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Qui som?
L’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars, amb seu principal a la Pobla de Segur

al Pallars Jussà, neix com a centre de formació professional de règim especial el curs

2020-2021. El nostre institut té la seu a la Pobla de Segur al Pallars Jussà i la subseu a La

Torre de Capdella, a la Vall Fosca. L’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars és el

centre públic de referència del Departament d'Ensenyament que oferta cicles

d'ensenyaments esportius a la zona del Pirineu Occidental.

On som?
La seu de l’Institut és a La Pobla de Segur. La Subseu és a La Torre de Capdella, a la Vall

Fosca. Tot i així, treballem a:

-A Catalunya treballem a: La Pobla de Segur, La Vall Fosca, el Congost de Collegats, al

Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici, a les Valls d’Àneu, a la Cerdanya, al Congost

de Mont-Rebei, Terradets, al Montsec d’Ares, a la ciutat de Lleida, a la ciutat de

Barcelona,

-A l’Aragó treballem a: Sierra de Guara, Benasque, Parque Nacional de Ordesa y el Monte

Perdido

-Al Sud de França, Les Deux Alpes, Chamonix

-A Itàlia: Les Deux Alpes

Què oferim?
El curs 2021-2022 l’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars imparteix:

○ 14 cicles formatius de règim especial d’esports de muntanya

○ Grau superior de condicionament físic

○ Curs de preparació a les proves d’accés a grau superior

○ 5 certificats de professionalitat

■ Guia de barrancs secs o aquàtics

■ Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

■ Guia per itineraris amb bicicleta

■ Abalisament de pistes, senyalització i socorrisme en espais esquiables

■ Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya
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Missió i valors
L'Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars és un centre públic i innovador, la MISSIÓ del

qual és la formació de qualitat en activitats esportives de muntanya.

-Arrelament en la societat (catalana i de la comarca) per la integració de la cultura, tradició i

llengua en el currículum i en la gestió general del centre.

-Compromís i responsabilitat envers la feina ben feta del professorat i alumnat.

-Transparència en la gestió i transmissió de la informació entre equip directiu, departaments i

claustre.

-Flexibilitat del professorat per adaptar-se als canvis que demana el sistema educatiu i la

societat.

L’institut en números

14

CICLES D'ESPORTS

5

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

10

ANYS DE FORMACIÓ

3000

TÈCNICS ESPORTIUS FORMATS EN 14 ANYS
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Trets definidors

● Compromís i responsabilitat

● Col·laboració

● Transparència

● Flexibilitat

● Excel.lència

Objectius educatius

● Esdevenir un centre referent en l’àmbit de la formació professional d'ensenyaments de

règim especial d’esports de muntanya.

● Esdevenir un centre innovador en l’ús de les tecnologies de la comunicació com a mitjà

d’aprenentatge i de gestió.

● Assolir una estructura organizativa orientada a una gestió àgil i eficient, amb una sistema

de comunicació transparent i fluid.

● Esdevenir  un centre integrador de les diferents cultures.

● Potenciar la inserció laboral de l’alumnat.

● Consolidar la formació professional en format distribució curricular flexible als 3 nivells.

● Potenciar la implantació de les eines telemàtiques en els diferents blocs de formació.

Confessionalitat
El Centre es manifesta aconfessional, pluralista i ideològicament neutral i respectuós amb

les diverses concepcions filosòfiques del món i de la vida.

Cap membre de la comunitat educativa ni cap dels treballadors/es no podrà ser

discriminat per raó de la seva confessionalitat o aconfessionalitat religiosa.
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Llengua d’instrucció-aprenentatge
El Centre es defineix com a escola catalana i opta pel català com a llengua d’instrucció-

aprenentatge i d’ús administratiu, per la qual cosa adequa tots els seus mitjans i recursos

perquè el català sigui la llengua de comunicació en aquests àmbits. La llengua

d’aprenentatge és el català en primer lloc. Si cal, a petició de l’alumnat, el castellà actua

com a segona llengua d’aprenentatge tant en la comunicació oral com en la comunicació

escrita (veure el Projecte Lingüístic a l’Annex).

