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Preàmbul
L'I.E.S. Dr. Lluís Simarro porta, ara, tres cursos complets en les noves instal·lacions, i

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. En el curs

2009-10, va 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 era vertebrar tota la comunitat educativa del

centre  en un mateix  projecte  comú,  que especialment  el  professorat  no 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), i alhora, aquest document serveix per vertebrar-lo.

Preceptes legals
Els  nostre  projecte  educatiu  s’ajusta  a  les  prescripcions  que  emanen  de  les  lleis,

disposicions, decrets i reglaments, en particular el que disposa: 

-  l’article  121 de la Llei  Orgànica 2/2006, de 3 de maig,  d’Educació  (BOE

04.05.2006), l’article 102 del Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià,

pel  qual  s’aprova  el  Reglament  Orgànic  i  Funcional  dels  Instituts  d’Educació

Secundària (DOGV 08.09.1997), el ROF, així com la resta de disposicions vigents que

establixen la inclusió de determinats aspectes com a part del contingut del projecte

educatiu.
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Anàlisi del context

Ubicació

El centre educatiu de nova construcció és hereu de l’antic Simarro, creat com a institut

de Batxillerat i que fou inaugurat l’any 1988, i que ha funcionat amb diversos canvis

durant  vint  anys.  Este  centre  ha servit  de base i  inspiració per a la  formulació dels

objectius d’aquest PEC i per a la seua organització i posada en funcionament.

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, 2694,60 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.).

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
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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.

El centre es troba ubicat en un barri de nova creació de pisos i cases unifamiliars, amb

una  població  majoritàriament  jove.  El  barri,  a  l’estar  en  plena  construcció,  manca

d’infraestructura: no disposem de llibreries, tendes, biblioteca, llocs d’oci i esport. Tots

ells han de ser substituïts pels situats en el centre de la ciutat.

L’institut rep també alumnes de pobles propers: Novetlè, el Genovés, Barxeta, Lloc Nou

d’en Fenollet i la Llosa de Ranes.

Context lingüístic

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

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

Context sociofamiliar

El nivell socioeconòmic 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% 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.  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.

Característiques del centre
Tenim  al  voltant  de  mil  alumnes,  65%  en  secundària  i  PQPI  i  35%  en  cicles,

aproximadament. En secundària hi ha 70% d'alumnes en ESO i 30% en batxillerat. El

PQPI el conformen 45 alumnes, dos grups de primer nivell i un de segon.

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.
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L'alumnat de cicles formatius prové principalment de la pròpia ciutat i de les poblacions

limítrofs de la pròpia comarca o de comarques frontereres.

A l'ESO tenim un 80% d'alumnes en PEV (Programa d'Ensenyament en Valencià) i un

20% d'alumnes en PIP (Programa d'Incorporació Progressiva). En batxillerat, tot dintre

del PIP, el 40% és de la modalitat de Ciències i Tecnologia i el 60% de la modalitat

d'Humanitats i Ciències Socials.

L'horari de la secundària és intensiu de 8 a 14 o 15 hores (depèn 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).

Tenim quatres grups de grau mitjà de Gestió Administrativa, quatre de grau mitjà de

Sistemes Microinformàtics i Xarxes i dos grups de grau mitjà d'Edificació i Obra Civil.

De grau superior hi ha huit grups, dos de la família d'Administració i finances; quatre de

la família d'Informàtica; en la família d'EOC, hi ha dos grups.

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.

Respecte del professorat, hi ha uns cent cinc professors, 35% que pertanyen a les tres

famílies de formació professional i 65% als departaments de secundària.

Senyals d’identitat
Podríem concretar els nostres senyals d’identitat en els següents aspectes:

A.- El centre Dr. Lluís Simarro és aconfesional, laic i respectuós amb totes les creences. 

B.- També es manifesta respectuós amb el pluralisme ideològic i polític, sempre que es

mantinga  dins  de  l’orde  constitucional  i,  per  tant,  renuncia  a  qualsevol  tipus

d’adoctrinament.

