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A. OBJECTIUS GENERALS ANUALS DEL CENTRE 
A.1. OBJECTIUS A ASSOLIR EN L’ÀMBIT  PEDAGÒGIC I VINCULATS A LA 
MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS ESTABLERTS EN EL PROJECTE DE 
DIRECCIÓ (2014-2018) 
 

OBJECTIU: Millorar els resultats educatius.  
OBJECTIU ANUAL 
� Millorar l'atenció a la diversitat.  
� Fomentar el treball per projectes.  
� Millorar l’hàbit lector.  
� Millorar la competència digital.  
� Millorar l’orientació i acció tutorial (Curs 16-17) 
OBJECTIU: Millorar la cohesió social.  
OBJECTIU ANUAL 
� Millorar la convivència i el clima escolar del centre.  
� Millorar la projecció exterior del centre. 
� Fomentar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa.  
OBJECTIU: Millorar l'organització del funcionament del centre.  
OBJECTIU ANUAL 
� Actualitzar els documents de gestió del centre (Curs 16-17)  

 
OBJECTIUS ANUALS 16-17/  RESUM D’ACTUACIONS-ACTIVITATS I 
INDICADORS 

 

OBJECTIU ANNUAL 16/17 ACTIVITATS / ACTUACIONS INDICADORS 

1.4- Millora de l’orientació i 
l’acció tutorial 

1. Revisió del PAT 
2. Entrevistes a les famílies 
3. Pla d’orientació acadèmic i 

professional 
4. Seguiment de l’accio tutorail 

a l’aula 
 

1. Taxa d’activitats previstes a les 
sessions de tutoria 

2. Nombre d’entrevistes per curs i 
grup 

3. Nombre d’alumnes que cursa 
estudis postobligatoris de 
batxillerat 

4. Grau de satisfacció dels tutors 
5. 4.- Grau de satisfacció de 

l’alumnat 

1. Actualitzar els 
documents de gestió 
del centre 

1. Revisió del PEC 
2. Revisió del PL 
3. Revisió de les NOFC 

1. Percentatge de modificacions 
dels PEC. 

2. Percentatge de modificacions de 
les NOFC. 

3. Nombre de revisions del PL 
4. Grau de satisfacció del 

professorat acollit. 
5. Grau de satisfacció de l’alumnat. 

 
 

A.2. PROJECTES DESENVOLUPATS EL CURS 2016/2017: 

L’impuls de la lectura i l’hàbit lector (ILEC): un temps de lectura diària, que 
potenciï el gust per la lectura i la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries 
del currículum al llarg de tota l'educació secundària obligatòria, és bàsic per 
augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit 
lector dels joves, ja que cal no oblidar que la competència lectora és la base de 
molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits 
de la vida adulta.  

Coordinació: Marta Ormo 



Tres activitats principals: 20 minuts de lectura diària, formació del grup impulsor i 
grup de treball, aplicació a l’aula del projecte (parlem de llibres, el llibre dels 
llibres, estratègies de lectura). 

Per altra banda, es seguiren establin proves de valoració de la comprensió lectora 
de 1r a 4t d’ESO. El grup impulsor cercarà textos adients per valorar-la a 1r, 
diferents de les proves ACL de primària, a 4t d’ESO s’aprofitaran les proves 
diagnòstiques de 4r d’ESO. Per 2n i 3r d’ESO, es cercaran textos adients pròxims 
a les proves diagnòstiques que fins ara es passaven a 3r d’ESO.  

El tercer any Ilec les propostes d’activitat pel curs 2016-2017 seran els següents: 
 Formació ILEC 3r any : Llegir per aprendre (5 sessions al CRP: octubre, 

novembre, gener, febrer, març) 

 Grup impulsor de 3r any (dinàmica de treball: grup de dades) 

 Grup experimental a 3r d’ESO 

 Prioritat del centre: Llegir per aprendre 

 L’alumnat ha de desenvolupar la capacitat d’utilitzar la lectura com a eina per a 

l’accés a la informació, la descoberta, l’ampliació i construcció de nou 

coneixement, és a dir, l’ús de la lectura com a instrument d’aprenentatge en 

totes les matèries del currículum. 

 Els alumnes han d’esdevenir lectors crítics per assolir un nivell de comprensió 

més profund. 

 Cal implicar tot el claustre 

 Elaborar el Pla Lector del centre. 

El Treball per Projectes: una metodologia d’aprenentatge centrada en l’alumnat i 
dirigida per ell amb l’ajuda del professorat. És un aprenentatge relacionat amb la realitat, 
que potencia el treball per competències, autònom i en equip, i millora l’assoliment dels 
aprenentatges.  

Dos activitats principals: implantació de treball per projectes a l’aula i concreció 
de les tasques, de 1r i 3r d’ESO i formació del les persones coordinadores i del 
grup de treball.  

Continua la participació en la Xarxa de Competències Bàsiques, mitjançant la 
formació trimestral de les persones coordinadores. Les tasques a desenvolupar el 
curs 16-17 seran: 

 
Objectius a realitzar pel curs 2016-17: 

- Treball de la Tasca1 TASCA 1: Planificació i realització d’un projecte 
globalitzat o inter/transdisciplinari, a partir de la valoració i les propostes de 
millora dels projectes del curs anterior (treball de l’equip impulsor) 
Producte final: Diari dels docents per mitjà d’un blog (xtec.blocs)  

- Treball de la TASCA2: Amb el que he après en el treball de la Xarxa Cb, 
com ha canviat la meva identitat docent? (treball individual) 
Com era i com sóc? Què he après i què em resta per aprendre? Què he 
incorporat de nou que abans no tenia? Quines creences he canviat? quins 
dubtes tinc en relació amb el que faig?  
Producte final: Participació a 3 converses de twitter 

- Treball de la TASCA3: reunions de la Xarxa 



Espai Compartim: Compartir el procés de les tasques 1 i 2 per grups d’etapa i/o 
territori: Com ens organitzem, què fem, com involucrem/traspassem les 
experiències a la resta del centre? Quines experiències dels altres ens són útils? 

Coordinació: MªJosé Fantova, Anna Bernat. 

 

Aprenentatge de les llengües estrangeres:  fomentar les activitats i sortides en 
aquestes llengües i també els intercanvis lingüístics (en anglès i francès), amb centres 
que tinguin aquestes realitats lingüístiques, i/o fomentant estades lingüístiques (Sta 
Susanna (anglès), alumnat de 1r i 2n d’ESO, Londres 1r i 2n de Batxillerat, Chambery 
(França) alumnat de 3r i 4t d’ESO, Intercanvi alumnat Quebeck, 1 alumne de 4t d’ESO, 
alumnat amb estades a l’estranger, 1 alumne realitzarà el primer trimestre en un centre 
europeu (iniciativa familiar). 

S’està aten beques i programes d’estiu MEC,pel nostre alumnat de 1r i 2n d’ESO. 

A l’institut, vetllant pels agrupaments i desdoblaments dels grups classe, per millorar 
l’aprenentatge de les llengües estrangeres.  

Coordinació: Departament Llengües estrangeres. 

 

Projecte Sinèrgia Institut La Mitjana - EPS: Desenvolupar el conveni de col·laboració 
amb l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida per fomentar l’esperit 
investigador i vocacions científiques.  

Es duran a terme l’aplicació de les activitats proposades per aquest curs a 
l’alumnat de 1r d’ESO fins a 1r de Batxillerat (Veure Annex 1: Activitats Conveni 
EPS-INS La Mitjana 2016-2017). 

Coordinació: Montse Labèrnia. 

 

Projecte d’Impuls de la Robòtica. Tecnologies creatives a l’aula. (Arduino, Lego). 
Aquest projecte té per objectiu afavorir l'aprenentatge competencial de tecnologies 
creatives fonamentades en l'ús de dispositius electrònics programables.  

Es basara en tres activitats: Es continua realitzant el projecte Arduino a l’alumnat 
de 4t d’ESO que realitza l’optaiva d’informàtica i es participarà en el certament 
anual, es continuarà la participació en la FLL amb alumnat de 4t d’ESO que 
realitza l’optativa de Tecnologia i en la WRO en alumnat de 3r d’ESO, i es 
continuarà la utilització de plataformes mSchools “Mobilitzem la Informàtica i 
Appliquem la tecnologia” a 4t i 3r d’ESO respectivament. 

Coordinació: Montse Labèrnia. 

 

Projecte de Servei Comunitari: L’objectiu final d’aquesta acció  és el de garantir que 
els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions 
de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus 
coneixements i capacitats al servei de la comunitat.  

Es continuarà la col·laboració amb entitats de la ciutat perquè l’alumnat de 3r 
d’ESO realitzi el Servei Comunitari.  

Coordinació: Anna Bernat 

 

 



Projecte Potenciem les matemàtiques: L’objectiu final d’aquesta acció és el treball i 
l’aprenentatge de les matemàtiques mitjançant la participació en concursos, realització 
d’activitats diverses i la col·laboració amb l’escola per la promoció de les matemàtiques 
entre tot l’alumnat de l’escola i l’institut. 

Coordinació: Dolors Valls 

 

Projecte Agenda 21 

L’institut la Mitjana participa des del seu primer any en el projecte de l’Ajuntament de 
Lleida, Agenda 21. Aquest curs 16-17, s’inclourà la seva projecció en sessions de tutoria 
a tots els nivells, per tal de fer-lo un projecte amb més incidència a tot l’alumnat. Es 
seguirà la recollida selectiva de paper a les aules i d’altres materials al pati, així com es 
desenvoluparan els aspectes recollits en el projecte. 

Coordinació: Cristina Gaya 

 

Centre formador 

L’insitutt la Mitjana, acollirà alumnat estudiat de Màster en Educació Secundària 
Obligatoria.  

Des de el seu inici ha acollit alumnat de Màster de Educació Secundària i alumnat en 
pràctiques de Magisteri.  

Aquest curs es determina únicament s’acolliran alumnat de Màster en Educació 
Secundària ja que l’alumnat implicat es creu més motivat  i prepatat, degut a la seva 
especialització i sortida professional de les pràctiques. 

Coordinació: Montse Labèrnia 

 

Orientació acadèmica i/o professional 
A l’institut l’acció tutorial i l’orientació educativa estan íntimament vinculades, de tal 
manera que la primera no es pot considerarà independent de la segona.  
Tan l’una com l’altra estan en funció de la personalització, per tant de l’atenció de 
l’alumnat tenint en compte la situació personal de cadascun, és a dir, de la seva 
diversitat.  

L’orientació és un procés inherent a l’acció educativa: s’inicia en començar l’escolaritat, 
es duu a terme de forma sistemàtica a tot l’etapa i es projecta més enllà del moment  
què l’alumnat abandona el centre. El caràcter sistemàtic i continu de l’orientació és 
essencial. Cal assegurar la coherència i continuïtat de l’acció tutorial en els diferent 
cursos de l’ESO i estudis posteriors. 

Aquesta orientació acadèmica personalitzada, s’inicia a 1r d’ESO amb l’elecció 
d’assignatures optatives i segueix durant tot l’ensenyament secundari per tal d’adequar 
l’itinerari acadèmic de l’alumne a les seves necessitats i aptituds. 

Dintre de la formació de l’alumnat forma part l’orientació del mateix per tal que 
puguin escollir els estudis que més s’adaptin a les seves necessitats i objectius 
acadèmics i professionals. 
L’orientació es realitzarà en funció de: 

 Edat de l’alumnat (Provés d’accés a cicles formatius, PFI i Programes de 
Diversificació Curricular). 

 Curs escolar: orientació per la tria d’optatives a 4t d’ESO, Batxillerat i cicles 
formatius. 



 
3r ESO 
Es realitzarà l’orientació a 3r d’ESO dins les tutories del 3r trimestre, per l’elecció de les 
matèries optatives de 4t d’ESO. Es lliurarà un dossier explicatiu, per a l’alumnat i les 
seves famílies, i es realitzerà també sessions a l’aula d’informàtica per la seva orientació. 
 
Durant les sessions de tutoria indicades en el PAT es treballarà un dossier i es fa recerca 
des de les web que ofereix el Departament d’Ensenyament. Al final de la temporització, i 
coincidint amb el període de pre-inscripció, es facilitat el full per la tria d’optatives de 4t 
d’ESO en funció de l’itinerari a seguir. 
 
4t ESO 
Es realitzarà l’orientació a 4t d’ESO dins de les tutories del 2r trimestre, per l’elecció dels  
estudis postobligatoris de batxillerat o cicles formatius. L’orientació es realitzarà mitjançant 
unes presentacions power point i exposicions del professorat específic de l’institut i de la 
direcció. 
 
Durant les sessions de tutoria indicades en el PAT es treballarà el dossier “Dossier 
Orientació 4t d’ESO” i “Currículum de Batxillerat”, elaborat pel centre i es fa recerca des 
de les web que ofereix el Departament d’Ensenyament.  
Al final de la temporització, i coincidint amb el període de pre-inscripció, es facilitarà el full 
per la tria del Batxillerat. 
 
 
1r BATXILLERAT 
Durant les sessions de tutoria indicades en el PAT es treballarà l’orientació per la tria de 
matèries del segon curs així com es fa recerca d’informació dels Cicles Formatius des de 
les webs que ofereix el Departament d’Ensenyament.  
Al final de la temporització, i coincidint amb el període de pre-inscripció, es facilitarà el full 
per la tria del Batxillerat. 
 

En l’alumnat de batxillerat és realitza orientació universitària mitjançant la visita a 
fires i diverses facultats de la ciutat, assistint a les jornades de portes obertes 
universitàries i participant al programa ITINERA, la UdL 

2nBATXILLERAT 

Les sessions de tutoria són especialment indicades a acompanyar en l’alumnat en 
les PAU. 

Informació des d’inici de curs del portal ACCESNET. 

Aquest portal del departament informa  l’alumnat de totes les notícies referents a les 
proves PAU. 

Seguiment i guiatge del tot el procés de preinscripció, matrícula i realització de les proves 
PAU. 

 

ORIENTACIÓ ESPECÍFICA 

Per algun alumnat caldrà una orientació específica a alumnat de 2n i 3r curs d’ESO, 
aquestes orientacions sempre es faran amb  acord del tutor i el vist-i-plau de la família. 



Aquesta orientació per la derivació a prePQPI, PFI i altres estudis, es realitza mitjançant 
l’entrevista a les famílies i a l’alumnat implicat i visites als centres que realitzen aquest 
estudis a la ciutat de Lleida. 

Tota aquesta tasca orientadora es realitza mitjançant el PAT de cada curs des de la 
coordinació pedagògica. 

Coordinació: MªJosé Fantova 

 

B. ASPECTES ORGANITZATIUS I DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 

B.1 DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ 
DEL  CENTRE 

B.1.1.ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ 

 DIRECCIÓ 
DIRECTOR Carles Vara Grasa 

CAP D’ESTUDIS Montse Labèrnia Descarrega 

COORDINADORA PEDAGÒGICA Maria José Fantova Rio 

SECRETARI Enric Sanchis Tercero 

 

CAPS DE DEPARTAMENT/COORDINACIONS 
IDIOMES Noemí Sancho 

CIÈNCIES Cristina Gaya 

EXPRESSIÓ Xavier Herbera 

HUMANÍSTIC Carme Rosell 

LLENGÜES Carme Gairí 

MATEMÀTIQUES Alba Carrasco 

TECNOLOGIA Montse Labèrnia 

 

 COORDINACIONS 
COORDINADORA LIC Ramona Bosch  

COORDINADOR ACTIVITATS  I SORTIDES Alba Carrasco 

COORDINADOR  INFORMÀTIC Enric Sanchis 

COORDINADOR PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS 

Xavier Herbera 

COORDINACIÓ PLA IMPULS DE LA LECTURA Marta Ormo 
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 PROFESSORAT 
 

MATÈRIA PROFESSORAT 

CASTELLÀ 

MªCarme Gairí  
Carme Miró 
Matilde Aparicio 
Marta Sampietro 
Eulàlia Viñes 

CATALÀ 

Marta Ormo 
Ramona Bosch 
Anna Montañés 
Eulàlia Viñes 

ANGLÈS 

Sheila Bademunt 
Marisa Carrillo 
Elena Cosialls  
Sílvia  Guallar 
Montse Bureu 

EDUCACIÓ FÍSICA 
Enric Falcón 
Carles Vara  

TECNOLOGIA 

Montse Labèrnia  
MªJose Fantova  
Manel Plana 
Llum Torruella 

CIÈNCIES EXPERIMENTALS 

Cristina Gaya 
Enric Sanchis  
Joana de la Serna 
Núria Martínez 
Lídia Bové 

MATEMÀTIQUES 

Mònica Cardona  
Alba Carrasco 
Xavier Molina 
Dolors Valls  

ECONOMIA Estefania Anastasi 

FILOSOFIA 
Eduard Batlle 
Carles Ripoll 

CIÈNCIES SOCIALS 

Estefania Anastasi 
Anna Bernat 
Montse Manchó 
Carme Rosell 

MÚSICA Glòria Cercòs 

VISUAL I PLÀSTICA 
Xavier Herbera  
Rosa Orobitg 

FRANCÈS Noemí Sancho  

RELIGIÓ Mònica Vallverdú 

 
 PERSONAL NO DOCENT 

AUXILIAR ADMINISTRATIU Enric Puyal 

CONSERGERIA 
Mònica Osuna 
Sussana Capdevila 

EQUIP D’ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC 

PSICOPEDAGOGA Leticia Benedí 
TREBALLADORA SOCIAL Ma Àngels Claramunt  

 

 



PERSONAL DE SUPORT 

AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL Júlia Valdívia 
INFERMERA Marta Morell 
MONITORA  DE MENJADOR Júlia Valdívia 

 
B.1.1.1 CLAUSTRE DOCENT 
El claustre de professors, és l’òrgan de participació dels professors en el control i la gestió 
de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre;  
intervé en l'elaboració i modificació del projecte educatiu i aprova els aspectes pedagògics 
dels documents de gestió del centre, en especial del projecte educatiu i les seves 
actualitzacions.  
El claustre de professorat, és un òrgan col·legiat de participació en el govern i la gestió del 
centre té la responsabilitat de planificar, coordinar, informar i, si s’escau, decidir tots els 
aspectes educatius del centre. (LEC, 139.1.b, 139.4, 146.1   i 149.1.b i D_aut, 26, 29.1, 
48.1 i DA 15.6).  
Es realitza un claustre prescriptiu ordinari trimestral, a més a més dels extraordinaris necessaris. Els 
claustres es realitzen  els dimecres a les 16:00h de tarda. 
 
Convocatòries de Claustre: 
Setembre de 2016, dia 9 dimarts dia 6 a les 10.00h. 
Gener de  2017, dia 11 
Juny de 2017, divendres dia 30 
 
B.1.1.2. CONSELL ESCOLAR 
El Consell Escolar és l’òrgan de màxima decisió que controla i regula el funcionament de 
centre.  
 
Els representants del Consell Escolar són els següents: 

Sector Representat Nom i cognom 
President Sr. Carles Vara 
Cap d’Estudis Sra. Montse Labèrnia 
Secretari Sr. Enric Sanchis 

Sra. Alba Carrasco 
Sra. Marta Sampietro 
Sra. Anna Bernat 
Sra. MªJosé Fantova 
Sra. Silvia Guallar 
Sra. Xavier Herbera 

Representants del sector professorat 

Sra. Eulalia Viñes 
Sra. Beatriu Sarrat 
Sr. David Pérez 
Sra. Elena Costa 
Sra. Liliana Devesa 

Representants del sector pares i mares 

Sra. Marta Florences 
Representant de l’Ajuntament de Lleida Sr. Rafael Peris 
Representant del sector PAS Sra. Mònica Osuna 

Sr. Marc Tamargo 
Sra. Treysi Dilone Representants del sector alumnat 
Sr. Blanca Raymat 

 

 

Convocatòries ordinàries realitzades  al curs 2016/2017: 
 Octubre de 2016, dimarts dia 4 
 Desembre de 2016, dia 20 



 Gener de 2017, dia 26 
 Març de 2017, dia 13 
 Maig de 2017, dia 23 
 Juny de 2017, dijous dia 29  

 
 
B.2 DE L’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

 
B.2.1. ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT 

El director, escoltat el departament, assigna cursos i grups en funció dels 
objectius establerts en el projecte de direcció. 
 
Dins de l’horari del professorat s’inclou una hora de reunió de departament i de 
seminari. Així com, a les persones corresponents una hora de reunió setmanal de 
caps de departament amb el director i la cap d’estudis. 

A. CIÈNCIES SOCIALS 

 

 

CURS NIVELL PROFESSOR/A 

A/D Anna Bernat 

1r
 

E
S

O
 

B/C Montse Manchó 

A/B Carme Rosell 

C Estefania Anastasi 

2n
 E

S
O

 

D Mònica Vallverdú 

A/B Carme Rosell 

3r
 E

S
O

 

C Mònica Vallverdú  

A Anna Bernat  

4t
 

E
S

O
 

B Montse Manchó 

   

B. CULTURA I VALORS ÈTICS 

 
CURS NIVELL PROFESSOR/A 

A/B Eduard Batlle 

1r
 /2

n 

E
S

O
 

C/D Eduard Batlle 

A/B Eduard Batlle 

2n
 E

S
O

 

C/D Eduard Batlle 



 

 

3r ESO 

 

A/B/C 

 

Anna Bernat 

A Anna Bernat 
4t

 E
S

O
 

B Montse Manchó 

   

C. EMPRENEDORIA 

 
CURS NIVELL PROFESSOR/A 

4t ESO A/B Estefania Anastasi 

D. ECONOMIA 

 
CURS NIVELL PROFESSOR/A 

4t ESO A/B Estefania Anastasi 

1r BATX  Estefania Anastasi 

2n BATX  Estefania Anastasi 

E. FILOSOFIA 

 
CURS NIVELL PROFESSOR/A 

4t ESO A/B Eduard Batlle 

1r BATX  Eduard Batlle 

2n BATX  Eduard Batlle 

F. CULTURA CLÀSSICA  

 
CURS NIVELL PROFESSOR/A 

3r ESO A/B Eduard Batlle 

 

 

 

 

 

 

 

G. EDUCACIÓ FÍSICA 



 

H. MÚSICA 

 
MATÈRIA CURS NIVELL PROFESSOR/A 

Música 1r ESO A/B/C/D Glòria Cercós 

Música 2n ESO A/B/C Glòria Cercós 

Música als mitjans Audiovisuals 4t ESO Optativa Glòria Cercós 

I.TECNOLOGIA 
 
 

MATÈRIA CURS NIVELL PROFESSOR/A 

Tecnologies 1r ESO A Mª José Fantova 
Tecnologies 1r ESO B Montse Labèrnia 
Tecnologies 1r ESO C/D Manel Plana/Llum Torruella 
Tecnologies 2n ESO A Manel Plana 
Tecnologies 2n ESO B Llum Torruella 
Tecnologies 2n ESO C/D Manel Plana 
Tecnologies 3r ESO A MªJosé Fantova 
Tecnologies 3r ESO B MªJosé Fantova  
Tecnologies 3r ESO C Montse Labèrnia  
Tecnologies (optativa) 4t ESO A/B Montse Labèrnia 
Informàtica (optativa) 4t ESO A/B Llum Torruella 
Tecnologia Industrial I 1r Batx A Manel Plana 
Tecnologia Industrial II 2n Batx A Manel Plana 
 
 
 
 
 
 

J. CIÈNCIES 



Les àrees impartides pel departament així com el personal que les imparteix en els diferents grups 
són els següents: 

MATÈRIA CURS NIVELL PROFESSOR/A 

Biologia i geologia 1r ESO A Enric Sanchis 

Biologia i geologia 1r ESO B/C/D Núria Martínez 

Experiments (optativa) 1r ESO B/C/D Lídia Bové 

Física i química 2n ESO A/B Joana de la Serna  

Física i química 2n ESO C Joana de la Serna/ Lídia Bové  

Física i química 2n ESO D 
Joana de la Serna/ Josep Lluís Ruiz/ 
Cristina Gaya  

Biologia i Geologia 3r ESO A/B Núria Martínez 

Biologia i Geologia 3r ESO C Lídia Bové 

Física i Química 3r ESO A Josep Lluís Ruiz 

Física i Química 3r ESO B Anna Berenguer 

Física i Química 3r ESO C Joana de la Serna  

Física i Química (optativa) 4t ESO A/B Enric Sanchis 

Biologia i Geologia (optativa) 4t ESO A Núria Martínez 

Ciències aplicades a l’activitat 
profesional (optativa) 

4t ESO B Lídia Bové 

Física I 1r Batx A Llum Torruella 

Biologia I 1r Batx A Cristina Gaya 

Química I 1r Batx A Enric Sanchis 

Ciències de la Terra i el medi 
ambient I 

1r Batx A Cristina Gaya 

Ciències del món 
contemporani 

1r Batx A Joana de la Serna/ Josep Lluís Ruiz 

Física II 2n Batx  A Josep Lluís Ruiz 

Biologia II 2n Batx  A Cristina Gaya 

Química II 2n Batx  A Anna Berenguer 

 

K. MATEMÀTIQUES 

 

ESO 

MATÈRIA  CURS   NIVELL  PROFESSOR/A 

Matemàtiques 1 A/B alt Xavier Molina 
Matemàtiques 1 A/B mig Dolors Valls  
Matemàtiques 1 A/B baix Alba Carrasco 
Matemàtiques 1 C/D alt Alba Carrasco 
Matemàtiques 1 C/D mig Josep Lluís Ruiz (2 hores) 
Matemàtiques 1 C/D baix Xavier Molina 
CB Matemàtiques 1  Xavier Molina 
Matemàtiques 2A/B alt Mònica Cardona 
Matemàtiques 2A/B mig Xavier Molina 
Matemàtiques 2A/B baix Alba Carrasco 
Matemàtiques 2C alt Mònica Cardona 
Matemàtiques 2C baix Josep Lluís Ruiz (2 hores) 
Matemàtiques 2D baix Mònica Cardona 



Matemàtiques 3A/B alt Dolors Valls 
Matemàtiques 3A/B mig Mònica Cardona 
Matemàtiques 3A/B baix Xavier Molina 
Matemàtiques 3C  Dolors Valls 
Matemàtiques 4 A/B alt Alba Carrasco 
Matemàtiques 4 A/B baix Dolors Valls 

BAT 

MATÈRIA  CURS   NIVELL  PROFESSOR/A 

Matemàtiques  1  Alba Carrasco 
Matemàtiques aplicades CS 1  Xavier Molina 
Matemàtiques  2  Mònica Cardona 
Matemàtiques aplicades CS 2  Dolors Valls 

 

H.EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 
MATÈRIA CURS NIVELL PROFESSOR/A 

VIP 1r ESO A/B/C/D 
Anna Berenguer/Rosa 

Orobitg 

VIP 2n ESO A Rosa Orobitg 

VIP 

2nESO 
opt 

3r ESO 

op 4t ESO

B/C/D 

A/B/C 

A/B 

Xavier Herbera 

Dibuix Tècnic  
1r/2n 
BATX 

BATX Xavier Herbera 

 
I. DEPARTAMENT LINGÜÍSTIC 

 
GRUP MÀTÈRIA PROFESSOR/A 

Llengua catalana 
ESO 1 A 

Llengua castellana 

Ramona Bosch- Anna Montañés- 
Marta Ormo 
Matilde Aparicio – Carme Miró - Carme 
Gairí 

Llengua catalana ESO 1 B 

Llengua castellana 

Ramona Bosch- Anna Montañés- 
Marta Ormo 
Matilde Aparicio – Carme Miró - Carme 
Gairí 

Llengua catalana ESO 1 C 
Llengua castellana 

Marta Ormo 
Carme Gairí 

Llengua catalana ESO 1 D 
Llengua castellana 

Eulàlia Viñes 
Eulàlia Viñes 

ESO 1 Competències bàsiques 
llengua catalana (optativa) 

Eulàlia Viñes 

Llengua catalana ESO 2 A 

Llengua castellana 

Anna Montañés – Ramona Bosch – 
Marta Ormo 
Matilde Aparicio – Carme Miró - Carme 
Gairí 

Llengua catalana ESO 2B 

Llengua castellana 

Anna Montañés – Ramona Bosch – 
Marta Ormo 
Matilde Aparicio – Carme Miró - Carme 
Gairí 

ESO 2C Llengua catalana Marta Ormo 



Llengua castellana Carme Gairí 
Llengua catalana ESO 2D 
Llengua castellana 

Carles Ripoll 
Eulàlia Viñes 

ESO 2 Competències bàsiques 
llengua catalana (optativa) 

Carles Ripoll 

Llengua catalana ESO 3 A 
Llengua castellana 

Marta Ormo 
Carme Miró  

Llengua catalana ESO 3 B 
Llengua castellana 

Ramona Bosch 
Carme Miró 

Llengua catalana ESO 3C 
Llengua castellana 

Marta Ormo 
Carme Miró 

ESO 3 Competències bàsiques 
llengua castellana 
(optativa) 

Carme Miró 

Llengua catalana ESO 4 A 
Llengua castellana 

Anna Montañés 
Marta Sampietro 

Llengua catalana ESO 4 B 
Llengua castellana 

Anna Montañés 
Marta Sampietro 

ESO 4  Llatí (optativa) Marta Sampietro 
ATENCIONS 
INDIVIDUALS 

 Eulàlia Viñes 
Matilde Aparicio 

Llengua catalana 
Literatura Universal 
Literatura catalana 
Llengua castellana 
 

 
1r BATXILLERAT 

Llatí 
Grec 

Anna Montañés 
Anna Montañés 
Ramona Bosch 
Matlde Aparicio 
Carme Gairí 
Marta Sampietro 
Marta Sampietro  

Llengua catalana 

Llengua castellana 

2n BATXILLERAT 

Llatí 
Grec (acompanyament 
IOC) 

Marta Ormo 
Carme Gairí 
Marta Sampietro (Coordinació IOC) 

 
J.ANGLÈS 
 

  
 

1r ESO NIVELL PROFESSORA LLIBRE 

1r A ESO alt Sheila Bademunt English in Use 1 

r A ESO baix Marisa Carrillo English in Use 1 

1r B ESO alt Sílvia Guallar English in Use 1 

1r B ESO baix Sheila Bademunt English in Use 1 

1r C ESO alt Sílvia Guallar Switch 1 

1r C ESO baix Montse Bureu Switch 1 

1r D ESO  Marisa Carrillo Dossier 



 

2n ESO NIVELL PROFESSORA LLIBRE 

2n A ESO alt Sílvia Guallar English in Use 2 

2n A ESO Baix Marisa Carrillo English in Use 2 

2n B ESO alt Sílvia Guallar Switch 2 

2n B ESO baix Montse Bureu Switch 2 

 
2n C ESO 

 
Elena Cosialls Switch 2 

  Sheila Bademunt  

2n D ESO  Marisa Carrillo Switch 2 
 
 
 
 

3r ESO NIVELL PROFESSORA LLIBRE 

3r A ESO alt Elena Cosialls English in Use 3 

3r A ESO baix Sheila Bademunt English in Use 3 

3r B ESO alt Sheila Bademunt Spectrum 3 

3r B ESO baix Montse Bureu Spectrum 3 

3r C ESO  Sheila Bademunt Spectrum 3 
 
 
 
 

4t ESO NIVELL PROFESSORA LLIBRE 
4t A/ B alt Marisa Carrillo English in Use 4 

ESO    

4t A/ B mig Sheila Bademunt New Action 4 

ESO    

4t B ESO baix Sílvia Guallar New Action 4  
 
 
 
 
 
 

1r Batxillerat  NIVELL PROFESSORA LLIBRE 

1r Batxillerat  alt Sílvia Guallar Trends 1 

 

1r Batxillerat  baix Elena Cosialls Trends 1  
 
 



2n Batxillerat   NIVELL PROFESSORA LLIBRE 
2n Batxillerat Marisa Carrillo Trends 2  

 
 
 
 
 FRANCÈS   

 CURS PROFESSORA LLIBRE 
1r ESO A i B Noemí Sancho Essentiel Plus 1 

2n ESO A i B Noemí Sancho Essentiel Plus 2 

 3r ESO Noemí Sancho Essentiel Plus 3 

 4t ESO Noemí Sancho Essentiel Plus 4 

1r Batxillerat Noemí Sancho Tendances B1  
 
B.2.2. ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT 

Primer d’ESO 
A partir del traspàs d’informació de les escoles, les entrevistes amb les famílies 
dels alumnat de primer durant el mes de juliol, els resultats de les proves de 
competències bàsiques i les proves diagnòstiques internes del mes de setembre 
assignem l’alumnat als diferents grups classe. 
De tres grups assignats a primer d’ESO en fem quatre, un dels qual és el grup 
d’alumnat amb competències bàsiques no superades (PIM). 
 
Organització de 1r a 4t ESO 
De 1r a 4t d’ESO, l’alumnat es troba agrupat per nivells d’aprenentatge per tal 
d’atendre’l millor i millorar el seu rendiment acadèmic. 
Durant la preavaluació i cada trimestre, es pot canviar d’alumnat de grup en 
funció de la seva evolució acadèmica, segons concens de l’equip docent 
corresponent. 

 
B.2.2.1 DADES D’ESCOLARITZACIÓ 2016-2017 

 1rESO 2nESO 3rESO 4tESO 1rBATX 2nBATX 

 No rep Rep No rep Rep No rep Rep No rep Rep No rep 
Re
p 

No 
rep 

Re
p 

TOTAL 

Número 
d’alumnat 

28 

25 

20 

16 

0 

0 

1 

0 

33 

25 

16 

20 

0 

1 

2 

1 

26 

28 

19 

0 

0 

0 

25 

21 

0 

2 
42 0 13 1 365 

Número 
de grups 

4 4 3 2 1* 1 15 



 

*Es dona dotació de professorat per desdoblar algunes matèries 

 
B.2.2.2. PROCEDÈNCIA DE L’ALUMNAT DE 1r D’ESO.CURS 2016-2017 

 
Països Catalans 32 Terres de Ponent 5 

Princep de Viana 10 Escola Alba 3 

Riu Segre 8 
Miquel Servet 

Fraga 
2 

Pardinyes 7 Corbins 1 

Magí Morera  Ginesta 2 

Ciutat Jardí 3 Practiques II 1 

St Joan 
Benavent 

1 Segria Llivia 2 

Sta Josep de 
Calasanç 

1 Joan XXIII 1 

Camps Elisis 1 
St Salvador 
Albatarrec 

1 

Parc de l’Aigua 2   

 

Les escoles adscrites el curs 2016-2017, són: Escola Alba, Països Catalans, Riu 
Segre, Princep de Viana i Escola Pardinyes. 

 
B.2.3 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Amb la finalitat que tot l’alumnat del centre pugui realitzar un aprenentatge 
significatiu de les diferents matèries, es fa seguiment per part de les persones 
tutores, equip docent i direcció amb l’assessorament de la CAD.  
 
L’Institut La Mitjana ha apostat, des del començament, per atendre l’alumnat de 
manera el més individualitzada possible i partint de les seves necessitats i els 
seus coneixements previs. Tenint això en compte, l’organització dels grups per 
nivells ens facilita aquesta atenció a la diversitat i ens dóna la possiblilitat que 
l’alumnat es senti realitzat al tenir possiblitats de millora dins del seu grup.  
Tantmateix, l’estructura de grups per nivell no és una estructura tancada sinó 
que  hi ha una mobilitat continua entre els diferents grups de manera que 
l’alumnat sempre tinguin l’opció de superar-se i millorar. 
A més, l’alumnat amb dificultats específiques  té la possibilitat de realitzar 
atencions individualitzades per tal de reforçar allò que cadascun d’ells 
necessiti, tant en l’àmbit més curricular com en l’àmbit organitzatiu o, fins i tot,  
de suport emocional. 
 

Pel que fa a l’alumnat que accedeix a secundària sense tenir assolits les 
competències bàsiques de primària, i tenint en compte l’organització del centre 
en grups de nivell,  hem entès que l’alumnat que tenen les competències 



bàsiques de primària suspeses havia  d’anar agrupat per tal de poder atendre de 
manera més específica les seves necessitats (grup PIM).  
Cal comentar que dins del l’alumnat PIM podem trobar una gradació en les 
dificultats d’aprenentages o circunstàncies de la no superació que ens porta a 
l’agrupament en els diferents nivells en que s’organitza el centre a 1r d’ESO. 
 
Aquest l’alumnat que té suspeses alguna competència bàsica, té la possibilitat 
de superar-la al llarg del curs mitjançant diverses proves realitzades per la 
matèria implicada.  
  

L’alumnat manifesta diferents nivells competencials, motivacions, capacitats, 

ritmes i estils d’aprenentatge, es per aquest motiu, que en els grups on hi hagi 

alumnat que s’aculli a un Pla Intensiu de Millora (PIM) s’oferiran metodologies de 

treball diversificades i adequades a les seves característiques. 

 

El treball a l’aula, amb tot l’alumnat, es basarà en els següents criteris: 

1. Realitzar activitats molt variades amb diferents graus de complexitat, adequades 

al nivell competencial i que afavoreixin l’autonomia i el treball responsable de 

l’alumne. Aquestes partiran dels  coneixements assolits i   els alumnes han de 

ser capaços de fer-les autònomament. 

2. Presentar la informació: es fa a través de diferents canals (visual, gestual, 

verbal, tecnològic, informàtic, experimental, etc ), sempre estimulant la 

participació i la reflexió de l’alumne. 

3. Fomentar situacions d’aprenentatge aplicables a la vida quotidiana. 

4. Continuar amb el  treball per projectes el qual implica la interacció entre els 

alumnes i afavoreix l’aprenentatge, enfortint els seus coneixements, capacitats i 

habilitats i progrés en l’assoliment de les competències. L’estructuració 

cooperativa de l’aprenentatge permet organitzar l’aula de manera que els 

alumnes, en petits equips de treball, siguin capaços d’ensenyar-se mútuament, 

de cooperar i ajudar-se a l’hora d’aprendre. També posa en pràctica les normes 

de convivència. 

5. Programar activitats en què l’alumne treballi en situacions on pugui aplicar amb 

eficàcia allò que aprèn i que transfereixi els seus aprenentatges a l’anàlisi i la 

resolució de noves situacions. 

6. Promoure l’ús de les TIC i els mitjans audiovisuals en tasques adients. 

7. Utilitzar estratègies que ajudin a desenvolupar habilitats d’esforç, treball i estudi. 

8. Establir una finalitat clara, coneguda per l’alumnat, que li permetrà autoavaluar-

se en el seu procés d’aprenentatge en funció de l’assoliment dels objectius 

plantejats. 

 



B.2.3.1. MEMÒRIA DE LA CAD 
 

B.2.3.1.1.MEMÒRIA DEL GRUP PIM 

Al llarg del curs 2015-16, s’ha continuat implementant  el Pla Individualitzat de 

Millora a 1r d'ESO. La nostra estructura de treballar amb grups per nivells,  fa 

que es puguin atendre de manera molt acurada les necessitats dels diferents 

alumnes, tant pel què fa a coneixements com a altres necessitats  de tipus 

emocional, de relació amb els companys, etc.  

Tenint en compte aquesta organització de base, es va entendre a l’hora 

d’organitzar els grups que l’alumnat que necessitaven un PIM  ja estaven fent 

una adaptació curricular al seu grup de les matèries en qüestió. Per tant,  es va 

decidir utilitzar la franja d’optatives per acabar de complimentar les hores  

necessàries per a cada alumne/a. D’aquesta manera l’alumnat que només tenia  

un PIM de català  o de castellà o matemàtiques, ha pogut fer  l’optativa de 

competències bàsiques lingüístiques o de matemàtiques  tants trimestres com 

ha estat  necessari fins a la seva superació d’aquests objectius. 

 

Per determinar la superació de les competències bàsiques suspeses es 

realitzen unes proves similars al mes d’octubre per tot l’alumnat implicat 

(existeix alumnat amb bons resultats acadèmics de 6è i alguna 

competència bàsica suspesa que majoritàriament aproven en aquest 

primer procès). 

 

Si en aquest moment no es superen, alumnat amb més dificultat 

d’aprenentatges, es valorarà la superació en cada avaluació trimestral en funció 

dels continguts de la matèria encara pendent i es determinarà la seva superació 

o no. 

 

Per tal de realitzar aquestes proves, en la reunió d’inici de curs amb les famílies 

de 1r d’ESO, es recorda l’alumnat amb CB suspeses i s’informa a les famílies 

del PI i PIM que s’adjunta, provisionalment a l’expedient per aquest motiu fins la 

seva superació. Un cop superada la competència s’informa mitjançant el butlletí 

de notes. 

 

ALUMNAT PIM 

L’alumnat que ha realitzat un PIM al llarg d’aquest curs han estat, la concreció 

personal de cada alumne/a, es troba recollit en la memòria integra dels grups 

PIM: 

 



ALUMNAT CATALÀ CASTELLÀ MATEMÀTIQUES ANGLÈS 

13 alumnes  x    

13 alumnes   x   

13 alumnes    x  

22 alumnes     x 

 

Aquest alumnat no supera  alguna de les competències bàsiques de primària, 

l’alumnat pot tenir més de 1 cb suspesa. 

Un cop realitzades les proves per superar-les i acabat el curs escolar, encara 

queda alumnat amb cb no superades a 1r ESO. 

 

PIMS NO  SUPERATS 
 
L’alumnat que NO han superat les competències bàsiques de primària, després 
de realitzar 1r d’ESO, són: 
 

Els alumnes que no han superat les competències bàsiques de primària són: 
 2n d’ESO: 
Anglès 3 alumnes 
Matemàtiques 1 alumne 
 1r d’ESO: 
Anglès 5 alumnes 
Matemàtiques 3 alumnes 
Català 4 alumnes 
Castellà 4 alumnes 
 
 

AVALUACIÓ PIMS i PROPOSTES DE MILLORA 
 
Un cop acabat el curs es fan les següents valoracions i propostes de millora: 
 

 Continuar amb  l’organització d'aquest curs on els alumnes amb PIM 

estaven agrupats per tal de treballar les competències bàsiques de 

primària. 