El projecte lingüístic

El Centre disposa d’un projecte lingüístic que concreta l’accés col·lectiu a les llengües

curriculars i les llengües d’origen de la comunitat educativa com a eines de coneixement i

convivència (veure Annex).

Característiques del centre

El centre imparteix Cicles Formatius d’Esports de Muntanya de Règim Especial. Consta

aproximadament de 600 alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior i de 10 alumnes de

GSCF. d’ESO i Batxillerat procedents, en la seva majoria, de La Pobla, i uns 600 alumnes de

cicles formatius. Hi treballem 11 professors/es del Bloc Comú i 4 Professors/es Tècnics

Especialistes a part de més de 20 col.laboradors externs o tècnics.

El centre està ubicat a:

1. La Pobla de Segur, edifici de Raiers, on hi ha dues aules i una sala de professorat.

2. La Pobla de Segur, INS de la Pobla de Segur, on hi ha el despatx de direcció, la

secretaria, 4 aules, Sala d’actes i el gimnàs.

3. A la Torre de Capdella, on hi ha 2 aules grans a les Escoles d’Espui.

TOTES les aules disposen de connexió a internet, projector i ordinador. Així mateix, el

centre també utilitza instal.lacions de l’Ajuntament de la Pobla de Segur per dur a terme la

seva activitat docent: el Poliesportiu i s’ s’escau, el Molí de l’Oli o la Sala Maria Jané.
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L’organització
Criteris que defineixen l’estructura organitzativa

L’ estructura organitzativa està definida en les NOFC on s’estableixen els diferents òrgans

de govern i de coordinació, així com les seves funcions.

L’organigrama

Els òrgans de govern del centre
La participació es materialitza a través de reunions periòdiques a nivells diferents:

● Reunions setmanals del professorat del Bloc Comú i de l’equip docent del

CFGS.

● Reunions de Claustre i les de Consell Escolar es duen a terme una vegada cada

dos/tres mesos i a diferència de les anteriors reunions esmentades no són

fixades en l’horari. Les actes d’aquestes reunions es pengen en l’estaló de la

sala de professorat per tal de poder ser revisades en qualsevol moment per

part del professorat.

● Reunions amb les famílies de l’alumnat i els tutors/es corresponents cada inici

de curs, a més de totes les entrevistes personals que fan les famílies amb

tutor/a/professor/a.

● Reunions telemàtiques del tutor/a del grups de Bloc Específic i Blocs Comuns a l’inici i

durant la realització del curs.
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Els òrgans de participació

El consell escolar i el claustre del professorat són els òrgans col·legiats de participació de la

comunitat escolar en el govern i la gestió del centre.

El centre té està organitzat en departaments:

● Departament del Bloc Comú

● Departament del Bloc Específic

● Departament de Llengües Estrangeres

● Departament del CFGS

i coordinacions:

● Coordinador/a d’informàtica, pàgina web

● Coordinador/a de llengües estrangeres

● Coordinador/a de prevenció de riscos laborals

● Coordinador/a de qualitat

● Coordinador/a de pràctiques

● Coordinador/a lingüístic

● Coordinador/a de formació professional

● Coordinador/a seminaris FP

Així mateix, el centre té una comissió de qualitat.

El Consell escolar

1. El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el

govern del centre. Corresponen al consell escolar les facultats establertes,

respectivament per a centres públics i privats concertats, als articles 148 i 152 de

la Llei d’educació.

2. El centre determina la composició del consell escolar en les normes d’organització

i funcionament de centre (NOFC), d’acord amb el projecte educatiu i respectant la

legislació vigent. El reglament del consell escolar, un cop aprovat per aquest,

s’integra en les normes d’organització i funcionament del centre.

3. En els centres que imparteixen cicles formatius de dues o més famílies

professionals, o en què almenys el 25% de l’alumnat està cursant ensenyaments

de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, ensenyaments de grau mitjà

de música o de dansa o ensenyaments artístics superiors, es pot incorporar a les

sessions del consell escolar una persona proposada per les institucions

empresarials o laborals presents en l’àmbit d’acció del centre, d’acord amb les

seves normes d'organització i funcionament, amb veu i sense vot.
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4. Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que

impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre dones i

homes.

El claustre del professorat

1. El claustre de professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió

de l’acció educativa del centre.

