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1.  Introducció 

D’acord amb el que estableix l’article 10 del decret d’autonomia de centres, aquesta PGA és una eina 

per concretar les prioritats dels aspectes relatius a les activitats i el funcionament del centre per 

aquest curs 2017-2018. Entenem que el PGA ha d’ésser  funcional que ens ajudi a tirar endavant els 

objectius pedagògics i organitzatius del centre. La seva elaboració te en compte el projecte de 

direcció i els documents del centre.  

 

 

2.  Anàlisi del context del centre 

Breu història del CFA Nou Girona 

Durant el curs 2013-2014, l’Administració Educativa va planificar la partició del CFA Girona en dos 

centres, d’una banda per redistribuir geogràficament l’oferta a la ciutat de Girona per tal d’atendre 

millor l’alumnat i d’altra banda per crear un nou centre amb clara vocació professionalitzadora i 

d’inserció laboral. Aquest nou centre és l’actual CFA Nou Girona, amb una dotació de nou docents, 

sis de secundària i tres de primària. 

Ubicació actual i previsions de futur 

El centre està situat al carrer Narcís Xifra i Masmitjà 43, en un edifici inaugurat l’any 1952, quan es 

creà l’IFP Sant Narcís. Aquest institut funcionà fins l’any 1997. Aleshores les edificacions van passar 

a titularitat de l’Ajuntament, que va enderrocar alguns edificis i va fundar Aleshores es va produir la 

cessió de l’edifici a l’Ajuntament, el qual el va rehabilitar i va establir el DIE (Dispositiu d’Inserció 

Econòmica). Uns anys després el DIE fou substituït per l’actual SMO (Servei Municipal d’Ocupació). 

Posteriorment, l’any 2014, l’Ajuntament de Girona i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

van signar un acord, segons el qual l’Ajuntament cedia una part de l’edifici per tal de crear el CFA Nou 

Girona i la Generalitat es feia càrrec del cost de les obres. 

L’edifici és un espai ampli i agradable per a la funció educativa i adaptat per a persones amb 

minusvàlues.  

El nostre centre ocupa una part de l’ala oest de l’edifici. Hi accedim a través del mateix punt d’entrada 

del SMO, amb qui compartim la consergeria i els lavabos. Disposem de cinc aules, quatre de 

convencionals (només en podem disposar per les tardes) i una d’informàtica (només en podem 

disposar per les tardes). A part hi ha una secretaria i una sala de professors a sobre. 

L’espai és petit i encabir els diferents cursos en les aules disponibles és un autèntic trencaclosques. 

D’altra banda, no disposem de cap espai per biblioteca, sala d’estudi, aula d’informàtica pels cursos 

que no són d’informàtica, o tutoria. Això fa que demanem més espai, però l’augment de l’oferta 

formativa del SMO a causa dels programes europeus de Garantia Juvenil, ho fa difícil. Per pal·liar una 

mica la situació, el Centre Cívic de Sant Narcís ens cedeix puntualment algunes aules. 
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3.  Diagnosi del centre 

A continuació farem una valoració dels documents, recursos, òrgans de gestió i altres aspectes del funcionament del centre i una anàlisi de les mancances. 

Documents del centre 

Document Valoració Fortaleses Mancances 

Projecte Educatiu Hem començat a elaborar-lo. Aquest curs caldrà enllestir-lo, 

d’acord amb el calendari d’actuacions que hem establert. 

Tenim clar que el PEC ha de sorgir fruit del debat i del 

consens. Tot el professorat té experiència en 

l’ensenyament d’adults i pot fer bones aportacions. 

El dia a dia d’un nou centre no deixa gaire temps per 

reunir-nos i debatre el PEC.  

Programació 

didàctica 

Les tenim totes elaborades, d’acord amb el calendari que vam 

establir el curs passat. Les programacions de CAM s’han de 

readaptar a PAGM. 

Les programacions didàctiques i UD elaborades pels 

docents en altres centres durant cursos anteriors ens 

faciliten la seva elaboració. 

Alguns docents veuen les programacions com una 

imposició de poca utilitat. 

NOFC Disposem de les NOFC actualitzades per aquest curs Volem que sigui una eina de consens per al 

funcionament del centre. 

