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1. CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN  DEL CENTRE I TRETS  D’IDENTITAT 
 
L’IES Antoni Maura és un centre laic, aconfessional i respectuós amb totes les 
creences. Lliure de qualsevol tendència ideològica i/o política determinada, es defineix 
com a ideològicament plural en els vessants polític i religiós. Com a institut 
democràtic, implica, d’una manera real i efectiva,  tots els òrgans col·legiats en la seva 
gestió, per mitjà dels representants elegits. La qualitat és part fonamental de la política 
i de l’estratègia del centre. El sistema de gestió, organitzat en processos i 
procediments, s’enfoca vers la millora continuada a partir del model de qualitat basat 
en la norma UNE-EN ISO 9001:2008.  
 
1.1. Àmbit socieconòmic i d’entorn 
 
L’IES Antoni Maura és un centre públic d’ensenyament secundari fundat el curs 1972-
73. Fins el curs 95-96 impartia exclusivament BUP i COU, i a partir del curs 96-97 es 
van implantar paulatinament els ensenyaments LOGSE. Està situat a la barriada del 
Polígon de Llevant de Palma, al carrer de Perú, 4. El barri compta amb un centre de 
salut, dos parcs, una biblioteca, un casal de cultura , la seu dels serveis socials de 
Llevant Sud i el Museu Krekovic. La població de la barriada és principalment de classe 
mitjana-baixa i treballa en el sector turístic i de serveis.  
 
1.1.1. Població escolar 
 
L’IES Antoni Maura integra una oferta molt diversa, per tant rep un ventall d’alumnes 
amb  perfils socioeconòmics i culturals molt diversos i amb expectatives molt diferents. 
- En els nivells obligatoris (ESO)  els alumnes provenen majoritàriament del Polígon 
de Llevant  i de les barriades de la seva rodalia: Es Molinar, Can Pastilla, Coll d’en 
Rebassa, La Soledat . El centre compta amb servei de transport escolar gestionat per 
la Conselleria d’Educació i Cultura. 
Els centres de primària adscrits a l’IES  Antoni Maura són: CP Camilo José Cela, CP 
Joan Miró, CP Infante Don Felipe, CP La Soledat, CP  Alexandre Rosselló,  CP 
Gabriel Vallseca, CP es Pont, CP Rafal Vell i CP Joan Capó. L’Institut rep alumnes, 
majoritàriament, dels cinc primers. Tots aquests centres estan ubicats a barriades de 
gent obrera amb poder adquisitiu baix.  La majoria dels pares i de les mares dels 
alumnes treballen fora de casa i el seu nivell d’estudis és, en general, elemental. 
En els grups d’ESO el centre compta amb un nombre elevat d’alumnes que provenen 
de fora de l’Estat Espanyol. Concretament el curs 2011-12 el 42’9% de l’alumnat 
d’ESO és de nacionalitat estrangera, dels quals 53’6% provenen d’hispanoamèrica.  
En aquest nivell conviuen 27 nacionalitats diferents.  
Els alumnes d’ESO en general arriben a l’IES amb un nivell acadèmic mitjà-baix i en 
alguns casos amb mancances educatives greus. També es constaten situacions 
personals i familiars difícils  (famílies desestructurades, problemes familiars, 
problemes econòmics, etc.) que han donat lloc a descompensacions socials i a 
famílies que s’impliquen poc en el procés educatiu dels seus fills, la qual cosa 
requereix que el Centre hagi de fer un esforç especial  quant a l’atenció a la diversitat, 
la motivació dels alumnes, el control de l’absentisme i la gestió de la convivència.  
- En els batxillerats en la modalitat de diürn  els alumnes provenen majoritàriament 
del nostre centre excepte en el batxillerat d’arts en el qual rebem alumnat d’arreu  
Palma ja que aquesta modalitat s’ofereix exclusivament a tres instituts de la ciutat. El 
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nivell acadèmic en començar aquesta etapa és mitjà i s’observa en molts casos una 
falta de motivació i d’expectatives acadèmiques. El 30% d’aquest alumnat prové de 
fora de l’Estat Espanyol, majoritàriament d’hispanoamèrica. 
- En els estudis del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil  en les 
modalitats de diürn, nocturn i  de distància els alumnes provenen d’arreu, tant de  
Palma com de la part forana ja que aquest cicle només s’ofereix a un altre institut a 
l’illa. A les modalitats de diürn i nocturn els alumnes tenen un bon nivell acadèmic la 
qual cosa afavoreix un grau superior de  motivació per als estudis. En el cas del Cicle 
en la modalitat a distància el nivell és mitjà i molts d’alumnes combinen estudis amb 
feina. 
- En els estudis d’ESPA semipresencial i Batxillerat a distància  els alumnes 
provenen d’arreu Mallorca, ja que en ESPA semipresencial l’oferta és reduïda, i el 
Batxillerat a distància és oferta exclusiva d’aquest centre. Alguns alumnes provenen 
d’estudis presencials en què han esgotat les convocatòries; la resta són adults que 
combinen els estudis amb feina, esportistes d’elit o d’altres alumnes que per les seves 
circumstàncies no poden seguir ensenyaments presencials. En general són alumnes 
amb una bona motivació, encara que les seves situacions personals i la manca de 
temps d’ estudi incideixen en el temps que poden dedicar-hi i en conseqüència en els 
resultats.  
- Entre els nostres alumnes s’integren alumnes amb minusvalideses físiques. 
 
