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RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2011, del règim per a l’establiment d’acords de 
coresponsabilitat, durant el curs 2011- 2012, entre els centres educatius públics i el 
Departament d’Ensenyament per a l’aplicació de projectes educatius  
 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, desplega en el seu títol VII els principis 
generals, la finalitat i els àmbits de l’autonomia dels centres educatius. 
 
L’article 92.1 estableix que els centres que presten el Servei d’Educació de 
Catalunya poden, en l’exercici de l’autonomia de què gaudeixen, establir acords de 
coresponsabilitat amb l’administració educativa amb l’objectiu de desenvolupar 
l’aplicació dels projectes educatius. 
 
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, al seu article 
12, estableix els aspectes a considerar en l’elaboració de l’acord de coresponsabilitat 
i les condicions per a la seva aprovació i aplicació posteriors, així com els 
compromisos que assumeixen l’Administració educativa i el centre amb la signatura 
de l’acord. 
 
El Pla de Govern, a l’eix 2, explicita l’objectiu de potenciar l’èxit educatiu, fomentant 
l’equitat i la millora de la qualitat del servei. 
 
El Departament d’Ensenyament, tenint en compte els objectius de la Unió Europea 
del 2020, els programes de cooperació territorial del Ministeri d’Educació (pla PROA, 
pla de reducció de l’abandonament primerenc  en l’educació i la formació i els 
contractes programa), l’experiència del Projecte per a la millora de la qualitat dels 
centres educatius públics i les prioritats manifestades en el Pla de Govern 2011-
2014, a fi de potenciar l’autonomia de centres, donar suport als objectius del projecte 
educatiu de centre i del projecte de direcció dels centres públics, i de fomentar el 
lideratge fort i distribuït de la direcció i de l’equip directiu per a l’assumpció de 
responsabilitats i el retiment de comptes, pren la decisió d’impulsar i prioritzar els 
acords de coresponsabilitat (ACDE) amb els centres que desenvolupin estratègies 
orientades a assegurar l’equitat i a millorar els resultats educatius en entorns de 
característiques socioeconòmiques i culturals especialment desafavorides o 
singulars, així com a prevenir l’abandonament primerenc  en l’educació i la formació, 
i amb aquells centres que desenvolupin projectes d’excel·lència educativa que 
aportin experiències de qualitat al sistema educatiu 
  
Aquest curs 2011-2012, els acords de coresponsabilitat s’impulsen i prioritzen en els 
117 centres que figuren a l’annex de la Resolució EDU/ 2716/2007 de 14 d’agost, i 
que mitjançant Resolució EDU/28/2008, de 3 de gener, van formalitzar una addenda 
sobre la nova durada del pla i han finalitzat el cicle. 
 
Aquests centres, que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució, podran dissenyar, 
durant el primer trimestre del curs 2011-2012 un acord de coresponsabilitat amb el 
Departament d’Ensenyament (ACDE). Per desenvolupar-lo, seran assessorats pel 
Departament d’Ensenyament en el procés de disseny de l’ACDE, en el qual faran 
constar els objectius i les estratègies, els compromisos, els recursos acordats amb el 
Departament d’Ensenyament, el seguiment de la seva aplicació i la seva durada. 
Per tot això, a proposta de la Direcció General de Centres Públics, 
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RESOLC: 
 
 
1. Règim aplicable  
S’aprova el règim per a l’establiment d’acords de coresponsabilitat, durant el curs 
2011-2012, entre els centres educatius públics i el Departament d’Ensenyament per 
a l’aplicació de projectes educatius. 
 
 
2. Participants i requisits 
 
2.1 Poden participar els centres que hagin aplicat durant el període 2007-2011 un 
Pla estratègic per a la millora dels resultats educatius i la cohesió social que figuren 
a l’annex 1, que compleixin els següents requisits: 
a) que hagin estat avaluats amb resultat satisfactori o molt satisfactori per les 
comissions de seguiment el curs 2010-2011. 
b) que tinguin vigents com a mínim durant el curs 2011-2012, el projecte educatiu i el 
projecte de direcció. 
c) que el consell escolar aprovi la participació del centre en aquesta convocatòria. 
2.2 També poden participar els centres que figuren a l'annex 2 que compleixin els 
requisits b) i c). 
 