De vegades no s’apliquen algunes de les normes. 

Avaluació de 

riscos laborals i pla 

d’emergència 

No disposem d’una avaluació de riscos laborals ni d’un pla 

d’emergència. 

Atès que estem en un edifici compartit amb altres entitats, el pla 

d’emergència haurà d’ésser conjunt. 

L’estructura de l’edifici fa preveure que el pla 

d’emergència serà fàcil de gestionar. 

Malgrat la nostra insistència, el curs passat no es va fer el 

simulacre. 

Memòria anual És una eina útil per tal de reflexionar i introduir millores en el 

funcionament del centre.  

És un document útil i clar. La seva elaboració és una mica caòtica. Cal elaborar 

plantilles per cohesionar el document. 

PAT És una eina útil, i cada cop es segueixen de manera més 

precisa els protocols establerts.  

És un document consensuat. A l’inici de curs, caldria revisar i recordar les actuacions 

previstes en el PAT. 

Pla TAC És un document nou, amb un desplegament de 2 anys. Tenim clar que cal augmentar la implementació de les 

eines TAC en el centre.  

Una part del professorat té mancances formatives. 
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Recursos 

Recursos Valoració Fortaleses Mancances 

E
Q

U
IP

 H
U

M
À

 

Docents Hi ha bona entesa entre tots els docents. Hi ha una part dels 

docents que té bona disponibilitat a l’hora d’oferir-se a 

impartir ensenyaments diferents, però hi ha una part que és 

menys flexible, en part per problemes de formació. 

 El respecte i la voluntat de diàleg en els conflictes. 

Predisposició al consens. 

Cal avançar en les activitats de formació.  

 

Administrativa L’administrativa és una persona positiva i treballadora que 

col·labora activament en tot allò que cal. Actualment està a 

mitja jornada, però necessitaríem que estigués a jornada 

completa, atès l’enorme volum de feina. 

Bona actitud, disponibilitat i capacitat de treball. D’acord amb el barem del Departament només ens cal 

una mitja jornada, però és necessària una jornada 

completa. 

Conserges Els conserges ho són del SMO i del nostre centre. En horari 

de matí hi ha una conserge del SMO i en horari de tarda-

vespre un conserge de l’empresa Prosegur. 

Cal dir però que el tracte amb els conserges és molt 

cordial, fan una bona tasca informativa i sempre es 

posen a la nostra disposició. 

El conserges de tarda canvien sovint. Això fa que calgui 

tornar a explicar el funcionament del centre i les tasques 

que ha de fer.  

Els conserges està a l’entrada de l’edifici. Això dificulta 

que puguin fer fotocòpies, ja que la nostra fotocopiadora 

es troba lluny de l’entrada de l’edifici. 

Material didàctic Atès que per a molts dels cursos que s’imparteixen no hi ha 

gaires materials didàctics adients publicats, els docents han 

de dedicar molt de temps en la confecció de materials. 

Alguns d’aquests materials han estat posteriorment utilitzats 

també en altres centres. 

Cal dir que una bona part dels professionals revisen i 

actualitzen sovint els materials per tal que s’adeqüin a 

les necessitats. D’altra banda, la majoria dels materials 

estan penjats a una carpeta en xarxa, per tal de tenir-

los a l’abast. 

Ni l’administració ni les editorials ofereixen gaires 

materials que s’adeqüin a tots els ensenyaments que 

s’imparteixen. 

Alguns dels materials no estan penjats a la carpeta 

corresponent. 

Laboratori Malgrat que el material de laboratori és escàs i no hi ha 

laboratori, des del departament cientificotecnològic es 

programen algunes pràctiques al llarg del curs. 

Intenció del departament  cientificotecnològic és  fer, 

com a mínim, una pràctica de cada mòdul de GESO de 

naturals o tecnologia, malgrat les dificultats. 

Falta d’espai i de material. 

Fotocopiadores Disposem d’una fotocopiadora. Seria útil disposar d’una altra 

fotocopiadora a l’abast del conserge, per tal que ens pogués 

fer fotocòpies. 

 Quan la fotocopiadora s’espatlla, ens quedem sense 

opcions de fer còpies, fins que la reparen. 
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Aula 

d’informàtica 

i Biblioteca 

Actualment no hi ha biblioteca, i l’aula d’informàtica gairebé  

només es pot utilitzar per a impartir les classes d’informàtica. 