1.1.2. Entorn lingüístic i social 
 
L’àmbit lingüístic del polígon de Llevant i de les barriades dels voltants és 
majoritàriament castellanoparlant. La població de la zona està integrada 
majoritàriament tant per famílies procedents de diferents indrets de l’estat espanyol 
com d’altres països (principalment d’hispanoamèrica). El coneixement i l’ús de la 
llengua catalana, per part dels alumnes d’aquestes barriades, és molt divers i depèn 
de la comunitat o país d’origen en el cas dels immigrants, i dels usos lingüístics de les 
escoles de primària en el cas d’alumnes ja  escolaritzats dins la nostra comunitat. En 
tot cas la tendència inicial generalitzada és la d’usar la llengua castellana com a 
llengua de comunicació i de relació entr els alumnes. (Veure 2.2.2.1. “Projecte 
Lingüístic”) 
S’ha de destacar també que en els darrers anys l’IES atén un nombre important 
d’alumnes d’incorporació tardana, els quals moltes vegades presenten problemes 
greus de competència lingüística en català i en alguns casos també en castellà. El 
Centre els ofereix suport lingüístic a través del seu pla d’acolliment lingüístic i cultural 
(PALIC). 
En el cas d’alumnat dels estudis d’FP i de la modalitat a distància, per les seves 
característiques d’edat, de pertinença a diferents estrats socials i la seva procedència 
de diferents zones de l’Illa, presenten una gran heterogeneïtat quant als usos 
lingüístics. El Projecte lingüístic també proposa potenciar l’ús de la llengua catalana 
en les activitats docents, els recursos didàctics, i les relacions interpersonals per tal de 
compensar les possibles mancances lingüístiques dels alumnes.     
 
 
1.2. L’edifici 
 
L’edifici on es desenvolupen les activitats de l’Institut ANTONI MAURA va ser creat 
l’any 1972-73, per l’arquitecte Antoni Alomar, amb conceptes arquitectònics de Le 
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Corbusier. El cos central de l’edifici conté les aules i està envoltat de jardins i patis. 
També hi ha un gran nombre de patis interiors que ofereixen espais per passejar, 
relacionar-se amb els altres i gaudir d’un entorn agradable, caracteritzat pels colors 
del centre: el groc i el gris blavós. Hi ha teatre, gimnàs, aules d’informàtica, sala 
d’audiovisuals, biblioteca, tallers de tecnologia, aules de plàstica, laboratoris de física i 
ciències naturals, aula de música, laboratori de fotografia, taller d’estampació gràfica, 
taquilles, un aparcament de motos, bar i intranet. 
 