 
3. Documentació 
Els centres participants hauran de presentar la documentació següent: 
a) El certificat de l’acta de la sessió del consell escolar on consti l’aprovació de la 
participació del centre en aquesta convocatòria. 
b) Una proposta d’acord de coresponsabilitat, que ha d’incloure un pla d’actuació d’1 
a 4 anys, vinculat a la durada del projecte de direcció vigent, en els termes que es 
concreten a l’annex 3. 
 
 
4. Suport de l’Administració educativa 
Mitjançant els acords de coresponsabilitat, els centres educatius podran adoptar 
mesures singulars, d’acord amb el previst als articles 99.2, 102 i 115.2 de la Llei 
d’educació, a fi i efecte de facilitar el desenvolupament del projecte de direcció en el 
marc del projecte educatiu del centre. A tal efecte, el/la director/a del centre farà la 
proposta seguint les orientacions que es donin des de la Direcció General de 
Centres Públics i la farà arribar al/a la director/a del seu servei territorial o a la 
gerència del Consorci d’Educació de Barcelona en el termini establert. 
Per tal de facilitar l’elaboració i aplicació del pla d’actuació, els centres podran optar 
per una assignació de responsabilitats addicionals i especial dedicació de 
coordinació, que en tot cas, requerirà del professorat que voluntàriament les 
assumeixi, una dedicació horària setmanal de 30 hores en el centre, que inclou les 
reunions i les gestions que es puguin realitzar, dintre i fora del centre, d’acord amb 
l’Acord de la mesa sectorial de personal docent no universitari en l’àmbit de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat per Acord de Govern de 22 
de novembre de 2005,  (DOGC núm. 4608, de 5.4.2006) i l’ACORD GOV/233/2006, 
de 27 de desembre, en relació amb les condicions laborals del professorat de 
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secundària acordades a la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no 
universitari de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4813, de 02.02.2007). 
 
 
5. Fase prèvia de disseny i procés aprovació  
5.1 Els centres presentaran la proposta d’acord de coresponsabilitat en suport paper 
i digital, juntament amb la resta de la documentació requerida a l’apartat 3, a la seu 
dels Serveis Territorials que li correspongui o al Consorci d’Educació de Barcelona, 
segons s’escaigui, no més tard del 22 de desembre de 2011.   
5.2 Les direccions dels Serveis Territorials o la gerència del Consorci d’Educació de 
Barcelona analitzaran i valoraran la documentació presentada, tot comptant amb un 
informe específic de la Inspecció d’Educació, que inclourà, una valoració sobre la 
viabilitat i qualitat de la proposta d’acord de coresponsabilitat, per tal de comprovar 
que es compleixen els objectius i requisits establerts pel Departament 
d’Ensenyament. La direcció dels Serveis Territorials o la gerència del Consorci 
d’Educació de Barcelona, farà una proposta d’aprovació de les propostes d’acord de 
coresponsabilitat presentades pels centres a la Direcció General de Centres Públics. 
Aquesta proposta d’aprovació serà analitzada i valorada per una comissió de 
valoració integrada per membres de les Direccions Generals d’Educació Infantil i 
Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial, Professorat i Personal de Centres Públics i la de 
Centres Públics, així com un representant de la Subdirecció General de la Inspecció 
d’Educació. 
Un cop escoltada la comissió de valoració, el director general de Centres Públics 
trametrà la proposta d’acords de coresponsabilitat aprovats, durant el primer 
trimestre de 2012 a la consellera d’Ensenyament, la qual resoldrà, durant el primer 
trimestre de 2012, sobre la procedència o no de l’autorització dels acords de 
coresponsabilitat. Aquesta resolució es comunicarà als centres 
  
 
6. Formalització de l’acord de coresponsabilitat 
El Departament d’Ensenyament i el centre faran constar en l’acord de 
coresponsabilitat la durada, els objectius, les estratègies i les activitats vinculades, 
els recursos assignats, i els indicadors d’aplicació i resultats. 
Durant el primer trimestre de 2012, es formalitzarà amb la direcció del centre l’acord 
de coresponsabilitat. 
 