2. El claustre és presidit pel director o directora i està integrat per tot el professorat del

centre.

3. Les normes d’organització i funcionament del centre concreten la participació d’altres

professionals d’atenció educativa, que s’ha d’ajustar al que estableixen, respectivament

per als centres públics i privats concertats, els articles 146.3 i 151.2 de la Llei d’educació.

1. Àmbits de participació

1. El professorat a través del Claustre, el Consell Escolar i les comissions que es

constitueixen amb finalitats específiques.

2. El personal d’administració i serveis a través dels seus representants al Consell

Escolar de Centre.

Les línies metodològiques

El centre es caracteritza per:

1. A partir d’aquestes exigències, establir les programacions de les àrees i

assignatures, les activitats d’aprenentatge, l’acció tutorial i l’avaluació de

l’alumnat.

2. Admetre i adaptar-nos a la gran varietat d’alumnat de procedències geogràfiques

i laborals dverses.

3. Treballar en l’adquisició de les competències professionals descrites a cadascun

dels nivells educatius.

4. Organitzar-nos per nivells, cicles i departaments i tenir cura de coordinar la

nostra intervenció educativa.

5. Fer de l’acció tutorial un eix vertebrador també per a una bona orientació

laboral, acadèmica, personal i professional de l’alumnat.

10



El Pla d’acollida

El centre té en el.laboració un pla d’acollida tant del professorat com de l’alumnat de nova

incorporació al centre on es recull el procés d’acompanyament per tal que la seva

incorporació sigui el més ràpida i efectiva possible.

L’atenció  la diversitat

L’atenció a la diversitat de l’alumnat en Cicles Formatius de Règim Especial d’Esports i en

el Cicle Formatiu de Grau Superior es centra en:

- Adaptar les activitats d'ensenyament aprenentatge i les activitats d’avaluació a la

dificultat motriu o anatòmica de l’estudiant.

- Ampliar l’oferta formativa i flexibilitzar-ne els horaris i calendaris per tal de permetre una

conciliació laboral i geogràfica del nostre alumnat amb la formació (50% del nostre

alumnat prové de fora de Catalunya).

- Avaluar prenent com a referent les opcions recollides específicament en les

programacions.

L’organització pedagògica

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Condicionament Físic

Marc legal: Real Decreto 651/2017, de 23 de juny io, pel qual s’estableix l’ordenació dels

ensenyaments del Cicle Formatiu de Grau Superior de Condicionament Físic.

Objectius:

- Elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot

tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica.

- Dinamitzar les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut.

- Garantint la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats

del servei.
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Estructura i organització curricular:

- La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.
- Distribució curricular:

1r curs 2n curs

MP01.Valoració de la Condició Física i Intervenció e
Accidents

MP05.Activitats Especialitzades de Condicionament
Físic amb Suport Musical

MP02.Habilitats Socials MP06.Condicionament Físic a l'Aigua

MP03.Fitnes en Sala d'Entrenament Polivalent MP07.Tècniques d’Hidrocinèsia

MP04.Activitats Bàsiques de Condicionament Físic am
Suport Musical

MP08.Control Postural, Benestar i Manteniment
Funcional

MP09.Formació i Orientació Laboral MP12.Projecte de Condicionament Físic

MP10.Empresa i Iniciativa Emprenedora MP13.Formació en Centres de Treball

MP11.Anglès

MP14. Senderisme
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Els Cicles Formatius de Règim Especial d’Esports

Marc legal: REAL DECRETO 1363/2007, de 24 de octubre. Al CAPÍTULO I “Finalidad, objetivos y

principios de las enseñanzas deportivas” Artículo 2. “ i l’article 63.2 de la Ley Orgànica 2/2006, de

3 de maig.

Objectius:

- Desenvolupar la competència general corresponent al perfil professional definit en el seu

respectiu títol.

- Garantir la qualificació professional en iniciació, conducció, entrenament bàsic,

perfeccionament tècnic, entrenament i direcció d’equips i esportistes d’alt rendiment en la

modalitat o especialitat corresponent dins del sistema esportiu.

- Comprendre les característiques i l’organització de la modalitat o especialitat respectiva i

del sistema esportiu i conèixer els drets i obligacions que deriven de les seves funcions.

- Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per desenvolupar la seva tasca en

condicions de seguretat, millorant la qualitat i la seguretat de l’entorn esportiu tot cuidant

el medi ambient i la salut de les persones, així com per facilitar la integració i normalització

de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva.

- Desenvolupar una identitat i maduresa professional motivadora de futurs aprenentatges

(formació al llarg de la vida, formació permanent) i adaptacions als canvis en la iniciació i

perfeccionament de la modalitat esportiva i en l’esport d'alt rendiment.

- Desenvolupar i trametre la importància de la responsabilitat individual i l’esforç personal en

la pràctica esportiva i en el seu ensenyament.

- Desenvolupar i trametre els valors ètics vinculats al joc net, al respecte als altres, a la

pràctica saludable de la modalitat esportiva i al respecte i cura del propi cos.

- Capacitar per al desenvolupament d’activitats i iniciatives empresarials.

- Els ensenyaments esportius també fomenten la igualtat d’oportunitats entre dones i homes

i de les persones amb discapacitat.

Estructura i organització curricular:

1. Bloc comú: en modalitat presencial i distribució curricular flexible

2. Bloc específic

3. Bloc de Formació Pràctica

13



Tècnic d'esports

TEGM ME10 Espeleologia Tècnic cicle inicial
Tècnic cicle inicial LOE

TEGM ME11 Senderisme Tècnic nivell 1 Tècnic cicle inicial LOE

TEGM ME20 Barrancs LOE Tècnic nivell 2 Tècnic cicle final LOE

TEGM ME30 Escalada LOE Tècnic nivell 2 Tècnic cicle final LOE

TEGM PI10 Muntanya Mitjana

LOE

Tècnic nivell 2 Tècnic cicle final LOE

TEGM PI10 Piragüisme en

Aigües Braves

Tècnic nivell 2 Tècnic cicle final LOE

TEGM PI20 Piragüisme en

Aigües Tranquil·les

Tècnic nivell 2 Tècnic cicle final LOE

TEGM PI30 Piragüisme

Recreatiu Guia en

Aigües Braves

Tècnic nivell 2 Tècnic cicle final LOE

TEGM SQ10 Busseig Esportiu

amb escafandre

autònom

Tècnic nivell 1 Tècnic cicle inicial LOE

TEGM SS10 Salvament i

Socorrisme

Tècnic nivell 1 Tècnic cicle inicial LOE

TEGM 8001 Esquí Alpí I Tècnic nivell 1 Tècnic cicle inicial LOGSE

TEGM 8002 Esquí de Fons I Tècnic nivell 1 Tècnic cicle inicial LOGSE

TEGM 8003 Surf de Neu I Tècnic nivell 1 Tècnic cicle inicial LOGSE

TEGM 8101 Escalada LOGSE Tècnic nivell 2 Tècnic cicle final LOGSE

TEGM 80102 Alta Muntanya

LOGSE

Tècnic nivell 2 Tècnic cicle final LOGSE

TEGM 80103 Muntanya Mitjana

LOGSE

Tècnic nivell 2 Tècnic cicle final LOGSE

TEGM 80104 Descens de

Barrancs LOGSE

Tècnic nivell 2 Tècnic cicle final LOGSE

TEGM Esquí Alpí II Tècnic nivell 2 Tècnic cicle final LOGSE

TEGM Esquí de Muntanya Tècnic nivell 2 Tècnic cicle final LOGSE

TEGM Excursionisme Tècnic nivell 1 Tècnic cicle inicial LOGSE
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TEGM Surf de Neu II Tècnic nivell 2 Tècnic cicle final LOGSE