C.- El centre es proposa aconseguir una educació completa i personal de cada alumne

que es manifestarà en:
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a. La maduresa personal de l’alumnat, manifestada en la seua autonomia per a

pensar i actuar amb un comportament honrat, solidari i responsable.

b.  L’excel·lència  acadèmica  que  pretén  desenvolupar,  per  mitjà  de  l’esforç

personal i la disciplina, totes les potencialitats de l’alumne.

c- L’altruisme, la solidaritat i el voluntariat com a actitud de servei als altres.

d- L’adquisició d’hàbits, destreses de treball  i  de competències bàsiques i la

potenciació de la seua preparació per a integrar-se en la societat i en el món laboral.

D.- Institució escolar interessada per la innovació metodològica i didàctica, amb una

clara aposta per la utilització de les noves tecnologies.

E.- El centre tindrà en el foment de la lectura, escriptura i investigació, l’eix sobre el

qual construir l’aprenentatge.

F.- El centre desenvoluparà activitats culturals i esportives que permeten la participació

de l’alumnat.

G. El centre utilitzarà el valencià com a llengua vehicular.

Objectius educatius

El  centre  pretén  aconseguir  el  desenvolupament  integral  de  l’alumnat,  que  quedarà

reflectit en els següents aspectes.

A.- Desenvolupament intel·lectual de l’alumnat:

 Desenvolupar la comprensió i assimilació de conceptes i processos 

verbals, numèrics i espacials.

 Fomentar el raonament.

 Fomentar la investigació.

 Potenciar la competència en comunicació lingüística i matemàtica.

 Potenciar la competència en el coneixement i la interacció amb el món 

físic per tal de conéixer i valorar el desenvolupament científic i 

tecnològic.

 Aconseguir estratègies per a un tractament eficaç de la informació.

7



 Desenvolupament de la competència digital per a totes les seues 

activitats educatives, d’oci i de comunicació.

 Fomentar la iniciativa per a aprendre de forma autònoma.

 Adquirir el domini de dues llengües estrangeres.

 Desenvolupament de la competència cultural i artística.

 Responsabilitat en les seues actituds i manifestacions.

 Foment de la seua autonomia, iniciativa, cooperació i organització amb

els altres.

B.- Desenvolupament integral de l’alumnat:

 Mantenir netes les instal·lacions del centre.

 Potenciar  els  valors  en  els  quals  es  fonamenta  la  convivència

democràtica: participació i respecte per les opinions, raonament, esperit

crític.

 Respecte i millora del medi ambient.

 Foment d’actituds no discriminatòries.

 Voluntariat com a mostra d’una actitud d’ajuda i compromís amb els

altres.

 Educació per a la igualtat dels sexes.
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Valors, actituds i intervencions educatives
A continuació, presentem els valors objectius i actuacions d'acord amb la identitat del centre, així com el tractament transversal de l'educació en valors,

en especial referència a l'educació en la convivència escolar, familiar  i social,  així com a la resolució de conflictes, respectant el principi de no-

discriminació i d'inclusió educativa com a valors fonamentals 

Valors Objectius / Actituds a fomentar Intervenció educativa

Coeducació ►Eradicar tot tipus de discriminació per raó 

de sexe

► Utilització d'un vocabulari no sexista.

► Responsabilitzar a tothom de les mateixes tasques.

► Dia contra la Violència de Gènere.

Apropar el centre 

a la realitat de 

l’alumne

► Vincular a l’alumne al seu centre escolar per a

fomentar així les ganes d’acudir a aquest lloc i 

que anar al centre escolar no siga sols una 

obligació.

► Que el centre escolar no es perceba com 

alguna cosa estranya a la realitat de l’alumne/a si 

no com una part més de la seua vida diària i com 

un lloc on pot rebre assessorament i  recolzament

a les seues necessitats o expectatives.

► Actitud crítica i participativa en la seua 

realitat més propera per tal de poder traslladar-la 

després a la societat

► Fomentar l'expressió oral per tal que l’alumnat

sàpia utilitzar el llenguatge de manera apropiada 

per a aconseguir fer-se escoltar.

►Que l’alumne/a es responsabilitze del seu 

► Fomentar l’ensenyament en la llengua materna :

● potenciar l’ensenyament en valencià ja que aquesta zona és principalment 

valencianoparlant i qualsevol alumne/a que vaja a viure ací s’integrarà molt millor

si coneix l’idioma.

● facilitar l’immersió lingüística a l’alumnat immigrant i les seues famílies. Es a 

dir aplicar l’actual llei d’ús i ensenyament del valencià.