Es tracta d’un edifici adaptat per a l’acolliment d’alumnes amb minusvalideses 
físiques. 
 
 
2. ORGANITZACIÓ ACADÀMICA I PEDAGÒGICA 
  
 
2.1 Oferta educativa 
 
L’IES Antoni Maura és un centre de titularitat pública. Es va inaugurar al curs 1972-73 
i fins al curs 1995-96 es va impartir exclusivament Batxillerat i COU, Llei General 
d’Educació (LGE). A partir del curs 1996-97 es van implantar paulatinament els 
ensenyaments de la Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu 
(LOGSE):  ESO, Batxillerat, ESPA, Batxillerat a distància i Cicle Superior d’Educació 
Infantil en les modalitats de diürn, nocturn i distància. 
 
L’oferta educativa  del curs 2011-12 es reflecteix en el quadre següent: 

NIVELL 
EDUCATIU 

CURS NOMBRE DE 
GRUPS 

ALUMNAT 

ESO 

1r 5 125 
2n 4 97 
3r 3 79 
4t 3 65 

PQPI  1r 2 22 

BATXILLERAT 
1r 2 ½  84 
2n 2 ½  63 

ESPA 
SEMIPRESENCIAL 

1r a 4t 5 (1r 
quadrimestre) 

339 

BATXILLERAT A 
DISTÀNCIA 

1r i 2n 8 901 

CICLE FORMATIU 
D’EDUCACIÓ 
INFANTIL 

1r diürn 1 24 
2n diürn 1 24 
1r vespertí 1 25 
2n vespertí 1 22 
1r nocturn 1 23 
2n nocturn 1 15 
3r nocturn 1 23 
Oferta 
complementària 

1 26 

distància 4 300 
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TOTAL 

2247 ALUMNES * 

 
* Queda pendent la matrícula del 2n quadrimestre d’ESPA 
 
 
2.2. Recursos humans 
 
Durant el curs 2011-12 el centre compta amb 116 professors i professores i 19 
membres de personal no docent. 
 
2.3 Gestió acadèmica 
 
La gestió acadèmica  i de dades dels alumnes i del professorat es fa a través del 
programa XESTIB.  
 
En els nivells d’ESO i Batxillerat s’utilitza el sistema de comunicació amb les famílies 
via SMS proporcionat per la Conselleria d’Educació.  
 
A la totalitat de les assignatures dels estudis a distància i en algunes assignatures 
dels estudis diürns tenim aules virtuals  a través de les quals es fomenta el contacte 
alumnat-professorat i de l’ alumnat entre sí,  a més de l’autoaprenentatge. 
 
 
 

3. TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE : MISSIÓ I VALORS 
 

� L’IES Antoni Maura és un centre laic, aconfessional i respectuós amb totes l es 
creences. Lliure de qualsevol tendència ideològica i/o política determinada, ens 
definim com a ideològicament pluralista.  Això significa respecte envers totes les 
ideologies i les creences.  A més, intentam donar als alumnes les informacions 
com més objectives, millor, perquè progressivament es formin els propis criteris i, 
analitzant la realitat, puguin prendre decisions responsables. 

� L’ús de la llengua pròpia és un dret reconegut de tots els membres de la nostra 
comunitat escolar. Potenciam l’ús de les llengües per facilitar la integració i el 
coneixement de les cultures -pròpies i  alienes- amb plantejaments cosmopolites i 
oberts. Això es concreta en el Projecte Lingüístic i el Projecte d’Acolliment 
Lingüístic i Cultural. 

� La qualitat  és part fonamental de la nostra política i estratègia. El nostre sistema 
de gestió s’enfoca cap a la millora contínua a partir del model de qualitat basat en 
la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, i des de l’any 2005 tenim el nostre sistema de 
gestió de qualitat certificat a través d’AENOR. El model de qualitat implantat 
suposa un Sistema de Gestió per Processos, a través del qual les activitats del 
centre es planifiquen, desenvolupen, avaluen i revisen. Implica també auditories 
internes i externes, la mesura i l’anàlisi periòdica de la satisfacció dels clients, per 
tal d’assegurar el bon funcionament i  la millora contínua del sistema. 