 
7. Fase d’aplicació i seguiment del pla d’actuació 
Durant el període assignat, els centres aplicaran el seu pla d’actuació comptant amb 
l’assessorament del Departament d’Ensenyament. Així mateix, el Departament 
d’Ensenyament podrà coordinar i organitzar el treball en xarxa amb els centres 
educatius per intercanviar coneixement i experiències. 
En cada Servei Territorial i en el Consorci d’Educació de Barcelona hi haurà una 
persona de referència encarregada de la gestió de la coordinació i el suport als 
centres  
que desenvolupin un acord de coresponsabilitat. Aquesta persona estarà vinculada 
funcionalment a la Subdirecció General de Suport als Centres Públics. 
La direcció del centre farà un seguiment de les activitats docents vinculades a 
l’assoliment dels objectius del pla d’actuació, mitjançant l’observació de la pràctica 
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docent a l’aula. 
L’equip directiu farà el seguiment de les activitats relacionades amb els objectius del 
pla d’actuació, a fi de prendre les decisions oportunes. 
En el centre educatiu es crearà una comissió de seguiment interna, amb la 
participació de l’equip directiu i del consell de direcció, per analitzar periòdicament el 
desenvolupament del pla d’actuació, l’impacte de l’aplicació i els resultats de millora 
que proporcionin els indicadors d’avaluació. 
En exercici de les funcions que són pròpies de la Inspecció d’Educació, l’inspector o 
inspectora del centre assessorarà l’equip directiu en el desenvolupament del pla 
d’actuació, amb el suport dels serveis educatius. 
Al final de cada curs d’aplicació del pla d’actuació, la direcció i l’equip directiu han de 
retre comptes al consell escolar del centre mitjançant una memòria avaluadora que 
inclourà els resultats dels indicadors d’avaluació. Aquesta memòria formarà part de 
la memòria anual de centre i s’enviarà a la direcció dels Serveis Territorials o a la 
gerència del Consorci d’Educació de Barcelona. 
L’inspector o la inspectora del centre presentarà anualment un informe d’avaluació a 
la direcció dels Serveis Territorials o a la gerència del Consorci d’Educació de 
Barcelona en relació amb l’assoliment dels objectius anuals previstos en el pla 
d’actuació. 
El/la director/a dels Serveis Territorials o la gerència del Consorci d’Educació de 
Barcelona, a la vista de la memòria presentada per la direcció del centre al consell 
escolar, i de l’informe presentat per la inspecció del centre, decidirà anualment sobre 
la continuïtat de l’acord de coresponsabilitat. 
En cas que la valoració sigui positiva, s’actualitzaran els recursos addicionals per a 
l’aplicació del Pla d’actuació en el centre, en funció de les disponibilitats 
pressupostàries. 
En cas que la valoració sigui negativa, el/la director/a dels Serveis Territorials o la 
gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, un cop escoltada la direcció del 
centre, prendrà les mesures que consideri més adients, i decidirà sobre la continuïtat 
o no de l’acord de coresponsabilitat. 
En tots els casos, el/la director/a dels Serveis Territorials o la gerència del Consorci 
d’Educació de Barcelona comunicarà a la Direcció General de Centres Públics la 
seva decisió. 
Els directors o les directores de centres que comptin amb una avaluació positiva 
anual del pla d’actuació proposaran cada curs al Departament d’Ensenyament que 
reconegui els mèrits d’aquell personal d’atenció educativa, professorat i de l’equip 
directiu que ha participat significativament i ha contribuït al desenvolupament del pla 
d’actuació, a fi que es tingui en compte en l’avaluació de l’exercici professional del 
personal d’atenció educativa, de l’exercici de la funció docent i de l’exercici de la 
funció directiva, en els termes que s’estableixin reglamentàriament. 
 