 Continuar amb el document de PI individual de l’alumnat, afegint una 

graella en la que cada professor/a avaluarà les competències 

proposades. 

 Continuar amb el document d’avaluació final de l’alumnat. 

 Continuar elaborant el document d’avaluació contínua de grup per tenir 

un recull de l’evolució de tots l’alumnat. 

 Realitzar activitats avaluatives al llarg del curs que permetin 

l’aprenentatge i superació de les competències bàsiques de primària 

sense la necessitat de realitzar una prova inicial al més d’octubre. Els 



resultats no són significatius ni millors que la finalitzar la primària. Cal que 

l’alumnat s’incorpori al centre i es familiaritzi amb el sistema de treball per 

tenir uns millors resultats en aquesta avaluació. 

 
B.2.3.1.2. MEMÒRIA DELS PI 
 
Al llarg del curs 2016-17, s’ha continuat implementant  el Pla Individualitzat per 

l’alumnat de l’institut La Mitjana com una eina per a la planificació de mesures, 

actuacions i suports per donar resposta a l’alumnat que presenta necessitats 

educatives específiques o que es troba en situacions singulars.  

La nostra estructura de treballar amb grups per nivells,  fa que es puguin atendre 

de manera molt acurada les necessitats del diferent alumnat, tant pel què fa a 

coneixements com a altres necessitats  de tipus emocional, de relació amb els 

companys, etc.  

Tenint en compte les necessitats de l’alumnat i amb l’objectiu de donar a 

resposta a un alumne/a de manera personalitzada s’han redactat els PI d’acord 

als objectius d’aprenentatge que poden ser diferents i complementaris als que 

segueixen els companys del grup d’edat, d’aquesta manera s’elabora una eina 

per tal que l’estudiant, els seus pares i qualsevol altra persona responsable 

pugui seguir i atendre l’assoliment dels objectius. 

 
PROTOCOL per l’elaboració dels PI 

 En sessió d’equip docent o d’avaluació es detecten els casos d’alumnes 
que necessitarien  un pla individualitzat, o bé perquè tenen dictamen o bé 
perquè es detecta que les adaptacions que s’han incorporat a la 
programació ordinària i les mesures de reforç o d’ampliació que s’han 
previst  són insuficients. ( alumnat amb dificultats d’aprenentatge, alumnat 
amb dislèxia, alumnat nouvinguts, alumnat amb altes capacitats, ...) 

 
 A l’ alumnat amb dictamen se’ls elabora un P.I molt significatiu i als que 

no en tenen  se’ls fa un P.I poc significatiu.  
Es segueixen indicacions de la psicopedagoga de l’EAP de realitzar PI 
poc significatius a l’alumnat de 1r D d’acord a l’adaptació curricular del 
grup. 

 
  Aquest P.I  l’elaborarà la coordinadora del pla, seguint els models que 

establerts en el centre prèviament supervisats per l’EAP.   
 

 Un cop elaborat el P.I amb les dades de l’alumnat, cada avaluació,  es 
passarà a l’equip docent per a què introdueixin els criteris d’avaluació i els 
objectius que tindran en compte amb aquest alumnat segons les seves 
necessitats. 

 
 Un cop omplerts, es passaran per la comissió d’atenció a la diversitat per 

tal de ser aprovats. Posteriorment, seran retornats a coordinació fins al 
trimestre següent que es tornarà a fer tot el procés. 

 



 La família, si escau, pot sol·licitar el P.I del seu fill/a . 
 

 A proposta del tutor-coordinador del pla, amb l’acord de l’equip docent i 
un cop s’ha escoltat la família, es podrà finalitzar un pla individualitzat en 
qualsevol moment i abans del temps inicialment previst, si els objectius 
han estat assolits. 

 
 Si la família o tutors legals sol·liciten raonadament la finalització del PI, el 

tutor-coordinador i la comissió d’atenció a la diversitat o òrgan equivalent 
valorarà la sol·licitud i n’informarà el director de la conveniència de 
continuar o no amb el pla individualitzat de l’alumne/a. La decisió 
motivada de finalitzar anticipadament un pla individualitzat l’ha de prendre 
i signar el director, amb constància del coneixement de la família, en el 
document del pla i en l’expedient acadèmic de l’alumne/a. 

 
CLASSIFICACIÓ dels PI 

La classificació dels Plans Individualitzats segueix la següent estructura: 
 Plans Individualitzats poc significatius: alumnes que se’ls adapta continguts 

per facilitar el seu aprenentatge per motius diferents: baix nivell escolar 
(menys de dos cursos del curs que realitza), ,etc. 

 Plans Individualitzats molt significatius: alumnat amb necessitats educatives i 
que presenten dictamen des de l’EAP. 

 Plans Individualitzats per dislèxia: alumnat que té informe per dislèxia 
contrastat per l’EAP. 

 Plans Individualitzats per altes capacitats: alumnat que té informe per altes 
capacitats contrastat per l’EAP. 

 Plans Individualitzats per alumnat nouvingut: alumnat que rep suport 
lingüístic. 

 Plans Individualitzats per exclusió social: 
 Plans Individualitzats conductuals: alumnat que presenta problemes de 

comportament amb seguiment per part de l’EAP. 
 Plans Individualitzats de mobilitat: alumnat que realitza estudis en 

l’estranger. 
 Plans Individualitzats d’alt rendiment: alumnat que realitza pràctiques 

esportives d’alt rendiment. 
 Plans Individualitzats de música: alumnat que convalida estudis musicals. 

 
LLISTAT D’ALUMNAT amb PI 

D’acord a la classificació esmentada amb anterioritat l’alumnat identificat en els 

diferents grups són (la concreció personal es troba a la memòria completa del 

PIM): 

A. PI  MOLT SIGNIFICATIU (alumnat amb dictamen) : 
 

 
CURS GRUP ALUMNAT  PI MOLT SIGNIFICATIU 

A - 1 alumna (det. Matèries: Ed. Física, VIP...) (dictamen) 
Mobilitat reduida, cadira de rodes 

1r 

D - 1 alumne  (dictamen disminució 33%) (dictamen) 
- 1 alumne 

2n C - 1 alumne (dictamen) 
 

 D - 1 alumne (dictamen) 
- 1 alumne NEE (dictamen) 



 
3r C - 2 alumnes  

- 1 alumne amb dictamen (dictamen) 
4t B - 1 alumne (Dictamen – S.Down) 

 
 

 
 
 
 
 
 
B. PI POC SIGNIFICATIU: 

 
CURS GRUP ALUMNAT  PI POC SIGNIFICATIU 

A - 1 alumne (síndrome d’Asperger) 
 

1r 

D - 8 alumnes 
- 1 alumne (vetllador conducta) (PI conductual) (dictamen) 
- 1 alumne (PI conductual) (dictamen) 
- 1 alumne (PI conductual) 
- 1 alumne (Dictamen) 
- 1 alumne (PI dislèxia) 
- 1 alumne (PI Exclusió social) 
 

B  - 1 alumne 
C - 1 alumne (PI conductual) 

 

2n 

D - 13 alumnes 
- 2 alumne (PI Exclusió social) 

3r B - 2 alumnes 
 C - 1 alumne  

- 1 alumne (Pendent de diagnòstic CEMIJ per discapacitat) 
- 1 alumne (PI Exclusió social) 
 

4t A - 1 alumne 
 

 
 

C. P.I ALUMNES D’EXLUSIÓ SOCIAL: 
 

CURS GRUP ALUMNAT  PI EXCLUSIÓ SOCIAL 
1r D - 1 alumne  
2n C - 1 alumne  
 D - 1 alumne  
3r C - 1 alumne  
 
 

D. PI ALUMNAT AMB DISLÈXIA 
 
CURS GRUP ALUMNAT  PI DISLEXIA 

A - 1 alumne  
B - 1 alumne  

 

1r 

C - 2 alumne  



 D - 2 alumne  
A - 1 alumne 

 
B - 2 alumnes 
C - 1 alumne 

 

2n 

  
3r B - 2 alumnes 

 
4t B  

 
 
E. ALUMNES TDAH (orientacions al professorat) 

 
 
CURS GRUP ALUMNAT  TDAH 

B - 2 alumnes  
C - 1 alumnes 

1r 

D - 2 alumnes 
B - 1 alumne 
C - 2 alumnes 

2n 

D - 1 alumne 
3r C - 1 alumne 

 
4t B - 1 alumne 
BATX. 1r - 3 alumnes 
 
 

F. P.I ALUMNES D’EXLUSIÓ SOCIAL: 
 

CURS GRUP ALUMNAT  PI EXCLUSIÓ SOCIAL 
1r D - 1 alumne  
2n C - 1 alumne  
 D - 1 alumne  
3r C - 1 alumne  
 
 

G. P.I AULA D’ACOLLIDA : tots els alumnes que rep suport lingüístic. 
 
CURS GRUP PI AULA D’ACOLLIDA 

C - 4 alumnes 1r 
D - 1 alumne 
B  

 
2n 

D - 3 alumnes 
A  
B - 1 alumne 

3r 

C - 1 alumne 
 

4t B - 4 alumnes 
 
 

H. P.I MOBILITAT : tots els alumnes que realitzen estudis a l’estranger. 
 
CURS GRUP PI MOBILITAT 



A - 2 alumnes 4t 
  

 
 

I. P.I ALT RENDIMENT : tots els alumnes que realitzen pràctiques esportives d’alt 
rendiment. 

 
CURS GRUP PI ALT RENDIMENT 

A - 1 alumne 2n 
  

4t B - 1 alumne 
 

 
 

J. P.I MÚSICA : tots els alumnes que convaliden estudis musicals. 
 
CURS GRUP PI MÚSICA 

B - 1 alumne 
 

1r 

  
2n A - 1 alumne 
   
 

K. P.I COMPORTAMENT : tots els alumnes que es requereix una valoració actitudinal. 
 
CURS GRUP PI COMPORTAMENT 

D - 1 alumne (dictamen) 
- 1 alumne 

1r 

  
B - 1 alumne 
C - 1 alumne 

2n 

D - 2 alumne 
B - 2 alumne 
C - 2 alumne 

- 1 alumne (UEC) 
 

3r 

  
 
B.2.3.2. MEMÒRIA DE L’EAP 

Els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica  (EAP) són serveis educatius 
que donen suport al professorat dels centres docents per tal d'oferir la resposta 
educativa més adequada al conjunt de l'alumnat, especialment aquell que presenta 
disminucions o més dificultats en el procés d'aprenentatge i les seves famílies. 

 
Dintre d’aquest servei es realitza activitats tant des de la Psicopedagoga com de la 
Treballadora Social. 

 
Aquest servei es troba lligat a la CAD, doncs les persones implicades també hi formen 
part. 

 
Les persones que han estat al càrrec d’aquests serveis són: 

 Psicopedagoga: Letícia Benedí 
 Treballadora Social: Mª Àngels Claramunt 

 



Es realitzen reunions el 1r, 2n i 3r dimarts de cada mes i així es recull en les actes que 
s’adjunten al final del document. Queda a disposició de les necessitats del centre i 
disponibilitat de les treballadores de l’EAP poder realitzar intervencions els últims 
dimarts de cada mes. 
 
Horaris: 

- Membres de l’EAP: de 9:00h a 14:00h 
- Reunions membres de la CAD: 13:00h 

 
Aquest curs també ha intervingut una persona com a Tècnic d’Integració Social, que ha 
realitzat les observacions i corresponents actuacions indicades des de la CAD 
(Comissió d’atenció a la diversitat), i ha assistit a les reunions de la CAD 
 
Aquest curs 2016-2017, la CAD està formada presidida pel director, Carles Vara, 
la coordinadora pedagògica, MªJosé Fantova, coordinadora d’atenció a la 
diversitat, Eulàlia Viñes, Psicopedagoga de l’EAP: Letícia Benedí, l’assistent 
social: MªAngels Claramunt i la persona tècnica en Integració social: Olga Ulla, 
també assistirà a aquestes reunions. 

Les reunions es realitzen el 1r, 2n i 3r dimarts de cada mes entre les 13:00h i les 
14:50h.  

 
Les actuacions d’aquest servei educatiu el curs 16-17 van ser els següents, el detall de 
l’alumnat implicat en les intervencions, queda recollit en la memòria integra de l’EAP. 

 

B.2.3.2.1 ACTUACIONS PSICOPEDAGOGA I TREBALLADORA SOCIAL 

La valoració que es realitza des de els serveis educatius és la següent. Es detalla tot 
seguit les atencions realitzades per l’EAP:  

 S’han  realitzat 60 valoracions psicopedagògiques i 24 socials. Cal comentar 
que hi ha intervencions que s’han realitzar per tutes dues parts.  

 De les 60 valoracions psicopedagògiques que s’ha tramitat han quedat pendent 
4 pel curs vinent 

 S’han realitzat els corresponents informes per cada intervenció. 
 S’han fet 3 dictàmens i s’ha fet demanda d’auxiliars per a 5 alumnes. 
 S’han realitzat 9 informes de valoració social per a demanda d’intervenció per a 

Creu Roja del servei de menjador, dels quals tots han gaudit d’aquesta beca, tot 
i que la seva aprovació ha sigut al llarg del curs. 

 S’han realitzat 4 valoracions econòmiques per rebre beca de materials i/o 
sortides des de PROSEC. 

 S’han realitzat 2 derivacions a PROSEC-UEC. 
 Es realitza al llarg del curs el seguiment des de EAIA de 3 alumnes. 
 Es realitza al llarg del curs el seguiment des de SIFE de 3 alumnes. 
 Es realitza a final de curs el recull d’informacions (indicacions per la millora 

acadèmica) d’11 alumnes que estan al centre obert Municipal del Centre Històric 
Casal Remolins. 

 S’ha realitzat coordinacions amb els diferents serveis externs que atenen i fan 
tractament a alumnes del centre: CSMIJ, psicopedagogs, psicòlegs i logopedes 
privats. 

 S’ha realitzat el retorn a les famílies dels alumnes valorats. 



 Aquest curs s’ha realitzat la coordinació d’1 alumne que feia escolarització 
compartida amb el centre Esperança. 

 Pel curs vinent s’ha realitzat i així s’ha aprovat l’escolarització compartida amb el 
centre Esperança d’1 alumne que cursarà 2n d’ESO. 

 S’han realitzat 2 RUMI (registre unificat de maltractaments infantils).  
 
Prosec fa arribar informació sobre alumnat de l’institut per millorar la seva atenció 

 
PROSEC – CURS 2016-17 

Llistat d’adolescents que estan al centre obert Municipal del Centre Històric Casal 
Remolins. 

Recull d’informacions de l’alumnat per informar al centre obert i que puguin reforçar. 

JOVES 

REFERENT 
SERVEIS 
SOCIALS INFORMACIONS INSTITUT 

Alumne de 2n 
ESO 

 

PATRI MUÑOZ Cal que treballi continguts que li reforcin el treball a 2n 
d’ESO (principalment matemàtiques i anglès). Pot 
llegar en català 

Ha superat el curs bé 
Alumna de 4t 
ESO  

ESTHER 
FORTUNY  

Que reforci la llengua i per aquest motiu se li 
recomana fer força lectures. 

Alumne de 1r 
ESO 

NÚRIA 
GARRIGA  

Ha de recuperar castellà  al setembre (repassar 
continguts desenvolupats al llarg del curs)i cal que 
repassi anglès perquè ha aprovat molt just 

Alumne de 1r 
ESO 

JARA  Ha de recuperar socials, matemàtiques i entregar el 
treball de síntesi a setembre (segons les indicacions 
en el document que se li ha lliurat) 

Es recomana el repàs d’anglès perquè aprova molt 
just 

Alume de 2n 
ESO  

IMMA 
MAZARICO  

Ha aprofitat el curs i els resultats són bons. Pot 
aprofitar l’estiu fent lectures i repassant conceptes que 
ell mateix cregui que va més fluix. 

Alumne de 3r 
ESO 

IMMA 
MAZARICO  

Ha superat el curs i es força treballador. Li pot anar bé 
un reforç de matemàtiques, anglès i llegir en català i 
castellà. 

Alumne de 2n 
ESO  

PATRI MUÑOZ Que faci treballs de matemàtiques i de les tres 
llengües. Podria comprar algun llibre de 2n d’ESO que 
tingués diferents matèries a treballar. 

Alumne de 4t 
ESO  

PATRI MUÑOZ Cal que estudiï i faci les activitats que li hagin manat 
les diferents matèries que té pendents per setembre: 
català, anglès, socials i de 3r d’ESO té pendents 
català i anglès 



Alumne de 1r 
ESO 

PATRI MUÑOZ Cal comentar que sol demanar l’atenció de l’adult i té 
faltes d’assistència cosa que provoca que els resultats 
siguin baixos i els seu treball poc constant. Cal 
motivar-lo i que faci activitats de repàs de tot el que ha 
fet fins ara 

Alumne de 4t 
ESO  

  Cal que reforci el català (matèria que la té pendent per 
setembre) per aquest motiu es important fer lectures i 
repassar els conceptes estudiats al llarg del curs per 
l’avaluació de setembre. 

Alumne de 4t 
ESO 

ALICIA JULIÀ Cal que reforci el català. És important que faci moltes 
lectures. 

 
ACTA FINAL DE CAD DE CURS 16-17 
 

Es realitza la revisió i tancament del seguiment de l’alumnat al llarg del curs 2016-17. 
Al final del document s’adjunta el full de seguiment. 

 
 

INFORMACIÓNS FINALS  PSICOPEDAGOGA 
 

- Alumne  3r eso: se li ha donat l’informe a l’ICAS i per tal la mare ja pot 
fer la sol·licitud de  certificat de disminució. A la mare se li recomanarà 
reeducació per millorar els resultats acadèmics 

 
Informes NESE: ALUMNAT QUE S’INCORPORARÀ AL CENTRE CURS 17-18 

- Alumne 1r ESO: escola LA Mitjana. Dislèxia i dificultats en la 
comunicació o relació. PI de dislèxia. Caldrà fer seguiment 

- Alumne 1r ESO: TDAH i dificultats en aprenentatge. Se li va recomanar 
repetir però els pares no van voler 

- Alumne 1r ESO: PI dislèxia 
 
Altres informacions de traspàs de primària: 

- Alumne 1r ESO: de roselló molt bé 
- Alumne 1r ESO: molt bé 
- Alumne 1r ESO: Sagrada Família. Bons resultats 

 
 

 
INFORMACIÓ TREBALLADORA SOCIAL, ALUMNAT PROPER CURS 

- Alumne 1r ESO alumne de l’escola Pardinyes. Perill d’absentisme i 
valorar beca de menjador. Seguiment de serveis socials de Pardinyes. 

 
PROPOSTES DE MILLORA DE LA CAD PEL CURS 17-18: 
 

 Els alumnes amb PI molt significatius han de tenir PIM en el  cas que així es 
reconegui 

 Solament es realitzarà PI poc significatiu per grup d’aula en els alumnes de 1r 
d’ESO, en la resta de grups amb adaptació curricular de 2n, 3r i 4t d’ESO ja 
queda constància en les programacions de les diferents matèries. 

 De cara al curs 2017-18 es recollirà en un sol PI anomenat PI metodològic els 
alumnes reconeguts i diferenciats per: 

o Dislèxia 
o TDAH 



En aquest cas es realitzarà un document on es recolliran les orientacions 
generals a tenir en compte per l’aprenentatge d’aquest alumnat amb el llistat 
d’alumnes reconeguts per mitjà d’informe des de l’EAP. 

 
 

A la memòria integra de CAD es troben recollides totes les informacions donades al 
llarg del curs d’alumnat de l’institut. 

 
B.2.3.2.2. TECNICA D’INTEGRACIÓ SOCIAL (TIS) 

La persona asignada, va ser Olga Ulla. TIS compartida amb l’escola Princep de 
Viana. Durant el curs 16-17, Olga Ulla realitza baixa per temes de salut i es 
substituida per Laia Martínez. 

Els seu horari d’assitència al centre durant el curs 2016-2017 va ser el següent:  
HORARI TIS (TÈCNIC INTEGRACIÓ SOCIAL) CURS 2016-17 

 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
08.10 
09.10      

09.10 
10.10  

CATALÀ 2nD  
(Eulàlia) 

   

10.10 
10.30 ESBARJO 

10.30 
10.50 LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA 

10.50 
11.45  

ANGLÈS 2nD 
(Marisa Carrillo) 

  
TUTORIA 1r D 

(Eulàlia) 

11.45 
12.40  

CASTELLÀ 3rC  
(Carme Miró)  

  
TUTORIA 3r C 
(Joana de la 

Serna) 
12.40 
13.00 ESBARJO 

13.00 
13.55  CAD   

CATALÀ 3r B 
(Ramona 
Bosch) 

13.55 
14.50  

MATEMÀTIQUES 
2nC 

(Mònica Cardona) 
  

VALORS 1r D 
(Eduard 
Batlle) 

14.50 
15.50 DINAR 

15.50 
16.50      

 
B.2.3.2.3. BEQUES MEC  
Anualment MEC convoca al mes d’octubre beques per alumnat amb necessitats 
educatives i altes capacitats. 
S’informa a totes les famílies implicades i la psicopedagoga i l’assistent social 
col.laboren i convoquen, si escau, les famílies per ajudar-les en la realització de 
la documentació. 
Van rebre: 
2 alumnes de 3r per altes capacitats 
1 alumna de 1r per transport 
2 alumnes de 1r, 1 alumna de 3r ESO, 1 alumne 2n ESO, per reducació i 

material 
1 alumne de batx i 1 alumne de 1r per material 



 
El MEC convoca entre el mes d’octubre i novembre beques per estudis 
postobligatòris. Des de la secretaria del centre es dona suport a l’alumnat per la 
seva gestió on-line. 
7 alumnes de batxillerat van rebre beca per estudis post obligatoris el curs 
16-17 

 
BEQUES AMANCIO ORTEGA 
3 alumnes de 4t ESO realitzen la sol.licitud per les Beques Amancio Ortega per realizar 
estudis de 1r de Batxillerat al Estats Units. 

 

B.2.4 ACCIÓ TUTORIAL I D’ACOLLIDA 
El projecte educatiu del l’Institut la Mitjana contempla la tutoria i l’orientació com 
una sèrie d’accions integrades plenament en el procés educatiu. Aquestes 
accions no es plantegen com un afegit a les estructures i activitats  educatives 
del centre sinó que són considerades, des de l’inici, com una base fonamental 
del procés educatiu global i integral de l’alumnat. 
  
En el marc de l’acció tutorial, s’han de planificar accions d’orientació, que poden 
concretar-se en sessions monogràfiques, jornades o conferències, visites... per 
tal que l’alumnat disposi d’informació suficient respecte a les ofertes de l’entorn i 
a les vies per accedir a les diferent opcions i sortides acadèmiques i 
professionals. 
 
El nomenament dels tutors correspon al director/a del centre d’entre els 
professat de matèries comunes i que tingui un mínim d’un curs d’experiència al 
centre, sempre que sigui possible.  
 
Els tutors per realitzar la seva tasca disposaran del següent horari: 
Una hora lectiva setmanal amb l’alumnat del grup, per a dur a terme les 
activitats programades en el PAT. 
Una hora lectiva setmanal  dedicada a atendre a l’alumnat individualment. 
Una hora lectiva setmanal per entrevistes amb pares. 
Una hora no lectiva setmanal per la reunió de tutors amb la coordinació 
pedagògica o el el membre de l’equip directiu assignat, per la coordinació de les 
sessions de tutoria. 
 
En les reunions periòdiques, al llarg del curs, d’equip docent, el tutor/a tramet 
tota la informació corresponent de l’alumnat de la seva tutoria. 
 
Les dades recollides de l’alumnat passaran als tutor/es del curs següent.  
Curs a curs, a nivell general es mantindrà, els grups classe a tota l’ESO (fent els 
canvis i ajustos que es vegin necessaris cada curs, per repetidors, problemes en 
el grup...).  
 
L’acció tutorial l’ha d’exercir de manera compartida el conjunt de 
professorat que intervé en un grup d’alumnat amb l’assistència i 
participació a les reunions de l’equip docent. 
 
Implicarem en el PAT a tots la comunitat educativa: alumnat, professorat i 
pares i mares. 
 
Ens servirem de bibliografia específica, i de material i documentació de suport, 
que adaptarem, si cal, a les característiques de nostre Institut. 



 
Els objectius generals del PAT  són concretats àmpliament en les funcions del 
tutor/a, i en línies generals, serien: 

1. Integrar  l’alumnat  en el centre. 
2. Orientar  l’alumnat en el conjunt de decisions que ha de prendre en el seu 

procés d’aprenentatge i en el seu futur personal i professional. 
3. Difondre el Projecte Educatiu de Centre. 
4. Potenciar que  l’ alumnat  domini les tècniques d’estudi i treball. 
5. Afavorir l’intercanvi d’informació entre pares/mares i tutors/tutores sobre 

l’evolució acadèmica i personal dels alumnes. 
6. Coordinar l’acció educativa dels membres de la comunitat educativa. 
7. Motivar  l’alumnat a participar en les activitats extraescolars i 

complementàries que es realitzen al centre. 
8. Informar els alumnes sobre temes d’interès. 
9. Vetllar per la seguretat i higiene de l’alumnat, la netedat del centre i pel 

correcte seguiment de  les normes. 
 

Per tal de dur a terme aquestes tasques de manera coordinada, cada dilluns es 
realitza una reunió amb els tutors de 1r i 2n d’ESO, una altra amb els tutors de 
3r i 4t d’ESO  amb la coordinadora pedagògica i una altra amb el tutors de 1r i 
2n de Batxillerat amb la cap d’estudis. 
La coordinació de batxillerat es realitza des de la coordinació pedagògica i la 
prefactura d’estudis. 
  
En aquesta reunió es pretén establir el que es farà a la tutoria grupal d’aquell 
divendres, seguint la programació del Pla d’acció tutorial.  
Així mateix, en aquesta reunió es poden comentar possibles casos 
d’alumnes que necessitarien atenció psicopedagògica i es fa també, el 
seguiment dels diferents alumnes a nivell de disciplina.  
 
 
B.2.4.1.ÀMBITS D’ACTUACIÓ DEL PAT 
L’acció tutorial anirà dirigida als següents àmbits: 
Àmbit d'actuació: l'alumne. 
1. Funcionament, convivència i participació en el centre. 
2. Orientació acadèmica, personal i professional. 
3. Coneixement sistema educatiu. 
4. Coneixement del Projecte Educatiu del centre. 
5. Debat de temes generals d'interès. 
6. Hàbits d'estudi i treball. 
Àmbit d'actuació: pares/mares o tutors/es. 
1. Coordinació del professorat amb les famílies de l'alumnat. 
2. Informació als pares/mares i/o tutors/es de l'evolució acadèmica dels 
alumnes. 
3. Informació als pares/mares i/o tutors/es de les necessitast acadèmiques dels 
alumnes. 
4. Coordinació amb els pares/mares i/o tutors/es en relació a l'orientació 
professional  dels alumnes. 



5. Informació als pares/mares i/o tutors/es de l'adaptació i comportament dels 
alumnes en el centre. 
6. Rebre suggeriments dels pares/mares i/o tutors/es sobre l'evolució acadèmica 
i personal dels alumnes. 
Àmbit d'actuació: professorat. 

1.  Coordinació d’activitats educatives entre els membres de l'equip docent. 
2.  Dirigir les sessions d'avaluació. 
3.    Establir lligams de comunicació entre el professorat i l'alumnat. 

B.2.4.1.1.ORIENTACIÓ ACADÈMICA I/O PROFESSIONAL 

 
A l’institut l’acció tutorial i l’orientació educativa estan íntimament vinculades, de tal manera que 
la primera no es pot considerarà independent de la segona.  
Tan l’una com l’altra estan en funció de la personalització, per tant de l’atenció de l’alumnat 
tenint en compte la situació personal de cadascun, és a dir, de la seva diversitat.  

L’orientació és un procés inherent a l’acció educativa: s’inicia en començar l’escolaritat, 
es duu a terme de forma sistemàtica a tot l’etapa i es projecta més enllà del moment  
què l’alumnat abandona el centre. El caràcter sistemàtic i continu de l’orientació és 
essencial. Cal assegurar la coherència i continuïtat de l’acció tutorial en els diferent 
cursos de l’ESO i estudis posteriors. 

Aquesta orientació acadèmica personalitzada, s’inicia a 1r d’ESO amb l’elecció 
d’assignatures optatives i segueix durant tot l’ensenyament secundari per tal d’adequar 
l’itinerari acadèmic de l’alumne a les seves necessitats i aptituds. 

Dintre de la formació de l’alumnat forma part l’orientació del mateix per tal que 
puguin escollir els estudis que més s’adaptin a les seves necessitats i objectius 
acadèmics i professionals. 
L’orientació es realitza en funció de: 

 Edat de l’alumnat (Provés d’accés a cicles formatius, PFI i Programes de 
Diversificació Curricular). 

 Curs escolar: orientació per la tria d’optatives a 4t d’ESO, Batxillerat i cicles 
formatius. 

 
 
3r ESO 
Es realitza l’orientació a 3r d’ESO dins les tutories del 3r trimestre, per l’elecció de les 
matèries optatives de 4t d’ESO. Es lliura un dossier explicatiu, per a l’alumnat i les 
seves famílies, i es realitzen també sessions a l’aula d’informàtica per la seva 
orientació. 
 
Durant les sessions de tutoria indicades en el PAT es treballa un dossier, “Dossier 
Orientació 3r d’ESO”  i es fa recerca des de les web que ofereix el Departament 
d’Ensenyament. Al final de la temporització, i coincidint amb el període de pre-
inscripció, es facilitat el full per la tria d’optatives de 4t d’ESO en funció de l’itinerari a 
seguir. 
 
4t ESO 
Es realitza l’orientació a 4t d’ESO dins de les tutories del 2r trimestre, per l’elecció dels  
estudis potsobligatoris de batxillerat o cicles formatius. L’orientació es realitza 



mitjançant unes presentacions power point i exposicions del professorat específic de 
l’institut i de la direcció. 
 
Durant les sessions de tutoria indicades en el PAT es treballa el dossier “Dossier 
Orientació 4t d’ESO” i “Currículum de Batxillerat”, elaborat pel centre i es fa recerca 
des de les web que ofereix el Departament d’Ensenyament.  
Al final de la temporització, i coincidint amb el període de pre-inscripció, es facilitat el 
full per la tria del Batxillerat. 
 
L’elecció de matèries optatives de 4t d’ESO el curs 16-17 va ser la següent: 
Física 14, Llatí 16, Emprenedoria, 16 
Tecnología 12, Biología 9, Ciències aplicades 12, Economia 13 
Arduino 17, Filosofia 29 
Francès 13, Autocad 16, Música 15 
 
1r BATXILLERAT 
 
Durant les sessions de tutoria indicades en el PAT es treballa l’orientació per la tria de 
matèries del segon curs així com es fa recerca d’informació dels Cicles Formatius des 
de les webs que ofereix el Departament d’Ensenyament.  
 
Al final de la temporització, i coincidint amb el període de pre-inscripció, es facilitat el 
full per la tria del 2n de Batxillerat. 
 
L’elecció de les matèries específiques de 1r de Batxillerat el curs 16-17 va ser la 
següent: 
Biologia 7, Tecnologia Industrial 11, Economia 16, Literatura catalana 6 
Química 8,Dibuix Tècnic 9, Història del Món 16, Grec 3 
Economia 1 IOC (alumna tutoritzada per la IOC i amb suport per la professorat de 
matemàtiques a l’institut) 
Literatura universal 10, Francès 5, Física 15, Ciències de la Terra 5 
Llatí 13, Matemàtiques CCSS10, Matemàtiques 18 
 
La variació de nombre d’alumnat en les diferents franges es degut a l’existència 
d’alumnat que ha realitzat el batxillerat a 3 anys i cursa matèries de 1r i 2n de 
batxillerat simultàneament. 
Aquest curs 16-17 hi ha hagut 10 alumnes que han realitzat aquest modalitat de 
batxillerat. 

2n BATXILLERAT 

En l’alumnat de batxillerat és realitza orientació universitària mitjançant xerrades 
a l’institut de les diverses facultats de la ciutat. També es realitzen la visita a fires 
i diverses facultats de la ciutat, assistint a les jornades de portes obertes i 
participant al programa ITINERA, la UdL. 

 
L’elecció de les matèries específiques de 2n de Batxillerat el curs 16-17 va ser la 
següent: 
Biologia 5, Tecnologia Industrial 3, Economia 5, Literatura catalana 1 
Química 5,Dibuix Tècnic 3, Història de l’art 6,  
Grec II 1 IOC (alumna alumna tutoritzada per la IOC i amb suport per la 
professorat de clàssiques a l’institut) 



Geografia 9, Física 5 
Llatí 6, Matemàtiques CCSS 1, Matemàtiques 8 
 
La variació de nombre d’alumnat en les diferents franges es degut a l’existència 
d’alumnat que ha realitzat el batxillerat a 3 anys i curs matèries de 1r i 2n de 
batxillerat simultàneament. 
Aquest curs 16-17 hi ha hagut 10 alumnes que han realitzat aquest modalitat de 
batxillerat. 

ORIENTACIÓ ESPECÍFICA 

Per algun alumnat caldrà una orientació específica a alumnat de 2n i 3r curs d’ESO, 
aquestes orientacions sempre es faran amb  acord del tutor i el vist-i-plau de la família. 

Aquesta orientació per la derivació a prePQPI, PFI i altres estudis, es realitza 
mitjançant l’entrevista a les famílies i a l’alumnat implicat i visites als centres que 
realitzen aquest estudis a la ciutat de Lleida. 
A continuació es representa les dades d’alumnes que han estat orientats als diferents 
estudis: 
 

 Proves d’accés a cicles: 13 alumnes de 4t d’ESO 
 Programes de Formació i Integració (PFI):. El nombre d’alumnes que se’ls 

orienta per aquests estudis són:  
2n ESO – 8 alumnes 
3r ESO- 6 alumnes, durant el curs 16-17, 2 alumnes de l’institut 

s’incorporen a la UEC 
4t ESO- 7 alumnes 

 

B.2.4.2. TUTORS DELS GRUPS CURS 2016-17 
 

GRUP TUTORA 
1r ESO A MªJosé Fantova 
1r ESO B Glòria Cercós  
1r ESO C Rosa Orobitg 
1r ESO D Eulalia Viñes 
2n ESO A Noemí Sancho 
2n ESO B Carme Miró 
2n ESO C Estefania Anastasi 
2n ESO D Manel Plana 
3r ESO A  Carme Rosell 
3r ESO B Ramona Bosch 
3r ESO C Joana de la Serna 
4t ESO A Anna Bernat 
4t ESO B Montse Manchó 
1r BATX Carme Gairí 
2n BATX Eduard Batlle 

 
 
B. 2.4.3. XERRADES I ACTIVITATS DEL PAT DEL CURS 2016-2017 
 
PAT 1r ESO 

 



PERÍODE CONTINGUTS XERRADES/CONFERÈNCIES

Primer trimestre 

Convivència. 
Elecció de delegats. 
Tècniques d’estudi (horari 
personal). 
Pla d’emergència. 
Hàbits saludables: l’alimentació. 
Programa Salut i escola. 
Mediació. 

Hàbits saludables. 
Banc d’aliments. 
Consulta infermera. 
Presentació projecte de 
Mediació. 

Segon trimestre 

Canvis físics i psicològics en 
l’adolescència. 
Hàbits higiènics. 
Llengües maternes. 

Canvis físics i psicològics en 
l’adolescència. 
Taller de les llengües 
maternes. 

Tercer trimestre 

Drogodependències 
(Programa Òrdago) 
Seguretat vial (Programa Mossos 
d’esquadra) 

Drogodependències 
(Programa Òrdago) 
Mobilitat segura 

 
 

PAT 2n ESO 
 

PERÍODE CONTINGUTS XERRADES/CONFERÈNCIES

Primer trimestre 

Convivència. 
Elecció de delegats. 
Tècniques d’estudi (resum i 
preparació d’exàmens). 
Pla d’emergència. 
Hàbits saludables: activitat física i 
esport. 
Programa Salut i escola. 
Mediació. 

Activitat física i esport. 
Consulta infermera. 
Presentació projecte de 
Mediació. 

Segon trimestre 
Internet Segura (Programa 
Mossos d’esquadra). 
Llengües maternes. 

Internet Segura. 
Taller de les llengües 
maternes. 

Tercer trimestre 

Sexualitat en l’adolescència 
Drogodependències 
(Programa Òrdago) 
Seguretat vial (Programa Mossos 
d’esquadra) 

Sentiments i relacions entre 
persones. 
Drogodependències 
(Programa Òrdago) 
Mobilitat segura 

 

 
 
PAT 3r ESO 

 

PERÍODE CONTINGUTS XERRADES/CONFERÈNCIES

Primer trimestre 

Convivència. 
Elecció de delegats. 
Tècniques d’estudi (preparació 
d’exàmens i presentació treballs). 
Pla d’emergència. 
Programa Salut i escola. 
Mediació. 

Consulta infermera. 
Presentació projecte de 
Mediació. 
Marató TV3. 



Marató TV3. 

Segon trimestre 

Trastorns alimentaris (Programa 
Salut i Escola). 
Odi i discriminació (Programa 
Mossos d’esquadra). 
Llengües maternes. 
Drogodependències (Max i Maxi).

Alimentació Saludable. 
Taller: “Odi i discriminació”. 
Taller de les llengües 
maternes. 
Obra teatre: “Max i Maxi”. 

Tercer trimestre 
Orientació acadèmica a 4t d’ESO 
Sexualitat (Joves antisida de 
Lleida). 

Orientació a 4t ESO. 
Taller: “Per estimar-te, 
m’estimo”. 

 
 
PAT 4t ESO 

PERÍODE CONTINGUTS XERRADES/CONFERÈNCIES

Primer trimestre 

Convivència. 
Elecció de delegats. 
Tècniques d’estudi (presentació 
treballs i prendre apunts). 
Pla d’emergència. 
Programa Salut i escola. 
Mediació. 
Riscos amb males conductes 
(Programa Guàrdia Urbana). 
 

Consulta infermera. 
Presentació projecte de 
Mediació. 
Obra teatre: “Canvi de marxa” 

Segon trimestre 

Llengües maternes. 
Malalties de transmissió sexual 
(Joves antisida de Lleida). 
Drogodependències (Max in 
Love). 

Taller de les llengües 
maternes. 
Malalties de transmissió sexual
Obra teatre: “Max in Love”. 

Tercer trimestre 

Orientació acadèmica 
(Batx/Cicles Formatius/Món 
Laboral). 
Drogodependències: conductes 
de risc. 

Orientació. 
Drogodependències: 
conductes de risc. 

 
PAT 1r BATXILLERAT 

 

PERÍODE CONTINGUTS XERRADES/CONFERÈNCIES

Primer trimestre 

Convivència. 
Elecció de delegats. 
Tècniques d’estudi (presentació 
treballs i prendre apunts). 
Pla d’emergència. 
Programa Salut i escola. 
Mediació. 
Sexualitat: afectes entre diferents 
sexes. 

Consulta infermera. 
Presentació projecte de 
Mediació. 
Sexualitat: “Sentiments”. 

Segon trimestre 

Treball de Recerca. 
Oferta acadèmica de la Unió 
Europea. 
Conductes vers les drogues 
(centre La Palma). 

Formació del Treball de 
Recerca. 
Xerrada: “Europea’t”. 
Exposició sobre drogues. 

Tercer trimestre Treball de Recerca. Formació del Treball de 



Orientacions en el batxillerat 
Malalties de transmissió sexual 
(Joves antisida de Lleida). 

Recerca. 
Xerrades de la Universitat de 
Lleida. 
“Preserva’t”. 

 

PAT 2n BATXILLERAT 

PERÍODE CONTINGUTS XERRADES/CONFERÈNCIES

Primer trimestre 

Convivència. 
Elecció de delegats. 
Pla d’emergència. 
Treball de Recerca. 
Programa Salut i escola. 
Mediació. 

Formació del Treball de 
Recerca. 
Consulta infermera. 
Presentació projecte de 
Mediació. 
 

Segon trimestre 

Treball de Recerca. 
Sexualitat (Programa Salut i 
Escola). 
Difusió d‘imatges, sexting 
(Programa Mossos d’esquadra). 

Formació del Treball de 
Recerca. 
Sexualitat dubtes i tabús. 
“Share” 

Tercer trimestre 
Informacions sobre les Proves 
d’accés a la Universitat. 
Orientacions en el batxillerat. 

Xerrades de la Universitat de 
Lleida. 

 
 

La temporització explicita de les activitats realitzades de manera setmanal, amb les 
modificacions que s’han dut a terme com a conseqüència de canvis organitzatius, es 
troba recollida a la Memòria integra del PAT. 
 
AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS DE TUTORIA PER L’ALUMNAT 
 
A continuació s’adjunten els resultats de les avaluacions que s’ha realitzat per part de 
l’alumnat: 
 
AVALUACIÓ DEL PAT – 1r ESO grup A 
 
SESSIONS DE TUTORIA 
Tot l’alumnat considera que les sessions han estat ben organitzades 
Pocs alumnes han fet recull dels documents (sol en el cas que se’ls hi digui) 
 
TEMES MONOGRÀFICS 
 
En general han trobat adient tots els temes tractats així com la manera de fer-ho. Tot i 
que cada alumne té les seves pròpies preferències. Els hi ha agradat el treball fet amb 
Ordago 
Hi ha força alumnes que els hi agradat el tema de les influències. 
 
FESTES 
 
S’han celebrat les festes de Saint Patrick’s, Sant Jordi, festival de Nadal i de forma 
general els hi ha agradat la manera de fer-ho.  
Es demana fer una festa de fi de curs i també una gravació tipus flashmob. 
 