TEGM Alta Muntanya Tècnic nivell 2 Tècnic cicle final LOE

TEGM Bloc comú 1 LOGSE Tècnic nivell 1 Tècnic cicle inicial LOGSE

TEGM Bloc Compl 1

LOGSE

Tècnic nivell 1 Tècnic cicle inicial LOGSE

TEGM BFP 1 LOGSE Tècnic nivell 1 Tècnic cicle inicial LOGSE

TEGM Bloc comú 2 LOGSE Tècnic nivell 2 Tècnic cicle final LOGSE

TEGM Bloc Compl 2

LOGSE

Tècnic nivell 2 Tècnic cicle final LOGSE

TEGM BFP 2 LOGSE Tècnic nivell 2 Tècnic cicle final LOGSE

TEGM Bloc comú 1 LOE Tècnic nivell 1 Tècnic cicle inicial LOE

TEGM BFP 1 LOE Tècnic nivell 1 Tècnic cicle inicial LOE

TEGM Bloc comú 2 LOE Tècnic nivell 2 Tècnic cicle final LOE

TEGM BFP 2 LOE Tècnic nivell 2 Tècnic cicle final
LOE

Tècnic superior d'esports

TEGS PIA0
Piragüisme en Aigües Braves LOE

TEGS PIB0 Piragüisme en Aigües Tranquil·les LOE

TEGS SSAO Salvament i Socorrisme LOE

TEGS 8051 Esquí Alpí LOGSE

TEGS 8052 Esquí de Fons LOGSE

TEGS 8053 Surf de Neu LOGSE

TEGS 8151 Escalada LOGSE LOGSE

TEGS 8152 Alta Muntanya LOGSE LOGSE

TEGS 8153 Esquí de Muntanya LOGSE

TEGS MEA0 Alta Muntanya LOE LOE
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TEGS MEB0 Escalada LOE LOE

TEGS Bloc Comú 3 LOGSE LOGSE

TEGS BFP 3 LOGSE LOGSE

TEGS Bloc compl 3 LOGSE

TEGS Bloc comú 3 LOE LOE

TEGS BFP 3 LOE LOE

Avaluació: l’avaluació és contínua durant el curs i certificativa a final de cicle.

El curs de preparació a les proves d’accés a grau superior

Marc legal: Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els temaris i els

criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als

cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius

(DOGC núm. 5778, de 20.12.2010)

Objectiu:

- Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau superior

de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius.

Estructura i organització curricular:

Curs estructurat en un any acadèmic.

- Matèries de la part comuna

• Llengua catalana i castellana

• Llengua estrangera

• Matemàtiques/Història

- El nostre centre no oferta la part específica.

Avaluació: l’avaluació és contínua durant el curs i certificativa a les proves d’accés.
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L’avaluació i la promoció

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat és contínua i diferenciada segons les

diferents matèries del currículum i constata l’assoliment de resultats de l’aprenentatge.

Els objectius i les competències professionals i competències assolides s'indiquen al currículum de

cada especialitat, referent de les programacions i l’avaluació.

Les programacions de cada matèria han d’incloure els criteris d’avaluació i les activitats

d’avaluació ordinària i extraordinària. L’avaluació final de cada matèria s’ha de fer en relació amb

els criteris d’avaluació específics de cada matèria acordats pel departament corresponent i els

criteris generals establerts pel centre.

L’avaluació, entesa com un procés de valoració continu, és concebuda com un mitjà per a la

millora continuada. Es contempla des de la seva visió global, i inclou els diferents àmbits del

procés d’ensenyament i aprenentatge, l’alumnat, el professorat i el procés pedagògic.

L’avaluació de l’alumnat

1/ Diagnòstica o inicial: Cal fer un anàlisi de la situació en què es troba l’alumnat a nivell de

coneixements i habilitats. Cal tenir present coneixements o experiència laboral prèvia.

Respecte a la formació específica, tot i haver superat una prova d’accés, als crèdits de formació

específics es realitza també una prova de nivell tècnic que forma part de l’avaluació inicial de

l’alumnat.

2/ Avaluació formativa:

1. Regulació del procés d’ensenyament aprenentatge (observació)

2. Realització de les proves

3/ Avaluació sumativa: Síntesi dels resultats de l’avaluació inicial i formativa. L’avaluació

sumativa es tracta sota un punt de vista també criterial. Per aquest motiu, sempre es té en

consideració el progrés realitzat pel mateix alumne/a. En aquest sentit, destaquem que el tipus

d’alumnat es centra en:

● Alumnat que veu una sortida laboral en aquest àmbit de treball, tenen poca o gens

experiència.