 
A proposta de la direcció dels Serveis Territorials o de la gerència del Consorci 
d’Educació de Barcelona, el Departament d’Ensenyament iniciarà el procediment per 
avaluar aquells centres susceptibles de ser qualificats com a centres de referència 
educativa, en les termes que s’estableixin reglamentàriament. 
 
 
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala 
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Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de 
conformitat amb el que preveu l‘article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa  
 
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs 
contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen 
l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa dels seus interessos.  
 
 
Barcelona, 7 d’octubre de 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
Irene Rigau i Oliver 
Consellera d’Ensenyament 
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Annex 1 
 
Serveis Territorials. BCO: Barcelona Comarques; BLL: Baix Llobregat; CC: 
Catalunya Central; G: Girona; LL: Lleida; MVO: Maresme-Vallès Oriental; T: 
Tarragona; TE: Terres de l’Ebre; VO: Vallès Occidental 
CEB: Consorci d’Educació de Barcelona 
 
 
Codi centre Centre educatiu   Municipi  Serveis Territorials 
 
08044223 CEE L’Estel- Can Bori  L’Hospitalet de Llobregat  BCO 
08035519 Escola Antoni Gaudí  Santa Coloma de Gram.  BCO 
08040345 Escola Mercè Rodoreda  Badalona    BCO 
08044995 Institut Barres i Ones  Badalona    BCO 
08052918 Institut Bisbe Berenguer  L’Hospitalet de Llobregat  BCO 
08031459 Institut Eugeni d’Ors  Vilafranca del Penedès  BCO 
08040151 Institut Fòrum 2004   Sant Adrià de Besòs  BCO 
08052888 Institut Júlia Minguell  Badalona    BCO 
08046736 Institut Milà i Fontanals  Vilafranca del Penedès  BCO 
08053078 Institut Numància   Santa Coloma de Gram.  BCO 
08019319 Institut Pedraforca   L’Hospitalet de Llobregat  BCO 
08055944 Institut Rubió i Ors   L’Hospitalet de Llobregat  BCO 
08034001 Institut Terra Roja   Santa Coloma de Gram.  BCO 
08043334 Escola Alexandre Galí  Cornellà de Llobregat            BLL 
08039343 Escola Josep Ferrà i Esteva Olesa de Montserrat  BLL 
08025605 Institut Camps Blancs  Sant Boi de Llobregat  BLL 
08034621 Institut de Sales   Viladecans    BLL 
08041866 Institut El Calamot   Gavà     BLL 
08053285 Institut El Castell   Esparreguera   BLL 
08026683 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia Sant Joan Despí   BLL 
08053340 Institut Gabriela Mistral  Sant Vicenç dels Horts  BLL 
08037152 Institut Joan Oró   Martorell    BLL 
08025654 Institut Joaquim Rubió i Ors Sant Boi de Llobregat  BLL 
08053364 Institut Josep Mestres i Busquets Viladecans    BLL 
08047480 Institut Mediterrània   Castelldefels    BLL 
08047492 Institut Ribera Baixa  El Prat de Llobregat   BLL 
08031228 Institut Torre Roja   Viladecans    BLL 
08017232 Escola Agrupació Sant Jordi Fonollosa    CC 
08025320 Escola La Monjoia   Sant Bartomeu del Grau  CC 
08067818 Escola La Sínia   Vic     CC 
08047820 Institut Guinovarda   Piera     CC 
08020462 Institut Lacetània   Manresa    CC 
08044600 Institut Moianès   Moià     CC 
08044156 EASD Deià    Barcelona    CEB 
08002770 Escola Àgora   Barcelona    CEB 
08001807 Escola de la Concepció  Barcelona    CEB 
08001716 Escola Dolors Monserdà-Santapau Barcelona    CEB 
08044201 Escola Dovella   Barcelona    CEB 
08045057 Escola El Sagrer   Barcelona    CEB 
08032634 Escola Ferrer i Guàrdia  Barcelona    CEB 
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08043966 Escola Heura   Barcelona    CEB 
08064179 Escola La Llacuna del Poblenou Barcelona    CEB 
08043851 Escola Nabí    Barcelona    CEB 