L’aula 7 es convertirà en una aula mixta: hi hauran dues 

línies d’ordinadors  i la resta d’aula serà una aula amb una 

cabuda de 25 persones. 

En aquest curs es realitzarà una compra de varis 

ordinadors per poder equipar l’aula7 i així convertir-se 

en una aula mixta. 

Cal un espai educatiu polivalent. 

Equipament 

audiovisual 

Disposem de projectors i pissarres digitals a les aules del 

centre, però a les del centre cívic i a les de l’espai Güell 

només hi ha projector. 

Les aules estan molt ben equipades. La majoria del professorat que utilitza en alguna mesura 

les TIC, però és un camp on encara hi ha molt camí per 

recórrer. 

Programari de 

gestió 

Hi ha problemes amb el programari de gestió. Això fa que es 

perdin hores de feina.  

 

La secretària i l’administrativa del centre són eficients, i 

solucionen amb agilitat els entrebancs. 

Aquest curs es posarà en marxa el programa ESFERA, 

que ha de comportar una millora. 

Els canvis de programari comporta la feina d’adaptar-se al 

nou entorn i haver d’anar a sessions de formació. 

Espai web Disposem d’un espai web cada cop més complet, i pretenem 

fer-lo créixer durant els propers cursos. 

L’espai web, construït a través de NODES, és funcional, 

atractiu i funciona correctament. 

Cal desenvolupar més l’espai moodle. 
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Àmbit pedagògic 

 Valoració Fortaleses Mancances 

Delegats de classe Són els representants de les classes davant dels professors o 

l’equip directiu, si s’escau.  

Ajuden als tutors i canalitzen la veu del grup. En general són força  actius, i es reuneixen amb altres 

delegats, a través de la junta de delegats. 

Abandonament 

dels estudis 

Actualment es fa un bon seguiment de l’absentisme, per tal 

d’arribar a les causes de l’abandonament i, aleshores,  mirar de 

reduir-lo. 

Fem unes sessions extraordinàries de tutoria a mig 

trimestre per tal de combatre l’absentisme i 

l’abandonament. 

La comissió d’orientació de FA ha elaborat una plantilla per 

especificar els motius d’abandonament, que serà d’utilitat. 

De vegades costa arribar als motius de 

l’abandonament. 

Departaments Els departaments pedagògics coordinen els diferents nivells de 

cada ensenyament i revisen els materials i la metodologia.  

S’està consolidant el treball per departaments, i es prenen 

acords per consens. 

No sempre és fàcil reunir-se. Cal estat amatent perquè 

es compleixin els acords. 

Acció de  tutora Hi ha un PAT que recull les actuacions de tutoria que cal fer en 

cada ensenyament. 

El PAT és fruit del consens. Cal vetllar perquè el PAT s’apliqui correctament. 

Competències en 

català GESO 

 El nivell oral i escrit de català al GESO és força baix, tal i com 

mostra l’indicador corresponent. 

Hem posat en marxa l’avaluació de la competència en català 

de manera transversal, i el resultat ha estat molt positiu.020. 

L’alumnat entén perfectament el català i en general hi ha 

bona predisposició per millorar-ne el coneixement. 

Acords per avaluar la competència oral i escrita en català 

des dels diferents àmbits. 

Les competències en català no es tenien prou en 

compte en altres assignatures. Ara avaluem la llengua 

catalana de manera transversal. 
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4.  Objectius 

Els objectius que es detallen a continuació corresponen a la planificació anual pel curs 2015-2016. 

1. Elaboració del PEC, com a eina d’identitat del nou centre. 

2. Dinamització de l’actuació dels departaments, coordinacions i programes, per afavorir la 

coherència del procés educatiu i la millora de l’aprenentatge. 

3. Millora del nivell d’expressió oral i escrita en català al GESO. 

4. Reduir l’abandonament escolar i l’absentisme, i consolidar el PAT com a eina fonamental de l’èxit 

formatiu 

5. Potenciar i facilitar l’ús de les TIC-TAC  

6. Potenciar la tasca dels delegats com a representants del grup. 

7. Millorar la puntualitat de l’alumnat i del professorat. 

8. Generar d’un bon ambient de treball, que permeti bones dinàmiques educatives. 
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5.  Línies d’intervenció i actuacions específiques 

Objectiu 1 Elaboració del PEC, com a eina d’identitat del nou centre. 