► Que les instal·lacions puguen ser utilitzades de forma regulada  fora d’horari escolar 

per l’alumnat del centre

► Disposar d’una ciberbiblioteca de consulta  en el centre fora de l’horari escolar

► Donar a conéixer i defensar la cultura pròpia, història i espais naturals :

● Espais naturals protegits de la comunitat valenciana 

● Paratges de major valor ecològic de Xàtiva i dels pobles amb alumnat 

adscrit a aquest centre ( Barxeta, Genovés, Novetlè),

● conéixer els jardins de la ciutat o del barri o del poble en qüestió (per exemple 

en l’assignatura de treball monogràfic).

● Conéixer aspectes significatius de la ciutat i pobles del voltant a través 



procés i ritme d’aprenentatge d’activitats extraescolars com  “la ruta de l’aigua que feia el departament de 

naturals en 1r ESO..o la pedrera de Barxeta o Ceràmicas Mollà de Genovés.

La finalitat seria portar tots aquests aspectes al màxim nivell de concreció per tal 

que l’alumne/a se senta vinculat a un centre, una cultura i un poble.

El centre com a 

dinamitzador del 

barri i com a centre 

integrador

►Afavorir les relacions amb les famílies i 

aconseguir una major implicació en el procés 

educatiu dels seus fills.

► Analitzar les peculiaritats socials i familiars de la comunitat ubicada a l’entorn.

► Organitzar activitats ofertes a la participació d’altres persones i col.lectius de l’entorn.

► Organitzar activitats esportives junt amb el barri i/o associació de pares i mares.

Centre que 

fomenta els hàbits 

saludables de vida

► Contrarestar el sedentarisme.

► Practicar activitat física i/o esport en la 

vida quotidiana. 

► Crear  hàbits saludables d’alimentació. 

Fomentar dieta saludable

► Actitud crítica front a les drogues: alcohol,

tabac i d’altres.

► Oci productiu i de qualitat.

► Informació i debats  sobre les pràctiques i els efectes nocius de les drogues

► Lluitar contra la distribució de drogues entre la població escolar.

► Lectura  d’articles i llibres relacionats amb la pràctica de l’activitat física i l’esport.

►Promoció  de campionats esportius al centre, en hores d’esplai i extraescolars

 (últimes hores del matí)

► Utilització  de les hores d’Activitat Alternativa per a la pràctica d’exercici físic.

► Promoció per part de l’AMPA del centre d’activitats relacionades amb la 

millora de la salut.  Activitats que aniran dirigides tant per als alumnes com per a 

professors i personal no docent. Exemples: organització de campionats, tallers, 

excursions senderistes, xarrades, cursets per les vesprades, etc.

►Utilització de les aplicacions tecnològiques per al càlcul de les pulsacions, 

intensitat de l’esforç, massa corporal, etc.

► Participació del centre en activitats físiques que es realitzen en la localitat i voltants: 

carreres populars, marxes, campionats escolars, etc.

► Eradicar que se fume a les portes i voltants del centre (i per suposat dintre).

► Promoció i benefici per a tot el personal de l’IES de totes aquelles activitats 



físiques que es desenvolupen al nostre centre o en el que aquest estiga involucrat. 

Exemple: tenir preferència en els cursets del cefire que es realitzen al centre. Tenir 

algun ‘privilegi’ (descompte) en les activitats que realitza l’ajuntament al Lluís 

Simarro, etc.

► Crear l’opció de noves formes de gaudir el temps d’oci com es la pràctica d’activitat 

física. Exemple: senderisme, muntanyisme, cursa,... aprofitant l’orografia de la zona.

Bons hàbits d’higine

i seguretat

► Mantenir adequats hàbits d’higiene i seguretat,

així com participar en la creació d’un medi 

ambient saludable.

►Promoure campanyes de neteja, cura i embelliment del centre.

►Orientar a l’alumne sobre els avantatges i inconvenients que una bona o mala higiene 

pot causar en la resta dels companys i també la importancia de mantindre el centre net.

Centre que 

fomenta el 

desenvolupament 

sostenible

► Campanya de recollida selectiva en les aules i valoració de l’estalvi d’aigua i energia 

aconseguit

► Dia de l’esmorzar sostenible

Centre solidari i 

integrador

► Eradicar tot tipus de discriminació per raó de 

sexe, nacionalitat, cultura o extracció social.