� La metodologia es consisteix a: 
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a) Desenvolupar l’esperit crític, la capacitat de discussió i de decisió i de la voluntat 
col·lectiva de transformació de la realitat social. 

b) Admetre la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals. 

c) Fomentar el ple desenvolupament de la personalitat, les capacitats d’aprenentatge i 
les habilitats socials, intel·lectuals i emocionals de l’alumnat, sempre respectant el seu 
desenvolupament psicològic. 

d) Donar tanta importància a la formació de la persona com a l’adquisició de tècniques 
i continguts bàsics. 

e) Fomentar la iniciativa i l’autoaprenentatge . 

f) Facilitar la investigació i la innovació, amb una actitud oberta als canvis 
socioculturals i a la introducció de les noves tecnologies dirigides a la millora de la 
pràctica docent i adequades als diferents nivells educatius. 

g) Tractar la diversitat, l’atenció individualitzada i la integració d’alumnes amb 
necessitats educatives específiques. És un centre adaptat par a integració d’alumnes 
amb deficiències físiques. 

h) Col·laborar i participar en programes vinculats a la nostra realitat i a conservar el 
nostre entorn físic, social i cultural, fomentant el respecte al medi ambient. 

 
4. COORDINACIÓ AMB SERVEIS I INSTITUCIONS 
 

 
El centre manté una estreta col·laboració i coordinació amb les escoles de primària de 
les quals rebem un nombre significatiu d’alumnat: CP Camilo José Cela, CP Joan 
Miró, CP Infante Don Felipe, CP La Soledat, CP Alex andre Rosselló i amb els 
serveis socials de la nostra zona. Aquesta coordinació es centra en els següents 
aspectes: 
 
- Facilitar el traspàs d’alumnes de primària a secundària  
- Control de l’absentisme 
 
Participam en la Xarxa Educativa del Polígon de Llevant, formada per: IES Antoni 
Maura, IES Francesc de Borja Moll i IES Aurora Pico rnell, CP Camilo José Cela, 
CP Joan Miró, CP Infante Don Felipe, CP La Soledat,  CP Alexandre Rosselló, 
Serveis Socials Llevant Sud, Serveis Socials Son Ri era i EOEP Palma 1. 
 
 
Som membres del Fons Mallorquí de Solidaritat  amb els quals col·laboram en un 
projecte d’agermanament amb una escola de Nicaragua.
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5. LÍNIES D’ACTUACIÓ I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PREVIS TS PER AL PERÍODE 2011-15 
 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 2011-2015 
A. ÀMBIT D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
A1. Facilitar la participació de tota la comunitat educ ativa en la gestió del centre  
ACTUACIÓ RESPONSABLE 
Potenciar la col·laboració dels pares i de les mares amb el centre Caporalia d’estudis i direcció 
Potenciar la junta de delegats.  Caporalia d’estudis 
A2. Fomentar l’ús de les TIC com a eina de comunica ció interna i externa  
ACTUACIÓ  RESPONSABLE 
Potenciar la tramesa d’informació a través de la pàgina web. Formar els professors per tal que puguin gestionar continguts a la pàgina 
web. Actualitzar-ne de manera periòdica els continguts. 