Actuacions • Elaborar i seguir el calendari de reunions i actuacions per elaborar i debatre el 
PEC. 

• Redacció del PEC i reunions de debat i aprovació de cada una de les parts en 
què es divideixi la seva elaboració. 

Responsable Director  

Recursos • Part ja elaborada del PEC del centre  

• PEC d’altres centres educatius 

• Materials del Departament i orientacions d’inspecció 

• Marc normatiu 

Temporització  Tot el curs 

Seguiment Trimestral 

Avaluació Juny de 2018. Claustre. 

 

 

Objectiu 2 Dinamització de l’actuació dels departaments, coordinacions i programes per 
afavorir la coherència del procés educatiu i la millora de l’aprenentatge. 

Actuacions • Propostes inicials línies de treball, fruit del treball de l’ED i coordinadors 

• Calendari trimestral de reunions 

• Revisar les programacions. 

• Revisar els materials i la metodologia. 

Responsable Coordinador pedagògic 

Recursos • Tasques dutes a terme fins ara pels departaments, coordinacions i programes 

•  Programacions i materials. 

Temporització  Tot el curs. 

Seguiment Trimestral 

Avaluació Final de curs, a nivell claustre 
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Objectiu 3 Millora del nivell d’expressió oral i escrita en català al GESO 

Actuacions • Avaluar l’expressió oral i escrita en la resta àmbits. 

• Fer projectes transversals. 

• Fomentar les parelles lingüístiques amb col·laboració amb el CNL. 

• Vetllar per l’ús del català com a llengua vehicular de l’activitat docent. 

Responsable Professorat de català de GESO i director 

Recursos • Materials de reforç d’editorials i/o d’elaboració pròpia. 

Temporització  Tot el curs 

Seguiment Trimestral 

Avaluació A final de curs, a nivell de claustre i a partir de les dades aportades pels 
responsables.  
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Objectiu 5 Potenciar i facilitar l’ús de les TIC-TAC 

Actuacions • Programar activitats que comportin l’ús de recursos digitals. 

• Utilització entorns virtuals d’aprenentatge (moodle) 

• Creació aula mixta. 

• Convertir la pàgina web i l’entorn virtual del centre en un instrument interactiu 
d’informació i comunicació habitual entre els membres de la comunitat 
educativa. 

Responsable Coordinador informàtic 

Recursos • Ampliació equipament TIC del centre.  

• Formar al professorat en l’ús i accés als entorns virtuals d’aprenentage 
(moodle) 

• Creació facebook, twitter i pàgina web social del centre 

Temporització  Tot el curs 

Seguiment Reunions trimestrals a nivell claustre. 

Avaluació Final de curs, a nivell claustre. 

Objectiu 4 Reduir l’abandonament escolar i l’absentisme, i consolidar el PAT com a eina 
fonamental de l’èxit formatiu 

Actuacions • Aplicar el PAT i el pla d’acollida. 

• Determinar els motius que provoquen l’abandonament de cada un dels 
alumnes. 

• Sessions de tutoria en grup classe per detectar i corregir factors 
d’abandonament. A GES es farà una sessió a meitat de cada trimestre, abans 
de la Junta de Delegats, amb ordre del dia, per debatre i reflexionar sobre 
l’abandonament. 

• Revisar i actualitzar el PAT, a partir de les reunions dels equips docents 

Responsable Cap d’estudis 

Recursos • Pla d’acollida i PAT 

• Espai de tutoria 

• Tutors i tutors d’àmbit 

• Cooperació de l’equip directiu i tutors 

• Nova plantilla de recollida dels motius d’abandonament 

Temporització  Tot el curs 

Seguiment Trimestral  

Avaluació Final de curs, a partir de les conclusions dels tutors i el cap d’estudis. 
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Objectiu 7 Millorar la puntualitat de l’alumnat i del professorat. 

Actuacions • Elaborar un document amb les actuacions que es duran a terme, tant pel que 
fa al professorat com pel que fa a l’alumnat. 