► Fomentar la participació en les activitats organitzades pel centre de discapacitats

► Fomentar el banc de llibres

► Fomentar la participació en les campanyes portades a terme per les associacions locals 

relacionades en el banc d’aliments.

► Subvencionar les activitats extraescolars a aquell alumnat que no puga costejar-se-les 

subvencionades per l’AMPA

► Celebrar el dia contra la violència de gènere.

► Oferir classes particulars gratuïtes utilitzant dependències del centre i 

subvencionades per l’AMPA

► Realització d'activitats que fomenten la convivència (activitats esportives en el centre, 



culturals com conferències, jornades gastronòmiques típiques, com una forma de conéixer

distintes cultures)

► Implicar a tots els alumnes en totes les tasques.

Centre participatiu ► Posar una bústia on qualsevol membre de la comunitat educativa( alumnes, professors, 

personal administratiu o personal de neteja) puga dipositar els seus sugeriments, queixes o

agraïments

► Reunió de pares/mares cada profesor dona al tutor un full amb els objectius a 

aconseguir, amb els criteris d’avaluació i de qualificació.

Centre implicat en 

donar una 

educació 

d'excel·lència

► Diversificar l’ensenyament partint de la 

premisa de que cada alumne mostra interés per 

allò que està preparat per apendre i que aquests 

interesos poden variar en funció de la seua 

realitat més propera ( la familia, el centre escolar 

de procedència... ) i del seu procés de 

desenvolupament personal.

► Incentivar una elevació progresiva del nivell 

de qualitat de l’ensenyament que s’imparteix al 

centre.

Desenvolupàment de la compresió i expressió 

(oral i escrita) i la investigació.

► Oferir un ventall ample de possibilitats a 

l’alumnat quan acabe l’ensenyament obligatori

► Desenvolupar la intel.ligència emocional

► Fomentar l’expresió oral (recordem que en 

determinats centres s’ensenya oratoria)

► per una part un ensenyament d’excel.lència per als/les alumnes amb un major grau de 

maduressa (alumnes amb altes capacitats?) encara que integrats en el grup de ritme 

normal.

► per altra ensenyament a un ritme més baix  per a l’alumnat amb ritme més lent 

► per últim un currículum diferent per a l’alumnat que no s’adapta a l’actual sistema escolar. 

La finalitat ha de ser que l’alumne aprenga, siga el que siga, sempre que li puga servir per 

a millorar la seua qualitat de vida present i futura. Per a determinat tipus d’alumnat açò tal

vegada significaria començar ensenyant-los a millorar el seu autocontrol (amb activitats 

esportives, musicals....orientades pel departament d’orientació).

► L’alumnat que decideix  seguir en el sistema escolar pot seguir cursant un batxillerat o 

accedir a cicles formatius segons les seues capacitats i/o aspiracions

► Fomentar l’autocontrol i el respecte a normes bàsiques tal vegada açò es veuria 

facilitat amb unes normes consensuades per tota la comunitat educativa i per les 

families.

► ensenyar a l’alumnat a utilizar el llenguatge per a expresar i regular les seues pròpies 

emocions, aquest punt estaría relacionat amb el següent

► fent exposicions orals periòdiques en diferents assignatures com treball monogràfic, 



► TIC

► Fomentar l’aprenentatge d’idiomes

► Potenciar el gust pel treball ben fet

► Fer els alumnes responsables del seu 

aprenentatge

tutories, així com en les diferents assignatures de forma periòdica.

► Innovar en els mètodes didàctics aplicables a les àrees i matèries del  

currículum.

► Organitzar les activitats que el centre considere necesàries, dins de les seues 

possibilitats, per al suport i reforç de l’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat que 

ho necessite.

► Revisar contínuament el procés d'ensenyament-aprenentage

► Organització, per part del professorat que imparteix determinades matèries, cicles de 

conferències, xerrades-col.loqui… relacionades amb les mateixes.

► Lectura i anàlisi de diferents tipologies textuals: literaris, humanístics, periodístics, 

publicitaris,... 

► Creació de textos expositius i argumentatius, narratius, descriptius,...

►Tenir cura de l'ortografia

► Celebració del dia del llibre

►Convocatòria d'un Concurs Literari al centre

Centre que educa 

en llibertat i per a 

la llibertat

► Llibertat de càtedra

► Detectar la publicitat enganyosa

► Llibertat de culte i centre aconfessional.