 
 



COMENTARIS SOBRE LES SESSIONS DE TUTORIA 
 
Volen canviar de lloc més sovint. 
Les sessions de tutoria en general les han trobat força correctes, dinàmiques i 
divertides on s’han treballat diferents temes i els hi ha permès pensar sobre els temes 
exposats. 
Alguns alumnes demanes que es facin més sessions de tutoria o bé que durin més 
estona. 
Una persona comenta que no li agrada tenir que omplir fitxes durant les sessions de 
tutoria. 
Demanen de fer més jocs en grup 
 
 
AVALUACIÓ DEL PAT – 1r ESO grup B 

 
Els 25 alumnes de la tutoria de 1r B han fet una valoració molt positiva de les activitats 

del PAT. Entre els comentaris, es destaca que les sessions de tutoria han estat 

divertides, entenedores i que s’han sentit escoltats. 

 

 

Sessions de tutoria 

Tots els alumnes menys un (que no justifica el per què) creuen les sessions han estan 

ben organitzades. 

El  llibret d’Órdago, que ha estat guardat per la tutora i entregat a final de curs, és l’únic 

material recollit pels alumnes.  

Temes monogràfics 

L'activitat més ben valorada ha estat veure la pel·lícula «Herois», seguida de la xerrada 

de la infermera, d’Órdago , dels Mossos d’Esquadra i del Banc dels Aliments. 

Tots/es les /les alumnes consideren els temes ben tractats i ben presentats. 

El comentari que es va fer de manera oral és que valoren molt celebrar festes a 

l’institut, com ara Nadal. (el Mannequin Challenge va ser un èxit) i el final de curs. 

Comentaris sobre les sessions de tutoria 

El 100% dels alumnes valoren com a necessàries i positives les sessions de tutoria. A 

la classe han explicat que valoren especialment les sessions de tutoria individual., així 

com fer les tutories amb les famílies amb els alumnes implicats presents a la reunió. 

 
AVALUACIÓ DEL PAT – 1r ESO grup C 
 
SESSIONS DE TUTORIA 
Les sessions de tutoria estan ben organitzades  Sis alumnes diuen que sí, sis 

contesten que no. Quatre alumnes diuen 
que una mica. 

Has fet un recull de la documentació La majoria d’alumnes contesten que no, només 
alguns sí que n’han fet un recull. 

TEMES MONOGRÀFICS 
Quins temes s’han tractat durant les sessions de tutoria? 



1r trim  La majoria contesten activitats per relacionar-se entre ells i conèixer-se, 
alguns comenten que no se’n recorden. 

2n trim  La majoria contesten activitats relacionades amb el bullying, alguns 
comenten que no se’n recorden. 

3r trim  La majoria contesten activitats del dossier d’Òrdago, de les drogues, 
comportament, xerrada dels Mossos d’Esquadra, pel·lícula d’Herois, 
alguns comenten que ho saben. 

Quin d’aquests temes t’ha interessat més?  La gran majoria contesten que el 
Bullying, alguns les activitats d’Òrdago. 

 
Has trobat adequada la forma de tractar-lo? La gran majoria contesten que sí. 
 
T’agradaria haver tractat algun altre tema? Molts diuen que no, alguns diuen que sí 

però no diuen quin altre tema i un 
contesta activitats fora de l’institut. 

 
 
FESTES 
Quines festes hem celebrat a l’Institut?  English Week, Festa de Nadal, Final de 

curs, Sant Jordi, Castanyada, alguns no 
contesten perquè no se’n recorden. 

Has participat en la celebració de les festes? La majoria sí, alguns només en 
algunes i dos no han participat. 

 
Has trobat adequada la forma de les celebracions? La majoria sí, alguns no ho 

han trobat adequat, però no proposen 
res i dos alumnes més o menys.  

 
Proposes aguna activitat pel curs vinent per la celebració de les festes a 

l’Institut?  
La gran majoria no proposen res, alguns diuen la castanyada, carnestoltes, festa de 
l’aigua, Halloween, festa de l’escuma, festa de final de curs. 
 
COMENTARIS SOBRE LES SESSIONS DE TUTORIA 
La majoria d’alumnes no escriuen cap comentari. Alguns comenten que els hi han 

agradat molt 
les sessions, les festes i el tema del bullying i les drogues. Demanen que les sessions 

de tutoria 
siguin més relaxades. Algunes sessions han estat més avorrides i no s’han aprofitat 

tant. 
 
AVALUACIÓ DEL PAT – 1r ESO grup D 
 
La major part del grup considera que les tutories han estat ben organitzades, però no 
han fet un recull de la documentació. Diuen que ningú els hi ha demanat. 
Em comenten que amb l’Eulàlia sempre començaven la tutoria revisant les anotacions 
del gestin, comentant les incidències i fent una valoració de la setmana. Això els hi 
encanta i és el que millor valoren dels temes tractats a tutoria. També agraeixen 
dedicar la tutoria a fer feines atrasades, organitzar les carpetes d’aprenentatge dels 
projectes o endreçar el material amb l’ajut del tutor/a. 
 
A més, destaquen positivament les pel·lícules que han vist a tutoria i  les activitats 
realitzades fora del centre, com la sortida a la Mitjana. Demanen fer més excursions i 
sortides. 
Troben adequada la manera en què s’han enfocat les celebracions, el festival de Nadal 
i Sant Jordi. Proposen fer la festa de l’aigua a final de curs , balls i zumba. 



Referent a les xerrades i tallers, voldrien poder fer propostes o que se’ls oferissin 
opcions per poder triar el que els interessa. 
 
AVALUACIÓ DEL PAT – 2n ESO grup A 
 

SESSIONS DE TUTORIA 

En general es considera que han estat ben organitzades, alguns alumnes consideren 

que no perquè pensen que han faltat sessions per poder tractar temes a classe. No 

s'ha fet, en general, un recull de la documentació de cada sessió tot i que alguns 

alumnes sí. 

 

TEMES MONOGRÀFICS TRACTATS A LES SESSIONS DE TUTORIA 

En general han tingut dificultat en recordar quines temàtiques s'han tractat en el decurs 

de cada trimestre, però han aconseguit destriar temes com "convivència" al 1r 

trimestre, "Seguretat Vial i Internet segura", al 2n, "Òrdago i xerrada infermera" al 3r. 

En general s'ha trobat adequada la forma de tractar els temes, tot i que els hagués 

agradat poder fer la xerrada de la infermera (sexualitat) amb més calma (no la va poder 

acabar, va començar amb retard). 

 

FESTES 

Han participat i gaudit de les festes celebrades a l'Institut: Nadal, English Week (St 

Patrick), Sant Jordi, i proposen de celebrar una festa de final de curs a la tarda/nit, el 

Carnestoltes, festa de l'aigua. 

 

COMENTARIS SOBRE LES SESSIONS DE TUTORIA 

En general, els han agradat, però han trobat a faltar més temps per poder tractar temes 

de classe amb la tutora (comenten que n'hi ha hagut poques). Els agrada poder opinar 

i participar, decidir temes i proposar-ne ("Hem tingut molt poques sessions amb la 

tutora i per tant no hem pogut arribar a dir-li tots els fets", "M'hagués agradat poder fer 

més diaris de classe", "Moltes sessions de tutoria no les hem fet perq excursions o 

xerrades", "Aquest any hem fet molt poques classes de tutoria", "M'agrada molt fer 

tutoria perquè podem suggerir coses que es poden fer a l'institut",...). 

Les temàtiques de les xerrades les han trobat molt adients i n'han aprés molt. 

 
AVALUACIÓ DEL PAT – 2n ESO grup B 
 

1. SESSIONS DE TUTORIA 
 
El 100% de l’alumnat considera que les sessions han estat ben organitzades i s’han 
tractat bé els temes proposats. Pel que fa al recull de la informació en el diari de 
tutoria, tal i com se’ls hi va demanar a començament de curs, la majoria reconeixen 



que no l’han fet i es deixaven a casa les fotocòpies treballades. Alguns no saben ni on 
estan i d’altres les porten en una secció de la seva carpeta classificadora. 
 

2. TEMES MONOGRÀFICS 
 
Desprès d’enumerar els diferents temes tractats als trimestres, van valorar 
positivament les xerrades dels mossos d’esquadra (mobilitat segura i xarxes socials), la 
de la infermera, la sortida de cohesió de grup als camps Elisis i el tema del bullying 
(assetjament escolar) a l’aula. 
Dins el punt de proposar altres temes, la majoria està d’acord amb els que hi ha 
actualment i només dos alumnes demanen parlar sobre l’esport i la vida saludable i 
tractar també la pobresa i l’ajut als necessitats inclús d’una manera pràctica. 
 

3. FESTES 
 
Destaquen les festes de St. Jordi, Nadal, Saint Patrick’s Day i la sortida de Santa 
Susanna d’anglès (English week). 
En algunes han participat i en altres no. 
Proposen per altres cursos la festa de la Castanyada, la festa de Carnestoltes, festa de 
l’aigua (opció dia de piscines) a final de curs per suportar millor el calor i una festa amb 
berenar-sopar a la fresca i música al centre també a final de curs. 
A banda del tema festes, proposen xerrades o activitats, basades en l’experiència, 
d’alumnes de batxillerat o 4t d’ESO als més petits. 
 

4. COMENTARIS SOBRE LES SESSIONS DE TUTORIA 
 
Tots coincideixen en definir-les com a interessants i divertides. S’ho passen bé. És un 
espai on poden expressar les seves preocupacions i dubtes. 
Els hi agrada xerrar dels temes proposats perquè són propers a ells i tenen molt a dir. 
A tots se’ls hi fan curtes i demanen més hores. 
 
AVALUACIÓ DEL PAT – 2n ESO grup C 
 
SESSIONS DE TUTORIA 
En general han estat ben organitzades  
Quasi tots els alumnes han fet un recull de la documentació 
 
TEMES MONOGRÀFICS 
1r trimestre: sortida als Camps Elisis  
2n trimestre: pel·lícula “Bajo la misma estrella”, xerrada del mossos sobre internet i 
xerrada sobre sexualitat de l'infermera. 
3r trimestre: xerades Òrdago i xerrada mossos sobre seguretat viària. 
 
Els temes que han interessat més són la sortida, la pel·lícula i les xerrades de l'alcohol 
i el tabac i els ha semblat correcte la forma de tractar-los. Els hagués agradat tractar 
algun tema més però no concreten. 
 
FESTES 
 
En la festa de Nadal pocs alumnes de 2n ESO C han participat i alguns no han trobat 
correcta la forma de les celebracions. Proposen afegir balls i festa de final de curs. 
AVALUACIÓ DEL PAT – 1r ESO grup B 
Curs 2016-17 
 
 
SESSIONS DE TUTORIA 



En general han estat ben organitzades, poc alumnes han fet un recull de la 
documentació donada a les sessions de tutoria. 
 
TEMES MONOGRÀFICS 
1r trimestre: sortida de convivència als Camps Elisis  
2n trimestre: les pel·lícules “CADENA DE FAVORES” ; “BAJO LA MISMA ESTRELLA”, 
xerrada del mossos sobre internet i xerrada sobre sexualitat de l'infermera. 
3r trimestre: xerrades Òrdago i xerrada mossos sobre seguretat viària. 
 
Els temes, que més els ha interessat, són la sortida de convivència als Camps Elisis , 
les pel·lícules i les xerrades de sobre l'alcohol i el tabac i els ha semblat correcte la 
forma de tractar-los.  
 
 
FESTES 
 
En la festa de Nadal hi han participar només 4 alumnes.  
 
AVALUACIÓ DEL PAT – 3r ESO grup A 
 
 
SESSIONS DE TUTORIA 
 
Creus que les sessions de tutoria han estat ben organitzades? La majoria de l’alumnat 
considera que les sessions de tutoria han estat ben organitzades. 
Has fet un recull de la documentació? No s’ha fet un recull sistemàtic de 
documentació.. 
 
TEMES MONOGRÀFICS 
 
Quins temes s’han tractat durant les sessions de tutoria? 
1r Trimestre: Activitats al turó de la Seu Vella, Marató, Bullying, Sexualitat  
2n Trimestre: Max i Maxi, xerrada de la infermera, Mobilitat segura. 
3r Trimestre: Xerrada de Laringotomitzats, Pel·lícula de Juno, Per estimar-te, m’estimo 
Quins d’aquests temes t’ha interessat més? 
.Seguretat en xarxes socials i sexualitat 
Has trobat adequada la forma de tractar-lo? 
.Sí, en general 
T’agradaria haver tractat algun altre tema? 
Algun alumne proposa temes d’estudis i companyerisme. 
 
FESTES 
 
Quines festes hem celebrat a l’Institut? 
Nadal, S Jordi i properament Final de curs. 
Has participat en la celebració de les festes? 
La majoria comenta que han estat espectadors. 
Has trobat adequada la forma de les celebracions? 
Sí, en general, encara que comenten molts que els agradaria participar-hi més 
activament. 
Proposes alguna activitat pel curs vinent per la celebració de les festes a l’Institut? 
Carnaval. 
 
COMENTARIS SOBRE LES SESSIONS DE TUTORIA 
.Molts alumnes comenten que han perdut hores d’EF per tutoria, quan les tutories 
necessitaven dos hores de temps, segons l’activitat que s’hagués de fer.  



 
AVALUACIÓ DEL PAT – 3r ESO grup B 
 
 
SESSIONS DE TUTORIA 
Organització: més de la meitat del grup considera que les tutories han estat ben 
organitzades, tot i que no hagin fet un recull de documentació. De fet, tampoc se’ls ha 
demanat que el facin. 
 
TEMES MONOGRÀFICS 
Temes monogràfics: els temes més ben valorats han estat la sexualitat, la sortida al 
teatre i, també, les altres sortides que s’han fet. 
L’enfocament dels temes tractats el consideren correcte. 
Proposen fer més sortides des de la tutoria. 
 
FESTES 
Festes. Celebracions: tot i que troben adequada la manera en què s’han enfocat les 
celebracions, reconeixen que hi han participat poc. Com a proposta, voldrien celebrar 
Carnestoltes i fer més activitats festives fora de l’institut. 
 
COMENTARIS SOBRE LES SESSIONS DE TUTORIA 
Sessions de tutoria: han estat molt bé perquè han permès de tractar diversos temes 
que els afecten i els interessen. Amb tot, voldrien més xerrades i tallers ja que 
consideren que són un grup força participatiu en aquestes activitats i això els permet 
expressar-se i verbalitzar les seves opinions i dubtes. Ho troben molt enriquidor. 
Referent a les xerrades i tallers, voldrien poder fer propostes o que se’ls oferissin 
opcions per poder triar el que els interessa. 
A 1 alumne, no li han agradat les sessions de tutoria. 
 
 
AVALUACIÓ DEL PAT – 3r ESO grup C 

 
 
SESSIONS DE TUTORIA 
 
-Tots creuen que les sessions estan ben organitzades però la majoria no fan un 
recull de les activitats de tutoria 
TEMES MONOGRÀFICS 
 
-Els temes que s’han tractat durant les sessions de tutoria han estat:  
 
Durant el primer trimestre el projecte de  mediació, les tècniques d’estudi, el pla 
d’emergència-evacuació, la xerrada de la Marató i sobretot moltes dinàmiques de 
grup. 
 
Durant el segon trimestre la xerrada dels mossos “odi i discriminació”, les llengües 
maternes amenaçades, la xerrada de l’infermera sobre sexualitat, i  el teatre “Maxi i 
Max”. 
  
I finalment durant el tercer trimestre el taller de sexualitat d’antisida i el cinefòrum 
“Juno”. 
 
-Els temes que més han agradat han estat el teatre “Maxi i Max” i el taller de 
sexualitat d’antisida i el cinefòrum “Juno” 
 



-Els temes estan ben tractats, en general els hi sembla bé la manera de presentar-
ho. 
 
-Els hi agradaria organitzar un taller de cuina. 
 
 
FESTES 
 
-Les festes celebrades a l’institut són: el festival de Nadal, Sant Jordi, i la majoria 
han participat en la celebració de les festes. A la majoria els hi ha semblat 
adequada la forma de les celebracions. Hi ha vàries propostes d’activitats pel curs 
vinent: festival final de curs (enguany ja es realitzarà), dia de la Pau, i un comentari 
sobre canviar de lloc la sortida de final de curs. 
 
 
COMENTARIS SOBRE LES SESSIONS DE TUTORIA 
 
-La majoria de comentaris fan referència a que els hi agrada les sessions de tutoria, 
altres comenten que els hi agradaria visionar més pel·lícules.   
 

 
 
 
AVALUACIÓ DEL PAT – 4t ESO grup B 
 
SESSIONS DE TUTORIA 
En general l’alumnat considera que les sessions de tutoria han estat ben organitzades. 
La majoria no ha  fet un recull de la documentació, molts cops no saben on ho tenen o 
ho han perdut, de fet això és una dinàmica bastant habitual del grup-classe que no és 
exclusiva de les sessions de tutoria. 
 
TEMES MONOGRÀFICS 
Tot i haver-hi diferents opinions, en generals hi ha hagut dos  temes que han 
considerat força interessants:  canvi de marxa, i Max in love (sexualitat,...). També 
creuen que la forma de tractar-los ha estat l’adequada. 
En canvi no valoren gaire positivament les xerrades destinades a l’orientació, ja que 
consideren que les  en general no s’adien als seus interessos. Demanen xerrades de 
cicles d’informàtica,... 
 
FESTES 
En general no ha estat un grup massa participatiu en les festes del centre i demanen 
que es faci alguna activitat diferent, nova, perquè no sigui «sempre el mateix» però no 
concreten quina. 
 
COMENTARIS SOBRE LES SESSIONS DE TUTORIA 
El més destacable és el fet que han trobat a faltar el que ells anomenen activitats entre 
els companys, és a dir dinàmiques de grup vinculades amb l’educació emocional. 
 
AVALUACIÓ DEL PAT. 
CURS: 4t ESO A 
 

SESSIONS DE TUTORIA 



En general l’alumnat considera que les sessions de tutoria han estat ben organitzades. 
Molts no ha  fet un recull de la documentació. No han organitzat correctament el 
material que se l’ha anat repartint.  
 

TEMES MONOGRÀFICS 
Tot i haver-hi diferents opinions, en general hi ha hagut dos  temes que han considerat 
força interessants:  Canvi de marxa i Max in Love (sexualitat,...).  
També creuen que la forma de tractar-los ha estat l’adequada. 
Demanen que la orientació per a Batxillerat, a poder ser, es concreti més en els 
continguts de les matèries 
 

FESTES 
En general no ha estat un grup massa participatiu en les festes del centre i demanen 
que es faci alguna activitat diferent, nova, perquè no sigui «sempre el mateix» però no 
concreten quina. 
A més, la sortida de tutoria d’inici de curs els agrada però no creuen que tingui l’efecte 
d’integració de grup-classe. 
 

COMENTARIS SOBRE LES SESSIONS DE TUTORIA 
Les sessions de tutoria han estat orientades sobretot a diferents problemàtiques 
sorgides en la classe durant la setmana. Sempre es destinaven els primers minuts i 
acabava engolint quasi tota l’hora. Creuen que això ha estat positiu perquè era el 
moment en que podien tenir veu en els assumptes més propers a ells. 
 
 
AVALUACIÓ DEL PAT – 1r Batxillerat 
 
SESSIONS DE TUTORIA 
Alumnat comenta que la tutora no té informació de centre i hi ha tutories que han estat 
desorganitzades.  
  
TEMES MONOGRÀFICS 
 
Les xerrades i activitats que s’han realitzat al llarg del curs han estat de diferents 
àmbits entres les que destaquen: treball de recerca, xerrades de l’infermera, sessions a 
l’UdL per orientació 
Es creu que el tractament del TdR no ha estat adequat en quan a la temportització, 
massa tard. 
Les xerrades han estat algunes més que d’altres interessants, tot i que la diversitat 
d’estudis de l’alumnat influeix en aquesta percepció 
De manera general agrada la xerrada de l’infermera 
Mostren interès en xerrades d’orientació i treball de recerca. 
Un alumne comenta que el càrrec de delegat no és eficient 
 
 
FESTES 
 
S’han celebrat les festes de Sant Jordi, festival de Nadal i de forma general els hi ha 
agradat la manera de fer-ho.  
 
 
COMENTARIS SOBRE LES SESSIONS DE TUTORIA 



Per al curs vinent proposen activitats i sortides : Saló ensenyament BCN, saló 
ensenyament, karaoke anglès , més pel·lícules. 

Fer xerrades universitat més variades de l’àmbit  lingüístic humanístic social científic i 
també donar alternatives de sortides professionals diferents a la universitat 

 
AVALUACIÓ DEL PAT – 2n Batxillerat 
 
SESSIONS DE TUTORIA 
Tot l’alumnat considera que les sessions han estat ben organitzades 
Pocs alumnes han fet recull dels documents  
  
TEMES MONOGRÀFICS 
 
Les xerrades i activitats que s’han realitzat al llarg del curs han estat de diferents 
àmbits entres les que destaquen: treball de recerca, xerrades de l’infermera, sessions a 
l’UdL per orientació 
En general han trobat adient tots els temes tractats així com la manera de fer-ho. Les 
xerrades que més han valorat són les d’orientació amb UdL. 
 
 
FESTES 
 
S’han celebrat les festes de Sant Jordi, festival de Nadal i de forma general els hi ha 
agradat la manera de fer-ho.  
Es demana fer Carnaval. 
 
 
 
 
COMENTARIS SOBRE LES SESSIONS DE TUTORIA 
 
Les valoracions de la tutoria de manera general comenten que han estat força 
entretingudes, dinàmiques i ben aprofitades, amb un bon ambient a les classes. 
 
B.2.4.4. REFERENT AL PROGRAMA SALUT I ESCOLA 
 
El centre educatiu, com a espai natural per a l'aprenentatge, l'educació i la 
formació integral de la persona, és també el lloc on es manifesten més precoçment 
els signes d'alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot 
ser la primera acció per iniciar un procés d'ajuda a les necessitats, sovint no 
expressades, però sí manifestades per mitjà de conductes. 
 
Per aquest motiu s’implanta en l’insitut el Programa de Salut i escola (PSiE) que 
es coordina des del Departament d’Educació i el Departament de Salut per 
potenciar les accions de promoció de la salut i d’atenció a l’alumnat 
 
Dins del PAT de l’institut es dona promoció al programa Salut i Escola. 
 
L’adolescència és un període caracteritzat pels canvis físics, el descobriment d’una 
nova identitat, l’afrontament i l’experimentació de noves sensacions, desitjos i 
emocions. 
 
Per tots aquests factors, els nois i les noies que viuen aquesta etapa es troben en una 
situació d’especial vulnerabilitat a diferents situacions de risc, la qual cosa fa 



recomanable que rebin suport per tal que puguin anar construint la seva personalitat en 
confiança i amb bona salut. 
 
El PSiE (Programa de Salut i Escola) incidirà en la promoció i la prevenció d’hàbits i 
estils de vida dels joves relacionats amb determinats problemes de salut com ara la 
salut mental, el consum de drogues i alcohol, els trastorns alimentaris i la salut afectiva 
i sexual. 
 
ACCIONS 
 

1. Promoció de la salut 
2. Prevenció de les situacions de risc en els adolescents 
3. Detecció i atenció  precoç als problemes de salut 
4. Afavoriment  de l’accessibilitat dels adolescents als programes de salut i 

serveis sanitaris 
 
ÀMBITS D’ACTUACIÓ 
 

1. Salut afectivo-sexual 
2. Salut mental 
3. Adicció: consum de drogues, alcohol, tabac, xarxes socials, etc. 
4. Salut alimentària 

 
 
CONTINGUTS / TEMPORITZACIÓ 
 
Dintre del PSiE s’inclouen activitats: 

- xerrades per part de l’infermera per als diferents nivells i necessitats 
d’alumnat 

- Consulta oberta 
A continuació s’adjunten les taules de temporització de les xerrades per part de 
l’infermera com altres emmarcades dins els continguts de salut i també el 
calendari de les consultes: 

XERRADES i ACTIVITATS 

PERÍODE CONTINGUTS 

Primer 
trimestre 

Convivència 
Presentació de la Comissió de Salut 
Presentació de l’infermera als tutors de l’ESO 
Presentació de l’infermera a l’alumnat i iniciació de la 
Consulta Oberta (2 divendres al mes) 
1r ESO: Hàbits saludables: l’alimentació  

Ergonomia 
2n ESO: Hàbits saludables: activitat física i esport 
3r ESO: Alimentació saludable: trastorns alimentaris 

(Xerrada Infermera PSiE) 
1r BATX.: Relacions afectives (Xerrada Infermera PSiE) 

Segon trimestre 1r ESO: Canvis físics i psicològics en l’adolescència 
Hàbits higiènics (Xerrada Infermera PSiE) 

3r ESO: Xerrada Marató TV3 
4t ESO: Sexualitat. Malalties de transmissió sexual 

(Xerrada Infermera PSiE) 
1r BATX.: Programa “Preserva’t” (informació sobre 

drogues des de centre “La Palma”) 
Tercer trimestre 1r ESO: Drogodependències (Programa Òrdago) 



2n ESO: Drogodependències: l’alcohol (Programa 
Òrdago) Sexualitat  (Xerrada Infermera PSiE) 
3r ESO: Drogodependències (Max i Maxim) Violència de 
gènere (Xerrada Infermera PSiE). Programa “Per estimar-
te, m’estimo” (associació antisida) 
4t ESO: Drogodependències: Max in Love 
1r BATX.: Programa “Preserva’t” (prevenció malalties 
sexuals des de l’associació antisida) 
Resposta a qüestions i dubtes plantejats per l’alumnat per 
part de l’infermera (Infermera PSiE) 

 
 
RECULL DE DADES 
 
 INFERMERA: Marta Morell, infermera del CAP BALÀFIA PARDINYES 
 NOMBRE D’ALUMNAT QUE ASSISTEIX A LA CONSULTA:  es realitzen 48 

consultes dels quals 12 alumnes reben consulta en més d’una ocasió.  Del total 
d’alumnes 5 són nois i 23 noies. Hi ha 1 alumne que no ha pogut rebre consulta 
per part de la infermera perquè faltava a classe just els dies de consulta (es 
demana consulta el 5 de maig). 

 
 
El professional assignat pertany al CAP de Balàfia que atendrà l’alumnat interessat a 
rebre informació  durant 3 hores del divendres (en l’horari de 10:00h a 13:30h) cada 15 
dies al llarg de tot el curs escolar.  
 
Els dies de consulta durant el curs 16-17, han estat els següents: 
 
 

CONSULTA (Horari de 10:00h fins 13:30h)  
MES DIES DIES* 

Setembre 23 presentació del servei a les tutories  
Octubre 7 21  
Novembre 4 18  
Desembre 2 16  
Gener 13 27  
Febrer 10 24 3 
Març 10 24 3 
Abril 7 28  
Maig 12 Festiu 26 5 
Juny 9 23 3 i 30 
 
DIES*  aquests dies són conseqüència del canvi en l’organització des de Sanitat 
que ha permès poder comptar amb alguns dies de més del servei. L’horari però es 
de les 10:00h fins les 13:00h  
 
 
B.2.4.4.1 VACUNACIÓ 
 
Durant el curs acadèmic 16-17 NO es realitza la vacunació establerta en els protocols 
sanitaris a l’alumnat de 2n d’ESO. La vacunació es prevista cap a la primavera es 
posposada al mes de setembre del curs 17-18. 
Aquest programa de vacunació no té relació amb el programa “Salut i Escola”.  
Coordinadora de les vacunacions: MªJosé Fantova. 
 
 



B.2.4.4.2 PROPOSTES DE MILLORA DEL PROGRAMA SALUT I ESCOLA 
 

- Escollir una zona per penjar les informacions que pugui considerar la 
infermera necessaris pel coneixement per part de l’alumnat respecte a l’àmbit 
de la salut. Caldria que sigues una zona de fàcil accés. 

- Realitzar més activitats puntuals sobre temes que interessin a l’alumnat, com 
per exemple: tabac, drogues, sexualitat 

- Continuar amb les xerrades previstes fins ara però incrementar en alguns 
grups d’acord a la demanda de l’alumnat. Es pot plantejar per la xerrada a 
partir de preguntes i dubtes demanats prèviament a l’alumnat. 

 
 

B.3 DELS HORARIS I CALENDARIS D’ACTUACIONS. 
 

 
 

 

 

 

VACANCES ESCOLARS I DIES FESTIUS 

 

Nadal  
Del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, 
ambdós inclosos 

Setmana Santa Del 8 al 17 de abril de 2017, ambdós inclosos 

Festes Locals   Sant Miquel, 29 de setembre de 2016 



  Sant Anastasi, 11 de maig de 2017  

Dies de lliure disposició 
31 d’octubre de 2016 
27 de febrer 2017  
12 de maig de 2017  

Altres dies festius 

12 d’octubre de 2016 
1 de novembre de 2016 
6 i 8 de desembre de 2016 
11 de maig de 2017 

 
 
B.3.1 HORARIS GENERALS DE LES ACTIVITATS DEL CENTRE, DE L’ALUMNAT I 
DEL PROFESSORAT   
HORARI MARC 

   Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08:10 
09:10 

          

09:10 
10:10 

          

ESBARJO 

10:30 
10:50 

LECTURA DIÀRIA* 

10:50 
11:45 

          

11:45 
12:40 

          

ESBARJO 

13:00 
13:55 

          

13:55 
14:50 

          

*És realitzaran 20 minuts de lectura diària després del primer esbarjo. Un cop finalitzat 
el temps de lectura  s’iniciarà la classe lectiva corresponent. 

 
L’alumnat de batxillerat NO realitzarà els 20 minuts de lectura diària. Realitzarà hora 
lectiva 1:20h de durada, dilluns dimecres i divendres de la matèria d’anglès, per tal de 
potenciar aquesta matèria, i dimarts i dijous, de llengua i literatura castellana, per tal de 
complir les disposicions currículars marcades pel currículum. 
 
Distribució de cursos/grups/materies. Curs 2016-2017 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horaris del professorat. Curs 2016-2017 



 
 
Guàrdies de pati  
 



 
 

 
Guàrdies biblioteca 
 

 
 
 
 
Guàrdies 



 
 

Guàrdies de direcció 
Curs 2016-2017 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
08:10 
09:15 

Carles 
(Classe 1rA) 

MªJosé 
(Classe 3rB) 

Montse  
(Classe 1rB) 

Enric 
(Classe 1rA) 

MªJosé  
(Classe 1rA) 

Montse Montse 
(Classe 3rC) 

MªJosé 
(Classe 3rB) 

 

Enric 
 

09:10 
10:10 

MªJosé  Montse  
(Classe 1rB) 

Enric 
(Classe 1rA) 

MªJosé  
(Classe 1rA) 

Montse  Montse 
(Classe 3rC) 

MªJosé 
(Classe 3rB) 

 

Carles  
(Classe 1rC, 1rD) 

Montse  
(Classe 4t) 

Enric 
(Classe 1rA) 

10:10 
10:30 

ESBARJO 

10:30 
11:45 

Carles/ 
Montse 
Enric/ 

MªJosé 

Montse/Enric 
 

Carles 
 

Montse/ 
(Reunió Ilec) 

Enric 

Montse/ 
Carles 

11:45 
12:40 

Carles/ 
Montse 
Enric/ 

MªJosé 

Montse 
(R.Caps de Departament) 

MªJosé 
(R. ProSc) 

Carles Montse/ 
Enric 

Montse/ 
Enric/ 

MªJosé 

12:40 
13:00 

ESBARJO 

13:00 
13:55 

Carles/ 
Enric/ 

Montse 

Montse/Enric Carles/ 
Montse 

Enric/ MªJosé 
 

Carles 

13:55 
14:50 

Carles/ 
Enric 

Montse Montse Enric/ MªJosé 
 
 

Carles/ 
Montse 
Enric/ 

MªJosé 

 
 
 
B.3.2 CALENDARI D’ACTUACIONS PREVISTES  

 
ORGANITZACIÓ MES DE SETEMBRE 

 

PROGRAMACIÓ DELS DIES PREVIS A L’INICI DE LES CLASSES 



DATA ACTIVITATS/HORA 

Dijous, 1 de setembre 

Acollida professorat  a les 9:00 h 

EXÀMENS DE SETEMBRE  

Reunió de caps a les 10.30h 

Reunió de departament de matemàtiques, ciències, 
tecnologia i expressió  a les 12.00h. 

Divendres, 2 de setembre 

EXÀMENS DE SETEMBRE  

Reunions departaments d’idiomes, humanístic i llengües a 
les 9.00h. 

Reunió tutors/es a les 11.30h. Primer i segon d’ESO 

Reunió tutors/es a les 12.30h. Tercer, Quart i Batxillerat 

Dilluns, 5 de setembre 

EXÀMENS DE SETEMBRE pendent cursos anteriors 

Reunió Equip docent de 1r a les 9.00h. 

Reunió Equip docent de 2nr a les 10.30h. 

Reunió Equip docent de 3r a les 12.00h. 

Reunió Equip docent de 4t a les 12.30h. 

Reunió Equip docent de 1r Batxillerat  a les 13.00h. 

Reunió Equip docent de 2n Batxillerat  a les 13.30h. 

Tancament SAGA a les 21.00h. 

Dimarts, 6 de setembre 

Avaluació final extraordinària de setembre a les 9.00h.  

L’ordre ha seguir serà: 

Primer de batxillerat 

Primer d’ESO 

Quart d’ESO 

Tercer d’ESO 

Segon d’ESO 

Dimecres, 7 de setembre  

A les 11.00h Proves diagnòstiques alumnat de primer i 
fotografies fins les 13.00h. 

Lliurament de butlletins a les 10.00h 

Reclamacions de 10.30h a 14.00h 

Dijous, 8 de setembre 
Reunió de projectes a les 9.00h 

Reclamacions a les 13.00h a 14.00h 

Reunió famílies de primer a les 20.00h 

Divendres, 9 de setembre 
Claustre 10:00h. 

Formació eines digitals a les 12.00h. 

Dilluns 12 de setembre 

Inici de les classes 1r ESO 8:10h. 

Inici de les classes 2n ESO 10:30h. 

Inici de les classes 3r i 4t ESO 11:45h. 

Inici de les classes de 1r i 2n Batxillerat a les 13.00h 

Dimarts 13 de setembre Reunió de famílies 2n, 3r, 4t d’ESO, 1r i 2n Batxillerat a les 
20.00h 

 
 

ORGANITZACIÓ TRIMESTRAL 



 
ESO I PRIMER DE BATXILLERAT 

TRIMESTRE CLASSES/ AVALUACIONS/ BUTLLETINS 

Primer trimestre 
Del 12 de setembre 2016 fins 
al 2 de desembre de 2016 

 

 

Proves diagnòstiques 7 de setembre de 2016 a les 
11:00h 

Preavaluació del 17 al 20 d’octubre de 2016 

Lliurament de butlletins, 21 d’octubre de 2016 

Avaluació 1r Trimestre del 12 al 15 de desembre de 
2016 

Lliurament de butlletins 22 de desembre de 2016 

Segon trimestre 
Del 5 de desembre de 2016 al 
10 de març de 2017 

Avaluació 2n Trimestre del 20 al 23 de març de 2017 

Lliurament de butlletins 24 de març de 2017 

Recuperacions cursos anteriors de l’1 al 4 de febrer de 
2017 

Tercer trimestre 
Del 13 de març al 2 de juny de 
2017 

Avaluació 3r Trimestre de l’1 al 3 de juny de 2017 

Lliurament de butlletins alumnes amb matèries 
suspeses 5 juny de 2017 

Final de curs  
Del 5  al 21 de juny de 2017 

Activitats de recuperació, del 8 al 14 de  juny de 2017 

Del 19 al 21 de juny de 2017 Activitats/sortides 

Avaluació Final 20, 21, 22 i 23 de juny de 2017 

Lliurament de butlletins finals a les famílies del 26 al 30 
de juny de 2017 

Reclamacions del 26 al 30 de juny de 2017 

Setembre 2017 
1, 4 i 5 setembre de 2017 

Proves de extraordinàries 

     
 
    
 SEGON DE BATXILLERAT 
 

TRIMESTRE CLASSES/ AVALUACIONS/ BUTLLETINS 

Primer trimestre 
Del 12 de setembre fins al 18 
de novembre de 2016 

Avaluació 1r Trimestre 24 de novembre de 2016 

Lliurament butlletins , 25 de novembre de 2016 

Segon trimestre 

Del 21 de novembre de 2016 al 
17 de febrer de 2017  

Avaluació 2n Trimestre el 23 de febrer de 2017 

Lliurament de butlletins 24 de febrer de 2017 

Recuperacions cursos anteriors de l’1 al 3 de febrer 

Tercer trimestre 

Del 20 de febrer de 2017 al 5 
de maig de 2017  

Avaluació 3r Trimestre el 24 de maig de 2017  

Lliurament de butlletins 10 de maig   juny de 2017 

Final de curs  
Del 8  al 21 de juny de 2017 

Activitats de recuperació, del 15 al 19 de maig de 2017 

Graduació Batxillerat 25 de maig de 2017 

Lliurament de butlletins finals 26 de maig de 2017 

Proves extraordinàries del 12 al 15 de juny de 2017 

Avaluació extraordinària 20 de juny de 2017 
Lliurament de butlletins 26 de juny de 2016   

 



 
 
REUNIONS DE PROFESSORAT 
 
Es realitza un equip docent per nivell, els dijous i dimarts de 15:50 a 16:50.  
Les reunions de projectes s’estableixen els dijous i dimarts de 15:50h a 16:50 i les 
sessions d’avaluació de projectes els dimecres a les 16:00h. 
Es realitzen reunions de caps de departament setmanal amb el director i cap d’estudis.  
Les sessions de preavaluació i avaluació trimestral afecta a les tardes de la setmana 
implicada. 

 
CALENDARI EQUIPS DOCENTS/REUNIÓ DE PROJECTES/AVALUACIONS   
 
CURS 2016-2017 

1rTRIMESTRE 
OCTUBRE 

 
DIMARTS 4 OCTUBRE  Reunió projectes 1r 15:50h /16:50h 

 
DIJOUS 6 OCTUBRE  Reunió projectes 3r 15:50h /16:50h 

 
DIMARTS 11 OCTUBRE   Reunió projectes 2n 15:50h /16:50h 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SETMANA DEL 17 AL 20 OCTUBRE PREAVALUACIÓ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOVEMBRE 
 

DIMARTS 8 DE NOVEMBRE EQUIP DOCENT 1r ESO 15:50h /16:50h 
 

DIJOUS 10 NOVEMBRE EQUIP DOCENT 3r ESO 15:50h /16:50h 
 

DIMARTS 15 NOVEMBRE EQUIP DOCENT 2nESO 15:50h /16:50h 
 

DIJOUS 17 DE NOMEMBRE EQUIP DOCENT 4tESO 15:50h /16:50h 
 

DIMARTS 22 DE NOVEMBRE EQUIP DOCENT 1r Batx 15:50h /16:50h 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DIJOUS 24 NOVEMBRE AVALUACIÓ 2n BATXILLERAT 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DIMARTS 29 DE NOVEMBRE      Reunió projectes 1r 15:50h /16:50h 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESEMBRE 
 

SETMANA  DEL 12 AL 15 DESEMBRE AVALUACIÓ 1r TRIMESTRE 
 
 
 

SEGON TRIMESTRE 



DESEMBRE 
Dijous 1 desembre Reunió projectes 2n 15:50h /16:50h 

 
Dimarts 20 desembre Reunió projectes 3r 15:50h /16:50h 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FEBRER 

Dimarts 7 de febrer EQUIP DOCENT 1r 15:50h /16:50h 
 

Djous 9 de febrer EQUIP DOCENT 3r 15:50h /16:50h 
 

Dimart 14 de ferbrer EQUIP DOCENT 2n15:50h /16:50h 
 

Dijous 16 de febrer EQUIP DOCENT 4t 15:50h /16:50h 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dimarts 21 de febrer Reunió projectes 1r 15:50h /16:50h 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dijous 23 de febrer EQUIP DOCENT 1r BATX15:50h /16:50h 
 

DIJOUS 23 DE FEBRER AVALUACIÓ 2n BATXILLERAT 17:00h 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dimarts 28 de febrer Reunió projectes 2n 15:50h /16:50h 
MARÇ 
 

Dimarts 7 de març Reunió projectes 3r 15:50h /16:50h 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dimecres 8 de març AVALUACIÓ PROJECTES 1r ESO  16:00h  
I 2n ESO 18:00h 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SETMANA DEL 20 al 23 de  març 2016 AVALUACIÓ 2n TRIMESTRE 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dimecres 29 de març AVALUACIÓ PROJECTES 3r ESO 16:00h 
 
 

TERCER TRIMESTRE 
 
ABRIL 

Dimarts 4 abril EQUIP DOCENT 1r 15:50h /16:50h 
 

Dijous 6 abril EQUIP DOCENT 2n 15:50h /16:50h 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dimarts 18 abril Reunió projectes 1r  15:50h 
 



Dijous 20 abril Reunió projectes 2n  15:50h 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dimarts 25 abril EQUIP DOCENT 2n BATX 15:50h /16:50h 
 

Dijous 27 abril EQUIP DOCENT 3r 15:50h /16:50h 
MAIG 

Dimarts 2 de maig EQUIP DOCENT 1r BATX 15:50h /16:50h 
 

Dijous 4 de maig EQUIP DOCENT 4t 15:50h /16:50h 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dimecres 17 de maig AVALUACIÓ projectes 1r 16:00h 
I AVALUACIÓ projectes 2n 18:00h 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DIMECRES 24 DE MAIG AVALUACIÓ 2n BATXILLERAT 16:00h 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUNY 

SETMANA DEL 19 AL 22 DE JUNY AVALUACIÓ FINAL 
 
 

 

B.4 DELS SERVEIS I ACTIVITATS DEL CENTRE 
 
B.4.1 SERVEIS DEL CENTRE  
 
Biblioteca 
Horari: els patis de l’horari lectiu 10:10h a 10:30h i de 12:40h a 13:00h.  
L’alumnat pot fer deures, llegir, estudiar. 
No es permès ni beure ni menjar a la biblioteca.  
Són usuaris principalment alumnat de 1r d’ESO però altre alumnat d’altres cursos 
principalment en període d’exàmens. 
S’estableix professorat de guàrdia del departament de llengües per fer la supervisió 
d’aquest servei. 
 