• Pel què fa al professorat, entre altres mesures es mirarà d’establir horari fix 
abans de l’horari lectiu. 

• Pel què fa a l’alumnat cal establir un protocol clar que es comunicarà als 
alumnes al principi de curs. 

Responsable Equip directiu 

Recursos • Horaris professorat 

• Protocol assistència a classe. 

Temporització  Tot el curs. 

Seguiment Trimestral 

Avaluació Juny de 2018. Claustre. 

 

 

 

 

Objectiu 6 Potenciar la tasca dels delegats com a representants del grup 

Actuacions • Generar l’espai i el temps necessari per la participació dins de l’aula 

• Reunir, com a mínim trimestralment, la junta de delegats 

Responsable Cap d’estudis 

Recursos • Acció de tutoria 

• Espais de reunió 

Temporització  Tot el curs. 

Seguiment Trimestral 

Avaluació Juny de 2018. Claustre. 
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Objectiu 8 Generar d’un bon ambient de treball, que permeti bones dinàmiques educatives. 

Actuacions • Propiciar dinàmiques que afavoreixin la comunicació entre el professorat. 

• Crear un espai de treball alhora relaxat i engrescador. 

Responsable Cap d’estudis i caps de departament. 

Recursos • Experiència professional dels professorat del centre. 

• Reunions de departament i comissions. 

• Bona entesa entre els docents 

Temporització  Tot el curs. 

Seguiment Trimestral 

Avaluació Final de curs, a partir de les conclusions dels caps de departament i el cap 
d’estudis. 
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6.  Organització  

Oferta Formativa 

En el curs 2017-2018 l’oferta formativa és: 

CURSOS 
NOMBRE  

DE GRUPS 
TORNS 

GES 1 2 matí i tarda-vespre 

GES 2 2 matí i tarda-vespre 

Català 1 2 matí i tarda 

Català 2 2 tarda 

Català 3 1 tarda-vespre 

Informàtica COMPETIC inicial 1 vespre 

Informàtica COMPETIC 1 1 tarda i vespre 

Informàtica COMPETIC 2 2 tarda 

Informàtica COMPETIC 3 3 tarda-vespre 

Preparació per la prova d’accés a CFGM  1 matí 

Preparació per a la prova d’accés a CFGS 2 matí, tarda-vespre 

Assignatures específiques d’accés a CFGS 2  matí 

Horari escolar 

Els cursos s’oferiran en horaris de matí, tarda o vespre. El centre romandrà obert de 9:00h a 21:00h 

(excepcionalment obrirà a partir de les 8:30h). 
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Calendari 

 DATES 

Inici del període lectiu 19/09/17 

Final del període lectiu  22/06/18 

Final del període lectiu cursos d’accés Dia abans de la celebració de les proves 

Vacances de Nadal Del 23/12/17 al 07/01/18 

Vacances de Setmana Santa Del 24/03/18 al 02/04/18 

Dies festius de lliure disposició 13/10/17, 07/12/17, 09/02/18, 30/04 

/18  

Festa local 29/10/17 

Jornades culturals per determinar 

Activitats final del 1r TR 22/12/17 

Sopar fi de curs per determinar 

 

 

Avaluacions trimestrals 

 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

GES 1 de desembre 9 de març 1 de juny/ 8 de juny 

 

Avaluacions quadrimestrals 

 1r quadrimestre 2n quadrimestre 

Accés CFGS 12 de gener  27 d’abril 

PPAGM 19 de gener  20 d’abril 

Català  2 de febrer 11 de juny 

 

Avaluacions anuals 

Informàtica 11 de juny 
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Activitats previstes 