► Afavorir el sentit crític en l’alumnat pel que fa

als serveis públics, centre educatiu inclòs

► Dia de la dona publicitat sexista i/o consumista

► Centre que qüestiona certs aspectes de l’ordre establert

► Un centre educatiu deu oferir  diverses concepcions cosmològiques a l’alumnat per a 

afavorir l’elecció responsable de les seues creencies 

Respecte social

(professorat, 

companys, 

alumnes, societat 

► Fomentar el respecte, el diàleg i la tolerància

► Fomentar la companyonia

► Incrementar la relació amb els company

► Salvaguardar l'autoritat del professor

► Treballar el tema en tutories i classes

► Controlar les faltes de respecte

► Respectar el torn de paraula

► Treballar la integració dels alumnes



en general) ► Treballar la mediació entre ells

► Fòrum de pel·licules com Bullying

Tractament de la 

diversitat

► Fomentar l'atenció a la diversitat ►Agrupaments flexibles no definitius: configurats segons la proposta dels 

equips docents. Caldrà revisar-los en cada sessió d'avaluació i al final del curs per 

tal de realitzar els canvis que es consideren pedagògicament necessaris per 

l'evolució de l'alumnat.

►Aula oberta: atendrà l'alumnat amb problemes conductuals greus, tot i 

organitzant de manera globalitzada els aprenentatges bàsics i fonamentals 

d'aquelles matèries que es consideren, aplicant una metodologia més pràctica i

amb activitats més funcionals i manipulatives.

►Tutoria individualitzada



Estructura organitzativa del centre
L'organigrama del centre respon a allò que disposen els precepte legals mencionats, en

particular  al  ROF, on es determina les atribucions  i funcions dels distints  òrgans de

govern: col·legiats, unipersonals, de coordinació, etc, així com la Resolució de 5 d'agost

de  2012,  de la  Subsecretaria  i  de  les  direccions  generals  d'Innovació,  Ordenació  i

qualitat  Educativa  i  de  Centres  Docents,  de  la  conselleria  d'Educació,  Formació  i

Ocupació,  per  la  qual  es  dicten  instruccions  en  matèria  d'ordenació  acadèmica  i

d'organització de l'activitat docent als centres que impartisquen educació Secundària

Obligatòria i Batxillerat per al curs 2012-2013. (DOCV de 17 d'agost de 2012). Podem

observar les seues interrelacions en el gràfic següent:
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Col·laboració amb altres entitats
És evident que tot centre educatiu públic ha d'estar relacionat amb les institucions de les

que depèn, així com amb totes aquelles altres entitats que hi són al seu entorn i que per

les  seues pròpies  característiques  interactuen amb nosaltres  d'alguna manera.  Per tot

açò, el nostre és un centre obert a la societat i que col·labora amb diverses entitats d'una

manera activa i  responsable.  Ara indiquem algunes d'aquestes entitats  amb les quals

col·laborem de manera habitual:

• Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació.

• AMPA de l'IES Dr. Lluís Simarro

• Ajuntament de Xàtiva. També amb els ajuntaments dels pobles on pertanyen

els col·legis adscrits: Barxeta, El Genovés, Llocnou d'En Fenollet i Novetlè.

• Conselleria de Sanitat. Prevenció amb lesions medul·lars, DITCA, etc.

• ADEXA (Associació  d'empresaris  de  Xàtiva) i  empreses  de  Xàtiva  i  la

comarca, amb les pràctiques dels alumnes de cicles formatius.

• Biblioteca  Municipal  de  Xàtiva.  Col·laboració  en  el  Pla  de  Foment  de  la

Lectura.

• Policia Municipal de Xàtiva, amb la impartició per part de policies municipals

de cursets d'educació vial per a alumnes.

• UCA-Àrea  13  (Unitat  de  Conductes  Addictives).  Facilitació  d'informació,

material i exposicions sobre problemàtiques que afecten els adolescents.

• Universitat  de  València,  Universitat  Politècnica  de  València,  Valencian

International University (VIU) i universitats privades, amb la impartició del

Pràcticum del màster de Secundària

• Col·laboració  amb  altres  centres  de  l'Estat  Espanyol  d'Europa  en  Projectes

Europeus: Comenius – Regio, Leonardo, FP-empresa, etc.