● Alumnat que es dedica professionalment a l’àmbit esportiu i que volen reciclar-se o
millorar la seva formació.
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4/ Avaluació contínua: El criteri general dels crèdits o mòduls ve determinat pels objectius

didàctics de cada crèdit o mòdul, els quals es desprenen dels objectius terminals apuntats. Dins

de la programació de cada crèdit o mòdul, els continguts s’estableixen en Unitats Didàctiques o

Unitats Formatives, dins de cadascuna de les quals s’estableixen les activitats d’ensenyament i

aprenentatge. De la realització d’aquestes es proposen les tècniques i mètodes propis de

l’avaluació (tècniques qualitatives i quantitatives).

Les tècniques d’avaluació varien en funció dels objectius a avaluar. Així, disposem de:

● Respecte a Fets, Conceptes i Sistemes Conceptuals:

Tècniques quantitatives com l’examen escrit, l’examen oral, els treballs projecte i les

exposicions orals.

Tècniques qualitatives com l’entrevista.

● Respecte a Procediments i Sistemes Procedimentals:

Tècniques quantitatives com l’observació indirecta (vídeo), els tests/proves de caire

pràctic i les llistes de control.

Tècniques qualitatives com l’observació directa, l’observació indirecta (vídeo), el

registre anecdòtic i les llistes de control.

● Respecte a Valors, Normes i Actituds:

Tècniques quantitatives com l’observació indirecta (vídeo). Tècniques qualitatives

com l’observació directa i les llistes de control.

L’objectiu de l’avaluació és:

- Certificar l’assoliment dels objectius plantejats, alhora que els resultats finals assolits.

- Una eina per al professorat (retroalimentació del nivell de coneixements teòrics, pràctics i

actitudinals de l’alumnat) i per l’alumnat (retroalimentació del nivell demanat per la vida

laboral).

Cada crèdit, curs o mòdul estableix a la seva programació, el criteris d’avaluació respecta

l’assoliment o no de les competències, els percentatges d’assoliment i d'assistència obligatòria.

Els Cicles Formatius de Règim Especial d’Esports i el Cicle Formatiu de Grau Superior contempla

una avaluació ordinària continua i una extraordinària.

L’avaluació de la tasca docent i del centre

A través d’una enquesta de satisfacció a l’inici i al final de cada curs. Aquesta informació es tracta

posteriorment de manera informàtica i serveix com a dades dels indicadors del Sistema de Gestió

de la Qualitat.
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L’avaluació del procés pedagògic

Es realitza a través del què anomenem QP o quadern del professorat: és un full de càlcul elaborat

en Excel en el qual hi consten les dades oportunes de cada crèdit, nom del professorat, nom del

tutor/a, grup en formació, dia, hora, etc. Diàriament el professorat anota les dades següents:

treball previst segons programació, treball realitzat segons la realitat a l’aula, observacions i

propostes de millora. En finalitzar el crèdit, realitza anotacions tot informant aspectes genèrics de

consecució dels objectius, treball de continguts, avaluació i observacions generals.

Aquesta graella (full de càlcul)es posa a disposició del Cap d’Estudis i de l’Equip Docent a l’espai

moodle definit com a tal.

Criteris de promoció

Als cicles de règim especial d’esports:

1/ Per cursar el segon nivell de grau mitjà cal disposar del certificat de primer nivell de

grau mitjà. De forma excepcional es podrà accedir al segon nivell de la mateixa especialitat

esportiva sense haver completat el BFP prèvia autorització del Departament d’ensenyament. A

més a més, en els casos en què s'estableixi, caldrà haver superat les proves d’accés específiques

(segons especialitat).

2/ Per cursar un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius cal estar en possessió

del títol de Tècnic de l’especialitat corresponent i, en els casos en què s’estableixi, reunir els

requisits d’experiència professional i/o esportiva requerida (segons especialitats).

3/ Per cursar el Bloc Específic de primer nivell l’alumnat ha d’haver cursat els crèdits de

Bases anatòmiques i fisiològiques I, Bases psicopedagògiques de l’entrenament i l’ensenyament I,

i Entrenament esportiu I. No obstant això, l’alumnat que ho necessitin, pot sol·licitar a la DGFP la

possibilitat de canviar aquest ordre per motius professionals o d’estudis.

Aquesta situació està contemplada a la normativa d’inici de curs que dicta el Departament

d’ensenyament. Es determinen quins crèdits del Bloc Específic s’han de fer després d’un

determinats crèdits del Bloc Comú.

