdeveniment

com a catalitzador i sol·licitant que tots els departaments hi adaptaren les seues activitats.

El motiu fou la commemoració dels dos-cents anys de la publicació de Frankenstein, de

Mary Shelley. 

En la COCOPE s’ha considerat que cal continuar aquesta línia i aquest curs es el motiu

catalitzador  respon  a  una  proposta  conjunta  dels  departaments  de  CAS,  GIH  i  LLA,

«L’any  de  les  Humanitats.»  El  llegat  del  món  clàssic  en  els  diferents  àmbits  del

coneixement: la llengua, la filosofia, la ciència i la tècnica, les manifestacions artístiques.

Per a la qual cosa es va crear una comissió coordinadora que ho ha preparat durant el

primer trimestre per tal de desenvolupar-ho els dos restants, tot reservant un parell de

dies al final del curs per presentar els resultats de les activitats i difondre-les.

1.3. Revisió dels documents organitzatius del centre.

Amb la publicació de l’ordre d’inici de curs 19 – 20, els centres tenim l’obligació d’engegar

la  nombrosa bateria  normativa  desplegada darrerament  per  la  Conselleria  d’educació,

cultura  i  esport,  com és el  Decret  104/2018,  de  27 de juliol  del  Consell,  pel  qual  es

desenvolupen els principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià . Aleshores,

un document fonamental  com el  Projecte educatiu  de centre (PEC),  s’ha d’adequar  a

aquesta norma, i per tant, tots els altres que dimanen d’ell també.

Així mateix, el Pla de Convivència s’ha de transformar en el Pla d’igualtat i convivència

(PIC), tot atenent a la  Llei  orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de protecció integral

contra la violència de gènere, la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de

drets  i  garanties  de  la  infància  i  adolescència,  i  d’altres.  I  en  conseqüència,  s’ha  de

modificar el Reglament de règim interior (RRI).
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Igualment, el Departament d’orientació ha d’elaborar el Pla d’atenció a la diversitat i la

inclusió educativa (PADIE), el Pla d’orientació acadèmica i professional (POAP), el Pla

d’acció  tutorial  (PAT)  i  el  Pla  de  transició  (PT),  amb  les  directrius  definides  per  la

COCOPE.

L’altra norma que canviarà l’organització i el funcionament del centre és la implantació, el

proper curs, del Projecte lingüístic de centre (PLC), amb una durada quatre anys, passats

els  quals,  cal  revisar-lo.  Aquest  document  obligarà  a  canviar  el  Pla  de  normalització

lingüística  i  ací  cal  tenir  present  l’anàlisi  del  primer  punt  on  ha quedat  patent  que el

valencià, malgrat que és la llengua vehicular majoritària i que predomina en els llibres de

text, té un ús inferior al castellà en els llibres de lectura. Aleshores, aquest és un aspecte a

potenciar en aquest document i que connecta amb la biblioteca tutoritzada.

1.5. Corregir el funcionament de la Formació Professional Bàsica (FPB)

Com ja  he  assenyalat  a  l'anàlisi,  aquest  és  un  dels  focus principals  de  conflicte.  Tot

corregint al que ja vam exposar en PD16, com no podem depurar l’alumnat, perquè una

part important ve de fora del Simarro, cal assumir que aquesta situació no pot canviar i

ens haurem de centrar en la fidelització del professorat fix del centre i en el disseny d’una

estructura (assignatures, horari, etc.) que no depenga de la determinació de la plantilla de

cada curs.

1.6 Formació professional dual

En aquest període hem iniciat la Formació professional dual.  Actualment està implantada

en el cicle de grau mitjà d'Edificació i obra civil. En grau superior la tenim implantada en

dos  cicles  d'Informàtica  i  un  d'Administració.  Esperem  que  aquest  curs  ens  la

concedisquen  en  el  tercer  d'Informàtica  i  en  el  superior  d'Edificació.  Si  el  sistema
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empresarial  de  la  zona  ens  ho  permet,  voldríem  que  tots  els  cicles  de  grau  mitjà

estigueren també en dual al llarg d'aquests quatre cursos.

3. TIC

3.1  Millora en la infraestructura informàtica
Com ja hem informat en l’anàlisi, serà inversió del centre la implantació d’una xarxa wifi

segura.

4. Organització i gestió del centre.

4.2. Gestió

Tornarem a sol·licitar que ens siga coberta la plaça de conserge i la plaça d'administratiu

que  se'ns  va  concedir,  més  encara  quan  ha  quedat  comprovat  el  deteriorament  del

funcionament quan hi ha baixes, com he explicat a l'anàlisi.

5. Formació del professorat i innovació educativa.

5.1. Pla Anual de Formació (PAF)

S’ha d’introduir  actuacions relacionades amb la  educació inclusiva,  la  prevenció de la

violència de gènere i la diversitat.

6. Activitats complementàries i relacions amb l'entorn.

6.2. Visió europea

Aquell  objectiu  que  formulàrem en  PD16,  «ser  centre  d'excel·lència  Erasmus+»,  està

materialitzant-se any rere any. Com ja he explicat a l’anàlisi, aquesta aposta pels projectes

europeus ha estat reconeguda pel SEPIE amb la qualificació més alta i confirmada pel

treball ben fet tot havent superat una auditoria financera amb èxit total.

Aquest curs participem en els projectes següents:
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● Formació professional:

◦ VET students getting ready for employment and life.

◦ VET interships in Europe to improve competences for employment.

◦ Coaching Inter – Pairs for employment.

◦ VET teachers teaching, learning and sharing in Europe.

● Educació escolar:

◦ Sharing our Cultural Heritage to improve school performance.

◦ Les républicains espagnols à Mauthausen.

◦ Echanges sur les practiques professionelles.

Nous criteris de seguiment i avaluació del projecte de
direcció.
En relació als procediments d'avaluació que es van detallar en PD16, he de reconéixer

que els relatius al grau de compliment del projecte de direcció, on s’havia de revisar i

valorar les línies d’actuació proposades, en cada curs, no s’ha portat a terme, sent l’única

excusa l’amuntonament de treball al final de curs.

Respecte de l'avaluació de la funció directiva que en parlaven, tampoc s’ha dut a terme

per part de la comunitat educativa, i, en tot cas, serà en aquest procés de renovació quan

es posarà en marxa.

L’única avaluació que s’ha realitzat és la crítica, per part dels distints departaments, del

desenvolupament del curs en la memòria final del centre. Aleshores, propose reprendre el

plantejament inicial i aplicar els criteris de seguiment proposats en PD16.
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