Activitats Destinataris Dates 

1r TR 

Apropa Cultura tothom  

Ajuntament: Serveis ciutadans 

(guiada + taller) 
GES 1/socials  

Taller Caixa Fòrum GES 1 i GES 2 / socials  

Taller al centre: l’equilibri és 

cosa de dos 
GES 1/socials  

Capçalera de l’Onyar 
GES 1, GES 2 i GM / 

Naturals 

18 oct matí 

19 oct tarda 

Sortida final trimestre tothom 22 desembre 

Sortida itinerari reaccions 

químiques 
CFGS 20 novembre 

Sortida passeig per l’invisible CFGS 30 octubre 

2n TR 

Apropa Cultura tothom  

Museu d’Arqueologia GES 1/socials  

Biblioteca Carles Rahola GES 1  

Visita estació meteorològica 
GES 1, GES 2 tarda i GM / 

naturals 

7 de febrer matí 

8 febrer tarda 

Visita Caixa Fòrum: Bacteris 

resistents als antibiòtics 
GES 2 matí / naturals 14 de febrer 

Itinerari pel Call GES 1  

Taller caixa Fòrum Comunica’t GES 1 i GES 2  

Saló de l’Ensenyament CFGS  

Itinerari So i acústica CFGS 22 de gener 

Sortida final de trimestre tothom 22 de març 
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3r TR 

Apropa Cultura tothom  

Sortida Art urbà GES 1 socials  

Visita potabilitzadora 
GES 1, GES 2 i GM / 

naturals 
12 abril 

Itinerari màgic i científic per 

Girona 
CFGS 9 de març 

Expojove GES 2 i GM  

Sortida a BCN GES 1 i GES 2  

Sortida final de curs tothom  
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Equip docent 

Càrrec Nom  Perfil 

Equip 

Directiu 

Director Fermí Porta Secundària Àmbit Cientificotecnològic 

Cap d’Estudis  Anna Botó Primària 

Secretària Iolanda Teixidor Secundària Àmbit Cientificotecnològic 

Coordinació Preparació Proves d’Accés Elisenda Alcaraz Primària 

Coordinació Informàtica Yolanda Garcia Primària 

Coordinació ensenyaments inicials i 

bàsics 
Anna Garcia Secundària Àmbit Comunicació 

Coordinació GESO i coordinació 

lingüística 
Joan Tanyà Secundària Àmbit Comunicació 

 Francesc Coll Secundària Àmbit Socials 

 Josep Gultresa Secundària Àmbit Cientificotecnològic 

Coordinació de riscos laborals Alícia Alonso Secundària Àmbit Socials 

 Eva Romero Secundària Àmbit Socials 

 

PAS 

Auxiliar administrativa Rosa Llapart (mitja jornada) 

Conserge matí Per determinar 

Conserge tarda Per determinar 

 

Comissions 

Comissió Professors/res 

Sortides, festes i aplecs 3 Joan, Anna Garcia i Anna Botó 

Activitats culturals 4 Elisenda, Josep, Eva i Alícia 

Espai web 4 Yolanda, Iolanda, Francesc i Fermí 

Departaments 

Departament Professors/res 

Comunicació 4 Yolanda, Anna G., Eva i Joan  

Socials 3 Francesc, Elisenda  i Alícia  

Cientificotecnològic 4 Josep, Iolanda , Anna B. i Fermí  
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Membres del Consell Escolar 

NOM SECTOR 

Fermí Porta President 

Anna Botó Cap d’estudis 

Iolanda Teixidor Secretària 

Rosa Llapart Representat PAS 

Joan Alcalà Quiñones Representat Ajuntament 

Alícia Alonso Representat professorat 

Anna Garcia Representat professorat 

Yolanda García-Marrón Representat professorat 

Josep Gultresa Representat professorat 

Joan Tañà Representat professorat 

Kenza Benchellal Representat alumnat 

Cristian Fernández Representat alumnat 

Esteban Rodrigo Muepas Representat alumnat 

Andrea Ortega Representat alumnat 

Maria Peralta Representat alumnat 

Col·laboracions  

Col·laboració amb el Departament de Justícia 

Enguany col·laborarem amb el Departament de Justícia, a través dels Treballs amb Benefici a la 

Comunitat. Les tasques per les quals demanem ajut són principalment: 

• Administració 

• Consergeria 

Col·laboració amb l’Ajuntament 

Mantenim contacte amb l’Ajuntament per difondre el centre i trobar solucions a la manca d’espai que 

patim. També mantenim contacte permanent amb el SMO (Servei Municipal d’Ocupació) per tal de 

compartir i difondre informació, i per engegar projectes de cooperació  
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Col·laboració amb CRAE (Centres Residencials d' Acc ió Educativa), cases d’acollida, SAEJ 