4/ L’alumnat que cursa Bloc Específic de segon nivell han d’haver cursat al menys els

crèdits de Bases anatòmiques i fisiològiques II, Bases psicopedagògiques de l’entrenament i

l’ensenyament II, i Entrenament esportiu II. No obstant això, l’alumnat que ho necessitin, pot

sol·licitar a la DGFP la possibilitat de canviar aquest ordre per motius professionals o d’estudis.

Aquesta situació està contemplada a la normativa d’inici de curs que dicta el Departament

d’ensenyament. Es determinen quins crèdits del Bloc Específic s’han de fer després d’un

determinats crèdits del Bloc Comú.

5/ L'alumnat que cursa Bloc Específic de tercer nivell ha d’haver cursat al menys els

crèdits de Fisiologia e l’esport, Psicologia de l’alt rendiment esportiu i Entrenament esportiu.

No obstant això, l'alumnat que ho necessiti, pot sol·licitar a la DGFP la possibilitat de canviar

aquest ordre per motius professionals o d’estudis. Aquesta situació està contemplada a la

19



normativa d’inici de curs que dicta el Departament d’ensenyament. Es determinen quins crèdits

del Bloc Específic s’han de fer després d’un determinats crèdits del Bloc Comú.

6/ L’alumnat que passa de primer a segon nivell ha d’haver aprovat els blocs Comú,

Complementari i Específic, tot i no haver cursat el BFP.

7/ Per a presentar/fer el Projecte de tercer nivell, cal haver aprovat el Bloc Comú, el Bloc

Específic i el Complementari de tercer nivell. (Per a iniciar la tasca investigadora del projecte, no

cal haver finalitzat la formació dels blocs esmentats).

Materials didàctics

Als Cicles Formatius de Grau Superior s’utilizen apunts el.laborats pel professorat o llibres

de text, així com l’espai moodle del centre.

Als Ensenyaments de Règim Especial d’Esports, s’utilitzen apunts el.laborats pel

professorat i l’espai moodle que serveix de plataforma de seguiment i avaluació de les

activitats.

L’orientació i la tutoria

Objectius de l’orientació i seguiment de l’alumnat

1. Desenvolupament personal de l’alumnat

2. Seguiment del seu procés d'aprenentatge

3. Orientació acadèmica i professional

El Pla d’acció tutorial del centre ha de:

1. Concretar els aspectes organitzatius i funcionals de l’acció tutoria

2. Concretar els procediments de seguiment i d’avaluació

3. Esdevenir un referent per a la coordinació del professorat i pel

desenvolupament de l’acció educativa

L’acció tutorial és:

1. Responsabilitat del conjunt del professorat que intervé en un mateix grup.

2. Seguiment tant del procés d’aprenentatge i d’orientació acadèmica i

professional.

3. Comprèn l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de

l’alumnat.

4. Comprèn la tutorització de les pràctiques en les empreses.
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El centre disposa d’un PAT on es concreten els objectius i actuacions que els/les

tutors/es i el professorat del centre hauran de realitzar respecte de la tutoria per

tal de donar coherència a l’acció tutorial del centre i facilitar orientacions i

materials al professorat per portar-lo a terme.

La formació en centres de treball

A l’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars la competència general així com les

capacitats professionals a les quals pretén contribuir i assolir la FCT (o BFP), són les que

es desenvolupen als decrets pels quals s'estableixen els currículums i es regulen les

proves d'accés específiques dels títols de tècnic/tècnica d'esport i de tècnic superior

d’esport en les especialitats esportives autoritzades pel Departament d’Ensenyament.

Aquesta ordenació, contextualitzada al centre, cerca les finalitats següents:

1. Adequar les propostes de realització de la FCT (o BFP) a les necessitats de l’alumnat i dels

centres col·laboradors per afavorir una relació de treball de qualitat, satisfactòria i

continuista.

2. Organitzar i orientar el BFP d’acord amb les necessitats de l’alumnat, del centre, i les

empreses col·laboradores, i tenint en compte en tot moment la realitat socioeconòmica de

desenvolupament de les activitats fisicoesportives al medi natural.