 



 
 
 
 
Servei de menjador (per tot l’alumnat del centre) 
El curs 2016-2017, han gaudit del servei de menjador: 

Curs Nombre d’alumnes 
1r ESO 4 
2n ESO 3 
3r ESO 1 
4t ESO 4 

 
Esporàdicament i segons si es realitza alguna activitat de l’institut per la tarda, 
augmenta. 
Empresa Sercodaga, dona el servei de cuina pròpia. 
2 alumnes que han utilitzat el servei de menjador es mitjançant una beca de la 
Creu Roja. 
 
Servei de cafeteria 
Sercodaga dona el servei de cafeteria. 
Durant el temps de l’esbarjo, 10:10-10:30h i de 12:40-13:00h. S’ofereix fruita, 
entrepans, pastes de pastisseria, sucs i cacao.  
Durant el primer període l’alumne ha disposat de l’espai del menjador per esmorzar, al 
segon pati no hi poden accedir ja que l’alumnat de l’escola realitza el temps de 
menjador. 
 
El professorat també ha fet us del servei de menjador en un 30% i cafeteria de en un 
75%. 
 
Aula d’estudi 
Els dimarts, dimecres i dijous l’aula d’estudi està oberta de 15.50 a 16.50h. En aquest 
horari l’alumnat pot utilitzar els ordinadors per realitzar les tasques encomanades pel 
professorat. Si hagués més demanda d’aquest servei, s’ampliaria el nombre de dies 
que es podria utilitzar la biblioteca en horari de tarda. 
El nombre d’alumnes registrats d’assistència a l’aula d’estudi ha tingut un increment 
respecte al curs anterior: 
 
 
 

Curs Percentatge d’usuaris 
2012/2013 2.4% 
2013/2014 2.88% 
2014/2015 16.04% 
2015/2016 44.81% 

 
L’alumnat que ha gaudit del servei d’aula d’estudi  el curs 16-17 de forma habitual 
ha estat uns 6 alumnes. En alguns moments del curs ha acudit un 10 alumnes per 
realització de treballs en equip o individuals, ja que s disposa del servei d’ordinador. 
 
Aquest servei es troba gestionat per l’AMPA de l’institut La Mitjana. 
 



 
Servei de Mediació  

L’equip de mediació de l’institut La Mitjana del curs 2016-2017 ha estat format per 8 
alumnes de 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat i 8 professores. Tots ells formats amb 
anterioritat per a desenvolupar les tasques de mediadors. 

Els objectius de l’equip són:  

o Ajudar a mantenir un clima de bona la convivència al centre  

o Ajudar a resoldre els conflictes constructivament  

El servei s’ofereix a tots els alumnes del centre que ho necessitin i hi poden accedir de 
diferents maneres:  

o Omplint un full de demanda, Annex 1, que es poden demanar a consergeria i 
dipositar-lo a la bústia lila que hi ha al passadís de davant de direcció  

o Demanant-ho als tutors o professors, o bé a direcció  

o Mitjançant els alumnes mediadors  

Quan hi ha una demanda, la coordinadora parla amb els alumnes afectats per veure si 
voluntàriament volen fer la mediació i s’encarrega d’organitzar la trobada.  

Les mediacions es fan durant el segon pati a la sala de mediació que hi ha al costat del 
departament d’idiomes, seguint la planificació horària següent:  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
Marisa Carrillo Joana de la 

Serna 
MªJosé 
Fantova 

Carme Rosell 

Alba Carrasco 

Elena Cosialls 

Noemí Sancho 

Montse Mancho

Joana de la 
Serna 

Patricia Garcia 

Andrea Garcia 

Marina 
Fernández 

Alícia 
Fernández 

Jordan Njiele 

Maria Massot 

Unai Guerrero 

Aina López 

A les trobades de mediació hi participen dos mediadors, un alumnes i un professor, i 
les dues persones en conflicte.  

Durant la trobada, els mediadors segueixen el guió de l’Annex 2 i omplen la fitxa de 
l’Annex 3 on constarà al que arribin els alumnes en conflicte. També s’acorda una data 
per la revisió del pacte. 

Durant el curs 2016 – 2017, s’han fet les següents actuacions:  



 Reunió de mediadors el dijous dia 3 de novembre per la tarda. 

 5 sessions de mediació entre alumnes 

 3 actuacions de centre 

un total de 5 mediacions majoritàriament entre alumnes de 1r d’ESO i una entre un 
alumne de 3r i un de 4t. Totes es van revisar i es va constatar que van resoldre els 
conflictes satisfactòriament.  

Es va fer la presentació del servei de mediació a les tutories dels diferents cursos:  

o 1r ESO:   

Dia: 4 novembre 

  Power de presentació: Què és de la mediació? 

  Vídeo i fitxa: Dinner for two 

o 2n ESO:  Dia: 4 novembre 

  Power de presentació: Què és la mediació? (recordatori del curs 

 passat)  Vídeo i fitxa: When de dust Settles 

 o 3r ESO:  Dia: : 4 novembre 

  Power de presentació: Què és la mediació? (recordatori del curs 

 passat)  Vídeo i fitxa: When de dust Settles 

 o 4t ESO:   

Dia: 4 novembre 

  Vídeo: Elbow room 

 o 1r i 2n BAT:  Dia: 4 novembre 

  Explicació del servei de mediació per part dels alumnes 

 mediadors En la mateixa data, els alumnes mediadors, en parelles, van passar per 
totes les aules per explicar el servei.  

La resta d’accions que s’han fet des de l’equip, han estat orientades a millorar la 
convivència al centre. Els alumnes mediadors han preparat al llarg del curs les 
següents activitats:   

 L’arbre dels desitjos (desembre) 

 Construïm la Pau (febrer) 

 Posem fi a la violència (abril) 

L’arbre dels desitjos: Com s’apropaven les festes de Nadal, vam dibuixar la silueta 
d’un avet i dins seu es van escriure desitjos dins unes rodones de colors que els 
alumnes depositaven en una capsa i després enganxàvem repartides dins l’arbre.  

Construïm la Pau Després de la celebració del dia de La Pau, vam fer un póster amb 
el símbol de la pau i el vam retallar tot formant un puzle, a cada grup de l’ESO els vam 
donar un tros per tal que el decorésin amb el nom del grup classe i , d’aquest manera, 
els vam enganxar cadascun al lloc corresponent, tornant a fer el símbol. Paral·lament a 
cada classe vam deixar un colom de la pau amb una frase relacionada amb el tema. 

 

Posem fi a la violència: Vam buscar els diferents tipus de violència amb què ens 
podem trobar i els vam enganxar en un llaç blanc que havíem dibuixat en un pòster 
gran. Paral·lelament vam enganxar a les portes de les aules dels diferents grups 
d’ESO, un llaç format per la frase “Posem fi a la violència”  



 

VALORACIÓ del servei de MEDIACIÓ 

La valoració de les activitats fetes en la millora de la convivència és positiva. Els 
alumnes han participat en les diferents propostes. Crec que caldria continuar amb 
accions d’aquest tipus per ser conscients que és important que a l’institut hi hagi un 
bon ambient de convivència i que tothom ho pugui expressar. Continua sent un punt 
fluix la utilització del servei de mediació per part dels alumnes en el cas que hi hagi un 
conflicte. En tots els casos ha estat el professorat, tutors o equip directiu que han 
recomanat la sessió de mediació pels alumnes implicats en algun conflicte. De cara al 
curs vinent és necessari un nou curs de formació per tal de poder ampliar l’equip, el 
gruix d’alumnes mediadors estaran el curs vinent a 2n de Batxillerat i es 

 

Transport 

L’institut la Mitjana no té servei de transport escolar propi, però es coordina amb 
l’institut Lladonosa perque 2 alumnes de 1r Batx, 1 de 2n batxillerat i 1 de 4t d’ESO 
agafin el transport escolar. Per aquest motiu finalitzen la jornada a les 14:45h enlloc de 
les 14:50h. 

 

Armariets 

El curs 16-17 es disposaven de 60 guixetes, totes van ser llogades, 

Es van realitzar 5 canvis de pany. 

Es preveu la compra de 12 guixetes més el curs 17-18 

.  

La inversió en armariets del curs 15-16 de 2400€ i es preveía poder pagar-los en tres 
anys, aquest curs 16-17 continua el pagament i finalitzarà el 17-18. 

 

 

 

 

 

 

Normativa Armariets 



 

B.4.2 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES 

Departament d’idiomes: 

- Durant les tardes s’han preparat els concursos en que ha participat el centre com 
“The Fonix”. 

L’alumnat implicat en el 10è Concurs d' Anglès Interescolar de Catalunya" THE FONIX 
2016, alumnat de 1r d’ESO a 4t ESO i 2n Batxillerat. Es va realitzar la fase a local, 



realitzat a l’institut el mes de gener-febrer 2017. La fase territorial es reallitza al mes de 
febrer al rectorat de la UdL, es presenta 1 alumne de cada nivell de 1r a 2n de 
Batxillerat. Cap alumne passa a la següent fase.  

- Preparació d’exàmens oficials de Francès, proves A2/B1/B2 DELF Scolaire. 
Alumnat implicat del cursos de 3r, 4t d’ESO i 1r Batxillerat. 

EL nostre alumnat implicat va presentar-se a l’Institut Lladonosa, que era el seu institut 
de referencia. 

Les dates i horaris de les proves escrites van ser les següents: 

 DELF B1  
 DELF A2   

Les proves orals van ser convocades durant el mes de maig 2017 

Es presenten al A2,  7 alumnes de 4t D’ESO  

Es presenten al B1, 4 alumnes de 1r de Batxillerat  i 1 alumne de 4t d’ESO 
 
Tots els alumnes de francès de diferents cursos, van realitzar les proves DELF obtenint 
resultats molt satisfactoris 
 
Es preveu continuar presentant els alumnes als exàmens oficials DELF, si bé pot ser 
que no sigui als mateixos nivells (ja que hem anat perdent hores d'impartició de 
matèria, de 3 hores a 2, a 3r i a 4t d'ESO). 

- Reunions tècniques amb famílies i alumnat sobre l’intercanvi Catalunya-Quèbec. 

1 família de l’alumna de 4t  d’ESO realitza l’intercanvi amb una alumna Quebeckesa, 
que està la nostre centre des del setembre fins al desembre. Durant la seva estada 
assisteix a les classes de la seva companya així com a altres classes de llengua 
castellana d’altres nivells. El professorat implicat realitza les classes en llengua 
castellana per facilitar el seu aprenentatge. 

El nostre alumne de 4t d’ESO marxa al Quebeck del mes de gener 2017 fins al mes 
d’abril de 2017. 

Departament de llengües: 

L’alumnat de l’institut La Mitjana ha participat en els concursos següents:  
 

- Parada Literària (1r d’ESO). Llengua catalana. Participa alumnat de 1r ESO. 
S’otorga un diploma de reconeixement per la participació i constància en 
aquest certament. 
 

- Lectura en Veu Alta (2n ESO). Llengua catalana. Participen 2 alumnes. 

Durant les tardes del curs escolar s'ha preparat el Certament de Lectura en Veu Alta, 
coordinada per Ramona Bosch i Marta Ormo, El certamen es va realitzar a 
CaixaForum Lleida durant el mes d’abril de 2017. 



- Relat breu Coca-Cola (2n ESO). Llengua catalana. Participa 1 alumna 
- Relato breve Coca-Cola (2n ESO). Llengua castellana. Participa 2 alumnes. 

Professorat implicat Marta Ormo, Carme Miró, Carme Gairí 
 

- Certamen Literari de Sant Jordi ( INTERN, tots els cursos). Llengua catalana 
i llengua castellana. 

 

VALORACIÓ  
-  

TRIMESTRE ACTIVITAT GRUP VALORACIÓ 
 

SEGON 
 
Concurs Parada 
Literària 
durant el mes de 
febrer de 2017 
Marta Ormo 

 
1r ESO 

Treball de redacció d’expressó  escrita
Experiència positiva. 
Es parla de la sostenibilitat. 
Es recomana continuar participant-hi 
el curs vinent. La guanyadora va ser 
una nena de 1r A. 

 
 

SEGON 

    
Concurs Coca-
Cola de   narració 
curta. 
25 de març 
castellài 1 d’abril 
català 
Ramona Bosch i 
Carme Miró 

 
 

2n ESO 

 
 
Experiència positiva. Els alumnes 
visiten la Universitat i es troben en 
activitats culturals. 
Es recomana continuar participant-hi 
el curs vinent. 

 
 

SEGON 

 
Pica lletres 

 (Concurs de 
Lleida TV. 

Lletrejar,embarbus
saments, 

barbarismes i 
definicions) 

 
 

3r ESO 

 
 
Experiència positiva. 
Es recomana continuar participant-hi 
el curs vinent. 

 
 

SEGON 

 
Dia de les 
Llengües 
Maternes. 

(17 de febrer) 

 
TOTS 
ELS 

CURSOS 

 
Des del departament, es valoren molt 
positivament les activitats realitzades 
en aquesta jornada, tant en la 
participació dels tallers com en els 
concursos "Què en saps de les 
llengües?" i “Què en saps de les 
llengües amenaçades?”. 
 

 
SEGON 

 
Dia Mundial de la 
Poesia 

(21 de març) 

 
 TOTS 
ELS   
CURSOS 

 
Des del Departament, es valora molt 
positivament l’activitat realitzada de 
lectura expressiva de poesia. 

 
TERCER 

 
Lectura en veu 

alta 
Ramona Bosch 

(Concurs) 

 
2n ESO 

 
 
Experiència positiva. 
Es recomana continuar participant-hi 
el curs vinent.  



 
TERCER 

 
 

Certamen literari 
de Sant Jordi. 

(21 d’abril) 

 
TOTS 
ELS 

CURSOS 

 
La participació en el certamen ha 
estat suficient, tot i que la 
convocatòria es va fer amb temps 
(començaments de març).  
 

  
 

- Departament de matemàtiques 
 
Els dilluns durant el primer trimestre i tot el mes de febrer de 16.00h a 17.30h, s’ha fet 
un taller de matemàtiques orientat a tots els alumnes que han participat en algun 
concurs o premis d’aquesta matèria com són: la copa Cangur, Sprint , el Fem 
matemàtiques i les proves Cangur..  

Aquesta organització s’ha portat a terme des del departament de matemàtiques, 
coordinat per Dolors Valls. 

Durant els trimestres següents s’ha utilitzat aquest dilluns per continuar preparant a 
l’alumnat que s’ha classificat en el concursos del primer trimestre i també per 
organitzar i preparar diferents activitats de promoció de les matemàtiques per a 
l’alumnat de l’escola la Mitjana o altres escoles adscrites. 

L’alumnat implicat ha estat 1r a 4t d’ESO i va està proposat des del departament de 
matemàtiques i van ser informades les famílies de l’alumnat mitjançant una reunió el 
mes de octubre 2017. 
 
 

MATEMÀTIQUES 

SORTIDA  CURS  Data  VALORACIÓ 

Proves a l’Esprint  3r i 4t 
d’ESO 

14 des  Va coincidir amb l’intercanvi de 3r, per tant 
l’activitat la van tenir que realitzar els alumnes de 
2n i 4t ESO.  
Una activitat molt interessant i motivadora.  
Vam aconseguir resoldre tots els problemes 
proposats tot i ser un nivell superior als alumnes 
de 2n d’ESO. 
El curs vinent volem tornar a participar. 

Copa Cangur  2n i 3r 
d’ESO 

26 gen  Hi vam participar amb un equip format per 
alumnes de 2n i 3r. Van acabar en tercera posició. 
Pels alumnes va ser una activitat molt 
enriquidora. 

Proves a l’Esprint  Batx  8 feb  Activitat molt enriquidora.   
En aquesta vam convidar a participar els alumnes 
de 3r i 4t d’ESO. 
El curs vinent volem tornar a participar. 

Proves a l’Esprint  1r i 2n 
d’ESO 

22 feb  Activitat molt enriquidora. Van quedar els primers 
de Catalunya. 
El curs vinent volem tornar a participar. 



Proves Cangur  4t 
d’ESO 

16 
març 

Els alumnes de 1r i 2n d’ESO era el primer cop que 
hi participaven. Aquest any els de 1r, 2n i 3r les 
van realitzar al centre i els de 4t i Batxillerat van 
anar a la UdL. Experiència molt enriquidora per 
l’alumnat.  
Cal destacar els bons resultats que van obtenir els 
alumnes. 

Tastet de Jocs a 
6è 

2n 
d’ESO 

20 
març 

Alumnes de 2n van preparar les proves que havien 
de resoldre els alumnes de  6è de l’escola.  
Va ser molt cansat però positiu, la relació amb els 
alumnes de 6è va agradar molt i els nostres 
alumnes es van implicar molt. 

Fem 
Matemàtiques 

1r  i 2n 
ESO 

29 
març 

La participació a la primera fase va suposar molt 
d’esforç. Vam aconseguir classificar un equip de 
primer i un de segon per la segona fase  
L’equip de 2n d’ESO va quedar classificat 2n en la 
gimcana que es va realitzar en la 2a fase 
Van poder resoldre situacions matemàtiques en 
diferents contextos. 

Gimcana a 5è   1r 
d’ESO 

9 maig  Alumnes de 1r van preparar les proves que havien 
de resoldre els alumnes de  5è de l’escola.  
Va ser molt cansat però positiu, la relació amb els 
alumnes de 5è va agradar molt. 
El curs vinent volem continuar fent aquesta 
activitat. 

Recollida de 
premis de les 
Proves a l’Esprint 

1r i 2n 
d’ESO 

10 
maig 

Activitat molt interessant.  12 dels alumnes 
guanyadors de les proves a l’Esprint de 1r i 2n 
d’ESO van anar al MMACA. Allà van realitzar 
tallers i activitats molt interessants i enriquidores. 

Gimcana 
Matemàtica 

1r 
d’ESO 

20 juny  La van preparar alumnes de 3r d’ESO. Va ser molt 
motivadora i tots els alumnes de 1r van estar 
resolent les proves amb entusiasme. 
Pel curs vinent creiem adequat fer‐la a principi de 
curs i que la organitzessin els alumnes de 3r que 
fan el taller. 

Tallers de 
matemàtiques 

ESO  Dilluns 
tarda 

Valorem  positivament els tallers de mates dels 
dilluns que permeten preparar de manera distesa 
els diferents concursos . 
La participació i implicació dels alumnes ha estat 
significativa en les diferents activitats que se’ls ha 
proposat. 

 

- Departament científic-tecnològic 

- Preparació per la participació en la Lego League. La preparació es va realitzar durant 
les tardes del mes de gener 2017 la preparació de la prova amb 12 alumnes de 4t 
d’ESO que realitzaven l’optativa de tecnologia. Col.laboren amb aquest alumnat 3 
alumnes de 3r ESO amb aptituds i interessos tecnològics. 

Alumnes de 4t d’ESO que realitzen l’optativa de tecnologia, l’alumnat de 3r ESO 
col.laborador i la professora Montse Labèrnia, acudeixen durant el mes de novembre  
de 2016 a les 18:30h a  la Sala d'actes de l'edifici Centre de Cultures i Cooperació 



Transfronterera, del Campus de Cap Pont, on es va realitzar un xerrada amb 
especialistes del tema ALLIES ANIMALS, tema del projecte científic de la FLL 2016. 

El dissabte 25 de febrer participació en la FLL 2017 al Campus de Cap Pont per part 
de 5 alumnes de 4t i 2 alumnes de 3r ESO. 

Van aconseguir el PREMI FLL a la inspiració en la realització del projecte científic. 

- Trobada Tecnologies Creatives a l'Aula:Arduino. Jornada al CosmoCaixa BCN. 
Conjuntament amb l’Institut Joan Solà de Torrefarrera, s’organitza un autocar per 
acudir al a jornada el divendres 17 de febrer, amb 10 alumnes i els professors Llum 
Torruella i Manel Plana. 

- Preparació de la Ciència al carrer, que es va realitzar durant el mes de maig 2017 
amb alumnat de 1r d’ESO. La preparació coordinada per Enric Sanchis es realitzava 
durant els períodes d’esbarjo.  

- Preparació de la Setmana de la Ciència, coordinada per Enric Sanchis, amb alumnat 
de 2n d’ESO per realitzar activitats amb l'escola la Mitjana, durant el mes de novembre 
2016. 

Departament humanístic-expressiu 

Assaig de la coral per participar en la TROBADA DE CORALS, coordinada per Glòria 
Cercós. Preparació per la trobada de corals realitzada maig 2017 a l’auditori Enric 
Granados amb alumnat que realitza l’optativa de música de 4t ESO. 

Durant 2 patis a la setmana assaja a l’aula de música el grup de música de l’institut 
Dream Sound, format per alumnat des de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat.Aquest grup 
col.labora en els actes organitzats a l’institut i en altes fora de centre, si escau. 

Organització i/o acompanyament  d’alumnat que realitza el SERVEI COMUNITARI, 
Coordinat per Anna Bernat i MªJosé Fantova.  

 
B.4.3 SORTIDES I VISITES ESCOLARS 
 

Les activitats i sortides  complementen didàcticament les diferents àrees curriculars i 
milloren la convivència de l’alumnat, per la qual cosa recomanem la seva realització. 
 
La gestió de les sortides fetes durant aquest curs 2016-2017 s’ha fet seguint els 
passos següents:  

 S’han planificat les activitats i sortides des dels diferents departament 
 Per cadascuna de les activitats que s’han portat a terme, el responsable de 

l’activitat 
 ha omplert el full de sol·licitud   
 S’elaborava un pressupost en el casos necessaris. 
 El responsable preparava una circular amb l’autorització corresponent, en el cas 

que fos necessària i s’encarregava de repartir-la als alumnes implicats   
 El full de sol·licitud i la circular s’enviaven a la coordinadora d’activitats que ho 

compartia, via DRIVE, amb l’equip directiu el responsable de l’activitat.   



 En cas que fos necessari un pagament, el justificant era recollit per les 
conserges del centre que ho marcaven en llistats compartits.   

 Una vegada feta la sortida cal fer-ne una valoració en el mateix full de sol·licitud 
 
 



4.3.1. ACTIVITATS I SORTIDES CLASSIFICADES PER CURSOS 

1r ESO 
 

MATÈRIA ACTIVITAT LLOC DATA PREU 

1r TRIMESTRE 

TUTORIA CONVIVÈNCIA La Mitjana 30/09/2016 0

1r A:Activitat positiva per conèixer alscompanys 

1r B: Força ben valorada. Activitats per a conèixer-se correctes i 
entretingudes. 

1r C: En general bé, però hi havia molts mosquits 

1r D: Valoren positivament sortir del centre i fer activitats a l’aire lliure, però hi 
havia molts mosquits. 

TUTORIA 
FESTA HÀBITS 
SALUDABLES 

INSTITUT 14/10/2016 
0

1r A: La pluja va desmereixer l’activitat. Si hi fa mal temps poder-la fer un altre 
dia 

1r B:Plovia i va quedar una mica desangelada. L’activitat, però, es planteja 
com a entretinguda i positiva. 

1r C:Va ser molt divertida i va ser una forma original de cuinar 

1r D:Activitat força divertida perque van fer una hamburguesa i se la van 
menjar. 

TUTORIA 
XERRADA 

ALIMENTACIÓ 
INSTITUT 28/10/2016 

0

 

CIÈNCIES 
NATURALS 

TALLER 
LLEGUMS 

UdL 18/11/2016 
0

Taller molt profitós, als alumnes els va agradar molt, van quedar molt 
sorpresos de què es poguessin fer hamburgueses amb llegums. La durada del 
taller molt adequada, tant la part pràctica com la teòrica.  

TUTORIA 
BANC DELS 
ALIMENTS 

INSTITUT 25/11/2016 
0

És una activitat que els alumnes els hi agrada pels continguts que expliquen 
però les persones que ho fan no fan gaire dinàmica la xerrada i fan que 
l’alumnat no presti tanta atenció. 

TECNOLOGI
A 

MUSEU DE LES 
EINES DELS 
GERMANS 

BOADA 

TARRAGO
NA 

7/12/2016 (matí) 17€

És una sortida molt positiva per l’alumnat de1r d’ESO pels continguts que es 
treballen doncs estan relacionats directament amb el currículum de la matèria 
(eines, treball al taller, etc.) 

És important realitzar la sortida un cop s’ha treballat a classe el tema de les 
eines del taller de tecnologia, d’aquesta manera l’alumnat pot identificar millor 
tot allò que s’ha estudiat a l’aula. 



L’adaptació del recinte i les activitats ha estat adient per l’alumna amb 
mobilitat reduïda 

MÚSICA COR SAFARI INSTITUT 19/12/2017 

Els nens i nenes del Cor safari d’Entebbe, (Uganda) van oferir una audició que 
va ser valorada extraordinàriament pels alumnes assistents. Activitat feta 
gràcies a la col·laboració del Col·legi La Mitjana. 

2n TRIMESTRE 

FRANCÈS TEATRE INS JOAN 
ORÓ 

10/01/2017r 8 €

TEATRE FRANCÈS COMPANYIA "LA BOHÈME THÉÂTRE" 

Es valora molt positivament l'assistència a aquesta activitat. Assistim a la 
representació de dues obres de diferent dificultat de comprensió, una per 1r-
2n i 3r, i l'altra per 4t i 1r BTX. Aquesta divisió la seguirem fent durant els 
cursos posteriors. 

Es valora negativament l'espai: va ser al Joan Oró i, si bé mai havia 
representat un problema, aquest curs ens ha limitat l'assistència d'una alumna 
de 1r d'ESO amb mobilitat reduïda, ja que l'espai no estava adaptat per cadira 
de rodes. Es trasllada aquest inconvenient a la companyia de teatre i es 
comprometen a realitzar les representacions en un altre espai: el teatre de 
l'Escorxador. 

Com finalment la representació serà en un lloc adaptat, a mitjans del mes de 
juny 2017 es fa la prereserva per a 50 alumnes per a les dues representacions 
de l'any vinent. 

 

SOCIALS ARXIU 
ARQUEOLÒGIC 

DE LLEIDA 

LLEIDA 12/01/2017 3,50€

Sortida positiva donat que ofereix a l'alumnat l'oportunitat de descobrir les 
restes arqueològiques de la nostra ciutat, a partir del nostre entorn mes 
proper. 

A més, és una activitat pensada sobretot per l'alumnat de 1r, mostrant la tasca 
de l’arqueòleg i explica com es saben coses del passat sense tenir cap font 
escrita que ho plasmi. 

Aquesta sortida es continuarà fent, a ser possible, 

durant els cursos posteriors per als alumnes de 1r. 

TUTORIA SEXUALITAT INSTITUT 13 i 27 /01/2017 0

1r A:Molt bé, estaria bé poder fer un parell de xerrades al llarg del curs 

1r B:Molt ben explicada i interessant. 

1r C:Ben explicat i vam aprendre canvis del nostre cos que no sabiem. 

1r D:Ho va explicar molt bé i ho van entendre tot molt bé. 

CATALÀ AUTORS A LES 
AULES Pep Coll 

INSTITUT 17 /01/2017 0

Es valora molt positivament l’activitat ja que els alumnes tenen l’oportunitat 
d’establir un diàleg amb l’autor d’un dels llibres de lectura. 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

ESQUIADA LA 
MOLINA  

24 a 27 /01/2017 



Molt positiva. El tracte tant en l’alberg com per l’empresa que ha gestionat les 
classes ha estat perfecte. 

Aquest any s’ha realitzat 4 dies d’esquí alpí, tot i que l’últim dia degut a les 
condicions meteorològiques molt adverses, la pràctica va ser molt reduïda i 
vàrem haver d’avançar la marxa. 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

NATACIÓ CN LLEIDA febrer 

Activitat molt positiva i motivadora per l’alumnat, caldrà vetllar per poder portar 
un percentatge més alt d’alumnes i no acceptar alguns justificants dels pares 
per no fer l’activat 

MATEMÀTIQ
UES 

PROBLEMES A 
L’ESPRINT 

INSTITUT 22/02/2017 0

Activitat molt enriquidora. Van quedar els primers de Catalunya. 

El curs vinent volem tornar a participar. 

CASTELLÀ CANTAUTOR 
Emiliano 

Valdeolivos 

INSTITUT 10/02/2017 0

Recital cantat de poesia espanyola. 

Es valora molt positivament l’activitat ja que els alumnes tenen l’oportunitat de 
sentir en directe un recital de poemes de la literatura espanyola. 

CATALÀ / 
CASTELLÀ 

DIA DE LES 
LLENGÜES 
MATERNES 

INSTITUT 17/02/2017 0

Des del departament, es valoren molt positivament les activitats realitzades en 
aquesta jornada, tant en la participació dels tallers com en els concursos “Què 
en saps de les llengües?” i “Què en saps de les llengües amenaçades?” 

MATEMÀTIQ
UES 

FEM 
MATEMÀTIQUES

MOLLERU
SSA 

29/03/2017 0

La participació a la primera fase va suposar molt d’esforç. Vam aconseguir 
classificar un equip de segon pe la segona fase i un dels alumnes va anar a la 
fase final.  

Van poder resoldre situacions matemàtiques en diferents contextos. 

ANGLÈS/MÚ
SICA 

ENGLISH WEEK 

TEATRE 

ScottishDancing&
Songs, amb el 
músic David 

Vivanco 

INSTITUT 13 a 17 /03/2017 6€

MÚSICA: 

El cantant Donnie Nicholson va fer una Ceilidth(festa tradicional)per als/les 
nostres alumnes, que van cantar, ballar i escoltar llegendes escoceses,. 
Activitat feta en anglès durant l’EnglishWeek i molt ben valorada pels alumnes.

 

 ANGLÈS: 

SCOTTISH DANCING&SONGS 

Molt positiva, una activitat lúdica i didàctica ben valorada pels alumnes. Hi ha 



hagut una bona resposta per part de l’alumnat que ha cantat, ballat i ha parlat 
en anglès durant tota la sessió. Activitat recomanable pel proper curs. 

 

SAINT PATRICK’S DAY GYMCANA 

 Les professores d’anglès valoren  molt positivament aquesta activitat. EN tot 
cas, de cara al curs vinent s’haurà de valorar la viabilitat de fer-la o canviar 
coses ja que hi ha parts de la gymcana que  no seran possibles de realitzar, al 
menys de la mateixa manera que fins ara. 

 

SING ALONG 

Aquesta activitat es valora molt positivament tant per part de les professores 
d’anglès com dels alumnes implicats. Pel curs vinent s’estudiarà la possiblitat 
de repetir-la o alternar-la amb el teatre.  

D’altra banda, s’ha de dir que a nivell econòmic va haver alguna sorpresa per 
part del secretari a l’hora del pagament ja que s’ha de paga l’IRPF en lloc de 
IVA. 

 

TUTORIA MOBILITAT 
SEGURA 

INSTITUT 10/03/2017  A/B 

17/03/2017  C/D 

0

1r A:A la majoria els hi va agradar 

1r B:Interessant i molt ben explicada i interactiva 

1r C:Va ser molt divertit i vam aprendre a no ser influenciats per la gent. 

1r D:Valoren molt bé aquesta activitat perquè van fer equips i jocs molt 
entretinguts 

MATEMÀTIQ
UES 

PROVES 
CANGUR 

LLEIDA 16/03/2017 0

Els alumnes de 1r i 2n d’ESO era el primer cop que hi participaven. Aquest 
any els de 1r, 2n i 3r les van realitzar al centre i els de 4t i Batxillerat van anar 
a la UdL. 

Experiència molt enriquidora per l’alumnat. 

CATALÀ / 
CASTELLÀ 

DIA MUNDIAL DE 
LA POESIA 

INSTITUT 21/03/2017 0

Des del departament, es valora molt positivament l’activitat realitzada de 
lectura expressiva de poesia 

CATALÀ XERRADA 
GEMMA 

PASQUAL 

INSTITUT 22/03/2017 0

Xerrada al voltant de l’obra de lectura obligatòria. 

Valoració molt positiva. Es proposa de fer xerrades amb escriptors sempre 
que es pugui. 

CATALÀ CONCURS 
PARADA 

LITERÀRIA 

IEI  0

Treball de redacció d’expressió escrita 

Experiència positiva 



Es parla de sostenibilitat. 

Es recomana continuar participant-hi el curs vinent. La guanyadora va ser una 
nena de 1r A. 

AGENDA 21 XERRADA APILO

(reciclatge de 
piles I bateries) 

INSTITUT 28/03/2017 0

Xerrada interessant sobre la responsabilitat que tenim en vers les piles i les 
bateries que ens envolten i el seu correcte reciclatge. L’alumnat va estar molt 
atent i la demostració pràctica que els van realitzar va ser impactant i de gran 
interès. 

3r TRIMESTRE 

CIÈNCIES 
NATURALS 

DEPURADORA LLEIDA 18 i 25/04/2017 3,5€

La tècnica ha demostrat un bon coneixement de la matèria a tractar, ens ha 
atès molt bé, ha sabut atreure l'atenció dels alumnes i, al mateix temps, ha 
sabut controlar els més esvalotats. 

Aquesta activitat permet de fer prendre consciència als alumnes de la 
quantitat i qualitat dels residus que aboquem a les clavegueres des de casa 
nostra. També permet de treballar des dels punts de vista físic, químic i 
biològic els diferents processos que empra l'EDAR. És, per tant, una activitat 
amb grans possibilitats pedagògiques.  

L’activitat ha estat molt positiva tant en l’aspecte educatiu com experimental. 

TUTORIA ÓRDAGO INSTITUT 5/05/2017 A/B 

21/04/2017 C/D 

0

1r A:Molt divertida i interessant. La Marta ho va fer molt bé 

1r B:La Marta ho va explicar molt bé. 

1r C:La Marta ho va explicar molt bé. 

1r D:Valoren millor els jocs i activitats que l’explicació. 

CATALÀ/ 

CASTELLÀ 

CERTAMEN 
LITERARI DE 
SANT JORDI 

INSTITUT 21/04/2017 

La participació en el certamen ha estat suficient, tot i que la convocatòria es va 
fer amb temps (començaments de març) 

MATEMÀTIQ
UES 

UN TOMB 
MATEMÀTIC PEL 

NOSTRE 
INSTITUT 

INSTITUT 9/05/2017 0

Alumnes de 1r van preparar les proves que havien de resoldre els alumnes de  
5è de l’escola.  

Va ser molt cansat però positiu, la relació amb els alumnes de 5è va agradar 
molt. 

El curs vinent volem continuar fent aquesta activitat. 

MATEMATIQ
UES 

ENTREGA DE 
PREMIS DE 
L’ESPRINT 

CORNELLÀ

MMACA 

10/05/2017 0

Activitat molt interessant.  12 dels alumnes guanyadors de les proves a 



l’Esprint de 1r i 2n d’ESO van anar al MMACA. Allà van realitzar tallers i 
activitats molt interessants i enriquidores. 

CIÈNCIES 
NATURALS 

CIÈNCIA AL 
CARRER 

LLEIDA 27/05/2017 0

La jornada va ser molt profitosa i l’alumnat va poder passar una tarda posant a 
la pràctica els experiments realitzats durant el curs i ensenyar-los a altres 
companys i públic en general que passava pel carrer Major. 

Vam tenir sort d’estar molt ben situats en una ombra i sense aglomeracions de 
gent i això va ser d’agrair ja que va ser un dia amb molt Sol i calor. 

La proposta d’aquest any de fer una gimcana per l’alumnat participant en la 
que havien d’anar a les altres parades i interessar-se per les experiències que 
es realitzaven per tal d’omplir una targeta, que un cop plena, els permetia 
obtenir un petit obsequi va ser molt satisfactòria. Això els obligava una mica a 
preguntar i tenir més interès en el que feien les altres parades.  

La idea de fer dos torns també va ser encertada perquè així l’alumnat podia 
gaudir millor de la tarda i no calia que estigués tantes hores a la parada. 

ANGLÈS IMMERSIÓ 
LINGÜÍSTICA 

SANTA 
SUSANNA 

29/05 – 2/06  / 
2017  

  

Com cada any el seminari d’anglès valora molt positivament aquesta sortida, 
tot i que per l’any vinent es plantejaran una sèrie de qüestions a 
GruposOrganizados referent a  l’organització de la setmana en relació al grup 
nombrós d’alumnes que portem darrerament. 

AGENDA 21 CLOENDA 
AGENDA 21 

LA 
MITJANA 

30/05/2017 0

El canvi en l’estructura de l’acte s’agreix perquè és molt més dinàmic i se’n 
poden obtenir idees. L’exposició per part de l’alumnat dels instrument musicals 
amb materials reciclats va anar molt bé i van gaudir dels tallers posteriors. 

MATEMÀTIQ
UES  

GIMCANA 
MATEMÀTICA 

 LA 
MITJANA 

 20/06/2017 0

La van preparar alumnes de 3r d’ESO. Va ser molt motivadora i tots els 
alumnes de 1r van estar resolent les proves amb entusiasme. 

Pel curs vinent creiem adequat fer-la a principi de curs i que la organitzessin 
els alumnes de 3r que fan el taller. 

TUTORIA SORTIDA FINAL 
DE CURS 

PORT 
AVENTUR

A 

19/06/207    

 

2n ESO 
 
MATÈRIA ACTIVITAT LLOC DATA PREU 

1r TRIMESTRE 

TUTORIA CONVIVÈNCIA 
Camps 
Elisis 

30/09/2016 
0 

2n A: Va estar bé, divertida, érem moltes persones, valorar de fer més activitats 
i més divertides (utilitzar més espais). 

2n B: Va estar bé, però consideren que es podrien fer uns jocs més 
interessants o divertits, recorden que va fer calor i necessitaven remullar-se a 



les fonts. 

2n C: Els va agradar molt 

2n D:  Va està força bé, les activitats van estar adequades. 

TUTORIA 
ACTIVITAT 

FÍSICA 
INSTITUT 28/10/2016 

0 

2n A: 

2n B: 

2n C: 

2n D: 

SOCIALS/ 
EDUCACIÓ 

FÍSICA 

RUTA DEL 
ROMÀNIC I 

SENDERISME 

VALL DE 
BOÍ 

2/11/2016 25 €  

Jocs de pistes, senderisme i visita a esglésies romàniques, patrimoni de la 
humanitat. 
Sortida molt ben valorada pels alumnes, ja que combina cultura i natura, en un 
entorn paisatgístic excepcional. 
La valoració de la sortida ha estat molt positiva.  
El comportament dels alumnes ha sigut correcte i les visites i activitats s’han 
aprofitat molt. 
Aspectes a millorar:  
- Possibilitat de fer 2 grups en la visita a Sant Joan de Boí, 52 alumnes eren 
massa en una visita on s’han de  moure per dins de l’església. La proposta és 
entrar 25 alumnes i els altres fer una activitat amb el dossier.  
- Incorporar la visita teatralitzada a Erill.  

CIÈNCIES 
NATURALS 

TALLERS 
PRIMÀRIA 

ESCOLA 15/11/2016  0 

Els tallers van sortir bé i als alumnes d’infantil i primària els va agradar molt. Els 
alumnes de 2n també van fer-ho bé i els va agradar, però de cara al curs vinent 
s’han de dedicar més sessions a preparar als alumnes ja que es van queixar de 
poc temps per poder-s’ho preparar. Es tindrà en compte i es prepararan durant 
les hores de classe partides. 

2n TRIMESTRE 

FRANCÈS TEATRE INS JOAN 
ORÓ 

10/01/2017r 8 € 

TEATRE FRANCÈS COMPANYIA "LA BOHÈME THÉÂTRE" 

Es valora molt positivament l'assistència a aquesta activitat. Assistim a la 
representació de dues obres de diferent dificultat de comprensió, una per 1r-2n 
i 3r, i l'altra per 4t i 1r BTX. Aquesta divisió la seguirem fent durant els cursos 
posteriors. 

Es valora negativament l'espai: va ser al Joan Oró i, si bé mai havia representat 
un problema, aquest curs ens ha limitat l'assistència d'una alumna de 1r d'ESO 
amb mobilitat reduïda, ja que l'espai no estava adaptat per cadira de rodes. Es 
trasllada aquest inconvenient a la companyia de teatre i es comprometen a 
realitzar les representacions en un altre espai: el teatre de l'Escorxador. 

Com finalment la representació serà en un lloc adaptat, a mitjans del mes de 
juny 2017 es fa la prereserva per a 50 alumnes per a les dues representacions 
de l'any vinent. 



 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

ESQUIADA 
LA 

MOLINA  
24 al 27 /01/2017  

Molt positiva. El tracte tant en l’alberg com per l’empresa que ha gestionat les 
classes ha estat perfecte. 

Aquest any s’ha realitzat 4 dies d’esquí alpí, tot i que l’últim dia degut a les 
condicions meteorològiques molt adverses, la pràctica va ser molt reduïda i 
vàrem haver d’avançar la marxa. 

MATEMÀTIQU
ES 

COPA CANGUR 
ESCOLA 

MARISTES 
26/01/2016 0 

Hi vam participar amb un equip format per alumnes de 2n i 3r. Van acabar en 
tercera posició. 

Pels alumnes va ser una activitat molt enriquidora. 

TUTORIA 
INTERNET 
SEGURA 

INSTITUT 3 i 24/02/2017 0 

2n A:Va estar molt bé, ens va sorprendre molt. Ens va fer reflexionar molt 

2n B:La van trobar molt interessant i van aprendre molt sobre la seguretat dins 
les xarxes socials 

2n C: Els va agradar 
2n D:Força bé, interessant però una miqueta avorrida. 

CATALÀ/CAST
ELLÀ 

LLENGÜES 
MATERNES 

INSTITUT 17/02/2017 0 

Des del departament, es valoren molt positivament les activitats realitzades en 
aquesta jornada, tant en la participació dels tallers com en els concursos “Què 
en saps de les llengües?” i “Què en saps de les llengües amenaçades?” 