08043875 Escola Pit-Roig   Barcelona    CEB 
08013470 Institut Barri Besòs   Barcelona    CEB 
08071226 Institut Escola Costa i Llobera Barcelona    CEB 
08033882 Institut Joan Coromines  Barcelona    CEB 
08034576 Institut Joan Salvat i Papasseit Barcelona    CEB 
08013196 Institut Milà i Fontanals  Barcelona    CEB 
08052608 Institut Pau Claris   Barcelona    CEB 
08033894 Institut Príncep de Girona  Barcelona    CEB 
08013469 Institut Rambla Prim  Barcelona    CEB 
08052797 Institut Salvador Espriu  Barcelona    CEB 
08044053 Institut Salvador Seguí  Barcelona    CEB 
08031812 Institut Valldemossa  Barcelona    CEB 
08047431 Institut XXV Olimpíada  Barcelona    CEB 
17004736 CEE Els Àngels   Palamós    G 
17001450 Escola Joan Bruguera  Girona    G 
17006711 Escola M. Àngels Anglada  Figueres    G 
17003756 Escola Montserrat   Sarrià de Ter    G 
17003689 Escola Pedralta   Santa Cristina d’Aro  G 
17003151 Escola Silvestre Santaló  Salt     G 
17006083 Institut Castelló d’Empúries Castelló d’Empúries  G 
17006769 Institut de Llançà   Llançà    G 
17005352 Institut de Palamós   Palamós    G 
17005251 Institut El Pedró   L’Escala    G 
17000330 Institut Josep Brugulat  Banyoles    G 
17002399 Institut La Garrotxa   Olot     G 
17001735 Institut Montilivi   Girona    G 
17005731 Institut S’Agulla   Blanes    G 
25002672 Escola de Pràctiques I  Lleida     LL 
25001953 Escola Enric Farreny  Lleida     LL 
25005533 Escola Pau Claris   La Seu    LL 
25006781 Institut Alfons Costafreda  Tàrrega    LL 
25002726 Institut Guindàvols   Lleida     LL 
25002787 Institut Joan Oró   Lleida     LL 
25002696 Institut Marius Torres  Lleida     LL 
25007797 ZER Baridà-Batllia   Montellà i Martinet   LL 
08020929 Escola Germanes Bertomeu Mataró    MVO 
08054034 Institut Gallecs   Mollet del Vallès   MVO 
08044594 Institut Giola    Llinars del Vallès   MVO 
08047832 Institut Joan Coromines  Pineda de Mar   MVO 
08052979 Institut Josep Puig i Cadafalch Mataró    MVO 
08044983 Institut Lluís Companys  Tordera    MVO 
08020826 Institut Maremar   El Masnou    MVO 
08043656 Institut Marina   La Llagosta    MVO 
43007051 CFA Josepa Massanés i Dalmau Tarragona    T 
43003884 Escola Antoni Roig   Torredembarra   T 
43009242 Escola L’Antina   Torredembarra   T 
43004803 Institut Andreu Nin   El Vendrell    T 
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43008638 Institut Antoni Ballester  Mont-roig del Camp   T 
43006654 Institut Cambrils   Cambrils    T 
43006125 Institut Campclar   Tarragona    T 
43003653 Institut Comte de Rius  Tarragona    T 
43005704 Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona    T 
43002570 Institut Gaudí   Reus     T 
43008444 Institut Josep Tapiró  Reus     T 
43000779 Institut Ramon Berenguer IV Cambrils    T 
43008390 Institut Torreforta   Torreforta    T 
43008523 Institut Vila-seca   Vila-seca    T 
43004441 Institut de l’Ebre   Tortosa    TE 
43007221 Institut Els Alfacs   Sant Carles de la Ràpita  TE 
43007129 Institut Julio Antonio  Móra d’Ebre    TE 
43011170 Institut Tortosa   Tortosa    TE 
08044314 Escola Andreu Castells  Sabadell    VO 
08062742 Escola Benviure   Castellbisbal    VO 
08059883 Escola El Martinet   Ripollet    VO 
08039203 Institut Agustí Serra i Fontanet Sabadell    VO 
08024765 Institut Arraona   Sabadell    VO 
08024893 Institut Castellarnau   Sabadell    VO 
08053251 Institut Cavall Bernat  Terrassa    VO 
08053224 Institut Les Termes   Sabadell    VO 
08021788 Institut Montserrat Miró i Vila Montcada i Reixac   VO 
08046669 Institut Ribot i Serra   Sabadell    VO 
08043516 Institut Santa Eulàlia  Terrassa    VO 
08042020 Institut Vallès   Sabadell    VO 
 