3. Potenciar i afavorir la relació amb les empreses col·laboradores tant de fora d’Espanya

com de fora de Catalunya.

4. Permetre la mobilitat de l’alumnat entre centres educatius i entre empreses

col·laboradores.

5. Capacitar els i les alumnes per tal d’incorporar-se al món laboral amb:

a) Capacitat de resolució de problemes: disposició i habilitat per a enfrontar-se i donar

resposta a una situació determinada.

b) Capacitat d’organització del treball: disposició i habilitat per a crear les condicions

adequades d’utilització dels recursos, per tal de dur a terme les tasques amb la

màxima eficàcia.

c) Capacitat de responsabilitat del treball: disposició per a implicar-se a la feina i vetllar

pel bon funcionament dels recursos relacionats amb el treball.

d) Capacitat de treball en equip: disposició i habilitat per col·laborar d’una manera

coordinada en la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones, per tal

d’assolir un objectiu proposat.

e) Capacitat d’autonomia: per a realitzar una tasca de forma independent.

f) Capacitat de relació interpersonal: disposició i habilitat per comunicar-se amb els/les

altres amb un tracte adient, amb atenció i empatia.

g) Capacitat d’iniciativa: disposició i habilitat per prendre decisions sobre propostes o

accions.
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Les relacions amb les institucions

El centre manté relacions de tracte, servei i/o presència a:

● El Departament d’Ensenyament.

● La fira de FP a Lleida.

● El Saló d’Ensenyament a Barcelona.

● Els Serveis Territorials.

● Inspecció educativa.

● Consejo Superior de Deportes.

● Secretaria General de l'Esport.

● Ajuntament de La Pobla de Segur.

● Patronat Municipal d’Esports del Pallars Jussà.

● FCEH Federació Catalana d'Esports d'Hivern.

● FEEC Federació d'entitats excursionistes de Catalunya.

● Federació de Salvament i Socorrisme.

● Federació de Busseig.

● Associació Espanyola de Guies de Muntanya (AEGM).

● SEM / Creu Roja.

Relacions amb altres centres escolars

● Institut de la Pobla de Segur

● IES Baltasar Gracián , a l’Aragó (projecte ARCE.).

● Centro Público de Enseñanzas Deportivas- KIROLENE, al País Basc (projecte

ARCE.).

● INS CAR de St. Cugat, de St. Cugat del Vallès.

● INS Abat Oliva, de Ripoll.
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Relacions amb empreses

Empreses del sector de la neu (l'esquí alpí, esquí de fons, surf de neu, esquí de

muntanya), la muntanya (barrancs i escalada), el busseig i el salvament i socorrisme. Les

empreses són homologades a través de l'aplicatiu informàtic proporcionat pel

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Programes internacionals

- El centre participa des del 2011 en en un projecte internacional PYREFOP (Pyrénées

Formation Professionnelle) projecte de cooperació dirigit a reforçar la integració

transfronterera posant en valor els aspectes complementaris en el camp de la formació

professional.

- Carta Erasmus VET el curs 2021-2022

- Programa de Cooperación de profesores visitantes del MECC

L’avaluació interna
Al Projecte Educatiu s’estableix que el centre s’organitza per processos i manté un

sistema de gestió de qualitat per assolir una elevada satisfacció de necessitats i

expectatives dels seus grups d’interès, especialment l’alumnat, i la millora contínua del

servei proporcionat. A les NOFC s’explicita el desplegament organitzatiu d’aquest punt. El

centre inicia el curs 2021-2022 el procés d’assoliment de la norma ISO 9001.

L’oferta educativa del centre i el conjunt de l’oferta de la carta de serveis i compromisos,

es troba dins de l’abast del sistema de gestió de qualitat.

En aquest sistema que compleix amb els requisits previstos a la norma internacional de

sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001 no està previst aplicar el punt 8.3 de disseny i

desenvolupament de productes i serveis donat que és el Departament d’Ensenyament qui

dissenya l’estructura, continguts i recursos necessaris per impartir els cursos reglats.
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El sistema de Gestió de Qualitat

El sistema de qualitat del centre estableix el Pla General Anual amb les accions i els

indicadors previstos per el curs 2021-2022 (veure annex).
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Annexos

1. Projecte lingüístic
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