MATEMÀTIQU
ES 

PROBLEMES A 
L’ESPRINT 

INSTITUT 22/02/2017 0 

Activitat molt enriquidora. Van quedar els primers de Catalunya. 

El curs vinent volem tornar a participar. 

MÚSICA 
AUDICIÓ 

MÚSICA DE 
JAZZ 

AUDITORI 
ENRIC 

GRANADO
S 

9/03/2017 1,5 € 

Audició de la Banda Municipal de Lleida a l’Auditori Enric Granados. Activitat 
valorada com a correcta i didàctica i distreta 

TUTORIA 
MOBILITAT 
SEGURA 

INSTITUT 
31/03/2016 A/B 

24/02/2017 C/D 
0 

2n A:Ens va agradar, molt ben explicada la xerrada. 

2n B:Interessant i la dinàmica del teatre també els va agradar, van aprendre 
coses noves i altres que ja sabien. 

2n C:No els va agradar la mosso que feia la xerrada 

2n D:En general, ens va agradar la dinàmica teatral  de l’activitat. 

ANGLÈS 
ENGLISH WEEK 

TEATRE 
INSTITUT 13 a 17/03/2017  3 € 



SING ALONG 

Aquesta activitat es valora molt positivament tant per part de les professores 
d’anglès com dels alumnes implicats. Pel curs vinent s’estudiarà la possibilitat 
de repetir-la o alternar-la amb el teatre.  

D’altra banda, s’ha de dir que a nivell econòmic va haver alguna sorpresa per 
part del secretari a l’hora del pagament ja que s’ha de paga l’IRPF en lloc de 
IVA. 

 

MATEMÀTIQU
ES 

PROVES 
CANGUR 

LLEIDA 16/03/2017 0 

Els alumnes de 1r i 2n d’ESO era el primer cop que hi participaven. Aquest any 
els de 1r, 2n i 3r les van realitzar al centre i els de 4t i Batxillerat van anar a la 
UdL. 

Experiència molt enriquidora per l’alumnat. 

MATEMÀTIQU
ES 

TASTET DE 
JOCS 

INSTITUT 20/03/2017 0 

Alumnes de 2n van preparar les proves que havien de resoldre els alumnes de  
6è de l’escola.  

Va ser molt cansat però positiu, la relació amb els alumnes de 6è va agradar 
molt i els nostres alumnes es van implicar molt. 

CATALÀ / 
CASTELLÀ 

DIA MUNDIAL DE 
LA POESIA 

INSTITUT 21/03/2017 0 

Des del departament, es valora molt positivament l’activitat realitzada de lectura 
expressiva de poesia 

CASTELLÀ 
CONCURS 

COCA-COLA 
UdL 25/03/2017 0 

Experiència positiva. Els alumnes visiten la Universitat i es troben en activitats 
culturals. 

Es recomana continuar participant-hi el curs vinent. 

SOCIALS 
ÈPOCA 

MEDIEVAL 
MONTBLA

NC 
28/03/2017 18 € 

Activitat valorada positivament, tant pels alumnes com per les professores 
acompanyants. 

Es proposa repetir-la el curs vinent amb 2n d’ESO, però s’ha acordat: 

- Incloure en la ruta a Montblanc Medieval alguna activitat més de taller i de 
participació de l’alumnat.  

- L’alumnat ha demanat organitzar la sortida de tot el dia, visitant algun altre 
indret proper, de temàtica similar, com podrien ser els monestirs de Poblet i/o 
Santes Creus. 

MATEMÀTIQU
ES 

FEM 
MATEMÀTIQUES

MOLLERU
SSA 

29/03/2017 0 

La participació a la primera fase va suposar molt d’esforç. Vam aconseguir 
classificar un equip de segon pe la segona fase i un dels alumnes va anar a la 
fase final.  

Van poder resoldre situacions matemàtiques en diferents contextos. 



CATALÀ 
CONCURS 

COCA-COLA 
UdL 1/04/2017  

Experiència positiva. Els alumnes visiten la Universitat i es troben en activitats 
culturals. 

Es recomana continuar participant-hi el curs vinent. 

PROJECTES 
VISITA DIARI 

SEGRE I LLEIDA 
TV 

LLEIDA 4/04/2017 0 

 

3r TRIMESTRE 

CATALÀ 
CERTÀMEN 

ECTURA EN VEU 
ALTA 

LLEIDA 19/04/2017 0 

Activitat concurs de lectura en veu alta. Molt profitosa per treballar les habilitats 
lectores i molt ben valorada per l’alumnat. 

CATALÀ/ 

CASTELLÀ 

CERTAMEN 
LITERARI DE 
SANT JORDI 

INSTITUT 21/04/2017  

La participació en el certamen ha estat suficient, tot i que la convocatòria es va 
fer amb temps (començaments de març) 

TUTORIA ÓRDAGO INSTITUT 
21/04/2017 A/B 

28/04/2017 C/D 
0 

2n A:Ens va agradar molt, molt interessant analitzar els mites i les realitats 
referents a l’alcohol. Xerrada molt amena. 

2n B:Va ser divertida per alguns, d’altres no. La xerrada sobre els mites positiva 
ja que van sortir de molts dubtes 

2n C: Els va agradar però algú diu que beuran alcohol igual 

2n D:Va ser força divertida. Va resoldre algunes preguntes relacionades amb 
els mites de l’alcohol 

MATEMÀTIQU
ES 

ENTREGA 
PREMIS 
ESPRINT 

CORNELLÀ 10/05/2017 0 

Activitat molt interessant.  12 dels alumnes guanyadors de les proves a l’Esprint 
de 1r i 2n d’ESO van anar al MMACA. Allà van realitzar tallers i activitats molt 
interessants i enriquidores. 

MATEMÀTIQU
ES/ 

SOCIALS 

LA SEU VELLA LLEIDA 17/03/2017 4 € 

Matemàtiques: 

Sortida molt útil  per treballar la geometria. 

Aquesta sortida pel curs vinent seria interessant fer-la en el primer trimestre del 
curs, per encabir-la millor en la programació de la matèria. 

Socials: 

Visita guiada a l’antiga catedral de Lleida, al claustre i a la torre campanar, on 
els alumnes van poder pujar-hi. 



Amb els alumnes es va comentar que es pot prescindir de la guia durant la 
visita i també pot ser interessant portar el dossier d’activitats preparat per la 
sortida i fer-ne allí algunes activitats, per no anar-hi de simples espectadors, 
enlloc de fer les activitats prèviament a classe. 

Activitat valorada positivament. 

CIÈNCIES 
NATURALS 

CIÈNCIA AL 
CARRER 

LLEIDA 27/05/2017 0 

La jornada va ser molt profitosa i l’alumnat va poder passar una tarda posant a 
la pràctica els experiments realitzats durant el curs i ensenyar-los a altres 
companys i públic en general que passava pel carrer Major. 

Vam tenir sort d’estar molt ben situats en una ombra i sense aglomeracions de 
gent i això va ser d’agrair ja que va ser un dia amb molt Sol i calor. 

La proposta d’aquest any de fer una gimcana per l’alumnat participant en la que 
havien d’anar a les altres parades i interessar-se per les experiències que es 
realitzaven per tal d’omplir una targeta, que un cop plena, els permetia obtenir 
un petit obsequi va ser molt satisfactòria. Això els obligava una mica a 
preguntar i tenir més interès en el que feien les altres parades.  

La idea de fer dos torns també va ser encertada perquè així l’alumnat podia 
gaudir millor de la tarda i no calia que estigués tantes hores a la parada. 

TUTORIA 
XERRADA 

INFERMERA 
INSTITUT 26/05/2017 0 

2n A:Érem moltes persones i no es va organitzar bé el temps (infermera va 
arribar amb retard). 

2n B:Va ser interessant però va parlar poc de sexualitat, era més del concepte 
d’amor, amistat i tendències sexuals de cadascú. 

2n C:Alguns diuen que ja ho sabien tot 

2n D:Interessant, ens va ajudar a entendre conceptes. 

ANGLÈS 
IMMERSIÓ 

LINGÜÍSTICA 
SANTA 

SUSANNA 
29/05 Al 2/06 

/2017 
 

Com cada any el seminari d’anglès valora molt positivament aquesta sortida, tot 
i que per l’any vinent es plantejaran una sèrie de qüestions a 
GruposOrganizados referent a  l’organització de la setmana en relació al grup 
nombrós d’alumnes que portem darrerament. 

TECNOLOGIA TALLER DRONS INSTITUT 5/06/2017 0 

Temps d'explicació ha de tenir una durada màxima 20-30 minuts, amb 
esquemes molt bàsic si escau, projectats. 

L’explicació teòrica del funcionament i components dels drons caldria no fos 
tant teòrica, i fer-se sobre els que es mostren construïts. 

Fer més partícips als alumnes fent-los preguntes. 

Caldria potser disposar d'algun dron de joguina perquè l'alumnat pugui pilotar 
algun dron. 

Més temps d’utilització dels drons i fer preguntes i explicacions en el vol, fer 
més partícip a l’alumnat. 

Les dates han estat adequades. 

TUTORIA 
TUTORIA FINAL 

DE CURS 
PORT 

AVENTUR
19/06/2017  



A 

 

 
3r ESO 
 
MATÈRIA ACTIVITAT LLOC DATA PREU 

1r TRIMESTRE 

TUTORIA CONVIVÈNCIA 
Campus 

Universitari 
30/09/2016 0 

3r A: Sortida divertida, jocs diversos. 

3r B: Ben valorada. 

3r C: Bona valoració per part dels alumnes, hi va haver algun comentari sobre 
dedicar-hi més temps als jocs i al temps lliure. 

SOCIALS 
PRESENTACIÓ 

AREMI 
INSTITUT 

10/10/2016 (grup 
A) 

14/10/2016 (grup 
B) 

0 

Informació de l’entitat per al desenvolupament del Servei Comunitari.  

Xerrada en el centre al voltant de la matèria Cultura i Valors Ètics  

Es recomana tornar a fer la presentació ja que els alumnes perceben la realitat 
de l’entitat de manera més directa (van sortir voluntaris per a la realització de 
tasques) 

TUTORIA MARATÓ TV3 INSTITUT 25/11/2016 0 

 És una xerrada que els hi ha agradat a l’alumnat i la troben interessant doncs 
expliquen la malaltia sobre la qual cada anys es desenvolupa la marató. 
Aquesta xerrada és diferent cada any també les persones que la realitzen. 

FRANCÈS INTERCANVI 
CHAMBER

Y 
(FRANÇA) 

11 al 16 de 
desembre 

  

Molt positiva per tot l’alumnat participant. Cal precisar als alumnes i les famílies 
que per participar en un intercanvi cal saber-se adaptar, respectar i col•laborar 
amb la persona i família partenaire. 
À França sempre ens demanen que hi passem un cap de setmana per poder 
gaudir més de la nostra visita, potser massa ràpida. Es podria tornar a 
plantejar. 
Quant al viatge, la tornada la fem preferiblement de nit perquè els alumnes 
puguin descansar, però aquest any no ha estat el cas. Si es marxa en època 
d’hivern, valorar tornar de dia per practicitat i seguretat. 
MATEMÀTIQU

ES 
PROBLEMES A 

L’ESPRINT 
INSTITUT 14/12/2016 0 

Va coincidir amb l’intercanvi de 3r, per tant l’activitat la van tenir que realitzar 
els alumnes de 2n i 4t ESO.  

Una activitat molt interessant i motivadora.  

Vam aconseguir resoldre tots els problemes proposats tot i ser un nivell 
superior als alumnes de 2n d’ESO. 

El curs vinent volem tornar a participar. 

2n TRIMESTRE 



FRANCÈS TEATRE 
INS JOAN 

ORÓ 
10/01/2017 8 € 

TEATRE FRANCÈS COMPANYIA "LA BOHÈME THÉÂTRE" 

Es valora molt positivament l'assistència a aquesta activitat. Assistim a la 
representació de dues obres de diferent dificultat de comprensió, una per 1r-2n 
i 3r, i l'altra per 4t i 1r BTX. Aquesta divisió la seguirem fent durant els cursos 
posteriors. 

Es valora negativament l'espai: va ser al Joan Oró i, si bé mai havia representat 
un problema, aquest curs ens ha limitat l'assistència d'una alumna de 1r d'ESO 
amb mobilitat reduïda, ja que l'espai no estava adaptat per cadira de rodes. Es 
trasllada aquest inconvenient a la companyia de teatre i es comprometen a 
realitzar les representacions en un altre espai: el teatre de l'Escorxador. 

Com finalment la representació serà en un lloc adaptat, a mitjans del mes de 
juny 2017 es fa la prereserva per a 50 alumnes per a les dues representacions 
de l'any vinent. 

 

TUTORIA 

XERRADA 
ARQUITECTE 

JOSEP M 
BUNYESC 

INSTITUT 16/12/2016 0 

És una xerrada que es va tenir que realitzar un altre dia doncs la persona que 
la realitzava no va poder avisar que li era impossible fer-la el dia concertat. 
Els hi va agradar però algun alumne no prestava gaire atenció a les 
explicacions més teòriques. 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

ESQUIADA 
 LA 

MOLINA  
24 al 27/01/2017   

Molt positiva. El tracte tant en l’alberg com per l’empresa que ha gestionat les 
classes ha estat perfecte. 

Aquest any s’ha realitzat 4 dies d’esquí alpí, tot i que l’últim dia degut a les 
condicions meteorològiques molt adverses, la pràctica va ser molt reduïda i 
vàrem haver d’avançar la marxa. 

MATEMÀTIQU
ES 

COPA CANGUR LLEIDA 26/01/2016 0 

Hi vam participar amb un equip format per alumnes de 2n i 3r. Van acabar en 
tercera posició. 

Pels alumnes va ser una activitat molt enriquidora. 

CASTELLÀ 
RAPEANDO LOS 

CLÀSSICOS 
CAIXAFÒR
UM LLEIDA

3/02/2017 (12h) 1,5 € 

Taller de poesía que busca estimular la creativitat dels alumnes mitjanaçant la 
música i la poesía en llengua castellana. Els alumnes van participar activament 
en el taller i el van valorar molt positivament. 

TUTORIA XERRADA ASPID INSTITUT 6/02/2017 0 

Informació de l’entitat per al desenvolupament del Servei Comunitari.  

Xerrada en el centre al voltant de la matèria Cultura i Valors Ètics 

Es recomana tornar a fer la presentació ja que els alumnes perceben la realitat 
de l’entitat de manera més directa (van sortir voluntaris per a la realització de 
tasques) 



TUTORIA 
ODI I 

DISCRIMIACIÓ 
INSTITUT 10/02/2017 0 

3r A:Activitat molt interessant. 

3r B:Normal. 

3r C:Van trobar interessant la xerrada sobre “Odi i discriminació”. Van 
connectar amb els alumnes i els hi va impactar 

CATALÀ / 
CASTELLÀ 

DIA DE LES 
LLENGÜES 
MATERNES 

INSTITUT 17/02/2017  0 

Des del departament, es valoren molt positivament les activitats realitzades en 
aquesta jornada, tant en la participació dels tallers com en els concursos “Què 
en saps de les llengües?” i “Què en saps de les llengües amenaçades?” 

TUTORIA SEXUALITAT INSTITUT 24/02/2017  

3r A:Tema interessant en aquesta edat. 

3r B:Va estar bé. 

3r C:Interessant i valoren positivament les respostes als seus dubtes. Els hi va 
semblar curt de temps 

CULTURA 
CLÀSSICA 

MUSEU DE 
LLEIDA 

LLEIDA 28/02/2017 0 

 

TUTORIA MAX A ESCENA 
TEATRE 

ESCORXA
DOR 

2/03/2017 0 

3r A:L’alumnat ho valora positivament. 

3r B:Molt bé. Més sortides com aquesta. 

3r C:Fantàstic. Poder anar al teatre i veure una obra de teatre molt propera als 
adolescents. 

SOCIALS 
VISITA AL 

PARLAMENT DE 
BARCELONA 

BARCELO
NA 

7/03/2017 0  

Sortida al Parlament de Catalunya i realització del taller “Sóc diputat/da”. 

Activitat valorada molt positivament. 

Es proposa repetir-la el curs vinent amb 3r d’ESO. 

ANGLÈS 
ENGLISH WEEK 

TEATRE 
INSTITUT 13 al 17/03/2017  3 

SING ALONG 

Aquesta activitat es valora molt positivament tant per part de les professores 
d’anglès com dels alumnes implicats. Pel curs vinent s’estudiarà la possibilitat 
de repetir-la o alternar-la amb el teatre.  

D’altra banda, s’ha de dir que a nivell econòmic va haver alguna sorpresa per 
part del secretari a l’hora del pagament ja que s’ha de paga l’IRPF en lloc de 
IVA. 

MATEMÀTIQU
ES 

PROVES 
CANGUR 

LLEIDA 16/03/2017 0 



Els alumnes de 1r i 2n d’ESO era el primer cop que hi participaven. Aquest any 
els de 1r, 2n i 3r les van realitzar al centre i els de 4t i Batxillerat van anar a la 
UdL. 

Experiència molt enriquidora per l’alumnat. 

TUTORIA 
XERRADA 
ALCOHOLI 

TABAC 
INSTITUT 17/03/2017 0 

 

CATALÀ 
/CASTELLÀ 

DIA MUNDIAL DE 
LA POESIA 

INSTITUT 21/03/2017  0 

Des del departament, es valora molt positivament l’activitat realitzada de lectura 
expressiva de poesia 

AGENDA 21 
TROBADA 
ECOLES 
VERDES 

LES 
OBAGUES 

27/03/2017 0 

La trobada és una bona ocasió per veure experiències diferents dels altres 
centres i poder-ne treure idees per poder-les aplicar al nostre centre. La 
primera part, el mercat d’experiències, va anar molt bé i tant  l’alumnat com els 
professors participants en vam sortir contents. La segona part en canvi, en la 
que alumnat i professorat estàvem separats, es podria haver organitzat millor, 
almenys la part del professorat. Normalment tenim poques ocasions de 
coincidir tants centres de secundària junts i hauria estat més profitós deixar-nos 
temps per intercanviar idees o trobar propostes més engrescadores per 
ambientalitzar els centres, enlloc de fer-nos fer una activitat dirigida com va ser 
el cas. 

TECNOLOGIA TIBIDABO 
BARCELO

NA 
29/03/2017 25 € 

Sortida anual. Activitat que permet el treball de camp dels conceptes de 
màquines simples, mecanismes, motors i conceptes físics. Molt positiva per 
l’alumnat. Molt ben dirigida pels monitors i molt ben temporitzada. 

Permet que l’alumnat recorri les instal·lacions del museu seguint un dossier. 
Sortida positiva per part de l’alumnat tot i que caldria dedicar-hi més temps del 
establert inicialment, el museu es molt interessant i a l'alumnat li agrada. 

TUTORIA 
PER ESTIMAT-
TE M’ESTIMO 

INSTITUT 31/03/2017 0 

3r A:Activitat valorada positivament. 

3r B:Molt ben valorada. 

3r C:Els hi va agradar molt el taller, va connectar molt amb els alumnes. 
Recorden aquest taller  molt divertit i que va connectar molt amb els alumnes. 

TUTORIA 
TREBALL DE 

SÍNTESI 

TEATRE 
ESCORXA

DOR 
3 al 6 /04/2017  

 

TUTORIA 
XERRADA 

LARINGOTOMIT
ZATS 

INSTITUT 7/04/2017 0 

3r A:L’alumnat hauria volgut alguna activitat participativa. 



3r B:Una sessió bé però dues es fan avorrides. 

3r C:Van anar pocs alumnes i no els hi va agradar gaire. Van trobar la xerrada 
massa densa i amb poca participació per part dels alumnes. 

3r TRIMESTRE 

CATALÀ SORTIDA IEI IEI 21/04/2017 0 

Activitat concurs de lectura en veu alta. Molt profitosa per treballar les habilitats 
lectores i molt ben valorada per l’alumnat. 

CATALÀ/ 

CASTELLÀ 

CERTAMEN 
LITERARI DE 
SANT JORDI 

INSTITUT 21/04/2017  

La participació en el certamen ha estat suficient, tot i que la convocatòria es va 
fer amb temps (començaments de març) 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

BEISBOL AL 
PARC DE LA 

MITJANA 

LA 
MITJANA 

  

Alguns dies hem realitzat les classes de beisbol al parc de La Mitjana. 
L’acceptació i la pràctica ha sigut molt positiva. 

TECNOLOGIA MERCATEC LLEIDA 19/05/2017 0 

Els tallers realitzats per l'alumnat van ser molt interessants (resistència de 
materials i bombers) molt ben explicats i temporitzats. L'exposició de projectes 
va ser molt centrada en les plaques de programació arduino deixant de banda 
un ampli ventall de projectes tecnològics. 

Creiem és un bona sortida per fomentar les motivacions tecnològiques en 
l'alumnat que ha d'escollir a 4t matèries optatives. 

SOCIALS 

PARLAMENT DE 
BARCELONA- 

SESSIÓ 
PLENÀRIA 

BARCELO
NA 

16/06/2017 0  

Participació en el concurs “Conviure” elaborant un projecte de llei, participant en 
un fòrum amb esmenes, conjuntament amb altres quatre centres de Catalunya 
finalistes i assistència a una sessió plenària a l’hemicicle del Parlament per 
aprovar la llei confeccionada amb altres centres de secundària. 

Activitat valorada molt positivament. 

MATEMÀTIQU
ES  

GIMCANA 
MATEMÀTICA 1r 

ESO 

 LA 
MITJANA 

 20/06/2017 0 

La van preparar alumnes de 3r d’ESO. Va ser molt motivadora i tots els 
alumnes de 1r van estar resolent les proves amb entusiasme. 

Pel curs vinent creiem adequat fer-la a principi de curs i que la organitzessin els 
alumnes de 3r que fan el taller. 

TUTORIA 
TUTORIA FINAL 

DE CURS 

PORT 
AVENTUR

A 
19/06/2017  

 

 



4t ESO 
 
MATÈRIA ACTIVITAT LLOC DATA PREU 

1r TRIMESTRE 

TUTORIA CONVIVÈNCIA Seu Vella 30/09/2016 0 

4t A: Si la finalitat és conèixer el grup, no és necessari anar tan lluny. Fer-la sí 
que és positiva 

4t B: Consideren que si la finalitat de l’activitat és un major coneixement entre 
l’alumnat, no és necessària fer-la a quart d’ESO ja que es coneixen de sobres. 
Amb tot van trobar-la amena. 

TUTORIA 
“CANVI DE 

MARXA” 

AUDITORI 
ENRIC 

GRANADO
S 

8/11/2016 0 

Activitat força positiva tal i com hi valorar l’alumnat. Aquesta sortida al teatre 
permet posteriorment continuar treballant els continguts desenvolupats en 
l’obra.  

CIÈNCIES 
NATURALS 

TALLERS 
ELABORACIÓ DE 

MAPES ... 
ETSEA 11/11/2016  0 

El taller va ser molt adequat tan al currículum de 4t d’ESO com de Batx, les 
instal·lacions i la durada van ser correctes i els alumnes van descobrir 
aplicacions dels mapes que fins ara desconeixien i els va agradar força. És un 
taller que amb els recursos de què disposem als centres de secundària no es 
podria realitzat i per tant, va resultar molt profitós. 

ECONOMIA 

XERRADA 
EDUCACIÓ 
FINANCERA 

MAPFRE 

INSTITUT 30/11/2016 0 

En general els alumnes han estat interessats en les xerrades, han participat i 
han fet preguntes als ponents. Crec que és interessant que coneguin des de la 
perspectiva bancària el món financer. 

FRANCÈS INTERCANVI 
CHAMBER

Y 
(FRANÇA) 

11 al 16 /12/2016 
  

Molt positiva per tot l’alumnat participant. Cal precisar als alumnes i les famílies 
que per participar en un intercanvi cal saber-se adaptar, respectar i col•laborar 
amb la persona i família partenaire. 

À França sempre ens demanen que hi passem un cap de setmana per poder 
gaudir més de la nostra visita, potser massa ràpida. Es podria tornar a 
plantejar. 

Quant al viatge, la tornada la fem preferiblement de nit perquè els alumnes 
puguin descansar, però aquest any no ha estat el cas. Si es marxa en època 
d’hivern, valorar tornar de dia per practicitat i seguretat. 

MATEMÀTIQU
ES 

PROBLEMES A 
L’ESPRINT 

INSTITUT 14/12/2016 0 

Va coincidir amb l’intercanvi de 3r, per tant l’activitat la van tenir que realitzar 
els alumnes de 2n i 4t ESO.  



Una activitat molt interessant i motivadora.  

Vam aconseguir resoldre tots els problemes proposats tot i ser un nivell 
superior als alumnes de 2n d’ESO. 

El curs vinent volem tornar a participar. 

TECNOLOGIA XERRADA EPS INSTITUT 19/12/2016 0 

Valoració molt positiva per part de l’alumnat per l’ampliació de la visió de 
possibles graus i màsters a realitzar dins l’UdL, a Lleida i fora de Lleida. 

Propostes de millora: 

Powerpoint (actualització), més similar a la de la jornada de diferents 
universitats realitzada durant el mes de novembre 2016 a l’EPS. 

Elecció més adient de l’alumnat col·laborador en vídeo conferencia (gravació). 

Fer l’exposició més visual. 

Fer difusió amb més antelació de la jornada a l’EPS, sobre les diferents 
universitats arreu del món que col·laboren amb l’EPS, per facilitar i informar a 
l’alumnat de 2n de batxillerat per que pugui assistir-hi de forma lliure. 

CATALÀ MODERNIME SITGES 20/12/2016 37€ 

L’activitat ha resultat molt interessant. L’alumnat ha respost molt positivament a 
la sortida i el seu comportament als tres museus ha estat exemplar. 
L’assistència a la sortida ha estat finalment de 50 alumnes, cosa que cal 
destacar perquè ha estat tot un èxit. 

Segons els comentaris dels alumnes, els ha agradat força el que han vist i les 
professores responsables creiem que és una activitat que es pot anar repetint 
cada dos anys. 

2n TRIMESTRE 

FRANCÈS TEATRE JOAN ORÓ 10/01/2017 8 € 

TEATRE FRANCÈS COMPANYIA "LA BOHÈME THÉÂTRE" 

Es valora molt positivament l'assistència a aquesta activitat. Assistim a la 
representació de dues obres de diferent dificultat de comprensió, una per 1r-2n 
i 3r, i l'altra per 4t i 1r BTX. Aquesta divisió la seguirem fent durant els cursos 
posteriors. 

Es valora negativament l'espai: va ser al Joan Oró i, si bé mai havia representat 
un problema, aquest curs ens ha limitat l'assistència d'una alumna de 1r d'ESO 
amb mobilitat reduïda, ja que l'espai no estava adaptat per cadira de rodes. Es 
trasllada aquest inconvenient a la companyia de teatre i es comprometen a 
realitzar les representacions en un altre espai: el teatre de l'Escorxador. 

Com finalment la representació serà en un lloc adaptat, a mitjans del mes de 
juny 2017 es fa la prereserva per a 50 alumnes per a les dues representacions 
de l'any vinent. 

CIÈNCIES 
NATURALS 

INVESTIGANT LA 
VACUNA DEL 

VIH 

CAIXAFÒR
UM LLEIDA

19/01/2017 2 € 

L’experiència que va tenir l’alumnat en el taller sobre la descoberta del virus del 
VIH va ser molt productiva. Van poder treballar amb tècniques i materials de 
laboratori amb els quals no hi tenen accés normalment i van poder seguir 
l’experimentació a través del mètode científic. 

L’únic inconvenient que vam tenir va ser referent a la durada de la sessió, es va 
fer curt i no es va poder acabar la experiència, per la qual cosa ens vam tenir 



d’endur els experiments a mig fer al laboratori de l’institut i acabar-ho en una 
altra estona. Amb el transport algunes de les mostres es van deteriorar i no es 
va poder realitzar la lectura i conclusió d’aquestes de la mateixa manera que 
s’hagués fet durant el taller. 

MÚSICA / 
SOCIALS 

BORSA DE 
BARCELONA I 

TEATRE 
VICTÒRIA 

BARCELO
NA 

25/01/2017 45 € 

Música: 

Scaramouche de DagollDagom, musical vist al Teatre Victòria de BCN. Activitat 
valorada com a excel·lent i feta juntament amb el Seminari de Socials. Durant 
el matí hem visitat, gràcies a la Professora d’Economia, la Borsa de BCN. 

Economia: 

Visita guiada a la borsa de Barcelona. 

Sortida combinada amb la matèria de Música, assistint a la representació 
musical d’una obra de tema històric. 

Activitat valorada positivament 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

ESQUIADA 
 LA 

MOLINA  
24 al 27/01/2017  

Molt positiva. El tracte tant en l’alberg com per l’empresa que ha gestionat les 
classes ha estat perfecte. 

Aquest any s’ha realitzat 4 dies d’esquí alpí, tot i que l’últim dia degut a les 
condicions meteorològiques molt adverses, la pràctica va ser molt reduïda i 
vàrem haver d’avançar la marxa. 

TECNOLOGIA FIRA ARDUINO 
COSMOCA

IXA 
17/02/2017 0 

Activitat on l’alumnat presenta el projecte creat durant l’optativa d’informàtica. 

Valoració molt positiva doncs no únicament és una eina de motivació pel propi 
projecte, sinó que després poden veure d’altres interessants que es podrien 
haver realitzat amb els mateixos mitjans. 

TECNOLOGIA APPS taller ESP INSTITUT 
31/03 - 21/04 

4 sessions  
0 

La primera sessió va ser molt lenta, i no es va avançar gaire, doncs el tutorial 
d’internet era lent i l’alumnat ja tenia coneixement del programa.  
La xarxa del centre no va funcionar correctament perquè algun alumnat tenia 
tallat l’accés per haver prèviament accedit a altres xarxes del centre no 
permeses. 
 
A la 2a sessió es va demanar la mac dels mòbils restringits per tornar-los a 
activar i es va crear una nova xarxa específica. 
També l’Albert va crear un tutorial molt més àgil per acabar de completar la 
pràctica. 
L’alumnat va avançar força ràpidament i va mostrar molt interès en l’activitat 
durant les dos sessions malgrat els inconvenients. 
El taller va anar molt millor que el curs anterior. 

TECNOLOGIA 
PARTICIPACIÓ 
EN LA FIRST 

LEGO LEAGUE 
LLEIDA 25/02/2017 0 



 

TUTORIA 
MALALTIES DE 
TRANSMISSIÓ 

SEXUAL 
INSTITUT 24/02/2017 0 

4t A: Molt amena i interessant perquè el formador era molt actiu. Tot i aixì és 
molt similar a 3r. 

4t B: La van trobar molt interessant, fins i tot la van trobar curta. La noia ho va 
fer molt bé i els va resoldre força dubtes. 

CATALÀ / 
CASTELLÀ 

DIA DE LES 
LLENGÜES 
MATERNES 

INSTITUT 17/02/2017 0 

Des del departament, es valoren molt positivament les activitats realitzades en 
aquesta jornada, tant en la participació dels tallers com en els concursos “Què 
en saps de les llengües?” i “Què en saps de les llengües amenaçades?” 

CULTURA 
CLASSICA 

LLIGA DEBAT 
SECUNDÀRIA 

UdL 28/02/2017 0 

 

TUTORIA MAX IN LOVE 
TEATRE 

ESCORXA
DOR 

1/03/2017 0 

4t A:  Molt bé. Els hi va agradar moltíssim ,i fins i tot, curta 

4t B:  La van trobar molt divertida i interessant. 

CATALÀ 
TALLER DE 

POESIA 
INSTITUT 2/03/2017 0 

Recital poètic de textos de la literatura catalana. Valoració molt positiva i 
experiència que cal repetir. 

ANGLÈS 
ENGLISH WEEK 

TEATRE 
INSTITUT 13 al 17/03/2017 3 

SING ALONG 

Aquesta activitat es valora molt positivament tant per part de les professores 
d’anglès com dels alumnes implicats. Pel curs vinent s’estudiarà la possibilitat 
de repetir-la o alternar-la amb el teatre.  

D’altra banda, s’ha de dir que a nivell econòmic va haver alguna sorpresa per 
part del secretari a l’hora del pagament ja que s’ha de paga l’IRPF en lloc de 
IVA. 

MATEMÀTIQU
ES 

PROVES 
CANGUR 

UdL 
CAPPONT 

16 /03/2017 0 

Els alumnes de 1r i 2n d’ESO era el primer cop que hi participaven. Aquest any 
els de 1r, 2n i 3r les van realitzar al centre i els de 4t i Batxillerat van anar a la 
UdL. 

Experiència molt enriquidora per l’alumnat. 

CATALÀ / 
CASTELLÀ 

DIA MUNDIAL DE 
LA POESIA 

INSTITUT 21/03/2017 0 

Des del departament, es valora molt positivament l’activitat realitzada de lectura 
expressiva de poesia 



SOCIALS 
XERRADA 

ESCOLA D’ART 
INSTITUT 7/04/2017 0 

Valoració molt positiva. 

Els alumnes s’han informat del Grau i han pogut exposar tots els seus dubtes. 

A més, s’ha analitzat una obra d’art de les que surten a selectivitat. Això els va 
motivar en l’estudi de l’obra i estructurar-se els coneixements demanats a les 
PAU. 

3r TRIMESTRE 

CATALÀ/ 

CASTELLÀ 

CERTAMEN 
LITERARI DE 
SANT JORDI 

INSTITUT 21/04/2017  

La participació en el certamen ha estat suficient, tot i que la convocatòria es va 
fer amb temps (començaments de març) 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

RUGBI  CINTA INEFC 27/04/2017 0 

Activitat molt positiva, tant pel cost (gratuïta amb transport inclòs) com per 
l’organització de la trobada. 

Tot i que degut a la pluja, prèvia a l’activitat, l’activitat ha passat dels camps de 
rugbi al pavelló, la qual cosa a comportar la reducció dels camps i número de 
partits. 

Tot i això l’organització ha estat impecable. 

Al final ha hagut un incident entre un parell d’alumnes nostres i els d’un altre 
institut. 

Aspectes a millorar: 

Incorporació d’un altre professor acompanyat. 

MÚSICA 

XXII TROBADA 
DE CORALS 
D’EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA 

ESCORXA
DOR 

3/03/2017 0 

Els alumnes de l’Optativa de 4t van assistir a la XXII Trobada de Corals que es 
va celebrar a l’auditori Enric Granados de Lleida. La participació va resultar tot 
un èxit. 

TUTORIA 
VIATGE FINAL 

DE CURS 
VALÈNCIA   

 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

PIRAGÜISME LLEIDA 6 i 13/06/2017 16€ 

S’ha realitzat 2 dies i donada la poca participació s’ha ajuntat els dos grups. En 
total han sigut 16 alumnes. 

La valoració de l’activitat tant pels alumnes com pel professorat és molt positiva 
i de cara a l’any vinent s’intentarà millorar la participació de l’alumnat. 
Possibilitat d’incloure el cost de l’activitat dins de la matrícula. 

TUTORIA 
SORTIDA FINAL 

DE CURS 

PORT 
AVENTUR

A 
19/06/2017  



 

 
 
1r BAT 
 
MATÈRIA ACTIVITAT LLOC DATA PREU 

1r TRIMESTRE 

CATALÀ 

VISITA 
EXPOSICIÓ 

"Ramon Llull i 
l'encontre entre 

cultures" 

MUSEU DE 
LLEIDA 

28/10/2016 

 
2  € 

Visita a l’exposició al Museu de Lleida sobre Ramon Llull i el seva obra, lectura 
a 1r de batxillerat, El llibre de les bèsties. Visita, així mateix, de l’exposició al 
Departament de cultura i a la Biblioteca pública de Lleida. Pel que fa la nombre 
d’assistents ha estat una activitat molt positiva, només dos alumnes no han 
vingut. Els alumnes han valorat l’activitat com a interessant i educativa. 

ANGLÈS 
VIATGE 

BATXILLERAT 
LONDRES 7 al 11/11/2016 

  

 

TUTORIA 
XERRADA 

INFERMERA 
INSTITUT 18/11/2017 

0 

Xerrada valorada molt positivament i demanen realitzar més d’una xerrada al 
llarg del curs. 

CIÈNCIES 
NATURALS 

TALLERS 
ELABORACIÓ DE 

MAPES ... 
ETSEA 

11/11/2016 

 
0 

El taller va ser molt adequat tan al currículum de 4t d’ESO com de Batx, les 
instal·lacions i la durada van ser correctes i els alumnes van descobrir 
aplicacions dels mapes que fins ara desconeixien i els va agradar força. És un 
taller que amb els recursos de què disposem als centres de secundària no es 
podria realitzat i per tant, va resultar molt profitós. 

TECNOLOGIA XERRADA UdL INSTITUT 16/12/2016 0 

Dins del PAT de Batxilerat de l’institut la Mitjana (orientació universitària) 
Alumnat:1r de Batxillerat, que realitzen matèries de la vessant 
cientificotecnològica i tot l’alumnat de 2n de batxillerat. 
Valoració molt positiva per part de l’alumnat per l’ampliació de la visió de 
possibles graus i màsters a realitzar dins l’UdL, a Lleida i fora de Lleida. 

TECNOLOGIA XERRADA EPS INSTITUT 
19/12/2016 

 
0 

Valoració molt positiva per part de l’alumnat per l’ampliació de la visió de 
possibles graus i màsters a realitzar dins l’UdL, a Lleida i fora de Lleida. 
Propostes de millora: 
Powerpoint (actualització), més similar a la de la jornada de diferents 
universitats realitzada durant el mes de novembre 2016 a l’EPS. 
Elecció més adient de l’alumnat col·laborador en vídeo conferencia (gravació). 
Fer l’exposició més visual. 
Fer difusió amb més antelació de la jornada a l’EPS, sobre les diferents 
universitats arreu del món que col·laboren amb l’EPS, per facilitar i informar a 
l’alumnat de 2n de batxillerat per que pugui assistir-hi de forma lliure. 



CATALÀ MODERNISME SITGES 20/12/2016  37€ 

L’activitat ha resultat molt interessant. L’alumnat ha respost molt positivament a 
la sortida i el seu comportament als tres museus ha estat exemplar. 
L’assistència a la sortida ha estat finalment de 50 alumnes, cosa que cal 
destacar perquè ha estat tot un èxit. 
Segons els comentaris dels alumnes, els ha agradat força el que han vist i les 
professores responsables creiem que és una activitat que es pot anar repetint 
cada dos anys. 

2n TRIMESTRE 

FRANCÈS TEATRE JOAN ORÓ 10/01/2017 8 € 

TEATRE FRANCÈS COMPANYIA "LA BOHÈME THÉÂTRE" 

Es valora molt positivament l'assistència a aquesta activitat. Assistim a la 
representació de dues obres de diferent dificultat de comprensió, una per 1r-2n 
i 3r, i l'altra per 4t i 1r BTX. Aquesta divisió la seguirem fent durant els cursos 
posteriors. 

Es valora negativament l'espai: va ser al Joan Oró i, si bé mai havia representat 
un problema, aquest curs ens ha limitat l'assistència d'una alumna de 1r d'ESO 
amb mobilitat reduïda, ja que l'espai no estava adaptat per cadira de rodes. Es 
trasllada aquest inconvenient a la companyia de teatre i es comprometen a 
realitzar les representacions en un altre espai: el teatre de l'Escorxador. 

Com finalment la representació serà en un lloc adaptat, a mitjans del mes de 
juny 2017 es fa la prereserva per a 50 alumnes per a les dues representacions 
de l'any vinent. 

CIÈNCIES 
NATURALS 

INVSTIGANT LA 
VACUNA DEL 

VIH 

CAIXAFÒR
UM LLEIDA

19/01/2017 2 € 

L’experiència de l’alumnat en el taller sobre la descoberta del virus del VIH va 
ser molt productiva. Van poder treballar amb tècniques i materials de laboratori 
als quals no hi tenen accés normalment i van poder seguir l’experimentació a 
través del mètode científic. 

L’únic inconvenient que vam tenir va ser referent a la durada de la sessió, es va 
fer curt i no va poder-se acabar l’ experiència, per la qual cosa ens vam haver 
d’endur els experiments a mig fer al laboratori de l’institut i acabar-ho una altra 
estona. Amb el transport algunes de les mostres es van deteriorar i no es va 
poder realitzar la lectura i conclusió d’aquestes de la mateixa manera que 
s’hagués fet durant el taller.  

MÚSICA / 
SOCIALS 

ECONOMIA 

BORSA DE 
BARCELONA I 

TEATRE 
VICTÒRIA 

BARCELO
NA 

25/01/2017 45€ 

Música: 

Scaramouche de DagollDagom, musical vist al Teatre Victòria de BCN. Activitat 
valorada com a excel•lent i feta juntament amb el Seminari de Socials. Durant 
el matí hem visitat, gràcies a la Professora d’Economia, la Borsa de BCN. 

Economia: 

Visita guiada a la borsa de Barcelona. 

Sortida combinada amb la matèria de Música, assistint a la representació 
musical d’una obra de tema històric. 



Activitat valorada positivament 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

ESQUIADA 
LA 

MOLINA   
24 al 27/01/2017  

Molt positiva. El tracte tant en l’alberg com per l’empresa que ha gestionat les 
classes ha estat perfecte. 

Aquest any s’ha realitzat 4 dies d’esquí alpí, tot i que l’últim dia degut a les 
condicions meteorològiques molt adverses, la pràctica va ser molt reduïda i 
vàrem haver d’avançar la marxa. 

TUTORIA 
VISITA X 

JORNADA DE 
RECERCA 

UdL 27/01/2017 0 

Va ser força interessant i esperem tornar-hi ara per exposar els nostres TDR. 
Van suggerir-nos idees per elaborar el nostre projecte. 

SOCIALS 
XERRADA GRAU 

D’HISTÒRIA 
INSTITUT 2/02/2017 0 

Valoració molt positiva. 