Coordinador pàgina web 

Donar als professors accés a la intranet des de l’exterior Coordinador pàgina web 
Millorar la dotació en TIC de les aules: pissarres digitals, ordinadors, etc. Coordinador xarxipèlag 
Formar internament els professors en TIC: cursets a començament de curs i al llarg del curs Coordinador xarxipèlag i 

caproralia d’estudis 
A3. Aprofundir en el sistema de qualitat  
ACTUACIÓ  RESPONSABLE 
Fomentar l’intercanvi de bones pràctiques a través de la xarxa de centres integrats en el projecte de qualitat Coordinador Qualitat 
Actualitzar el format de quadern del professor, elaborar un quadern de tutor i facilitar l’ús telemàtic d’aquests quaderns Coordinador de Qualitat  
A4. Impulsar la revisió i l’adequació a la normativa vigent dels documents d’organització d el centre: PEC, PLC, Pla d’acció tutorial, etc. 
Amb la participació dels diferents sectors implicat s 
ACTUACIÓ  RESPONSABLE 
Establir una temporització per a la revisió dels documents d’organització de centre  Equip directiu 
A5. Foment de l’ús i respecte de la llengua catalan a 
ACTUACIÓ  RESPONSABLE 
Revisar les funcions del coordinador lingüístic i de la comissió lingüística del centre Coord. lingüístic i dep. de català 
Organitzar activitats que fomentin el respecte i l’ ús de la llengua catalana al centre Comissió lingüística 
A6. Fomentar un bon clima de convivència entre tots  els col·lectius que integren la comunitat escolar  
ACTUACIÓ  RESPONSABLE 
Potenciar i difondre les activitats de mediació. Implicació de més membres dels diferents col·lectius en el grup de mediadors. Coordinador de medació 
Revisar el pla de convivència i adequació a la nova normativa Coordinador de convivència 
Optimitzar el funcionament del carnet per punts: millorar el sistema d’informació a les famílies, cercar noves propostes per a recuperar 
els punts 

Cap d’estudis diürn 
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B. ÀMBIT ACADÈMIC I PEDAGÒGIC 
B1. Millorar la qualitat de l’ensenyament i el rend iment escolar  
ACTUACIÓ  RESPONSABLE 
Consolidar la coordinació amb els centres de primària en el traspàs d’alumnes de primària a secundària Cap d’estudis adjunt d’ESO 
Potenciar les activitats d’orientació acadèmica de l’alumnat, especialment en els cursos finals d’etapa Orientadors i caporalia d’estudis 
Potenciar la compra-venda de llibres de segona mà Coordinador venda llibres de 

segona mà 
B2. Reduir i/o controlar l’absentisme escolar  
ACTUACIÓ  RESPONSABLE 
Controlar rigorosament les faltes d’assistència i el seguiment dels protocols d’absentisme. Comunicació als pares/mares (missatges SMS 
als seus mòbils, correus electrònics, etc.) i/o als serveis socials 

Comissió d’absentisme 

  B3. Optimitzar els recursos d’atenció a la diversit at 
ACTUACIÓ  RESPONSABLE 
Revisar el pla d’atenció a la diversitat  DOP i caporalia d’estudis 
Optimitzar l’ organització, la coordinació i  el seguiment de les activitats d’atenció a la diversitat DOP i caporalia d’estudis 
B4.Possibilitat la integració de les Competències B àsiques en la pràctica docent  
ACTUACIÓ RESPONSABLE 
Promoure un canvi metodològic basat en el treball de les CCBB Caporalia d’estudis 
B5. Fomentar l’ús de les TIC dins l’aula  
ACTUACIÓ  RESPONSABLE 
Possibilitar als professors  i al personal no docent la formació interna en l’ús de les eines informàtiques: cursets de formació a principi de 
curs, cursets al llarg del curs segons les necessitats 

Equip directiu 

Optimitzar l’accés als recursos informàtics i audiovisuals a través de la normativa interna i dels programes d’ocupació de les aules 
específiques 

Caporalia d’estudis 

Millorar la dotació dels recursos TIC a les aules Coordinador xarxipèlag i 
secretari 

Fomentar l’actualització i optimització dels continguts de les aules virtuals i plantaforma dels estudis a distància (ESPA, BTX i CFGS) Cap d’estudis a distància i cap 
d’estudis d’FP 