• Col·laboració  amb  l’associació  ”Amics  del  Poble  Saharià”  amb  recollida

d’aliments, diners i amb xerrades per donar a conèixer el drama social.

• Col·laboració  amb  l’associació  ”Gent  de  la  Consolació”  amb  recollida

d’aliments i diners.
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• Col·laboració  amb  l’ONG   “Moviment  Contra  la  Intolerància”,  amb  la

realització de tallers de radio amb 1r ESO.

• Participació en “La rifa solidaria” organitzada a benefici de “La casa de la niña

huérfana” d’Iquitos, en Perú, així com un mercadet solidari.

• Col·laboració amb  Intermon-Oxfam  amb la  venda de productes de comerç

just.

• Col·laboració  amb  el  Centre  Ocupacional  de  Xàtiva  “ASPROMIVISE”

mitjançant el voluntariat d’alumnes de 1r i 2n de Batxillerat en:

◦ La VI Carrera Popular per a persones amb discapacitat psíquica. 

◦ II Encontre de proves adaptades per amb discapacitats psíquics.

◦ Recollida de taps a benefici de l’associació.

◦ Oferint el nostre centre perquè pugen donar a conèixer els seus productes

realitzats amb paper reciclat.

• Divulgació  del  treball  de  l’ONG  “Médicos  sin  fronteras”  mitjançant  una

exposició i xerrada de sensibilització.

• Escuela  de  Reciclaje,  projecte  educatiu  de  AMBILAMP  i  les  fundacions

ECOPILAS, ECOTIC  i TRAGAMÓVIL, amb el suport de WWF España.
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Aspectes diversos

Matèries optatives

Dintre de l'oferta formativa que en matèria d'assignatures optatives ofereix la normativa

oficial, el nostre centre es caracteritza per tractar de satisfer les decisions pròpies dels

alumnes, això sí, prèvia una bona orientació des de la tutoria per dirigir-los adientment

als  seus  interessos  personals.  Perquè  l'elecció  d'optativa  no  siga  determinant  en  la

formació de grups, són totes simultànies en l'ESO. 

Menció apart  té  l'elecció  de l'optativa  en 1r d'ESO, on via  el  Pla  de Transició,  s'ha

elaborat una fitxa telemàtica on el professorat de primària indica per a aquells alumnes

que  ho necessiten,  les  optatives  instrumentals  que  els  calen.  Per  als  alumnes  de  2n

d'ESO, és l'equip docent qui determina les optatives instrumentals que cal assignar a

l'alumnat que porte deficiències en aquestes assignatures.

També hi ha Simultaneïtat de les troncals de 4t d'ESO i de les assignatures de modalitat

i optatives en batxillerat, que en el curs 2012-13 va seguir l'esquema següent:

Procés d'avaluació

En  el  procés  d'aprenentatge  significatiu  és  fonamental  l'avaluació  de  l'alumnat.  Es

planteja una avaluació formativa, que permet seguir el ritme d'aprenentatge de l'alumnat

per proporcionar-li,  si cal,  l'assistència  pedagògica que precisa.  Se segueix el  model

següent en les sessions d'avaluació:
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 Per poder fer l'estudi amb antelació, cal que les notes estiguen passades al tamagotxi un

dia abans de la sessió corresponent.

1. El  tutor comprovarà que tot  l'equip docent  hi és present  i  prendrà nota dels

absents segons full que lliurarà el cap d'estudis.

2. 2. Informe de l'alumnat:

• Els alumnes opinen sobre què funciona i què no funciona respecte de les

relacions entre alumnes i entre alumnes i professorat, prestant atenció a

la marxa de les assignatures i als resultats corresponents.

3. Informe del professorat:

• Percentatge d'aprovats.

• Anàlisi  dels  resultats:  valoració  del  rendiment,  actituds,  cassos

remarcables, propostes per millorar l'evolució, etc.

• Informe  escrit  dels  alumnes  que  considere  oportú,  tot  assenyalant:

comportament, treball diari (a casa i a classe), proves escrites, si porta

material, i totes les observacions que calguen.

4. Informe del tutor/a:

• Anàlisi global dels resultats del grup, des de diversos aspectes:

◦ Percentatge de promoció

És important assenyalar els alumnes que abandonen (no continuaran el

curs vinent), els alumnes proposats a PQPI o PDC i els alumnes amb

NEE amb dictamen.   Els repetidors es comptabilitzen fins a 3r d'ESO,

perquè promocionen automàticament.  L'objectiu és  fer  una estimació

adient  dels  alumnes  que  passen  de  curs  i  repeteixen,  per  tal  de

determinar les vacants.