Els alumnes s’han informat del Grau i han pogut exposar tots els seus dubtes. 

A més, s’ha analitzat una obra d’art de les que surten a selectivitat. Això els va 
motivar en l’estudi de l’obra i estructurar-se els coneixements demanats a les 
PAU. 

TUTORIA 
XERRADA 

INFERMERA 
INSTITUT 3/02/2017 0 

 

MATEMÀTIQU
ES 

PROVES 
ESPRINT 

INSTITUT 8/02/2017 0 

Activitat molt enriquidora.   

En aquesta vam convidar a participar els alumnes de 3r i 4t d’ESO. 

El curs vinent volem tornar a participar. 

SOCIALS 

ASSISTÈNCIA 
CLASSE 

D’HISTÒRIA 
MODERNA  

UdL 14/02/2017 0 

La valoració és molt positiva. L’alumnat va poder veure com es realitzen les 
classes universitàries i quin és l’ambient de la Facultat. 
La valoració per part d’ells també fou molt bona ja que, al sortir, van preguntar 
molts conceptes d’Història que els quedava pendent i ho relacionaven amb les 
classes que es van realitzar durant la ESO. 

TUTORIA EUROPEA’T INSTITUT 17/02/2017 0 

 

CATALÀ 
TALLER DE 

POESIA 
INSTITUT 2/03/2017 0 

Recital poètic de textos de la literatura catalana. Valoració molt positiva i 
experiència que cal repetir. 

TUTORIA 
EXPOSICIÓ 
DROGUES 

LA PALMA 10/03/2017 0 

 



TECNOLOGIA 
DIBUIX TÈCNIC  

taller ESP 
INSTITUT 2 sessions 0 

La sessió introductòria dels programes, va tenir poca durada, i així era correcta. 
Van passar a construir una peça ràpidament. 
L’alumnat tenia molt interès i avançava i feia preguntes al formador. 
La sessió va ser molt productiva i amb molt bon ambient de treball. 
Van demanar fins i tot més sessions de formació. 
El taller va anar molt millor que el curs anterior. 
PROPOSTES DE MILLORA: 
Mantenir l’estructura i la logística d’aquest curs. 
Intentar fer dues sessions del taller. 
Som coneixedors que d’interès i les aptituds de l’alumnat determina l’èxit del 
taller. 

ANGLÈS ENGLISH WEEK INSTITUT 13 al 17 /03/2017 3 

SING ALONG 

Aquesta activitat es valora molt positivament tant per part de les professores 
d’anglès com dels alumnes implicats. Pel curs vinent s’estudiarà la possibilitat 
de repetir-la o alternar-la amb el teatre.  

D’altra banda, s’ha de dir que a nivell econòmic va haver alguna sorpresa per 
part del secretari a l’hora del pagament ja que s’ha de paga l’IRPF en lloc de 
IVA. 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

BTT 
LA 

MITJANA 
  

S’han realitzat 4 sortides en btt pels voltants de la mitjana i la canalització del 
riu. 

La sortida ha estat molt positiva, i finalment s’ha realitzat a l’inici del tercer 
trimestre amb 2 clares avantatges: temps més favorable i la col·laboració de 
l’estudiant en pràctiques. 

MATEMÀTIQU
ES 

PROVES 
CANGUR 

UdL 
CAPPONT 

16 /03/2017 0 

Els alumnes de 1r i 2n d’ESO era el primer cop que hi participaven. Aquest any 
els de 1r, 2n i 3r les van realitzar al centre i els de 4t i Batxillerat van anar a la 
UdL. 

Experiència molt enriquidora per l’alumnat.. 

CATALÀ / 
CASTELLÀ 

DIA MUNDIAL DE 
LA POESIA 

INSTITUT 21/03/2017 0 

Des del departament, es valora molt positivament l’activitat realitzada de lectura 
expressiva de poesia 

TUTORIA 
XERRADA 

ORIENTACIÓ 
AGRÒNOMS 

INSTITUT 24/03/2017 0 

 

3r TRIMESTRE 

TUTORIA 
TALLER 

PRESERVA’T 
INSTITUT 5/05/2017 0 

 

TUTORIA TUTORIA FINAL 
PORT 

AVENTUR
19/06/2017  



DE CURS A 

 

 
2n BAT 
 
MATÈRIA ACTIVITAT LLOC DATA PREU 

1r TRIMESTRE 

ANGLÈS 
VIATGE 

BATXILLERAT 
LONDRES 7 al 11/11/2016 

  

 

TUTORIA 
XERRADA 

INFERMERA 
INSTITUT 2/12/2016 0

CASTELLÀ 
ÚLTIMAS 

TARDES CON 
TERESA 

TEATRE 
ESCORXA

DOR 
14/12/2016 8 €

Representació teatral de la novel·la de Juan Marsé, Últimas tardes con Teresa, lectura 
prescriptiva a 2n de batxillerat. Molt profitosa pel coneixement i aprofundiment en l’obra 

TECNOLOGIA XERRADA UdL INSTITUT 
16/12/2016 

 
0

Dins del PAT de Batxilerat de l’institut la Mitjana (orientació universitària) 
Alumnat:1r de Batxillerat, que realitzen matèries de la vessant cientificotecnològica i tot 
l’alumnat de 2n de batxillerat. 
Valoració molt positiva per part de l’alumnat per l’ampliació de la visió de possibles graus i 
màsters a realitzar dins l’UdL, a Lleida i fora de Lleida. 

TECNOLOGIA XERRADA EPS INSTITUT 19/12/2016 0

Valoració molt positiva per part de l’alumnat per l’ampliació de la visió de possibles graus i 
màsters a realitzar dins l’UdL, a Lleida i fora de Lleida. 
Propostes de millora: 
Powerpoint (actualització), més similar a la de la jornada de diferents universitats realitzada 
durant el mes de novembre 2016 a l’EPS. 
Elecció més adient de l’alumnat col·laborador en vídeo conferencia (gravació). 
Fer l’exposició més visual. 
Fer difusió amb més antelació de la jornada a l’EPS, sobre les diferents universitats arreu 
del món que col·laboren amb l’EPS, per facilitar i informar a l’alumnat de 2n de batxillerat 
per que pugui assistir-hi de forma lliure. 

CATALÀ 

 (1 alumna) 
MODERNISME SITGES 20/12/2016 

 37€

L’activitat ha resultat molt interessant. L’alumnat ha respost molt positivament a la sortida i 
el seu comportament als tres museus ha estat exemplar. L’assistència a la sortida ha estat 
finalment de 50 alumnes, cosa que cal destacar perquè ha estat tot un èxit. 

Segons els comentaris dels alumnes, els ha agradat força el que han vist i les professores 
responsables creiem que és una activitat que es pot anar repetint cada dos anys. 

2n TRIMESTRE 

TUTORIA 
XERRADA 

INFERMERA 
INSTITUT 27/02/2017 

0



 

SOCIALS 
XERRADA GRAU 

D’HISTÒRIA 
IINSTITUT 2/02/2017 0

Valoració molt positiva. 

Els alumnes s’han informat del Grau i han pogut exposar tots els seus dubtes. 

A més, s’ha analitzat una obra d’art de les que surten a selectivitat. Això els va motivar en 
l’estudi de l’obra i estructurar-se els coneixements demanats a les PAU. 

CIÈNCIES 
NATURALS 

OLIMPÍADA DE 
BIOLOGIA 

UPS 4/02/2017 0

Una bona experiència pels alumnes de cara a l’examen de selectivitat que faran el proper 
mes de juny. L’únic inconvenient és el poc interès mostrat pels alumnes per preparar les 
proves amb temps. 

TUTORIA 
PORTES 

OBERTES UdL 
UdL 10/02/2017 0

L’alumnat es va distribuir per les diferents facultats segons els seus interessos. Els van 
mostrar les diferents instal·lacions i els continguts que es realitzaven en els estudis. 

A l’alumnat li hagués agradat més veure els laboratoris i tallers de les facultats amb aquests 
espais. 

L’alumnat li va agradar aquest primer contacte amb les facultats. 

 El professorat va assistir a les P.O de les diferents facultats, i també va rebre informació 
sobre selectivitat. Va ser molt interessant i pràctic per poder transmetre després al 
professorat i alumnat del centre. 

TUTORIA SHARE INSTITUT 17/02/2017   

Valoració positiva per part de l’alumnat i força interessant el tema sobre assetjament en les 
xarxes socials en les quals es mouen tota la generació actual. 

Es recomana la seva realització per al curs vinent. 

CATALÀ TEATRE I 
LITERATURA 

BEARN 

TEATRE 
ESCORXA

DOR 
23/02/2016 7,5 € 

Representació de l’obra prescriptiva per a 2n de batxillerat. Facilita la comprensió i 
l’aprofundiment de la novel·la de Villalonga. 

TECNOLOGIA 
DIBUIX TÈCNIC  

taller ESP 
INSTITUT 2 sessions 0

La primera sessió va ser molt lenta, i no es va avançar gaire, doncs el tutorial d’internet era 
lent i l’alumnat ja tenia coneixement del programa. 

La xarxa del centre no va funcionar correctament perquè algun alumnat tenia tallat l’accés 
per haver prèviament accedit a altres xarxes del centre no permeses. 

A la 2a sessió es va demanar la mac dels mòbils restringits per tornar-los a activar i es va 
crear una nova xarxa específica. 

També l’Albert va crear un tutorial molt més àgil per acabar de completar la pràctica. 

L’alumnat va avançar força ràpidament i va mostrar molt interès en l’activitat durant les dos 
sessions malgrat els inconvenients. 

El taller va anar molt millor que el curs anterior. 

PROPOSTES DE MILLORA: 

El maquinari utilitzat va ser molt correcte i la metodologia utilitzada també. 



Potser la temporització de les sessions podria ajustar-se millor, però comporta certa 
dificultat de coordinació d’agendes. 

CATALÀ / 
CASTELLÀ 

DIA MUNDIAL DE 
LA POESIA 

INSTITUT 21/03/2017 0

Des del departament, es valora molt positivament l’activitat realitzada de lectura expressiva 
de poesia 

TUTORIA 
XERRADA 

ORIENTACIÓ 
AGRÒNOMS 

INSTITUT 24/03/2017 0

 

SOCIALS SORTIDA ART BARCELO
NA 

29/03/2017 20 €

Visita per Barcelona. Anàlisi de les obres d’Art que apareixen a Selectivitat on els alumnes 
són els protagonistes, fan de guies. 

Gran acceptació per part de l’alumnat i es recomana continuar-ho l’any vinent. 

3r TRIMESTRE 

BIOLOGIA 
OLIMPÍADES 

AGROALIMENTÀ
RIES 

AGRÒNOM
S 

29/05/2017 

Una bona experiència per l’alumne que es va presentar ja que li servia d’entrenament de 
cara a l’examen de selectivitat que tenia al cap de pocs dies. L’any vinent mirarem 
d’engrescar a més alumnes tant de Biologia com de Ciències de la Terra. 

TUTORIA 
TUTORIA FINAL 

DE CURS 

PORT 
AVENTUR

A 
19/06/2017 

 
4.3.2. VALORACIÓ I PROPOSTES DE MILLORA DE LES SORTIDES PER 
DEPARTAMENTS 

LLENGÜES 

 
TRIMESTRE ACTIVITAT GRUP VALORACIÓ 
PRIMER Visita al Museu de 

Lleida 
28/10/2016 

Anna Montañés i 
Carme Gairí 

 
      1r 
BAT 

Visita a l’exposició sobre Ramon Llull, així com 
sobre El llibre de les bèsties. Visita també a les 
exposicions del Departament de Cultura de la 
Generalitat i de la Biblioteca Pública. 

 
PRIMER 

 
Sortida Modernista 
a Sitges 
20/12/2016 
(Ramona Bosch, 
Anna Montañés, 
Carme Gairí) 

 
4t ’ESO 
1r BAT 

 

Visita als tres museus de Sitges i exposició de 
Ramon Casas. Aprofundiment en el moviment 
modernista artístic, sobretot pictòric, i com va 
influenciar en el moment literari català a principis del 
segle XX. Cal destacar l’alta participación per part de 
l’alumnat il’interès que va despertar tota la visita. 
 

 
PRIMER 

TEATRE 
14/12/2016 
Carme Gairí 

 
2n BAT 

Representació de l’obra Últimas tardes con 
Teresa, adaptació de la novel·la de Juan Marsé 
de lectura presciptiva en aquest curs. Sortida 
molt profitosa que ajuda a l’enteniment i 



aprofundiment en aquesta obra. 
 

SEGON 
 

Recital Emiliano 
Valdeolivos 
10/02/2017 
Carme Gairí 

 
 

1r ESO 
 

Recital cantat de poesía espanyola. 
Es valora molt positivament l’activitat ja que els 
alumnes tenen l’oportunitat de sentir en directe 
un recital de poemes de la literatura espanyola. 

 
SEGON 

 
Xerrada-col.loqui 
Pep Coll 
Anna Montañés, 
Marta Ormo i 
Ramona Bosch 

 
1r ESO 

 
Es valora molt positivament l’activitat ja que els 
alumnes tenen l’oportunitat d’establir un diàleg 
amb l’autor d’un dels llibres de lectura.  

 
SEGON 

 
Concurs Parada 
Literària 
durant el mes de 
febrer de 2017 
Marta Ormo 

 
1r ESO 

Treball de redacció d’expressó  escrita 
Experiència positiva. 
Es parla de la sostenibilitat. 
Es recomana continuar participant-hi el curs 
vinent. La guanyadora va ser una nena de 1r A. 

 
 

SEGON 

    
Concurs Coca-Cola 
de   narració curta. 
25 de març castellài 
1 d’abril català 
Ramona Bosch i 
Carme Miró 

 
 

2n ESO 

 
 
Experiència positiva. Els alumnes visiten la 
Universitat i es troben en activitats culturals. 
Es recomana continuar participant-hi el curs 
vinent. 

 
 

SEGON 

 
Rapeando los 

clásicos 
Carme Miró i Carme 

Gairí 
(Taller de 

composició poètica) 

 
 

3r ESO 
 

 
Activitat molt  recomanable perquè dóna pautes 
a l’alumnat per crear els seus propis poemes 
d’acord amb un ritme determinat.  

 
 

SEGON 

 
Pica lletres 

 (Concurs de Lleida 
TV. 

Lletrejar,embarbuss
aments, 

barbarismes i 
definicions) 

 
 

3r ESO 

 
 
Experiència positiva. 
Es recomana continuar participant-hi el curs 
vinent. 

 
 

SEGON 

 
Dia de les Llengües 

Maternes. 
(17 de febrer) 

 
TOTS 
ELS 

CURSOS 

 
Des del departament, es valoren molt 
positivament les activitats realitzades en 
aquesta jornada, tant en la participació dels 
tallers com en els concursos "Què en saps de 
les llengües?" i “Què en saps de les llengües 
amenaçades?”. 
 

 
SEGON 

 
Dia Mundial de la 
Poesia 

(21 de març) 

 
 TOTS 
ELS   
CURSOS 

 
Des del Departament, es valora molt 
positivament l’activitat realitzada de lectura 
expressiva de poesia. 

 
         
SEGON 

 

 
Xerrada Gemma 

Pasqual 
22/03/2107 

 
1r ESO 

 
Xerrada al voltant de l’obra de lectura 
obligatòria.  
Valoració molt positiva. Es proposa de fer 



Anna Montañés, 
ramona Bosch i 

Marta Ormo 

xerrades amb escriptors sempre que es pugui.. 

 
SEGON  

 
Recital Miquel 

Pujadó 
Anna Montañés 

 
4t ESO 

1r 
Batxillerat

 
Recital poètic de textos de la literatura catalana. 
Valoració molt positiva i experiència que cal 
repetir. 

 
TERCER 

 
Lectura en veu alta 

Ramona Bosch 
(Concurs) 

 
2n ESO 

 
 
Experiència positiva. 
Es recomana continuar participant-hi el curs 
vinent.  

 
TERCER 

 
 

Certamen literari de 
Sant Jordi. 
(21 d’abril) 

 
TOTS 
ELS 

CURSOS 

 
La participació en el certamen ha estat suficient, 
tot i que la convocatòria es va fer amb temps 
(començaments de març).  
 

  

MATEMÀTIQUES 

MATEMÀTIQUES 

SORTIDA  CURS  Data  VALORACIÓ 

Proves a l’Esprint  3r i 4t 
d’ESO 

14 des  Va coincidir amb l’intercanvi de 3r, per tant l’activitat la van 
tenir que realitzar els alumnes de 2n i 4t ESO.  
Una activitat molt interessant i motivadora.  
Vam aconseguir resoldre tots els problemes proposats tot i ser 
un nivell superior als alumnes de 2n d’ESO. 
El curs vinent volem tornar a participar. 

Copa Cangur  2n i 3r 
d’ESO 

26 gen  Hi vam participar amb un equip format per alumnes de 2n i 3r. 
Van acabar en tercera posició. 
Pels alumnes va ser una activitat molt enriquidora. 

Proves a l’Esprint  Batx  8 feb  Activitat molt enriquidora.   
En aquesta vam convidar a participar els alumnes de 3r i 4t 
d’ESO. 
El curs vinent volem tornar a participar. 

Proves a l’Esprint  1r i 2n 
d’ESO 

22 feb  Activitat molt enriquidora. Van quedar els primers de Catalunya.
El curs vinent volem tornar a participar. 

Proves Cangur  4t 
d’ESO 

16 
març 

Els alumnes de 1r i 2n d’ESO era el primer cop que hi 
participaven. Aquest any els de 1r, 2n i 3r les van realitzar al 
centre i els de 4t i Batxillerat van anar a la UdL. Experiència molt 
enriquidora per l’alumnat.  
Cal destacar els bons resultats que van obtenir els alumnes. 

Tastet de Jocs a 
6è 

2n 
d’ESO 

20 
març 

Alumnes de 2n van preparar les proves que havien de resoldre 
els alumnes de  6è de l’escola.  
Va ser molt cansat però positiu, la relació amb els alumnes de 
6è va agradar molt i els nostres alumnes es van implicar molt. 

Fem 
Matemàtiques 

1r  i 2n 
ESO 

29 
març 

La participació a la primera fase va suposar molt d’esforç. Vam 
aconseguir classificar un equip de primer i un de segon per la 



segona fase  
L’equip de 2n d’ESO va quedar classificat 2n en la gimcana que 
es va realitzar en la 2a fase 
Van poder resoldre situacions matemàtiques en diferents 
contextos. 

Gimcana a 5è   1r 
d’ESO 

9 maig  Alumnes de 1r van preparar les proves que havien de resoldre 
els alumnes de  5è de l’escola.  
Va ser molt cansat però positiu, la relació amb els alumnes de 
5è va agradar molt. 
El curs vinent volem continuar fent aquesta activitat. 

Recollida de 
premis de les 
Proves a l’Esprint 

1r i 2n 
d’ESO 

10 
maig 

Activitat molt interessant.  12 dels alumnes guanyadors de les 
proves a l’Esprint de 1r i 2n d’ESO van anar al MMACA. Allà van 
realitzar tallers i activitats molt interessants i enriquidores. 

La seu Vella  2n ESO  17 
maig 

Sortida molt útil  per treballar la geometria. 
Aquesta sortida pel curs vinent seria interessant fer‐la en el 
primer trimestre del curs, per encabir‐la millor en la 
programació de la matèria. 

Gimcana 
Matemàtica 

1r 
d’ESO 

20 juny  La van preparar alumnes de 3r d’ESO. Va ser molt motivadora i 
tots els alumnes de 1r van estar resolent les proves amb 
entusiasme. 
Pel curs vinent creiem adequat fer‐la a principi de curs i que la 
organitzessin els alumnes de 3r que fan el taller. 

Tallers de 
matemàtiques 

ESO  Dilluns 
tarda 

Valorem  positivament els tallers de mates dels dilluns que 
permeten preparar de manera distesa els diferents concursos . 
La participació i implicació dels alumnes ha estat significativa en 
les diferents activitats que se’ls ha proposat. 

 

IDIOMES 

ANGLÈS: 
 

● Sing along al gimnàs del institut. (1r,2n,3r, 4t d’ESO i 1r Batxillerat) 
 

● Scottish dances: (1R ESO) 
 

● Activitats relacionades amb l’English Week (1r , 2n, 3r , 4t d’ESO) 
 

● Exàmens Fonix (1r, 2n, 3r, 4t d’ESO, 1r i 2n Batxillerat) 
 

● Gymkhana de Saint Patrick’s Day amb 1r d’ESO 
 

● Santa Susanna (1r i 2n ESO) 
 

● Viatge a Londres ( 1r i 2n Batxillerat) 
 
 
FRANCÈS: 
 

● Sortida al teatre per a tot l’alumnat de francès (dos obres per diferents 

nivells), companyia La Bohème théâtre (s’ha realitzat la prereserva de 50 

places per al curs vinent; pendent d’ampliar la reserva i de realitzar el 

pagament de la mateixa, la secretaria del centre ja està avisada) 

● La Chandeleur, amb 2n d’ESO 
 



● Intercanvi amb el Collège Saint-François de Sales (Lleida-Chambéry -al 

mes de desembre, Chambéry-Lleida -al mes de febrer) 

● Programa intercanvi Catalunya-Québec (rebuda durant tres mesos d’un 

estudiant quebequès al centre; anada d’un alumne nostre al Québec 

durant tres mesos també). 

● Participació en el programa d’intercanvi Catalunya-Québec (dos alumnes 

proposats però candidatures no estimades favorablement pel 

Departament d’Ensenyament / Éducation Internationale) 

● Presentació exàmens DELF SCOLAIRE A2, alumnat de  3r i 4t ESO, al B1 

alumnat de  1r de BTX i un alumne de 4t ESO 

● Participació en la sol·licitud d’un auxiliar de conversa per al proper curs: a 

data d’avui, se’ns ha concedit un auxiliar de conversa en francès per al 

proper curs 2017-18 

● Participació en el programa de mobilitat MOBISUDNORD, intercanvi 

lingüístic amb Montpellier (pendent d’assignació a data de tancament 

d’aquesta memòria). 

 
Activitat Trimest

re 
Curs Nºalumnes Valoració 

Teatre francès 1r 1r, 2n, 3r, 4t ESO i 
1r BTX (dues 
obres de teatre per 
diferents nivells) 

80 Molt positiva. Seguirem 
oferint l’activitat. 

La Chandeleur 2n 2n d’ESO 20 Espai adequat aquest any 
(taller tecno). Es podria 
preveure l’assistència d’un 
altre profesor/a per ajudar a 
la dinàmica de l’activitat. 

Rebuda 
alumnat francès 
Collège St 
François de 
Sales 

3r  Alumnat implicat 
en l’intercanvi (de 
3r i 4t) 

15 Molt positiva. 

Sortida Lekaroz 
 
 

1r 2n ESO 24 Molt positiva. Es pot tornar a 
considerar en un futur. 

Saint Patrick 
 

2n 1r ESO 80 Molt positiva. Es continuarà 
oferint el proper curs. 
 
 

Xerrades 
anglès 
 
 

2n 2n, 3r, 4t ESO i 1r 
BTX 

Tots els 
alumnes 
d’aquests 
cursos 

Molt positiva. No es poden 
tornar a realitzar ja què era 
un obsequi de la editorial 
per agafar els llibres. 

English week 
 
 

2n 1r, 2n, 3r, 4t ESO Tots els 
alumnes 
d’aquests 
cursos 

Positiva. Es continuarà 
oferint el proper curs. 
 



Santa Susanna 3r 1r, 2n ESO 49 Molt positiva. Es continuarà 
oferint el proper curs. 
 

 
 
 

VALORACIÓ LONDRES Curs 2016 – 2017 alumnat 1r i 2n de  batxillerat 

 DATA VIATGE 

 Mes de novembre 2016 
 El fet d’anar al mes de novembre va permetre fer més activitats de les 

programades en un principi, donat que no hi havia cues ni temps d’espera en els 
diferents llocs que vam visitar. No vam fer cúa en lloc.  

 També va permetre veure els carrers i els aparadors dels centres comercials 
decorats i amb els llums de Nadal. Tot un espectacle. 

 La part negativa d’anar al novembre, va ser que feia molt fred.  

AGÈNCIA 

 DENATRAVEL 
 Agent: Mireia.  
 Molt bona atenció en tot moment durant la preparació del viatge i durant el 

viatge si va sorgir alguna incidència. 

ACTIVITATS 

 Es va seguir la taula presentada a les famílies.  
 Durant l’estada va ser possible realitzar alguna activitat més de les inicials. 

(veure data viatge) 
 Agafar el bus turístic que inclou el passeig amb barco des del London Eye fins la 

Torre de Londres. Va ser molt interessant.  
 Harrods – als alumnes no els hi va agradar gaire. Potser només cal anar-hi i fer 

un tomet de 10 minuts. 
 Hamley´s – val la pena anar-hi tots junts com a grup. (valoració molt positiva per 

part dels alumnes) 
 Musical -Mamma Mia – Bona experiència i en general va agradar. 

 

TRANSPORT 

 El vol amb avió va ser correcte i sense incidents. 
 Valorem molt positivament el fet de contractar el Servei de transport amb 

autobús per realitzar els trasllats de línstitut al aeroport de Barcelona, Aixa com 
del aeroport de Gatwick a l’alberg. Es una despesa que val la pena. 

 El fet d’agafar l’Oyster Card també va ser una bona idea ja que es van aprofitar 
tots els viatges. Val la pena el fet de gaudir de viatges ilimitats al dia per 
qualsevol imprevist que pugui surgir o per si plou. 

ALLOTJAMENT 

 L’Alberg estava ben situat. 
 Es podia anar caminant a Hyde Park (15 minuts) i a Marble Arch (45 minuts) 
 També estava situat aprop d’una estació de metro (10 minuts) 



 Control del silenci per la nit 
 Les habitacions eren correctes, però per tema de dutxes potser val més la pena 

agafar habitacions de 4 en lloc d’habitacions de 8, ja que no hi ha dutxes 
comunitàries. 

 L’esmorzar era correcte. 

PROPOSTES DE MILLORA: 

 Fer una reunió inicial amb les famílies i alumnat al mes d’octubre 
 Establir el pagaments fraccionats als mesos d’octubre/febrer/abril 
 Valorar fer el viatge al mes de març/abril per a que no faci tant fred. Però evitar 

dates “populars” com per exemple just abans de setmana santa per evitar 
aglomeracions i cues.      (Data del viatge mes d’abril, dates pròximes a setmana 
santa) 

 Cal revisar abans de sortir el nom i cognoms complert dels bitllets. 
 Les activitats van estar molt ben temporitzades. Durant el viatge es van 

augmentar les previstes i si es pot  s’incorporaran al pròxim viatge.Dependrà de 
la data del viatge i de la quantitat de gent que ens trobem als llocs. Aquest cop 
no vam haver de fer cap cúa. 

 Cal que l’agència doni el nom d’un dels acompanyants com a persona  de 
contacte per pujar a London Eye i el musical doncs per seguretat el demanaven. 

 Demanar que l’hora de sortida de l’allotjament el últim dia  sigui a les 12:00h, per 
poder aprofitar el matí. En cas de que no sigui possible, demanar de que ens 
deixin una habitació per  Guardar les bosses en una habitació tancada. 

 Intentar augmentar el nombre d’alumnat per baixar el cost del viatge. 
 Triar un musical que els alumnis coneguin per a que el puguin seguir sense 

problemes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA 

TECNOLOGIES 

SORTIDA CURS TRIM VALORACIÓ 
Museu de les eines 
de la construcció dels 
Germans Boada 

1r ESO 1r És una sortida molt positiva per l’alumnat de1r d’ESO pels 
continguts que es treballen doncs estan relacionats 
directament amb el currículum de la matèria (eines, treball 
al taller, etc.) 
És important realitzar la sortida un cop s’ha treballat a 
classe el tema de les eines del taller de tecnologia, 
d’aquesta manera l’alumnat pot identificar millor tot allò 
que s’ha estudiat a l’aula. 
 

Fira Robòtica al 
Museu de la Ciència 
de Barcelona. 

4t 2n Activitat on l’alumnat presenta el projecte creat durant 
l’optativa d’informàtica. 
Valoració molt positiva doncs no únicament és una eina 
de motivació pel propi projecte, sinó que després poden 
veure d’altres interessants que es podrien haver realitzat 
amb els mateixos mitjans. 

CosmoCaixa 2n i 3r 3r Activitat combinada amb la sortida conjunta de TV3 i 



Tibidabo. Permet que l’alumnat recorri les instal·lacions 
del museu seguint un dossier. Sortida positiva per part de 
l’alumnat tot i que caldria dedicar-hi més temps del 
establert inicialment i valorar la possibilitat de realitzar 
alguns dels tallers que organitza el museu. 

FIRTS LEGO 
LEAGUE 

4t 2n i 
3rT 

Activitat molt motivadora de programació amb Lego i 
elaboració de proves, es continuarà realitzant. La part del 
projecte científic cal que impliqui més a l’alumnat en 
l’aportació d’idees i col.laboració. 

Tibidabo 3r  3r Sortida anual. Activitat que permet el treball de camp dels 
conceptes de màquines simples, mecanismes, motors i 
conceptes físics. Molt positiva per l’alumnat. 

 
HUMANÍSTIC 
CIÈNCIES SOCIALS 

SORTIDA CURS TRIM VALORACIÓ 

Museu 
Arqueològic de
Lleida 

1r 
ESO 

2n Sortida positiva donat que ofereix a l'alumnat 
l'oportunitat de descobrir les restes arqueològiques 
de la nostra ciutat, a partir del nostre entorn mes 
proper. 
A més, és una activitat pensada sobretot per 
l'alumnat de 1r, mostrant la tasca de l’arqueòleg i 
explica com es saben coses del passat sense tenir 
cap font escrita que ho plasmi. 
Aquesta sortida es continuarà fent, a ser possible, 
durant els cursos posteriors per als alumnes de 1r. 

Vall de Boí 2n 
ESO 

1r Jocs de pistes, senderisme i visita a esglésies 
romàniques, patrimoni de la humanitat. 
Sortida molt ben valorada pels alumnes, ja que 
combina cultura i natura, en un entorn paisatgístic 
excepcional. 
Activitat valorada molt positivament. 

Montblanc 
medieval 

2n 
ESO 

2n Visita a la vila medieval de Montblanc, amb 
recorregut pels indrets més emblemàtics del passat i 
les explicacions corresponents. 
La sortida va durar tot el matí, però els alumnes van 
demanar passar tot el dia a fora i poder completar la 
jornada amb alguna activitat lúdica i/o esportiva. 
Activitat valorada positivament. 

La Seu Vella
Gòtica 

2n 
ESO 

3r Visita guiada a l’antiga catedral de Lleida, al claustre 
i a la torre campanar, on els alumnes van poder 
pujar-hi. 
La sortida es va organitzar conjuntament amb el 
departament de Matemàtiques. 
Amb els alumnes es va comentar que es pot 
prescindir de la guia durant la visita i també pot ser 
interessant portar el dossier d’activitats preparat per 
la sortida i fer-ne alli algunes activitats, per no anar-hi 
de simples espectadors, enlloc de fer les activitats 
prèviament a classe. 
Activitat valorada positivament. 

Parlament – Taller 

 

3r 
ESO 

2n Sortida al Parlament de Catalunya i realització del 
taller “Sóc diputat/da”. 
Activitat valorada molt positivament. 



Parlament –
Sessió plenària 

3r 
ESO 

3r Participació en el concurs “Conviure” elaborant un 
projecte de llei, participant en un fòrum amb 
esmenes, conjuntament amb altres quatre centres de 
Catalunya finalistes i assistència a una sessió 
plenària a l’hemicicle del Parlament per aprovar la llei 
confeccionada amb altres centres de secundària. 
Activitat valorada molt positivament. 

Borsa de
Barcelona 

4t 
ESO i
1r 
BATX 

 Visita guiada a la borsa de Barcelona. 
Sortida combinada amb la matèria de Música, 
assistint a la representació musical d’una obra de 
tema històric. 
Activitat valorada positivament. 

Ruta d’art per
Barcelona 

2n 
BATX 

3r Visita per Barcelona. Anàlisi de les obres d’Art que 
apareixen a Selectivitat on els alumnes són els 
protagonistes, fan de guies. 
Gran acceptació per part de l’alumnat i es recomana 
continuar-ho l’any vinent 

Assistència a una
classe de la UdL 

1r 
BATX 

2n Assistència a les classes d’Història Moderna de la 
UdL dutes a terme pel professor Antoni Passola. 
Gran acceptació per part de l’alumnat i es recomana 
continuar-ho l’any vinent 

    

XERRADES CURS TRIM VALORACIÓ 

    

EstudiArt  1r i 2n
BATX 

2n  S’han acompanyat un grup d’alumnes a les xerrades 
sobre Art que promouen la UdL. Els alumnes van 
quedar molt satisfets i han permès el contacte amb 
alumnes universitaris i professorat que els imparteix 
docència. 
Er al proper curs es recomana continuar anar a 
aquestes xerrades. 

    

AREMI 3r 
ESO  

3r Informació de l’entitat per al desenvolupament del 
Servei Comunitari.  
Xerrada en el centre al voltant de la matèria Cultura i 
Valors Ètics  
Es recomana tornar a fer la presentació ja que els 
alumnes perceben la realitat de l’entitat de manera 
més directa (van sortir voluntaris per a la realització 
de tasques) 

ASPID 3r 
ESO 

3r Informació de l’entitat per al desenvolupament del 
Servei Comunitari.  
Xerrada en el centre al voltant de la matèria Cultura i 
Valors Ètics 
Es recomana tornar a fer la presentació ja que els 
alumnes perceben la realitat de l’entitat de manera 
més directa (van sortir voluntaris per a la realització 
de tasques) 

Docents 
Universitaris 

Orientació 
d’Estudis d’ART 

1r i 2n
BATX 

3r Xerrades/exposicions de continguts d’art vinculats a 
Les proves PAU. Anàlisi d’una obra i presentació del 
Grau d’ART de la UdL 
Gran acceptació per part de l’alumnat i es recomana 
continuar-ho l’any vinent 



PROPOSTES CURS TRIM VALORACIÓ 

Colònia Vidal 4t 
ESO 

1r Fa tres anys es va anar a la Colònia Vidal i la 
valoració va ser molt positiva. 
Es proposa recuperar la sortida, tot i el cost 
econòmic que comporta (motiu pel qual no s’ha 
tornat a dur a terme) 

Tarraco romana 1r 
ESO 

3r  Visita guiada per Tarragona. 
Aquest any no s’ha pogut dur a terme, però seria 
interessant poder-la realitzar. 

A part de propostes de sortides pel curs vinent, el Departament manifesta la voluntat 
de mantenir les sortides d’enguany, ja que de totes se’na ha fet una valoració molt 
positiva 
Aquest curs 16-17, es realitzen 6 sessions de formació EFEC (educació financera a 
les escoles), sobre economia a nivell d’usuari, realitzada per l’entitat “La Caixa” de 
forma gratuïta.  
Aquesta formació arriba a tot l’alumat de 4t d’ESO que realitzen l’optativa d’economia. 
Les sessions van realitzar-se el 30 març i 27 abril de 2016, 3 hores al grup de 4tA 
i 3 hores al grup de 4tB, que realitzen l’optativa de economia. Les sessions 
portaven els títols de : Finances per la vida, Administrant els teus diners i els 
dubtes quotidians d’en Jaume. 
La valoració de l’activitat va ser realizada telemàticament per l’alumnat i el professorat, 
mitjançant un aplicatiu enviat per l’entitat.. 
 
EXPRESSIU 

 
 
 
 
MÚSICA 
 



 
CIÈNCIES  

ACTIVITAT CURS TRI
M 

VALORACIÓ 

Elaboració de mapes 
en aplicacions 
agrícoles, forestals i 
mediambientals a 
partir d’imatges de 
satèl·lit (Taller) 

4t ESO 
1r Batx 

1 

El taller va ser molt adequat tan al currículum de 4t d’ESO 
com de Batxillerat, les instal·lacions i la durada van ser 
correctes i els alumnes van descobrir aplicacions dels mapes 
que fins ara desconeixien i els va agradar força. És un taller 
que amb els recursos de què disposem als centres de 
secundària no es podria realitzat i per tant, va resultar molt 
profitós. 

Setmana de la Ciència 
al CEIP la mitjana 
(Taller) 

2n ESO 1 Els tallers van sortir bé i als alumnes d’infantil i primària els 
va agradar molt. Els alumnes de 2n també van fer-ho bé i els 
va agradar, però de cara al curs vinent s’han de dedicar més 
sessions a preparar als alumnes ja que es van queixar de poc 



temps per poder-s’ho preparar. Es tindrà en compte i es 
prepararan durant les hores de classe partides. 

Cuinem una 
hamburguesa de 
llegums (Taller) 

1r ESO 1 Taller molt profitós, als alumnes els va agradar molt, van 
quedar molt sorpresos de què es poguessin fer hamburgueses 
amb llegums. La durada del taller molt adequada, tant la part 
pràctica com la teòrica. 

Olimpíades de 
Biologia   

2n Batx 2 Una bona experiència pels alumnes de cara a l’examen de 
selectivitat que faran el proper mes de juny. L’únic 
inconvenient és el poc interès mostrat pels alumnes per 
preparar les proves amb temps. 

Investigant el virus de 
VIH 

4t ESO 
1r Batx  

2 L’experiència que va tenir l’alumnat en el taller sobre la 
descoberta del virus del VIH va ser molt productiva. Van 
poder treballar amb tècniques i materials de laboratori amb 
els quals no hi tenen accés normalment i van poder seguir 
l’experimentació a través del mètode científic. 
L’únic inconvenient que vam tenir va ser referent a la durada 
de la sessió, es va fer curt i no es va poder acabar la 
experiència, per la qual cosa ens vam tenir d’endur els 
experiments a mig fer al laboratori de l’institut i acabar-ho en 
una altra estona. Amb el transport algunes de les mostres es 
van deteriorar i no es va poder realitzar la lectura i conclusió 
d’aquestes de la mateixa manera que s’hagués fet durant el 
taller. 

Ciència al carrer 1r ESO 
2n ESO 

3 La jornada va ser molt profitosa i l’alumnat va poder passar 
una tarda posant a la pràctica els experiments realitzats durant 
el curs i ensenyar-los a altres companys i públic en general 
que passava pel carrer Major. 
Vam tenir sort d’estar molt ben situats en una ombra i sense 
aglomeracions de gent i això va ser d’agrair ja que va ser un 
dia amb molt Sol i molta calor. 
La proposta d’aquest any de fer una gimcana per l’alumnat 
participant en la que havien d’anar a les altres parades i 
interessar-se per les experiències que es realitzaven per tal 
d’omplir una targeta, que un cop plena, els permetia obtenir 
un petit obsequi va ser molt satisfactòria. Això els obligava 
una mica a preguntar i tenir més interès en el que feien les 
altres parades.  
La idea de fer dos torns també va ser encertada perquè així 
l’alumnat podia gaudir millor de la tarda i no calia que 
estigués tantes hores a la parada. 

Olimpíades 
agroalimentàries 
(Biologia) 

2n Batx 3 Una bona experiència per l’alumne que es va presentar ja que 
li servia d’entrenament de cara a l’examen de selectivitat que 
tenia al cap de pocs dies. L’any vinent mirarem d’engrescar a 
més alumnes tant de Biologia com de Ciències de la Terra. 

 
PROPOSTES DE MILLORA DE LA GESTIÓ DE SORTIDES I ACTIVITATS 
 
De cara al curs vinent es farà un pack de sortides per cursos. Els alumnes pagaran 
totes les sortides juntes i s’evitarà la gestió de cadascuna de les sortides per separat. A 
més, d’aquesta manera es facilitarà el càlcul del pressupost de les sortides en no haver 
grans variacions d’alumnat implicat.  
 



Una altra proposta de cara al curs vinent és aprofitar més les sortides en què hi ha un 
desplaçament lluny, cal evitar fer-les de mig dia per així aprofitar millor el transport. 
Implicar diferents departaments s’enriqueixen les sortides i resulten més profitoses 
 
B.5 DEL CENTRE AMB L’ENTORN 
 

B.5.1 ACTUACIONS EN EL MARC DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN (PEE) 
 

Reunions trimestrals en el marc del Pla educatiu d’Entorn que es realitza amb les 
escoles del barri: Escola de Pardinyes, Escola La Mitjana, Escola Riu Segre.  
PEE el curs 16-17 va realitzar l’activitat de l’Estudi Assistit coordinat amb l’AMPA i NO 
va realitzar-se la trobada esportiva que tenia lloc amb alumnat de les escoles adscrites 
per no valorar-se prou positivament (activitat-impacte). 
 
PEE proposa a finals del curs 17-18 un tallers DE SALUT PER LES FAMÍLIES 
 
 A finals del curs passat ens posem en contacte amb tots els centres de màxima 
complexitat de Lleida per explicar  l'arribada d'una nova addenda econòmica per fer 
tallers de salut adreçats a les famílies pel curs 17-18.  
Concretament de 750 euros. 
  
El 13 de juny 2017 es fa un correu  a tots els centres de màxima complexitat per 
convocar-los el 22 de juny 2017 a una reunió on es va donar aquesta informació. 
 
Donant resposta a aquesta informació el 7 de juliol  des de l’institut es proposa 
l’activitat de ioga o mindfunless, s’informa a l’AMPA i s’inicien les gestions. 
 
 
Coordinació PEE Pardinyes: Angels Morera 
 
El PEE queda recollit en la PGA del centre.Durant el mes de juny del cursEs realitza 
l’activitat de l’estudi assitit, gestionada per l’AMPA a través de l’acadèmia PUNT 
D’ESTUDI, els dimarts i dijous de 16:00h a 17:00h amb alumnat proposat per l’equip 
docent valorant la possibilitat d’aprofitament, comportament i necessitats econòmiques 
de la famílies. Alumnat de 1r i 2n ESO. 
Punt d’estudi, ens fa arribar full de seguiment assistència mensual per fer el 
seguiment..    
 