 
 
Annex 2 
 
08033857 Escola Baldomer Sola  Badalona    BCO 
08031198 Escola Doctor Fleming  Viladecans    BL 
08020620 Institut Pompeu Fabra  Martorell    BL 
08013135 Institut Moisès Broggi  Barcelona    CEB 
17004347 Escola Font de la Polvora  Girona    G 
17001954 Escola Vila -Roja   Vila - Roja    G 
25002121 Escola Príncep de Viana  Lleida     L 
08052906 Institut Lauró    Les Franqueses del Vallès  MVO 
08044612 Institut Parets del Vallés  Parets del Vallès    MVO 
08046864 Institut Bellulla   Canovelles    MVO 
08021582 Escola Joan Salvat i Pappasseit Mollet del Vallès   MVO 
43004463 Escola Ramon y Cajal  Ulldecona    TE 
08053236 Institut  Rovira-Forns  Santa Perpetua de Moguda VO 
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Annex 3 
 
El Pla d’actuació d’1 a 4 anys vinculat a la durada del Projecte de Direcció vigent 
contindrà: 
 
Situació inicial del Pla d’actuació: anàlisi de les singularitats del centre, del seu 
entorn, dels projectes d’innovació pedagògica i curricular propis, de les necessitats 
educatives de l’alumnat i dels resultats acadèmics. 
 
Objectius de millora del Pla d’actuació, vinculats als objectius del projecte de 
direcció. 
 
Estratègies: organitzatives, de gestió i didàctiques que, si escau, es volen 
implementar. 
 
Activitats previstes: actuacions, temporització, destinataris i agents dinamitzadors o 
responsables. 
 
Indicadors d’avaluació del Pla d’actuació relacionats amb els indicadors d’avaluació 
del projecte de direcció. 
 
Mecanismes d’autoavaluació sistemàtica i de retiment de comptes periòdic de 
l’aplicació del pla d’actuació al consell escolar. 
 
Dades que el centre consideri rellevants. 
 
Sol·licitud de recursos addicionals associats, si escau, revisables anualment segons 
recursos pressupostaris disponibles i d’acord amb el finançament addicional atorgat 
per la direcció dels serveis territorials o gerència CEB. 
 
Assignació de responsabilitats addicionals i especial dedicació horària de 
coordinació amb retribució a càrrec del finançament addicional, dins dels límits 
marcats pel Departament d’Ensenyament. 
 
Assignació de coordinacions o tutories compartides amb retribució a càrrec del 
finançament addicional, dins dels límits marcats pel Departament d’Ensenyament. 
 
Professorat de suport a càrrec del finançament addicional. 
 
Personal no docent de suport a càrrec de finançament addicional. 
 
Contractació de serveis a càrrec del finançament addicional. 
 
Gestió de la formació a càrrec del finançament addicional. 
 
Adquisició de material a càrrec del finançament addicional. 
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