(Servei d’acompanyament especialitzat per a joves) i pis Bolós 

Alguns joves de les entitats esmentades són menors d’edat sense el títol de l’ESO que han quedat 

exclosos dels recursos educatius habituals. Aquest fet, ens va fer pensar que, amb el vistiplau del 

Departament d’Ensenyament, podíem col·laborar amb aquestes entitats per tal d’acollir al nostre 

centre els joves menors d’edat que tinguessin el nivell necessari per poder cursar el GES. Aleshores 

ens vam posar en contacte amb els responsables de les entitats, per tal de valorar la conveniència de 

tirar endavant aquesta col·laboració i ens vam anar posant d’acord en una sèrie de punts que 

conformen un protocol de col·laboració. 

 

Col·laboració amb el centre cívic Sant Narcís  

El Centre cívic Sant Narcís ens cedeixen dues aules en horari de matí per poder realitzar els 

ensenyaments de català i de preparació prova accés a Grau Mitjà. 

 

Col·laboració amb el Espai Güell  

L’Espai Güell ens cedeix una aula en  horari de 13 a 16 h per la realització d’assignatures de accés a 

Grau Superior. 

 

 

 

Formació permanent del professorat i PAS  

Professors que s’han inscrit a activitats formatives durant el curs 2017-2018: 

 

DOCENT ACTIVITAT FORMATIVA 

  

  

 . 
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7.  Avaluació 

En el marc i els terminis que s’estableixen en l’apartat d’avaluació de les línies d’intervenció i 

actuacions específiques, es durà a terme l’avaluació. 

Un cop duta a terme l’avaluació, caldrà fer un retiment de comptes davant del consell escolar. 

Per tal d’objectivar l’avaluació, s’utilitzaran els indicadors següents: 

 

 

 

Indicador 1 Grau de celebració de les reunions prev istes a l’inici de cada trimestre 

Finalitat Conèixer el grau de compliment de les reunions previstes 

Fórmula Reunions celebrades / Reunions previstes x 100 

Població-mostra Òrgans de gestió 

Font de les dades  Actes dels diferents òrgans de gestió 

Freqüència de la 
recollida 

Anual 

Freqüència 
d’anàlisi 

Anual 

Responsable de 
la recollida 

Director  

Responsable de 
l’anàlisi 

Equip directiu  

Distribució Claustre i consell escolar 

REFERENT 
CRITERIAL 

80% 
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Indicador 2 Nivell de comprensió i expressió en cat alà al  GES 2 

Finalitat Valorar el nivell d’expressió oral i escrita en català a GESO 2 

Fórmula GES 2: Alumnat que supera amb 75p / Alumnat matriculat a final de curs x 100 

Població-mostra Alumnat matriculat a final de curs a GESO 2 

Font de les dades  Proves puntuades sobre 100p, i que consten de part oral i escrita. La prova es 
passarà a mig tercer trimestre, com a prova avaluatòria del 3r trimestre. 

Freqüència de la 
recollida 

Anual 

Freqüència 
d’anàlisi 

Anual 

Responsable de 
la recollida 

Professorat català GESO 2 

Responsable de 
l’anàlisi 

Departament de Comunicació 

Distribució Claustre i consell escolar 

REFERENT 
CRITERIAL 

65% 

 

 

Indicador 3 Ús de les TIC-TAC 

Finalitat Valorar l’ús de les TIC-TAC en el centre 

Fórmula Professorat que supera amb 60+p / Professorat del centre x 100 

Població-mostra Professorat del centre 

Font de les dades  Enquesta al professorat del centre sobre 100p 

Freqüència de la 
recollida 

Anual 

Freqüència 
d’anàlisi 

Anual 

Responsable de 
la recollida 

Cap d’estudis 

Responsable de 
l’anàlisi 

Equip directiu i coordinador informàtic 

Distribució Claustre i consell escolar 

REFERENT 
CRITERIAL 

80% 
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Indicador 4 Taxa d’abandonament de l’alumnat a cada  ensenyament 

Finalitat Valorar l’abandonament de l’alumnat a cada ensenyament 

Fórmula 100 - Nombre de baixes / Nombre de matriculats a l’inici de curs x 100 

Població-mostra Alumnes matriculats 

Font de les dades  SAGA 

Freqüència de la 
recollida 

Trimestral 

Freqüència 
d’anàlisi 

Anual 

Responsable de 
la recollida 

Secretària 

Responsable de 
l’anàlisi 

Cap d’estudis 

Distribució Claustre, consell escolar i inspecció. 