Alumnes ESTUDI ASSISTIT febrer 2017 

1rA:  1 alumne             

1rC: 4 alumnes 

1rD: 3 alumnes  

2nD: 4 alumnes 

Va haver una proposta inicial de les tutores al mes de febrer, van ser proposats 4 
alumnes més que van decidir no assistir a l’estudi assitit 



No eren de proposta inicial pels tutors, però després de tutories amb familia van 
sol.licitar-ho 

Una de les alumnes proposades va tenir, mal comportament amb el professorat, No se 
li permet l’entrada a partir d’aleshores, últimes sessions (1 setmana) 

Va haber un alumne que va anar a l’estudi assistit sense tenir autorització del centre, , 
No se li va permetre incorporar-se ja que no va seguir el procediment correcte. Va 
assistir a diverses sessions. 

Valoració PUNT D’ESTUDI, MES DE MARÇ 

En línies generals, tots els alumnes tenen una millor progressió en Llengua Catalana i 
Castellana ja que tenen un millor nivell de base. Pel que fa a les matemàtiques, com ja 
s'ha comentat amb anterioritat, el nivell base és més baix i, en conseqüència, és més 
complicat satisfer totes les demandes de l'alumnat. Tot i això, amb el nou tema que 
estem realitzant amb els de primer (raó i proporcionalitat), els alumnes estan més 
motivats i sembla que tinguin una millor progressió. 
 
Pel que fa als deures, normalment de llengua catalana i castellana sí que tenen feina 
per fer mentre que de matemàtiques no en porten tanta. Favorable. El monitor 
considera que l’acció es desenvolupa correctament , els/les alumnes aprofiten la 
sessió, ara bé tal i com s’ha comentat a l’AMPA, l’activitat de l’àrea matemàtica, 
milloraria si es poguessin fer grups més reduïts, el rendiment de l’alumnat  augmentaria  
si enlloc d’11 alumnes en un grup, fossin dos grups de 5 i 6 alumnes.  
 
Es demana des de l’Ampa, un seguiment de l’equip docent i fer arribar els continguts 
que s’imparteixen per millorar la feina de l’alumnat 
 
VALORACIÓ FINAL DEL PUNT D’ESTUDI 



 
B.5.2. COL.LABORACIÓ AMB L’ESCOLA LA MITJANA 
 

La proximitat de l’Escola i del seu alumnat ens permet organitzar activitats que 
possibiliten el coneixement i la relació entre els nostre alumnat. 
Durant el curs 16-17 es realitzen les següents activitats:  
 

Setmana de la 
Ciència al 
ESCOLO la 
mitjana (Taller) 

2n 
ESO 

NOV Els tallers van sortir bé i als alumnes d’infantil i primària 
els va agradar molt. Els alumnes de 2n també van fer-ho 
bé i els va agradar, però de cara al curs vinent s’han de 
dedicar més sessions a preparar als alumnes ja que es 
van queixar de poc temps per poder-s’ho preparar. Es 
tindrà en compte i es prepararan durant les hores de 
classe partides. 

 
Gimcana a 5è  1r 

d’ESO 
9 maig Alumnes de 1r van preparar les proves que havien de 

resoldre els alumnes de  5è de l’escola.  

 



Va ser molt cansat però positiu, la relació amb els 
alumnes de 5è va agradar molt. 
El curs vinent volem continuar fent aquesta activitat. 

 

ESCOLA 
LA MITJANA 

 
4 alumnes 3 noies 
i 1 noi. Realitzen 
diferents tallers 
amb alumnat de 
l’escola 

 

Dilluns, 16 de gener 
Dimecres, 18 de gener 
Dilluns, 23 de gener 
Dimecres, 25 de gener 
Dilluns, 30 de gener 
Dimecres, 01 de febrer 
Dilluns, 06 de febrer 

 
 
 
 

15:15 – 
16:30 

 
 
 
Fins 
06/02/201
7 

 
 

B.5.3. SERVEI COMUNITARI 

Projecte de servei comunitari: L’objectiu final d’aquesta acció  és el de garantir que 
els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin 
accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en 
joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.  
El curs 16-17 és el 3r curs d’aplicació al nostre instintut. 

L’àmbit d’aplicació d’aquest projecte és dur a terme amb alumnat de 3r del 
nostre centre i en col.laboració amb l’escola i entitats del barri i de la ciutat 
de Lleida. 

Curricularment s’inclou en la matèria de Valors que es realitza 3r d’ESO i 
suposen 10 hores de pràctiques. S’inicia amb una estudi de necessitats al 
primer trimestre, una aplicació al 2n trimestre i una valoració i posada en 
comú de les acccions al tercer trimestre. 

 
 
ORGANITZACIÓ 
 
L’aprenentatge i servei està emmarcat dins de la matèria de Cultura i valors ètics del 
curs de 3r d’ESO. A continuació es mostra l’organització de la matèria: 
 

 CONTINGUT AVALUACIÓ 

PRIMER 
TRIMESTRE 

● Matèria teòrica sobre valors. 
● Activitat de recerca per part dels 

alumnes. 
● Pluja d’idees amb els alumnes. 
● Tria de l’entitat on volen 

desenvolupar el servei comunitari 

● Prova sobre els 
continguts teòrics 

● Actitud envers la 
matèria 

SEGON 
TRIMESTRE 

● Contingut teòric sobre valors. 
● Pràctiques per part de l’alumnat  

fora o dins d’horari escolar. 
● Seguiment a classe del 

funcionament de les pràctiques. 
 

● Prova sobre els 
continguts teòrics 

● Seguiment de les 
pràctiques: 
assistència, 
puntualitat, interès,... 

● Actitud envers la 
matèria 



TERCER 
TRIMESTRE 

● Presentacions orals a partir d’una 
memòria sobre la seva 
experiència. 

● Avaluació de les 
presentacions orals. 

● Actitud envers la 
matèria 

 
 
- En referència al grup de 3rC: la tipologia de l’alumnat feia que l’Aprenentatge i 

Servei s’hagués de realitzar amb unes actuacions diferents. En comptes de 
realitzar el Servei en les entitats col·laboradores, s’optà per a realitzar-se en  el 
centre i fer un estudi de les necessitats de l’entorn. Aquest projecte es titulava 
Experiències del nostre Entorn. S’inicià amb un mural on, poc a poc, a partir de les 
necessitats del barri, s’anirien penjant fotografies, descripcions i les possibles 
actuacions a realitzar per a millorar-ho.  
 
L’inici ja fou complicat, ja que que molts alumnes es discutien pel nom del projecte. 
Més endavant  ja no hi havia el mural.  
El projecte no es digué a terme 

 
 
ENTITATS QUE HI PARTICIPEN 
 
L’alumnat es distribuieix en grups de 2 o 3 persones en les diferents entitats, en 
diferents dies, si escau, (excepte, Banc d’Aliments recollida aliments Nadal 2016) 
.L’alumnat s’incorpora a les pràctiques de forma personal i sortint del seu habitatge i 
tornat a ell, i disposant d’un telèfon de contacte per qualsevol incident. 
La realització de les pràctiques es supervisada, compliment, horari, actuacions i 
incidents, per les coordinadores Anna Bernat i MªJosé Fantova (membre de l’equip 
directiu). 

 
 

NOM ENTITAT CONTACTE PERSONA 
REFERENT 

ACTIVITATS 

BANC DELS 
ALIMENTS 

recaptes@bancali
mentslleida.cat  
 

Adelayda Rivas 
Tere Plana 

Participar en el gran recapte 
que organitza l’entitat per la 
recollida d’aliments  
Classificació dels aliments 
recollits anteriorment 

RESIDÈNCIA I 
CENTRE DE DIA 
PER A GENT 
GRAN LLEIDA-
BALAFIA 

shoyas@gss.scs.e
s 
 
973244172 

Sílvia Hoyas 
Contreras 

 Acompanyament en tot tipus 
d’activitats realitzades pels 
usuaris/àries.  

 Compartir experiències amb 
els usuaris/àries del centre 
mitjançant la conversa i el 
passeig. 

 Implicació en les activitats 
extraordinàries relacionades 
amb l’època de l’any com pot 
ser Nadal o Carnestoltes. 

 

BIBLIOTECA 
PARDINYES  
 

973241746 
 

Frederic Baena  Realització d’activitats 
pròpies de la biblioteca 
(organització de llibres, 

mailto:shoyas@gss.scs.es
mailto:shoyas@gss.scs.es


identificació, etc.) 

ASPROS 
 

annafillat@gmail.c
om 
659903842 

Anna Fillat Prat  Participació en les activitats 
emmarcades dins de 
l’esport amb persones que 
presenten alguna 
discapacitat 

DOWN LLEIDA info@downlleida.or
g 
973225040 
(http://www.downll
eida.org/) 
Plaça Sant Pere, 3 
Baixos, 25005 
Lleida 

Eva Betbesé  Participació en les activitats 
emmarcades dins de l’entitat 
amb persones que 
presenten alguna 
discapacitat 

PROGAT    Activitats emmarcades dins 
la cura i servei dels gats 

ESCOLA LA 
MITJANA 

C/ Josep Pallach, 
s/n 
25005 Lleida 

Tel.: 973788143 

ceiplamitjana@xte
c.cat 

Mª Jose Pueyo  Realització de tallers amb 
alumnes de primària. 

ASPID C/ Roger de Llúria, 
n 6 
25005 LLEIDA 
aspid@aspid.cat 
Telf: 973228980 

 

(Direcció serveis 
i projectes) 

 

 Participar de  les activitats 
lúdiques, reivindicatives i de 
defensa dels drets de les 
persones amb discapacitat, 
xerrades sobre temes 
d’interès, excursions que 
organitza l’entitat. 

AREMI Mestre Tonet, s/n 
25003 Lleida 
Tel.: 973 264 644 
Fax.: 973 264 726 
aremi@aremi.info 
http://www.xtec.net
/esc-
educacioespecial-
aremi/associacio.ht
m 
Residència 
AREMI: 
c/ Garraf, 17 Lleida 
25005 
tf. 973225732 
 

Mònica Preixens 
Noguès  

(Directora 
tècnica 
Residència 
Aremi) 
 

 Participar de les activitats 
amb gent discapacitada quan 
arriben a la residència de la 
que disposa l’entitat 
(activitats d’oci, berenar, etc.)

ANIMAC <jcortad2@xtec.c
at> 
 

Jaume Cortada 
 

Suport ens les diferents 
activitats programades durant 
el cap de setmana per l’entitat 

mailto:annafillat@gmail.com
mailto:annafillat@gmail.com
mailto:info@downlleida.org
mailto:info@downlleida.org
http://www.downlleida.org/
http://www.downlleida.org/
mailto:ceiplamitjana@xtec.cat
mailto:ceiplamitjana@xtec.cat
mailto:aspid@aspid.catm
mailto:aremi@aremi.info
http://www.xtec.net/esc-educacioespecial-aremi/associacio.htm
http://www.xtec.net/esc-educacioespecial-aremi/associacio.htm
http://www.xtec.net/esc-educacioespecial-aremi/associacio.htm
http://www.xtec.net/esc-educacioespecial-aremi/associacio.htm
http://www.xtec.net/esc-educacioespecial-aremi/associacio.htm


AFALL Alzheimer-LLeida 
(AFALL) 
<alzheimer_lleida
@yahoo.es> 
 

 Suport en les activitats 
programades per gent amb 
Alzheimer 

PROGAT progatlleida@gm
ail.com 
C/ La  creu, 17 
Secà de Sant Pere 

Imma Carné 
Torreguitart 
Telf: 675970535 

Seguiment i cura dels animals 
de companyia de l’entitat 
col·laboradora. 

 
 
PROTOCOL PER A LA NOTIFICACIÓ D’INCIDÈNCIES DURANT LA REALITZACIÓ 
DEL SERVEI COMUNITARI 
 

1. L’institut facilitarà a l’entitat col·laboradora una graella de control en la qual 
s’anotarà, si escau, qualsevol incidència, com ara  la manca de puntualitat o 
qualssevol altra incidència lleu. Aquesta  es tindrà en compte per part del centre 
a l’hora de realitzar l’avaluació. 

2. Si hi ha una acumulació de faltes lleus es comunicarà a la persona responsable 
de l’institut abans de finalitzar el període de pràctiques. Es valorarà per 
ambdues parts la continuïtat de l’alumnat en aquest servei. 

3. En el cas que es produeixi una falta greu, la persona responsable de l’activitat a 
l’entitat col·laboradora es posarà en contacte immediatament amb la persona 
responsable a l’institut, via correu electrònic o telèfon i  s’apartarà l’alumne/a 
momentàniament de l’activitat. Posteriorment ambdues parts valoraran la 
continuïtat de l’alumne/a  en aquest servei 

4. Les incidències greus es comunicaran al telèfon 973982370 o al correu 
electrònic  c5009836@xtec.cat A l’atenció del director de l’institut o de la 
coordinadora pedagògica. 

 
 
DOCUMENTACIÓ 
 
La  documentació elaborada pel desenvolupament i seguiment de l’activitat de servei 
comunitari és la següent: 
 

1. Carta de conformitat de les famílies de l’alumnat 
2. Carta de compromís amb l’entitat 
3. Document de seguiment de l’alumnat des de l’entitat 

 

B.5.3.1 VALORACIÓ DEL SERVERI COMUNITARI 
 

NOM ENTITAT VALORACIONS ENTITAT VALORACIONS ALUMNAT 

BANC DELS 
ALIMENTS 

Valoració positiva de l’entitat i 
continuïtat pel curs 2017-18 

Molt positiu 

RESIDÈNCIA I 
CENTRE DE DIA 
PER A GENT 
GRAN LLEIDA-
BALAFIA 

Valoració positiva de l’entitat i 
continuïtat pel curs 2017-18 

Molt positiu 

mailto:progatlleida@gmail.com
mailto:progatlleida@gmail.com
mailto:c5009836@xtec.cat


BIBLIOTECA 
PARDINYES  
 

Valoració positiva de l’entitat i 
continuïtat pel curs 2017-18 

Avorrit però positiu 

ASPROS 
 

Valoració positiva de l’entitat i 
continuïtat pel curs 2017-18 

Molt positiu 

DOWN LLEIDA Valoració positiva de l’entitat i 
continuïtat pel curs 2017-18 

Molt positiu 

PROGAT Valoració positiva de l’entitat i 
continuïtat pel curs 2017-18 

Molt positiu 

ESCOLA LA 
MITJANA 

Valoració positiva de l’entitat i 
continuïtat pel curs 2017-18 

Molt positiu 

ASPID Valoració positiva de l’entitat i 
continuïtat pel curs 2017-18 

Molt positiu 

AREMI Valoració positiva de l’entitat i 
continuïtat pel curs 2017-18 

Molt positiu 

ANIMAC Valoració positiva de l’entitat i 
continuïtat pel curs 2017-18 

Molt positiu 

AFALL Valoració positiva de l’entitat i 
continuïtat pel curs 2017-18 

Molt positiu 

 
Diferents entitas també assisteixen al nostre institut per explicar la seva realitat 
(AREMI) 
 
 
PROPOSTES DE MILLORA 
 
- ASPROS: l’alumnat demana que no s’allarguin tant les setmanes, als ser només 

una hora setmanal havien d’assistir-hi 19 setmanes seguides. 
- Biblioteca de Pardinyes: hi havia dies que exclusivament endreçaven revistes. 

Demanen una mica més de diversitat de tasques. L’any anterior van poder 
participar en els contacontes i els va ser molt més gratificant. 

- Referent  a 3r C i seguint l’esment en l’apartat 5 Organització del Servei, com a 
proposta de millora per a aquest grup es proposa no deixar les decisions a debat, 
ja que generen enfrontament. Plantejar el producte finat en un altre format o, 
simplement, complementar-ho un cop s’hagi realitzat el material. 

 

 
 
 
 
 
 

 B.6 DE LA COORDINACIÓ AMB ELS CENTRES DE SECUNDÀRIA/PRIMÀRIA 
 

En la coordinació primària-secundària de les escoles adscrites als instituts treballem:   
 

B.6.1. TRASPÀS D’INFORMACIÓ AMB L’ESCOLA 



Es realitza al mes de juny un cop confirmada la matrícula de l’alumnat que iniciarà 1r 
d’ESO.  
 Aquest  traspàs vol el coneixement de l’alumne/a  i per aquest motiu l’escola facilita: 
a)les proves diagnòstiques de l’alumnat de 6è curs de primària. 
b)Còpia de l’historial acadèmic (capacitats , habilitats i resultats acadèmics).  
c)Informe individualitzat (desenvolupament personal i situació familiar, casos singulars, 
NEE). 
d)Informe EAP, dictamen NEE, si escau. 
d)Llistat dels alumnes als quals se’ls ha lliurat activitats de reforç per a l’estiu amb la 
seva corresponen concreció.  
 

e) Activitats encomanades 

Còpia de les activitats encomanades (Resolució d’inici de curs 2016/2017: en la 
informació de traspàs al centre de secundària també s’inclourà la relació dels alumnes 
que han de fer les activitats de reforç d’estiu i una còpia de les activitats 
encomanades). 
 

Aquesta reunió amb les escoles adscrites es realitza al mes de juny entre els 
membres de les direccions de les escoles (director, cap d’estudis i tutors/es de sisè) i 
de l’institut (director, cap d’estudis, coordinació pedagògica), juntament amb la 
psicopedagoga de l’EAP dels dos centres. La informació és recollida, un cop iniciat el 
curs, en un document compartit amb les tutores de 1r d’ESO. 
 
 

B.6.2. SEGUIMENT DEL PROCÉS D’ADAPTACIÓ A L’INSTITUT DELS ALUMNES 
DE 1R D’ESO. 
Un cop realitzada la primera avaluació a l’institut, es realitza el retorn de la informació a 
les corresponents escoles de primària adscrites : butlletí dels resultats acadèmics del 
primer trimestre i informació de l’adaptació de l’alumnat a l’institut. 
 

Aquestes reunions tenen lloc durant el mes de gener , després dels resultats de la 
1a avaluaciói el director i/o cap d’estudis de l’Institut les convoca coordinades amb 
l’equip directiu de les escoles adscrites.  
 

B.6.3. ASPECTES DEL DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM DE PRIMÀRIA A 
TENIR EN COMPTE COMPTE PER A LA SEVA CONTINUÏTAT A L’INSTITUT  
Un cop realitzada la primera avaluació a l’institut, es realitza el traspàs a les escoles 
adscrites. En aquesta reunió, es comenten les indicacions a nivell curricular (objectius i 
continguts) de les matèries instrumentals, català, castellà, anglès i matemàtiques. 
Aquestes indicacions són proposades pels departaments de l'institut per a una millor 
incorporació de l’alumnat del curs vinent. 
 
Es fa arribar al mes de maig els següents documents: 
DOCUMENT PROPOSTA INDICACIONS DE LES MATÈRIES INSTRUMENTALS I 
CONTINGUTS MÍNIMS 
DOCUMENT PROPOSTA DEURES D’ESTIU 
 

B.7 DEL DISSENY CURRICULAR 
B.7.1 OFERTA CURRICULAR 
 



ORGANITZACIO CURRICULAR CURS 2016-2017 
 

CURRÍCULUM ESO. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA 
 
 

MATÈRIES 1r 2n 3r 4t 

Català 3 3 3 3 
Castellà 3 3 3 3 

Matemàtiques 3 4 4 4 
C. Socials 3 3 3 3 

C. Naturalesa: biologia i geologia 3 - 2 - 
C. Naturalesa: física i química - 3 2 - 

Llengua estrangera 3 4 3 3 
Educació Física 2 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2  - 
Visual Plàstica 2 - 2 - 

Música 2 2 - - 
Tutoria 1 1 1 1 

Treball de síntesi / Projecte de recerca (1) (1) (1) 1 
Religió / Cultura i valors ètics 1 1 1 1 

Servei Comunitari - - (1) - 
Matèries Optatives 2 2 2 - 

Matèries optatives específiques - - - 10 
Total 30 30 30 30 

  
MATÈRIES OPTATIVES CURS 2016-2017 

 
El professorat disposa de la informació d’aquestes distribució mitjançant un 
document compartit Google Drive, on es reflecteixen puntualment els canvis 
establerts per l’equip docent. 

 
 

MATÈRIES OPTATIVES 1r, 2n i 3r d’ESO 
L’alumnat es distribuït en les matèries optatives de la forma següent: 
L’alumnat amb bons resultats acadèmics, en les matèries de català, castellà i 
anglès, se li recomana realitzar l’optativa de francès durant tot l’any, si així ho 
sol·licita. 
La resta d’alumnat es distribueix en les optatives trimestrals. 
 

OPTATIVES  1r ESO 

Anual 
Francès 

Trimestrals 
Competències bàsiques matemàtiques 

Competències bàsiques lingüístiques 

Experiments científics 
 

 
L’alumnat de 1r d’ESO dins del Pla Intensiu de Millora poden realitzar més d’un 
cop l’optativa de competències bàsiques de català, castellà i matemàtiques, en 
funció de les necessitats establertes per l’equip docent per la superació de PIM. 

 



 

OPTATIVES 2n ESO 

Anual 
Francès 

Trimestrals 
Descobrint el món medieval 

Optativa de visual i plàstica 

Competències bàsiques lingüístiques 

 
 
 
 

OPTATIVES 3r ESO 

Anual 
Francès 

Trimestrals 
Cultura clàssica 

Del joc a l’esport 

Competències bàsiques lingüístiques 
 

 
 
 
 
 
 

MATÈRIES OPTATIVES DE 4t d’ESO 
 

Durant el mes de maig del curs anterior i preveu diverses sessions d’orientació 
acadèmica i/o professional realitzada, establertes en el PAT de 3r d’ESO, 
l’alumnat realitza l’elecció de les matèries optatives de 4t en funció de les 
preferències. 

 

OPTATIVES DE 4t ESO ITINERARIS 
ACADÈMIC 

CIENTÍFIC- TECNOLÒGIC 
ACADÈMIC 

HUMANÍSTIC SOCIAL 
APLICAT 

 
FÍSICA I QUÍMICA 

 
LLATÍ 

 
EMPRENEDORIA 

 
BIOLOGIA 

 
TECNOLOGIA 

 

 
ECONOMIA 

 
CIÈNCIES APLICADES A 

L’ACTIVITAT 
PROFESSIONAL 

INFORMÀTICA  FILOSOFIA 
FRANCÈS  MÚSICA  VISUAL- PLÀSTICA 

 
 

S’estableix la possibilitat de canvi d’optativa de 4t d’ESO, durant el mes de setembre, 
per millorar la seva elecció acadèmica. Mitjançant un document de sol.licitud de canvi 
d’optatives que es gestiona des de prefactura d’estudis.  



Tant la sol.licitud inicial com la de canvi d’optativa són documents signats per l’alumnat 
i pel seu tutor/a o pare/mare. 

 

CURRICULUM 1r BATXILLERAT. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA 
 

 

MATÈRIES COMUNES HORES 

L. Catalana i Literatura I 2 

L. Castellana i Literatura I   2 

L. Estrangera I   3 

Filosofia  2 

E. Física  2 

Ciències del món contemporani (cultura científica) 2 

Tutoria 1 

Treball de recerca (1) 

 
 

 
MATÈRIES OPTATIVES DE 1r BATXILLERAT 

 
Durant el mes de maig del curs anterior i previ diverses sessions d’orientació 
acadèmica i/o professional realitzada, establertes en el PAT de 4t d’ESO, 
l’alumnat realitza l’elecció de les matèries optatives de 4t en funció de les 
preferències.  

 

MODALITAT DE CIÈNCIES I 
TECNOLOGIA 

MODALITAT D’HUMANITATS I 
CIÈNCIES SOCIALS 

 

Itinerari científic  
Itinerari tecnològic 

 
Itinerari social  

Itinerari 
humanístic  

Franja 
1 

Matemàtiques I Matemàtiques I 
Matemàtiques CS 

I 
Llatí I 

Franja 
2 Biologia I  

Tecnologia 
Industrial I  

Economia   
Literatura 
catalana  

Franja 
3 Química I  Dibuix Tècnic I  

Història del món 
contemporani  

Grec I  

Franja 
4 

Escollir una matèria específica (4h): 

Ciències de la terra I   Física I   / Francès  / Literatura universal  / Religió 
 
D’acord amb la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, modificada per la Resolució 
ENS/1252/2014, de 30 de maig, i per la Resolució ENS/1790/2014, de 23 de juliol, 
relativa a les matèries de batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la 
modalitat d’educació no presencial, els alumnes matriculats en centres ordinaris 
poden cursar alguna matèria de modalitat o específica (de primer) i optativa (de segon) 
a través del batxillerat a distància, si per raons organitzatives l’alumnat no pot cursar-
les en el seu centre ordinari, amb un màxim de dues matèries per alumne i curs. En 
qualsevol cas, l’adscripció de modalitat de cada alumne s’ha de correspondre amb 



alguna de les que el centre on es matricula l’alumnat de manera presencial té 
autoritzades. 
 

S’estableix la possibilitat de canvi d’optativa de 1r de Batxillerat, durant el mes de 
setembre, per millorar la seva elecció acadèmica. Mitjançant un document de sol.licitud 
de canvi d’optatives que es gestiona des de prefactura d’estudis.  

Tant la sol.licitud inicial com la de canvi d’optativa són documents signats per l’alumnat 
i pel seu tutor/a o pare/mare. 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM 2n BATXILLERAT. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA 
 

MATÈRIES COMUNES HORES 

L. Catalana i Literatura I 2 

L. Castellana i Literatura I   2 

L. Estrangera I   3 

Història de la filosofia  3 

Història 3 

Tutoria 1 

Treball de recerca (1) 

 
 

MATÈRIES OPTATIVES DE 2n BATXILLERAT 
 

Durant el mes de maig del curs anterior previ al procès de matriculació de 2n de 
batxillerat l’alumnat fa l’elecció de les matèries optatives, seguint generament la 
modalitat escollida a 1r de batxillerat. 

 

MODALITAT DE CIÈNCIES I  
TECNOLOGIA 

MODALITAT D’HUMANITATS I  
CIÈNCIES SOCIALS  

Itinerari científic  Itinerari tecnològic Itinerari social  Itinerari humanístic 
Franja 

1 
Matemàtiques II Matemàtiques II 

Matemàtiques CS 
II 

Llatí II 

Franja 
2 Biologia II  

Tecnologia 
Industrial I I  

Economia de 
l’empresa II  

Literatura Catalana 
 

Franja 
3 Química II  Dibuix Tècnic II  Història de l’art  

Franja 
4 

Escollir una matèria específica (4h): 
Física II   / Geografia  /Grec II (IOC)  

 
 
IOC 



D’acord amb la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, modificada per la Resolució 
ENS/1252/2014, de 30 de maig, i per la Resolució ENS/1790/2014, de 23 de juliol, 
relativa a les matèries de batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la 
modalitat d’educació no presencial, els alumnes matriculats en centres ordinaris 
poden cursar alguna matèria de modalitat o específica (de primer) i optativa (de segon) 
a través del batxillerat a distància, si per raons organitzatives l’alumnat no pot cursar-
les en el seu centre ordinari, amb un màxim de dues matèries per alumne i curs. En 
qualsevol cas, l’adscripció de modalitat de cada alumne s’ha de correspondre amb 
alguna de les que el centre on es matricula l’alumnat de manera presencial té 
autoritzades. 
 

S’estableix la possibilitat de canvi d’optativa de 1r de Batxillerat, durant el mes de 
setembre, per millorar la seva elecció acadèmica. Mitjançant un document de sol.licitud 
de canvi d’optatives que es gestiona des de prefactura d’estudis.  

Tant la sol.licitud inicial com la de canvi d’optativa són documents signats per l’alumnat 
i pel seu tutor/a o pare/mare. 

 

BATXILLERAT A 3 ANYS 

El curs 16-17, passada la 1a avaluació, la possibilitat de realitzar el batxillerat a 3 
anys. 10 alumnes de l’institut s’atenen a aquesta opció. 

L’alumnat escull les matèries de 1r i 2n de batxillerat a realitzar i se li gestiona un 
PI, on es detalla el seu horari personal del curs i la previsió pels següents. 

Aquest document va ser revisat i signat pels tutors/es/legal/pare/mare. 

 

B.7.2. PROJECTES INTERDISCIPLINARIS, CRÈDITS DE SÍNTESI, PROJECTE DE 
RECERCA 

 
B.7.2.1.PROJECTE ILEC 

L’impuls de la lectura i l’hàbit lector: un temps de lectura diària, que potenciï el gust per 
la lectura i la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de 
tota l'educació secundària obligatòria, és bàsic per augmentar la competència 
comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels joves, ja que cal no 
oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per 
participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. 
 

El curs 16-17 es continuen realitzant els 20 minuts de lectura diària (3n any 
del Projecte ILEC) 

Aquest curs la formadora ha estat MªAngels Claramunt. Aquesta formadora 
externa es reunirà periòdicament amb l’equip impulsor, realitzarà la formació 
a l’equip de professorat i realitzarà modelatge a l’aula. 

Grup impulsor: Marta Ormo, Ramona Bosch, Montse Labèrnia. 

Grup de treball: Anna Bernat, Silvia Guallar, MªJosé Fantova, Enric Sanchis, 
Marta Sampietro, Carme Gairí, Ramona Bosch, Montse Labèrnia, Marta 
Ormo. 

Es realitza el seguiment de l’alumant (grup control 1rA, 1rB curs 14-15) 
aquest curs 16-17 són alumnat de 3rA i 3rB. L’alumnat va ser escollit per ser 



alumnat amb possibilitat de valorar la seva evolució en les estratègies de 
lectura. 

S’elabora el PLEC del centre. 

Durant el curs s’apliquen estratègies de lectura a les diferents matèries, es 
responen qüestionaris de diagnosi i es realitzen bastides i rúbriques seguint 
les indicacions del formadors. 

Coordinadora del projecte ILEC: Marta Ormo 

B.7.2.1.1. VALORACIÓ PROJECTE ILEC 

INFORME DE SUPERVISIÓ  DE L’ILEC EN ELS CENTRES DE 3R ANY (3A ONADA) 
 
Centre  INS La Mitjana      Codi   25009836  

Municipi  Lleida      Servei territorial  Lleida  

Inspector  Jordi Cervera 
 

I. Aspectes organitzatius del centre  
 
 

a. Funcionament del grup impulsor: continuïtat dels seus membres al llarg 
dels tres cursos, participació de membres de l’equip directiu i de 
coordinació, funcions que ha desenvolupat... 

 
Al llarg dels tres cursos de la formació ILEC, el grup impulsor del centre 
ha estat format per la cap d’estudis, la coordinadora LIC i la coordinadora 
ILEC. Ha disposat d’una reunió setmanal de treball per endegar, impulsar 
i fer extensiu el projecte a tot el professorat. Les funcions que ha 
desenvolupat han estat el disseny, organització i seguiment de les 
activitats ILEC portades a terme en el centre, tal com es reflecteix en les 
actes, per tal de desenvolupar la competència lectora de l’alumnat i ajudar 
a fomentar els seus hàbits lectors. I, també, ha estat nucli de difusió de la 
metodologia ILEC a la resta del professorat del centre.         

b. Implicació de l’equip directiu. 
 

L’equip directiu està totalment implicat amb el projecte i s’evidencia en la 
implementació des del curs 2014-2015 del “temps de lectura” a l’aula. 
L’alumnat disposa dintre del seu horari escolar de vint minuts de lectura 
diària i fixa per tal de fer lectura silenciosa i lliure. El professorat que 
acompanya el grup també en fa i es converteix en un model lector. D’altra 
banda, una part de l’equip directiu ha seguit la formació ILEC al llarg 
d’aquests tres anys i ha pogut implementar a les aules pràctiques 
didàctiques basades en la metodologia ILEC. 
Una altra evidència de la seva implicació és que, al llarg d’aquests tres 
cursos, ha funcionat una comissió ILEC, formada per tres professores del 
departament de llengua catalana i llengua castellana que han disposat 
d’una reunió setmanal per poder  realitzar les diferents activitats pautades 
pel projecte ILEC i vetllar pel bon funcionament del “temps de lectura” a 
l’aula.  

c. Funcionament del grup experimental 
 

El grup experimental ha estat l’alumnat que ara cursa 3r A i B i va ser 
escollit a l’inici de la formació ILEC. Al llarg dels tres cursos aquest 
alumnat ha treballat de manera sistemàtica la comprensió lectora en 



l’àmbit lingüístic i, també, s’han integrat activitats  de comprensió lectora 
en les matèries no lingüístiques, alhora que són els que van iniciar el 
projecte de “lectura a l’aula” al centre. 
 
En el curs 2014-2015 van realitzar les seguents activitats: 

-Proves ACL i els seus resultats es poden veure en la memòria 
d’aquell curs. 
-Sessions de treball amb la formadora LIC per iniciar-los en la 
metodologia del projecte ILEC. 

 
En el curs 2015-2016 van realitzar les següents activitats: 

-Avaluació diagnòstica de comprensió lectora  (els resultats es troben 
en la memòria ILEC del 2015-2016). 
-Treball de fluïdesa lectora avaluat per les matèries de tecnologia, 
ciències i llengua catalana i castellana. (memòria 2015-2016) 
-Treball explícit de les estratègies de lectura per part de la formadora 
ILEC i el professorat  de les diferents matèries que participaven en la 
formació: socials, tecnologia, llengua catalana i castellana.(memòria 
2015-2016). 
 

En el curs 2016-2017 han realitzat les següents activitats: 
-Avaluació diagnòstica de comprensió lectora per part del professorat 
corresponent al curs de 3r ESO.(45 avaluats dels quals el 86% ha 
obtingut notable i excel·lent (39) -Treball explícit de les estratègies 
lectores per part del professorat del centre: llengua catalana i 
castellana, socials, tecnologia, anglès.  

 
d. Funcionament del grup de dades 
 
El grup de dades està format per sis alumnes de perfil mitjà i susceptibles de 
millora i ha estat avaluat i analitzat el seu nivell de comprensió lectora al llarg 
d’aquests tres cursos, tal com s’explica en l’annex 1 d’aquest document. 
(anàlisi resultats grup control). Les activitats que han realitzat han estat: 

-Treball sistemàtic de la comprensió lectora en les matèries 
lingüístiques i no lingüístiques. 
- Proves d’avaluació: ACL a 1r curs, avaluació diagnòstica a 2n i 3r.  
-Treball sistemàtic de la fluïdesa lectora en llengua catalana i llengua 
castellana i, també, en d’altres matèries. 
-Treball explícit de les estratègies lectores en les diferents matèries, 
seguint les directrius de la formació ILEC. (modelatge i  guiatge) 
- “Lectura a l’aula” dintre del seu horari escolar.  
- Han cursat la matèria de “Competències bàsiques” dels tres cursos 

Els resultats globals del grup reflecteixen una millora important en 
comprensió lectora de cadascun dels alumnes seleccionats. L’anàlisi detallat 
dels resultats del grup control es troba en l’annex 1 d’aquest document 
(anàlisi dels resultats del grup control). 

e. Adequació de la formació rebuda i implicació del professorat en la 
implementació de les propostes fetes. 

 
Alguns professors/es del centre dels departaments de llengua catalana i 
llengua castellana, tecnologia, socials, ciències i anglès han participat en les 
activitats de formació ILEC,  referides als tres eixos de treball del projecte: 
“gust per llegir”, “saber llegir” i “llegir per aprendre”. La formació teòrica 
sempre ha anat acompanyada de la implementació a l’aula de propostes 
didàctiques contextualitzades en cadascuna de les matèries per millorar la 



competència lectora de l’alumnat. Aquestes han estat presentades anualment 
a la coordinació LIC, després d’haver-les experimentat a l’aula.  
 
 

 

II. Consolidació del programa en el centre 
 
 
Valoració dels punts clau per a la consolidació:  
 
- Transferència al claustre 
 

S’ha informat en la reunió de caps de departament que el treball ILEC 
d’aquests tres anys es farà extensiu a la resta de professorat i implicarà 
algunes pràctiques didàctiques de comprensió lectora seguint la metodologia 
ILEC.   
Es presentarà al claustre el PLEC per tal de difondre les seves directrius i  
escoltar suggeriments a fi de millorar-lo.    
 
- Consolidació del grup impulsor 
 
El grup impulsor està consolidat i, a més, s’ampliarà amb professorat de 
matèries no lingüístiques per al proper curs: socials, tecnologia i 
ciències.(acta 7 GI, 2016-17) 
    

- Grau d’implicació del professorat 
 
Al llarg d’aquests tres anys, professorat de ciències, tecnologia, anglès, 
socials, educació física, llengua catalana i llengua castellana han seguit la 
formació ILEC i, per tant, han desenvolupat activitats didàctiques a l’aula 
seguint aquesta metodologia. A partir d’aquesta premissa hi ha el compromís 
de continuar treballant-hi i transmetre-ho a la resta de professorat dels 
diferents departaments.  
 
- Constància documental dels acords presos 
 
Tot els acords presos al llarg dels tres anys queden reflectits en les actes del 
grup impulsor publicades al drive compartit amb la formadora LIC i guardades 
al departament de llengües.  
 
 

- Definició de propostes de millora i línies de treball per al curs 2017-2018. 
Valoració de l’inspector sobre les propostes i la seva implementació. 

 
Els acords de treball per al proper curs són: 

1- Ampliar el  grup impulsor ILEC del centre amb professorat de 
matèries no lingüístiques: socials, tecnologia i ciències. 
2- En relació als tres eixos de treball ILEC: 
“saber llegir”:  

2.1 Implementar uns tallers d’estratègies de lectura des de les 
matèries lingüístiques i no lingüístiques en els diferents nivells 
de l’ESO. 
2.2 Treballar la fluïdesa lectora des de les diferents matèries a 
l’ESO.  

“llegir per aprendre”:  
2.3 Confeccionar un vocabulari acadèmic específic de cada 
matèria. (departaments)  



2.4 Integrar el treball de comprensió lectora en les matèries no 
lingüístiques. 

“gust per llegir” 
2.5 Continuar amb l’espai de “Lectura a l’aula” dintre de l’horari 
de l’alumnat d’ESO. 
2.5 Organitzar activitats d’animació a la lectura al centre. 

3- Vetllar per la implementació i seguiment del PLEC.  
 

 

- Constància de canvis en la metodologia 
 
A partir de la implementació d’activitats de comprensió lectora basades en la 
metodologia ILEC realitzades al llarg dels tres cursos, el professorat de 
matèries lingüístiques i no lingüístiques continuarà integrant el treball de 
comprensió lectora i fluïdesa lectora en les seves matèries i, per al proper 
curs, s’implementaran uns tallers d’estratègies de lectura per a 1r i 2n d’ESO.   
D’altra banda, hem de remarcar que el centre treballa des de fa quatre anys 
amb la metodologia del “treball per projectes” a 1r,2n i 3r d’ESO. 
  

En definitiva, caldrà valorar la viabilitat de la consolidació del programa en el 
centre. 

El programa està consolidat al centre i valorem la seva continuïtat per al 
proper curs amb les activitats esmentades en els acords de centre.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

III. Valoració de l’evolució dels rendiments acadèmics 
 

 

Evolució dels resultats dels alumnes que han seguit l’ILEC 
 
L’evolució dels resultats en comprensió lectora de l’alumnat que ha seguit 
l’ILEC és satisfactòria, segons els resultats de les proves d’avaluació 
realitzades en aquest curs de 3r als grups A i B. La prova d’avaluació 
correspon a l’avaluació diagnòstica 2014-2015 del departament 
d’ensenyament i ha estat realitzada per 45 alumnes de 3r A i 3r B. Els 
resultats han estat: 18 excel·lents,  21 notables, 4 bé i 2 suficient.Com es pot 
observar, 39 alumnes es troben en la franja dels notables i excel·lents, per la 
qual cosa el 86,6% de l’alumnat està en una franja alta del nivell de 
comprensió lectora. 
 

Evolució dels resultats de comprensió lectora en el centre 
 
Si observem els resultats de comprensió lectora de les CB dels tres últims 
anys ens adonem que l’evolució és satisfactòria, segons l’anàlisi feta en les 
memòries del departament de llengua catalana i castellana. 
Els resultats de comprensió lectora de les CB 2016-2017 mostren que 
respecte al curs 2015-2016 el centre ha millorat en el tram mitjà-alt (del 



40.8% al 53.9%) i, també, s’ha reduït significativament el grup del tram baix, 
passant de 24.5 al 15.4%.  
Els resultats de comprensió lectora de les CB 2015-2016 reflectien que 
respecte al curs 2014-15 el centre havia millorat en el tram alt (del 15’2% al 
18’4%) , en el tram mig-alt (d’un 37% al 40’8%) i això va provocar que no hi 
hagués tants alumnes al tram mig-baix i baix.  
 
 
 
(Caldrà considerar la informació que facilita el SIC) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS DEL GRUP CONTROL PERÍODE 14-17 

 

 

 

B.7.2.2. TREBALL PER PROJECTES 
 

El Treball per Projectes és una metodologia d’aprenentatge centrada en l’alumnat i 
dirigida per ell, amb l’ajuda del professorat. 
És un aprenentatge relacionat amb la realitat, que es realitza mitjançant un conjunt de 
tasques amb la finalitat d’obtenir una producte final, que resolt el problema plantejat. 
 



Els objectius del Treball per Projectes són: adquirir els coneixements del currículum de 
cada àrea i assolir competències bàsiques acadèmiques, de la vida i del món laboral, 
com poden ser: l’aprenentatge autònom, el tractament de la informació, la transmissió 
de la informació de forma adequada, el treball en equip, la planificació del temps i 
l’autoavaluació dels aprenentatges. 
 

El Treball per Projectes vol millorar la metodologia dels aprenentatges, afavorir 
l’aprofundiment en els conceptes, millorar la capacitat de treball en equip, la relació 
amb el professorat i l’alumnat i preparar l’alumnat per a situacions reals futures. 
 

El procés de treball inclou tres fases: la de motivació, la realització d’activitats i el 
lliurament del producte final. 
 