Fomentar l’ús d’aules virtuals en els estudis presencials  Cap d’estudis de diürn 
B6. Millorar el traspàs d’informació acadèmica i pe rsonal de l’alumnat  
ACTUACIÓ  RESPONSABLE 
Dissenyar eines que ens permetin el traspàs d’informació del professorat als tutors dins el mateix curs i d’un curs cap al següent Caporalia d’estudis 
Potenciar les reunions d’equips educatius Caporalia d’estudis 
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C. ÀMBIT DE LA GESTIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRATIVA I D ’ESPAIS 
C1. Optimitzar la distribució d’espais  
ACTUACIÓ  RESPONSABLE 
Reorganitzar els espais tenint en compte les necessitats canviants Equip directiu 
Optimitzar l’ús dels espais a través d’aplicacions per a la reserva d’aules i d’eines que permetin conèixer l’ocupació diària de les aules Caporalia d’estudis 
C2. Continuar amb l’actualització, sistematitzacio,  unificació i millora de l’acce ssibilitat de la documentació del centre  
ACTUACIÓ  RESPONSABLE 
Continuar la unificació de formats i plantilles dels documents de secretaria i oficines i la seva introducció en el programa “qualiteasy” Secretari i coord. qualitat 
Continuar amb la correcció lingüística de la documentació del centre Coordinador lingüístic 
C3. Fomentar iniciatives respectuoses amb el medi  ambient  
ACTUACIÓ  RESPONSABLE 
Posar en marxa o continuar treballant iniciatives i activitats per fomentar: El reciclatge: paper, piles, llaunes, etc., estalvi de paper i 
d’energia elèctrica; neteja del centre; campanyes de conscienciació mediambiental 

Coordinador grup de 
mediambient 

 

D. ÀMBIT DE PROJECCIÓ EXTERNA I RELACIONS AMB L’ENT ORN 
D1. Continuar amb la millora de la imatge i  la promoció externa del centre  
ACTUACIÓ  RESPONSABLE 
Potenciar activitats de difusió de la nostra oferta educativa: jornades de portes obertes, organització d’activitats per a l’alumnat dels 
centres adscrits, participació en activitats didàctiques tal com la fira de la ciència, olimpíades de matemàtiques, química, art, etc., 
publicació d’articles en premsa, etc. 

Equip directiu 

D2. Desenvolupar projectes de solidaritat i progr ames internacionals  
ACTUACIÓ  RESPONSABLE 
Participar en projectes solidaris i programes internacionals d’intercanvi, COMENIUS, ARCE. ERASMUS, etc. Coordinadors dels projectes  
D3.  Potenciar les relacions i col·laboració amb le s entitats i serveis del b arri i els serveis socials  
ACTUACIÓ  RESPONSABLE 
Aprofundir en la col·laboració amb les entitats i serveis del barri: xarxa Teranyina, etc. Cap d’estudis adjunt d’ESO 
Establir vincles de col·laboració amb el policia de barri Cap d’estudis adjunt d’eso 



DC050102_4  
PEC 2011-15. IES Antoni Maura                                                                  11/11                                                                                                                             

6. ANNEX I:  Concreció curricular (CC) (*) (En esborrany) 
 6.1. Programacions didàctiques (PD) – PR0202 (*) 
 6.2. Programacions d’Aula (PA) – PR0203 (*) 
 
7. ANNEX II: Reglament d’organització i funcionament (ROF) (*) (En esborrany) 
 
8. ANNEX III: Pla de convivència – DC020702 (*) 
 
9. ANNEX IV:  Pla d’acció tutorial (PAT) – DC020509 (*) 
 
10. ANNEX V: Projecte lingüístic del centre (PLC) – DC050114 (*) 
 10.1. Pla d’acolliment (PALIC) – DC020229 (*) 
 
11. ANNEX VI: Pla d’atenció a la diversitat (PAD) – DC020533 (*) 
 
12. ANNEX VII: Pla d’emergència i evacuació – PR0704 (*) 
 
 
                
(*) La documentació corresponent als annexos es pot consultar al programa de 
gestió documental Qualiteasy, accessible a través de la Intranet del Centre.  