◦ Percentatge d'aprovats per assignatura: comparativa.

◦ Evolució del rendiment.

• Tractament individualitzat:

No es farà alfabètic,  sinó per nombre d'assignatures suspeses,  en

tants grups com es considere oportú, fent especial atenció als

alumnes  amb  problemes  d'aprenentatge,  de  conducta,

d'integració social o altres tipus de problemes que incidisquen

en els resultats.

5. Acords.
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Atenció educativa
Les hores d'atenció educativa les repartim de la manera següent:

• Primer  cicle  d'ESO. Desenvolupament  del  projecte  de foment  de la  lectura  i

potenciació de la biblioteca escolar que ha estat dut a terme pels professors del

departament de Valencià, Francesca Ballester i Paco Ybias.

• Segon  cicle  d'ESO.  El  professorat  de  plàstica  ha  estat  encarregat  d'aquestes

hores, on es treballa aspectes sobre la interpretació de les imatges.

• Batxillerat. Ha estat encarregat el departament de Filosofia, que dedica el temps

a treballar les recerques d'educació i investigació en Internet.

Participació de les famílies
Creiem que les relacions entre el professorat i les famílies ha de constituir un element

fonamental en el procés educatiu dels alumnes. Per tant, hem de potenciar tots els canals

de comunicació i de participació:

• A través de l'AMPA (Associació de Mares i de Pares d'Alumnes).

• A través dels pares i mares representats en el Consell Escolar.

• A través  de les relacions  directes  que establisquen els  tutors i  tutores,  equip

docent,  psicopedagog  o  equip  directiu  amb  totes  les  famílies  mitjançant

entrevistes individuals, informes d'avaluació, reunions de grup, xerrades, tallers,

etc.

Les vies i instruments d'informació usades són:

• A l'inici  de l'ESO, una reunió informativa  als  pares  i  mares  per  explicar  les

característiques de l'etapa i els aspectes organitzatius del centre.

• Al principi de cada curs, després de l'avaluació inicial es procedeix a una reunió

general de cada grup on s'informa de tot allò relatiu a la pràctica docent.

• Al final de cada trimestre es fa una reunió individual per tal de fer una valoració

de l'evolució acadèmica de l'alumne.

• Reunions extraordinàries per tractar temes puntuals que puguen sorgir.
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• Cada professor té una hora setmanal d'atenció a pares i mares perquè es puga

tractar  de forma personalitzada els  problemes de rendiment  o convivència de

cada alumne.

• Disposem  d'un  Butlletí  de  Relacions  Educatives,  adjuntat  a  l'agenda  dels

alumnes de primer cicle, per tal de tenir un canal de comunicació fluid entre

professorat i família.

• També oferim un Sistema de Gestió Docent on els pares i mares poden accedir

via internet en una pàgina d'informació personal de cada alumnes on hi figuren

notes, comunicats, etc.  

Cooperació amb l'alumnat
La relació professorat – alumnat ha de ser directa, fluida i respectuosa, perquè sobre ella

es  basa  el  procés  d'aprenentatge,  començant  per  cada  professor  del  grup,  tutor,

psicopedagog i equip directiu.

Com  a  col·lectiu,  les  relacions  passen  per  els  membres  del  Consell  Escolar,  les

associacions  d'alumnes  i  el  Consell  de  Delegats  d'Alumnes,  que  amb  reunions

periòdiques tracta els problemes diaris de conviència.
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Documents organitzatius annexos

Annex 1. Pla de Normalització Lingüística (PNL).

Annex 2. Disseny Particular del Programa (DPP).

Annex 3. Pla de convivència (PdC).

Annex 4. Pla d'Acció Tutorial (PAT).

Annex 5. Pla d'Atenció a la Diversitat (PAD).

Annex 6. Pla de Lectura, Escriptura i Investigació (PLEI).

Annex 7. Pla de Millora.

Annex 8. Pla de Transició de l'Educació Primària a l'Educació

Secundària.

Annex 9. Reglament de Règim Interior (RRI).

Annex 10. Concreció dels currículums.
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