REFERENT 
CRITERIAL 

75% 

 

Indicador 5 Grau de satisfacció de l’alumnat, en re ferència a la tasca dels tutors 

Finalitat Conèixer la valoració que l’alumnat fa dels tutors 

Fórmula Alumnat que valora l’enquesta amb 70+p / Alumnat matriculat a final de curs x 
100 

Població-mostra Alumnat de cada un dels grups 

Font de les dades  Enquesta a l’alumnat de cada grup del centre sobre 100p 

Freqüència de la 
recollida 

Anual 

Freqüència 
d’anàlisi 

Anual 

Responsable de 
la recollida 

Cap d’estudis 

Responsable de 
l’anàlisi 

Equip directiu 

Distribució Claustre i consell escolar 

REFERENT 
CRITERIAL 

80% 
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Indicador 6 Participació d’alumnat en xerrades i actes cívics a  la ciutat  i fora de la ciutat  

Finalitat Conèixer el grau de participació de l’alumnat en xerrades i actes cívics de la 
ciutat 

Fórmula Mitjana d’assistència a les diferents activitats (per a cada activitat: Alumnat que 
hi assisteix / Alumnat matriculat x 100). 

Es farà un indicador per a les activitats obligatòries i un altre per a les activitats 
no obligatòries. 

Població-mostra Alumnat dels grups als que s’ofereix la xerrada / acte 

Font de les dades  Memòria 

Freqüència de la 
recollida 

Anual 

Freqüència 
d’anàlisi 

Anual 

Responsable de 
la recollida 

Cap d’estudis  

Responsable de 
l’anàlisi 

Equip directiu 

Distribució Claustre i consell escolar 

REFERENT 
CRITERIAL 

50% per a les activitats no obligatòries 

75% per a les activitats obligatòries 

 

Indicador 7 Solució de conflictes a través dels pro cessos de mediació 

Finalitat Conèixer el grau de solució de conflictes a través dels processos de mediació 

Fórmula Alumnat que finalitza amb èxit un procés de mediació sense reincidir / Alumnat 
que entra en procés de mediació x 100 

Població-mostra Alumnat que entra en procés de mediació 

Font de les dades  Equip de mediadors 

Freqüència de la 
recollida 

Anual 

Freqüència 
d’anàlisi 

Anual 

Responsable de 
la recollida 

Director  

Responsable de 
l’anàlisi 

Equip directiu  

Distribució Claustre i consell escolar 
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REFERENT 
CRITERIAL 

80% 

 

Indicador 8 Grau de satisfacció del professorat, en  referència al funcionament del 
claustre 

Finalitat Conèixer el nivell de satisfacció del professorat en referència als departaments 

Fórmula Professorat que valora amb 60+p / Professorat del centre x 100 

Població-mostra Claustre del centre 

Font de les dades  Enquesta mitjançant correu electrònic sobre 80p 

Freqüència de la 
recollida 

Anual 

Freqüència 
d’anàlisi 

Anual 

Responsable de 
la recollida 

Coordinador pedagògic  

Responsable de 
l’anàlisi 

Equip directiu i coordinador pedagògic  

Distribució Claustre i cap d’estudis 

REFERENT 
CRITERIAL 

80% 

 

Indicador 9 Assistència dels delegats de classe a l a junta de delegats 

Finalitat Conèixer el percentatge d’assistència dels delegats de classe a les juntes de 
delegats 

Fórmula ∑ (Delegats que assisteixen a una junta / Total de delegats x 100) / nombre de juntes 

Població-mostra Reunions de la junta de delegats  

Font de les dades  Actes de les reunions de  la junta de delegats  

Freqüència de la 
recollida 

Anual 

Freqüència 
d’anàlisi 

Anual 

Responsable de 
la recollida 

Cap d’estudis  

Responsable de 
l’anàlisi 

Equip directiu 

Distribució Claustre i consell escolar 
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REFERENT 
CRITERIAL 

60% 

 