Pel que fa als aspectes organitzatius, el treball per projectes a l’institut es basa en: 
•Treball per competències 

•Treball trimestral 1r, 2n, 3r ESO 

•Contingut del CURRÍCULUM del nivell: 1 hora setmanal de les matèries implicades 

•Sessió inicial: MOTIVACIÓ 

•Organització en TASQUES, 6-8 sessions 

•PRODUCTE final 
 

L’avaluació del treball per projectes suposa: 
. Seguiment diari a l’aula 

•Avaluació de les tasques de la matèria 

•Autoavaluació/Coavaluació (utilització de rúbriques) 
•Avaluable trimestralment % de la nota de la matèria 

•Informe a les famílies: nota quantitativa i qualitativa 

•Utilització de carpetes d’aprenentatge-portafoli 
 

L’avaluació del Treball per Projectes, és realitza mitjançant: el seguiment diari de 
l’alumnat, la valoració de les tasques individuals i/o grupals, l’autoavaluació i 
coavaluació de l’alumnat. 

La nota del Treball per Projectes formarà part de la nota de les matèries implicades (en 
funció de les hores emprades respecte a les hores pròpies de la matèria fins un màxim 
del 30%) i es lliurarà un informe de la valoració del treball, adjunt al butlletí de notes. 

 
Les reunions del Treball per Projectes els realitzaran els dimarts, dimecres o dijous de 
15:50h a 16:50h. A les reunions assisteixen un membre de cada departament implicat i 
es l’encarregat de trametre aquesta informació a la resta de professorat.  

Les persones assignades a aquestes reunions seran les que encapçalaran el 
desenvolupament de les tasques a realitzar i faran la tramesa de la informació als 
membres del seminari.(tenen una hora setmanal de treball pq les reunió seran 
quinzenals/curs) 

El Treball per Projectes és realitzarà a primer, segon d’ESO i tercer d’ESO de manera 
extensiva. La nota del treball de síntesi de 1r i 2n d’ESO correspondrà a la mitjana de 
les notes obtingudes en els diferents treballs per projectes realitzats durant el curs. 

Les valoracions de les tasques del Treball per Projectes de 3r seran incloses com a 
nota de les tasques realitzades per cada matèria. La nota final del treball de síntesi 
serà la nota ponderada dels projectes realitzats  i del treball de síntesi realitzat al teatre 
de l’Escorxador o al centre.  



 
 

Es dona la possibilitat de la gestió de les graelles segons les necessitats del 
professorat 
 
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT TDS A 1r, 2n I 3r d’ESO 
 
Actualment es realitza la següent organització: 

 1r d’ESO: dos treballs per projectes 
o 2n trimestre: “Juguem... i aprenem!” 
o 3r trimestre: “La màquina del temps” 

 2n d’ESO: dos treballs per projectes 
o 2n trimestre: “Plurilingüisme” (emmarcat dins el projecte d’Euromania) 
o 3r trimestre: “La Mitjana TV” 

 3r d’ESO: un treball per projectes 
o 2n trimestre: “Fem un món sostenible” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATÈRIES QUE HI PARTICIPEN 
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“Juguem... i 
aprenem!” 

X X X X X X  X 
1r 
ESO 

“Viatge en el 
temps” 

X X X X X X X X 

“Plurilingüisme”    X X X  X 2n 
ESO “La Mitjana TV” X X X X X X  X 
3r 
ESO 

“Fem un món 
sostenible” X X X X X X  X 

 
 
32 MEMBRES del claustre participen en el treball per projectes  
 
 
B.7.2.2.1. RESULTATS ACADÈMICS DEL TREBALL  PER PROJECTES (TREBALL DE SÍNTESI) 

 

Un cop fet el recull de notes en les diferents taules, prèviament descrites. La valoració 
quantitativa es troba recollida, en la següent taula-sumari, un document drive al que 
tenen accès tot el professorat implicat, allí es pot veure el nom i cognom de l’alumnat 
implicat. 
A partir d’aquestes qualificacions s’introduirà la nota a SAGA del treball de síntesi. 
Per cada projecte s’elaborarà un informe final qualitatiu i quantitatiu que es lliurarà a les 
famílies coincidint amb el lliurament de notes trimestral. 
 

Els resultats obtinguts al llarg del curs acadèmic queden representats en les següents 
taules: 
 

TREBALL PER PROJECTES 1r ESO 
CURS 2016-17 

             

1r A NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL 

  12 16 28 42,86% 57,14% 100,00% 

APROVA 12 16 28 42,86% 57,14% 100,00% 

SUSPÈN 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

       
       
             

1r B NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL 

  16 9 25 64,00% 36,00% 100,00% 

APROVA 14 9 23 56,00% 36,00% 92,00% 

SUSPÈN 2 0 2 8,00% 0,00% 8,00% 

       
       
             



1r C NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL 

  16 6 22 72,73% 27,27% 100,00% 

APROVA 12 4 16 54,55% 18,18% 72,73% 

SUSPÈN 4 2 6 18,18% 9,09% 27,27% 

       
       
             

1r D NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL 

  14 2 16 87,50% 12,50% 100,00% 

APROVA 8 2 10 50,00% 12,50% 62,50% 

SUSPÈN 6 0 6 37,50% 0,00% 37,50% 

             

APROVA 84,62% TOTAL 
SUSPEN 15,38% 

 
TREBALL PER PROJECTES 2n ESO  

CURS 2016-17 
             

2n A NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL 

  12 21 33 36,36% 63,64% 100,00% 

APROVA 12 21 33 36,36% 63,64% 100,00% 

SUSPÈN 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

       
       
             

2n B NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL 

  15 12 27 55,56% 44,44% 100,00% 

APROVA 15 11 26 55,56% 40,74% 96,30% 

SUSPÈN 0 1 1 0,00% 3,70% 3,70% 

       
       
             

2n C NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL 

  12 8 20 60,00% 40,00% 100,00% 

APROVA 5 4 9 25,00% 20,00% 45,00% 

SUSPÈN 7 4 11 35,00% 20,00% 55,00% 

       
       
             

2n D NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL 

  11 6 17 64,71% 35,29% 100,00% 

APROVA 5 2 7 29,41% 11,76% 41,18% 

SUSPÈN 6 4 10 35,29% 23,53% 58,82% 

             

APROVA 77,32% TOTAL 
SUSPEN 22,68% 

 
 



 
 

TREBALL PER PROJECTES 3r ESO 
CURS 2016-17 

             

3r A NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL 

  14 10 24 58,33% 41,67% 100,00% 

APROVA 14 9 23 58,33% 37,50% 95,83% 

SUSPÈN 0 1 1 0,00% 4,17% 4,17% 

       
       
             

3r B NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL 

  15 14 29 51,72% 48,28% 100,00% 

APROVA 14 13 27 48,28% 44,83% 93,10% 

SUSPÈN 1 1 2 3,45% 3,45% 6,90% 

       
       

       

3r C NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL 

  5 12 17 29,41% 70,59% 100,00% 

APROVA 2 10 12 11,76% 58,82% 70,59% 

SUSPÈN 3 2 5 17,65% 11,76% 29,41% 

             

             

APROVA 88,57% TOTAL 
SUSPEN 11,43% 

 
 
PROPOSTES DE MILLORA 
 

- Intervenció en els diferents projectes de totes les matèries per millorar el treball 
competencial interdisciplinar. 

- Realitzar canvis en els projectes per donar varietat a les activitats i millorar la 
motivació de l’alumnat. 

- Realitzar diferents productes finals per un mateix projecte amb l’objectiu de 
treballar diferents competències i que totes les matèries puguin ampliar el ventall 
d’activitats. 

- Fer que els alumnes adquireixin un rol en el treball i adquireixen responsabilitats. 
- Elaborar una rúbrica del treball en equip. 

 
B.7.2.2.2.- VALORACIÓ DEL TREBALL PER PROJECTES 2016-17 
 
1. Recull de valoracions del treball per projectes per part de l’alumnat 
  

PREGUNTES 1rA GENS POC BASTANT MOLT 

1. Les activitats del Treball per 
Projectes tenien relació amb els 
continguts treballats en les diferents 
matèries? 

1 1 11 14 



2. Creus que es més fàcil aprendre 
treballant per projectes? 

  3 12 12 

3. Creus positiu treballar en grup per 
resoldre els dubtes? 

    10 15 

4. Creus que el nombre de sessions 
dedicades al Treball per Projectes és 
suficient? 

1 11 12 3 

5. Creus que les tasques 
encomanades per treballar a casa són 
adequades? 

  7 11 8 

6. Creus que la carpeta 
d’aprenentatge t’ha estat útil? 

2 6 13 5 

  
 

 
 

  

PREGUNTES 1rB GENS POC BASTANT MOLT 

1. Les activitats del Treball per 
Projectes tenien relació amb els 
continguts treballats en les diferents 
matèries? 

  5 16 4 

2. Creus que es més fàcil aprendre 
treballant per projectes? 

4 4 9 8 

3. Creus positiu treballar en grup per 
resoldre els dubtes? 

1 6 10 8 

4. Creus que el nombre de sessions 
dedicades al Treball per Projectes és 
suficient? 

2 7 10 6 

5. Creus que les tasques encomanades per 
treballar a casa són adequades? 

3 7 11 4 

6. Creus que la carpeta 
d’aprenentatge t’ha estat útil? 

4 8 9 4 

  
  

PREGUNTES 1rC GENS POC BASTANT MOLT 

1. Les activitats del Treball per 
Projectes tenien relació amb els 
continguts treballats en les diferents 
matèries? 

0 0 12 5 

2. Creus que es més fàcil aprendre 
treballant per projectes? 

0 6 3 8 

3. Creus positiu treballar en grup per 
resoldre els dubtes? 

0 3 6 8 

4. Creus que el nombre de sessions 
dedicades al Treball per Projectes és 
suficient? 

0 4 7 6 

5. Creus que les tasques encomanades per 
treballar a casa són adequades? 

4 4 6 3 

6. Creus que la carpeta d’aprenentatge 1 7 4 5 



t’ha estat útil? 
  
 
  

PREGUNTES 1rD GENS POC BASTANT MOLT 

1. Les activitats del Treball per 
Projectes tenien relació amb els 
continguts treballats en les diferents 
matèries? 

0 0 8 5 

2. Creus que es més fàcil aprendre 
treballant per projectes? 

1 2 8 2 

3. Creus positiu treballar en grup per 
resoldre els dubtes? 

2 1 7 3 

4. Creus que el nombre de sessions 
dedicades al Treball per Projectes 
és suficient? 

2 2 5 4 

5. Creus que les tasques encomanades 
per treballar a casa són adequades? 

1 1 9 2 

6. Creus que la carpeta d’aprenentatge 
t’ha estat útil? 

0 1 6 6 

  
  

PREGUNTES 2nA GENS POC BASTANT MOLT 

1. Les activitats del Treball per 
Projectes tenien relació amb els 
continguts treballats en les diferents 
matèries? 

1 5 23 4 

2. Creus que es més fàcil aprendre 
treballant per projectes? 

2 10 16 7 

3. Creus positiu treballar en grup per 
resoldre els dubtes? 

0 6 14 12 

4. Creus que el nombre de sessions 
dedicades al Treball per Projectes és 
suficient? 

3 12 14 3 

5. Creus que les tasques encomanades per 
treballar a casa són adequades? 

3 19 7 4 

6. Creus que la carpeta d’aprenentatge 
t’ha estat útil? 

4 11 11 6 

  
  

PREGUNTES 2nB GENS POC BASTANT MOLT 

1. Les activitats del Treball per 
Projectes tenien relació amb els 
continguts treballats en les diferents 
matèries? 

1 6 17 0 

2. Creus que es més fàcil aprendre 
treballant per projectes? 

5 3 13 3 

3. Creus positiu treballar en grup per 
resoldre els dubtes? 

2 4 12 6 



4. Creus que el nombre de sessions 
dedicades al Treball per Projectes és 
suficient? 

5 7 6 6 

5. Creus que les tasques encomanades per 
treballar a casa són adequades? 

1 3 19 1 

6. Creus que la carpeta d’aprenentatge 
t’ha estat útil? 

9 9 4 2 

  
 
  

PREGUNTES 2nC GENS POC BASTANT MOLT 

1. Les activitats del Treball per 
Projectes tenien relació amb els 
continguts treballats en les diferents 
matèries? 

2 2 8 3 

2. Creus que es més fàcil aprendre 
treballant per projectes? 

3 1 5 6 

3. Creus positiu treballar en 
grup per resoldre els dubtes? 

2 0 3 10 

4. Creus que el nombre de sessions 
dedicades al Treball per Projectes és 
suficient? 

3 4 6 2 

5. Creus que les tasques encomanades per 
treballar a casa són adequades? 

4 3 6 2 

6. Creus que la carpeta d’aprenentatge 
t’ha estat útil? 

4 1 5 5 

  
 
 
  

PREGUNTES 2nD GENS POC BASTANT MOLT 

1. Les activitats del Treball per 
Projectes tenien relació amb els 
continguts treballats en les diferents 
matèries? 

1 1 5 2 

2. Creus que es més fàcil aprendre 
treballant per projectes? 

  2 6 1 

3. Creus positiu treballar en grup per 
resoldre els dubtes? 

1   3 5 

4. Creus que el nombre de sessions 
dedicades al Treball per Projectes 
és suficient? 

  7 1 1 

5. Creus que les tasques encomanades per 
treballar a casa són adequades? 

1 3 3 2 

6. Creus que la carpeta 
d’aprenentatge t’ha estat útil? 

1 3 2 3 

  
  

PREGUNTES 3rA GENS POC BASTANT MOLT 

1. Les activitats del Treball per - 2 15 - 



Projectes tenien relació amb els 
continguts treballats en les diferents 
matèries? 

2. Creus que es més fàcil aprendre 
treballant per projectes? 

4 3 8 6 

3. Creus positiu treballar en grup 
per resoldre els dubtes? 

- 3 13 5 

4. Creus que el nombre de sessions 
dedicades al Treball per Projectes és 
suficient? 

3 8 6 5 

5. Creus que les tasques 
encomanades per treballar a 
casa són adequades? 

1 4 12 4 

 
  

PREGUNTES 3rB GENS POC BASTANT MOLT 

1. Les activitats del Treball per 
Projectes tenien relació amb els 
continguts treballats en les diferents 
matèries? 

3 12 8 2 

2. Creus que és més fàcil aprendre 
treballant per projectes? 

1 2 15 7 

3. Creus positiu treballar en grup per 
resoldre els dubtes? 

1 3 5 16 

4. Creus que el nombre de sessions 
dedicades al Treball per Projectes és 
suficient? 

11 13 1 0 

5. Creus que les tasques encomanades per 
treballar a casa són adequades? 

6 12 8 0 

 
  
 
  

PREGUNTES 3rC GENS POC BASTANT MOLT 

1. Les activitats del Treball per 
Projectes tenien relació amb els 
continguts treballats en les diferents 
matèries? 

1 1 4 5 

2. Creus que es més fàcil aprendre 
treballant per projectes? 

1 0 6 4 

3. Creus positiu treballar en grup per 
resoldre els dubtes? 

1 1 2 7 

4. Creus que el nombre de sessions 
dedicades al Treball per Projectes és 
suficient? 

1 2 7 1 

5. Creus que les tasques encomanades per 
treballar a casa són adequades? 

0 3 6 2 

  
De forma general i tenint en compte les observacions de l’alumnat es pot dir que: 

- els hi agrada el treball per projectes i els hi agradaria fer-n’hi més 



- El temps dedicat el troben insuficient (poc) 
- Respecte a la carpeta d’aprenentatge valoren que els hi serveix per fer el recull 

de material però no els hi aporta nous coneixements 
- Valoren positivament el treball en grup i fins i tot demanen algun projecte poder 

triar els membres del mateix 
 
 

2. Recull de valoracions del treball per projectes al llarg del curs 2016-17 per 
part del professorat: 

 
 

TREBALL: “JUGUEM...I APRENEM!”

 
Recull de valoracions, anotacions, indicacions...: 

- Per a Ciències Socials ens és més pràctic temporitzar-ho al final del projecte i fer un 
intensiu. 

- Ciències Socials a 1rD s’ha adaptat moltíssim però ha tingut molt bons resultats. Ha 
estat un seguiment diari més que una valoració de continguts i el resultat ha estat molt 
positiu. 

 

  

TREBALL: “VIATGE EN EL TEMPS”

  
No hi ha valoracions 

  

TREBALL: “PLURILINGÜISME”

  

Recull de valoracions, anotacions, indicacions...: 

- El llibre no el trobo adequat a 2n ESO, és un projecte de primària i com a molt a 1 
d’ESO 

 

TREBALL: “LA MITJANA TV” 

 
No hi ha valoracions 

 

TREBALL: “FEM UN MÓN SOSTENIBLE”

 
No hi ha valoracions 

VALORACIONS GENERALS DEL TREBALL PER PROJECTES

 

Recull de valoracions, anotacions, indicacions...: 

-  Valorar què cal fer amb l’alumnat que NO lliura les carpetes d’aprenentatge 



- Les auto i coavaluacions dels alumnes que no han assistit a cap sessió del projecte 
en alguna assignatura concreta haurien de poder ser 0 per tal que la nota global de 
l’assignatura sortís 0 

-  Possiblititat d’incloure les informacions de projectes dins les reunions d’equip docent. 

- Alguns alumnes han comentat que voldrien poder triar els grups de treball 

 
3. Projectes a desenvolupar en cada nivell (1r, 2n i 3r d’ESO).  

Degut al temps que ja es porta treballant amb els mateixos projectes i veient els 
resultats pel curs vinent es realitzarà: 

 1r ESO: continuïtat del projecte “Juguem...i aprenem!” i s’iniciarà en el tercer 
trimestre un de nou a plantejar al setembre en la primera reunió tenint 
present cada matèria els seus continguts i podent elaborar més d’un 
producte final. 
Es preveu la participació de les matèries del currículum per 1r d’ESO 
En aquestes reunions caldrà l’assistència de tots els membres que formen 
l’equip docent de 1r d’ESO. 

 2n ESO: valorar la possibilitat de variar entre els tres projectes que tenint: 
o 2n trimestre: plurilingüisme 
o 3r trimestre: “La Mitjana TV” per “Rutes per Lleida” (el producte final 

podria ser crear una gimcana per final de curs) 
 3r ESO: mantenir “Fem un món sostenible” 

 
4. Temporització per cada projecte pel curs 2017-18 

Degut a que aquest curs matèries han realitzat un treball intensiu, es creu adient 
per aquest curs vinent fer el treball per projectes de manera intensiva, tret de la 
matèria de Tecnologies per qüestions de d’horaris en taller i desdoblament de 
grups. La previsió es de fer-ho durant 2/3 setmanes i poder cobrir així les 6-8 
sessions necessàries per desenvolupar-ho. D’aquesta manera l’alumnat prendrà 
més consciència de treball transversal entre les diferents matèries. 

 
5. Informes pel curs 2017-18 

Degut a les noves indicacions d’avaluació d’Ensenyament i pendents de la 
convocatòria de formació pel juliol queda pendent pel setembre els canvis que se’n 
puguin derivar. 
 

I prenem els acords següents pel curs 17-18:  
 
Les intervencions realitzades són les següents: 

 Carles Vara: es realitzaran reunions cada dimarts del curs vinent, les sessions 
seran pels diferents equips docents, projectes, etc. Tret de les avaluacions que 
es realitzaran en el dia indicat.  

 Es comenta que hi ha reunions de projectes on les informacions s’han duplicat i 
es recomana que caldria evitar aquest fet. 

 Dolors Valls: creu que no cal canviar de projectes a 1r d’ESO, és millor 
mantindré els mateixos i anar fent millores 

 Anna Bernat: prefereix fer canvis a nous projectes  
 Carles Vara: comenta que es creu necessari el canvi per evitar que no 

s’actualitzin els treballs tal i com passa amb el treball de síntesi de 3r d’ESO en 
alguns departaments. Al setembre caldrà argumentar si es realitza el canvi o no. 

 Dolors Valls: no està d’acord amb la frase “qüestió de voluntat” formulada per 
Carles Vara. 

 Cristina Gaya: comenta que el llibre utilitzat pel projecte “Plurilingüisme” no se li 
adapten als continguts del nivell de 2n d’ESO de ciències. 

 Hi ha altres matèries, tecnologia, socials, matemàtiques, que si que se’ls hi 
adapta i prefereixen la seva continuïtat. 



Valorant les diferents indicacions de les matèries implicades s’arriba a l’acord 
que aquest projecte es canvia a 1r d’ESO. 
Es realitzen les votacions pertinents i s’acorda que: 

o 1r d’ESO: amb 23 vots a favor i 0 en contra que el realitzarà en el 2n 
trimestre el projecte “Juguem... i aprenem!” i en el 3r trimestre el 
“Plurilingüisme” 

o 2n d’ESO: amb17 vots a favor i 1 en contra es realitzarà “La Mitjana TV” 
en el 2n trimestre i “Rutes per Lleida” en el 3r trimestre 

 Respecte al projecte de 3r d’ESO “Fem un món sostenible” es comenta: 
o Ramona Bosch: valora que el producte final costa molt a l’alumnat i no 

l’entenen cosa que suposa moltes hores de dedicació de les matèries de 
català i castellà. Aquest curs li han dedicat fins a 15 hores al producte 
final, míting. 

o Marta Ormo: comenta que costa molt el producte final doncs no veuen 
clar aquest gènere textual. 

o Dolors Valls: creu raonable que si les matèries de català i castellà, que 
són les que ho dediquen més temps, creuen que no funciona el producte 
final es pot plantejar fer un canvi 

o Elena Cosialls i Marisa Carrillo: creuen que és un tema que es tracta a 
molts cursos de l’ESO i els alumnes ja estan cansats a 3r. 

o Queda pendent a setembre de valorar fer canvi del producte final 
 Respecte al tema sobre fer projectes en horaris intensius, la resposta del 

professorat és la següent: 
o Alba Carrasco: creu que fer-ho intensiu pot suposar un desgavell 
o Dolors Valls: hi ha pros i contres i cal valorar la millor opció 
o Cristina Gaya: proposa fer franges d’horaris  
o Marisa Carrillo: no veu clar fer tot intensiu doncs pot suposar tenir que 

ajustar de nou les programacions. Ells mantindria l’estructura seguida fins 
ara. 

o Dolors Valls: proposa ampliar el marge a un mes i fer horari sol de 
projectes durant les primeres hores 

o Carles Vara: comenta que algunes d’aquestes propostes suposa fer 
horaris nous per aquests períodes de treball per projectes  

o Carme Gairí: proposa fer 4-5 setmanes i cadascú tria 
o Acords: veien les diferents valoracions es creu oportú seguir amb el 

mateix horari on es preveu un treball per projectes de 5 a 6 setmanes on 
cadascú tria si ho fa intensiu o no. 

o A setembre en la primera reunió es farà proposta de temporització 
 Marisa Carrillo: manifesta que no està d’acord en que totes les matèries tinguin 

que entrar en tots els projectes. 
 
 
 

B.7.2.3.CRÈDITS DE SÍNTESI 
 
 
1.- INTRODUCCIÓ 
 
El treball de síntesi és un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, fetes en 
equip, per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins 
a quin punt, que l'alumnat sigui capaç d'aplicar les competències bàsiques treballades 
en les diferents matèries per a la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la 
vida pràctica. Integra continguts de diverses matèries i admet diferents concrecions 
temporals. Es fa en els cursos de 1r, 2n i 3r d'ESO. 
 



2.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT TDS A 1r i 2n ESO 
 
Com a conseqüència del Treball per projectes que es duu a terme en els cursos de 1r i 
2n d’ESO com a projecte de centre es determina que l’avaluació del Treball de síntesi 
és el resultat de la mitja entre els treballs realitzats al llarg del curs en els diferents 
nivells. 
Actualment es realitza la següent organització: 

 1r d’ESO: dos treballs per projectes 
o 2n trimestre: “Juguem... i aprenem!” 
o 3r trimestre: “Viatge en el temps” 

 2n d’ESO: dos treballs per projectes 
o 2n trimestre: “Plurilingüisme” (emmarcat dins el projecte d’Euromania) 
o 3r trimestre: “La Mitjana TV” 

 
3.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT TDS A 3r ESO 
 
En el curs 2016-17 el Treball de Síntesi es durà terme durant la setmana del 3 al 6 
d’abril en dos grups diferenciats: 
 
 Alumnat que realitza el Treball en les instal·lacions del Teatre de l’Escorxador de 

Lleida. Aquest alumnat realitzarà un seguit d’activitat organitzades pel mateix grup 
de teatre i que l’objectiu final és la representació d’una obra de teatre oberta al 
públic. La mateixa escola de teatre de l’escorxador emet un informe d’avaluació de 
l’alumnat a partir de totes les activitats que desenvolupen durant els quatre dies que 
dura el curs. 

    Tot l’alumnat que reatlitza el TDS de 3r al Teatre l’aprova. 
 

El TDS realitzat a l’institut sobre el teatre també el supera tot l’alumnat que hi 
assisteix excepte 2 alumnes que no realitzen correctament les tasques. 

Hi ha 9 alumnes que absentistes que no assisteixen durant el temps de realització 
del TDS a l’institut, van fer tasques de recuperació al més de juny. 
 
 
 Alumnat que realitza el Treball en l’institut, els quals realitzaran el treball amb el títol 

“El teatre”. Les pautes que es seguiran són les següents: 
 

A- PEL QUE FA  ALS ALUMNES:   a la sessió de tutoria prèvia  a la setmana del 
treball , les tutores informaran als alumnes sobre tot el relacionat al  treball de 
síntesi: què  és el treball de síntesi, per què i quan es farà, els  grups, material 
necessari ( regle, semicercle, cartabó, escaire, compàs, calculadora, folis, 
colors, tisores i pega) i funcionament general. 
 

B- PEL QUE FA  AL DOCUMENT: 
 
- Els professors responsables de la primera hora seran els encarregats de 

lliurar el dossier als alumnes. 
- Al final de cada dia el professor de la darrera hora recollirà  els treballs dels 

diferents alumnes i els dipositarà en una caixa que deixarà a la sala de 
professors. En aquesta mateixa caixa hi haurà una graella de control on es 
deixarà constància del lliurament del material per part de l'alumnat cada dia a 
última hora. Al dia següent el professor de primera hora portarà aquesta 
caixa a la classe i repartirà els treballs. 

- Aquest document el valorarà el tribunal l’últim dia i contarà un 10% de la nota 
final. 

 
C- PEL QUE FA  AL SEGUIMENT: 



 
- A la mateixa caixa dels treballs hi haurà una graella per fer el seguiment de 

la feina dels alumnes. Cada professor, en acabar la seva hora puntuarà als 
alumnes. En acabar el dia aquestes mateixes notes s’introduiran en el 
compartit que es dirà SEGUIMENT ALUMNES. Aquest seguiment contarà un 
15% de la nota final. 

 
- D’altra banda, el divendres a tercera hora, abans de preparar els tribunals, 

les tutores lliuraran  una graella  de coavaluació a cada grup i els alumnes 
s’hauran de puntuar seguint uns ítems . Aquest seguiment contarà un 5% de 
la nota final. 
 

D- PEL QUE FA A LA NOTA FINAL: Un cop corregides les activitats de cada àrea, 
els professors aniran introduint les notes en el compartit que es dirà NOTA  
FINAL TREBALL DE SÍNTESI.  Aquest és un document en format de full de 
càlcul que farà la nota final seguint els percentatges següents: 
 
- Mitja activitats: 40% 
- Document final: 10% 
- Seguiment professors: 15% 
- Valoració alumnes: 5% 
- Valoració tribunal: 30% 

 
 
E- PEL QUE FA ALS TRIBUNALS: Els alumnes estaran a l’aula de tutoria amb un 

professor. Seguint l’ordre que decideixin els tribunals, els grups aniran a l’aula 
indicada i lliuraran el seu treball a les persones del tribunal. A continuació els 
professors faran les preguntes que creguin convenient als membres del grup. 
Quan hagin acabat els alumnes tornaran a l’aula i els professors valoraran el 
treball per un costat i l’exposició oral per un altre. 
En acabar les exposicions, els professors introduiran aquestes notes en el full 
de càlcul de la nota final. 

 
El recompte d’alumnes que ha realitzat el treball de sínstesi al Teatre o a 
l’institutha estat de: 

- Aula de teatre de l’Escorxador: 44 alumnes  
- Treball a l’institut La Mitjana: 24 alumnes 

 
F.- DOCUMENTACIÓ 
A continuació s’adjunten tots el documents necessaris per desenvolupar el treball de 
síntesi a 3r d’ESO a l’institut : 
 

 Dossier de treball “El teatre” (3r ESO) 
 Taula de seguiment (3r ESO) 
 Fulls de càlcul (obtenció de les notes del TdS) (3r ESO) 
 Taula de coavaluació (3r ESO) 
 
 Taula de seguiment (3r ESO) 

 



 
 

 Fulls de càlcul (obtenció de les notes del TdS) (3r ESO) 
 

 
 Taula de coavaluació (3r ESO) 

 
 
B.7.2.4. PROJECTE DE RECERCA 
 

A quart curs, tot l’alumnat ha de realitzar un projecte de recerca en equip. 
Aquest projecte està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca 
realitzades per l’alumnat entorn d’un tema  i sota el guiatge del professorat.  
Per tal de coordinar el funcionament del projecte, a principi de curs es fan unes 
reunions amb tots els professors que hi intervenen 
 
 Organització del projecte de recerca 

L'elaboració del projecte de recerca té una durada aproximada de 35 hores 
lectives i s’han distribuit de manera flexible al llarg del curs associat a la matèria 
de cultura i valors ètics i també a la tutoria.    
 

 Avaluació del projecte de recerca 
 Els criteris d'avaluació del projecte de recerca inclouran les tasques realitzades 
d’acord amb els objectius establerts i es farà la valoració del procés global del 
treball realitzat i la perseverança en la consecució de les fites proposades, i no 
únicament els resultats obtinguts. La qualificació final és individual i computa 
com una matèria comuna. 

 

Al finalitzar la recerca, els alumnes han de fer una exposició oral que equival al  
20% de la nota final. 
 
El 100% de l’alumnat de 4tA supera el PDR, després de realitzar un treball escrit i 
l’exposició oral. 



El 99,6% de  l’alumnat de 4tB supera el PDR. L’alumnat que no supera el PDR realitzar 
dues recuperacions al mes de febrer i al mes de juny. 
 
Propostes de millora 

 Caldrà buscar a quina matèria s’associa el TDR per no recaure sobre la 
d’Educació en Valors de 4t i la tutoria. Es valorarà a inici del curs 17-18. 

 La recuperació de PDR serà en el període de recuperacions de juny, quan es 
realitzen les recuperacions de les diferents matèries i trimestres. 

 
B.7.2.5.TREBALL DE RECERCA (BATXILLERAT) 

El curs 16-17, finalitza la primera promoció de 2n de batxillerat. 

En el primer curs de Batxillerat tot l’alumnat ha iniciat un treball de recerca, de 
forma individual,  que es presentarà en el segon curs. 

El treball de recerca és un treball d’investigació que ha de realitzar tot l’alumnat de 
batxillerat. Aquest treball:  

 És una petita investigació. 

 Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinari. 

 Està dirigit per un professor/a - tutor/a. 

 Té una durada d’unes 70 hores i representa el 10% de la qualificació final del 
batxillerat. 

 Es presenta per escrit i oralment. 

 Per norma general, es tracta d’un treball individual.  

 S’avalua tenint en compte l’actuació de l’alumne/a durant la realització del 
treball, l’informe escrit i la presentació oral. 

Cada centre farà una proposta de treball al seu alumnat, organitzarà les tutories i 
establirà una normativa sobre el calendari, els criteris d’avaluació i la 
presentació. 
 
L’alumnat participarà del projecte ITINERA de la UdL i assistirà a les xerrades 
informatives. 
 
 
El conveni de col.laboració amb EPS (SINERGIA) també serà un punt de 
col·laboració important en l’elaboració dels Treballs de Recerca de Batxillerat. 

2 alumnes s’acolleixen al projecte Sinergia-EPS i 1 alumne amb Itinera-Inef. 

Objectius 

La matèria de treball de recerca del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament 
de les capacitats següents:  

1. Fer una cerca sobre un tema d’interès personal i que sigui abastable, durant un 
temps determinat i de manera constant i aprofundida. 

2. Posar en pràctica els coneixements adquirits en les diferents matèries del 
batxillerat en relació amb la metodologia de recerca. 

3. Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius fixats i seleccionar i 
tractar les fonts d’informació i documentació adients. 

4. Treballar de manera autònoma, mostrar iniciativa i creativitat, esperit crític i 
consciència de la dimensió ètica dels processos. 



5. Usar les TIC durant el procés de recerca, tractament de la informació, anàlisi i 
presentació final dels resultats. 

6. Comunicar oralment i per escrit les idees principals amb coherència, cohesió i 
correcció lingüística i estilística i d’acord amb uns criteris formals de presentació 
dels treballs. 

 DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL DE RECERCA 

 
Per dur a terme el Treball de Recerca s’organitza de la següent manera: 
 

A) Presentació del Treball de Recerca: es lliuraran dos documents a l’alumnat: 
a. Dossier en el qual es disposa la normativa, llistat de treballs que ofereixen 

els diferents departaments, calendari, el full que l’alumnat lliurarà amb 
l’elecció del treball així com el full avaluador per a que en tot moment 
l’alumnat conegui els indicadors sobre els quals seran avaluats. (Veure 
ANNEXOS de la memòria del TDR) 

b. Dossier amb tota la informació necessària per saber com s’elabora un 
treball de manera correcta (Format, organització, estructura, etc.) així 
com altres recursos que els hi permetrà obtenir més informació. (Veure 
ANNEXOS de la memòria del TDR) 

Es dediquen les sessions indicades en el PAT per ajudar a la interpretació 
dels documents i resoldre dubtes que es puguin plantejar. 

B) Selecció del tema i àmbit: es determina el tutor que realitzarà el seu seguiment i 
orientació en el desenvolupament del treball. 

C) Redacció del treball individual: es comença la redacció del treball pròpiament dit. 
El tutor/a vetllarà per resoldre dubtes i assessorar en el desenvolupament del 
mateix. L’alumnat anirà preparant en la part final l’exposició oral que es 
realitzarà davant el tribunal assignat. Pel seguiment que realitza el tutor es 
portarà el registre de les intervencions amb l’alumne/a així com dels acords, 
segons el document següent: 

  
D) Lliurament del treball i exposició oral 

 
 

 
CALENDARI 



 

1r BATXILLERAT 

GENER- FEBRER 2017 

13 gener: lliurament del document per a la proposta de títols per part de l’alumnat.  

20 gener: retorn de la proposta i lliurament del dossier amb el llistat de treballs 
proposats pel professorat. També es lliurarà el document per a l’elecció del treball. 

27 gener: retorn signat per l'alumnat i els pares del document  d'elecció del treball 
de recerca. 

10 de febrer: retorn de la viabilitat del treball proposat per l’alumnat per part dels 
diferents departaments. Assignació de la resolució dels treballs de recerca a 
l’alumnat. 

2n BATXILLERAT 

DESEMBRE 2017 

20 i 21 de desembre: lliurament del treball a consergeria d'acord amb les normes 
establertes del treball de recerca finalitzat.  

GENER 2018 

 Setmana del 22 al 26 de gener: realització de les exposicions orals a les 
tardes. 

MAIG 2018. Recuperació TDR. Lliurament del treball i exposició. 

 

JUNY 2018 

Setmana del 13 al 19 de juny: recuperació, EXTRAORDINÀRIA, lliurament del 
treball de recerca i exposició oral (entre les dues dates hi haurà una setmana de 
temps aproximadament). 

 
EXPOSICIONS ORALS 

Les exposicions orals del Treball de Recerca es durant a terme durant el segon 
trimestre de 2n curs de Batxillerat i s’informarà a l’alumnat del tribunal assignat així 
com de l’horari i lloc.  
 
 
LLISTAT DE TÍTOLS OFERTS I PROFESSORAT ASSIGNAT 

El professorat que duu a terme el curs 2016-17 el Treball de recerca és: 

 
Alumnat 
assignat 

Àmbit Títol TdR Tutor 

1 
 IDIOMES 

El nivell d'anglès local. 
Recursos a la zona Sheila Bademunt 

2  ED. FÍSICA Men sana in corpore sano Enric Falcon 
3  CIÈNCIES Reciclatge Joana de la Serna 
4  SOCIAL Enigmes del passat Montse Manchó 
5  LLENGÜES Conta'm un conte Anna Montañes 
6  CIENCIES Fraking Enric Sanchis 
7  BAIXA BAIXA BAIXA 



8  TECNOLOGIA  Millora d’un objecte tecnològic Mª José Fantova 
9  FALTA PRESENTAR FARA CICLES FORMATIUS  
10  CIÈNCIES Antibiòtics al llarg del temps Cristina Gaya 
11  LLENGÜES Cinema i món clàssic Marta Sampietro 

12 
 SOCIAL 

Personatges que marquen 
època Carme Rosell 

13  TECNOLOGIA Els videojocs Mª José Fantova 
14  TECNOLOGIA Trens levitació Montse Labèrnia 

15 
 FILOSOFIA 

Que amaguen els contes 
populars Eduard Batlle 

16  SOCIAL Els refugiats Carme Rosell 
17  SOCIAL i ara què? Anna Bernat 
18  ANGLES Shakespeare Marisa Carrillo 

19 
 

RECUPERACIÓ I NOVA TRIA 
ABRIL   

20  EDUCACIÓ FISICA Els arbitres Carles Vara 
21  FILOSOFIA Merlí Eduard Batlle 
22  MUSICA Organologia... Glòria Cercós 
23     
24  LLENGÜES moda Carme Gairi 
25  LLENGÜES Literatura infantil i juvenil Marta Ormo 
26  CIÈNCIES Els factors genètics Josep Lluis Ruiz 
27  LLENGUES Altes capacitats Eulàlia Viñes 

28 
 

RECUPERACIÓ I NOVA TRIA 
ABRIL   

29 
 ECONOMIA 

Història del sistemes 
econòmics Estefania Anastaci 

30 
 SOCIAL 

L'epoca moderna una temps 
de canvis i conflictes Anna Bernat 

31  ANGLÈS Bullyng Silvia Guallar 
32  TECNO-VIP Instal.lació solar Manel Plana 
33  FARA CICLES   
34  TECNOLOGIA Bioclimàtica Manel Plana 
35  SOCIALS Historia oral Montse Manchó 
36  CIÈNCIES Com ens afecta el sucre Núria Martínez 
37  TECNOLOGIA Construcció d’un dron Llum Torruella 

 38 
 LLENGUES 

Estereotips dona en la 
publicitats Ramona Bosch 

39  FALTA PRESENTAR   
40  FALTA PRESENTAR   
 
Propostes de millora TDR batxillerat 
 

 Variar la temporització del lliurament, posposant-lo a dates més pròximes a les 
vacances de Nadal, un cop passats els exàmens de recuperació del 1r trimestre. 

 Demanar a l’UdL l’avançament de la sortida del projectes Itinera per facilitar la 
compatibilitat dels títols del centre amb els de l’UdL. 

 Limitar la recuperació del TDR al mes de maig ordinària i mes de juny la 
extraordinària. 

 
B.7.2.5. CONVENI COL.LABORACIÓ EPS-INS LA MITJANA 

 

Projecte Sinèrgia Institut La Mitjana - EPS: Establir un conveni de col·laboració amb 
l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida per fomentar l’esperit 
investigador i vocacions científiques.  



  
L’institut La Mitjana el curs 16-17 va ser el segon any d’aquest any un conveni amb la 
Universitat Politècnica Superior de Lleida (EPS) amb la finalitat de realitzar intercanvi 
d’activitats i recursos, estades, tutorització de treballs de recerca,  i utilització de 
tecnologies entre altres aspectes. 
 
Aquest conveni vol aconseguir també una coordinació del currículum des de 1r ESO 
fins a 2n Batxilerat per tal d’orientar l’entrada a la universitat de l’alumnat de l’institut 
amb vocacions científico-tecnològiques  
 

La col.laboració s’ha dut dins dels cursos del nostre centre, des de 1r 
d’ESO a 2n de Batxillerat 

Per altra banda, destacar l’interès de l’EPS per potenciar a tots els cursos les 
vocacions i inquietuds de cert alumnat oferint-los estades o tallers en les seves 
instal.lacions ( des de 1r d’ESO). (Fer referència a l’alumnat de l’institut  amb d’altes 
capacitats) 

L’equip de treball des de l’institut ha estat el departament científic-tecnològic. 
Coordinació Montse Labèrnia  

Tot seguit es detallen les activitats realitzades i la valoració del curs 16-17 i 
propostes de millora pel curs vinent 17-18 

 

 

 

TECNOLOGIES 

Conveni de col·laboració amb EPS 
1. ACTIVITAT: TALLER D’APPS (APP INVENTOR) 

 

HORARI: 31 DE MARÇ I 21 D’ABRIL entre les 10:30h i 12:40h.  

ESPAI: AULA CLASSE (INSTITUT LA MITJANA) 

 

FORMADOR: ALBERT MERINO, estudiant de l’EPS 

 

ALUMNAT IMPLICAT: 4t d’ESO (optativa informàtica i tecnologia) 15 alumnes. 

 

RECURSOS necessaris: Ordinador portàtils grans amb ratolí. Ordinadors NO 
CONGELATS de l’institut, programa APP INVENTOR, connexió wi-fi del centre 
(connexió específica amb contrasenya per la sessió), telèfon mòbil o tàblet de 
l’alumnat.  

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 



Es segueix el material penjant pel departament Moodle “Applique’m la Tecnologia” 

Classe tutorials sobre APP Inventor 

1a sessió 31 de març (2 hores presencials) 

L’alumnat ja coneix l’app inventor. 

L’alumne de l’EPS, realitza la primera part de la pràctica 5, seguint el tutorial 
d’Internet 

2a sessió 21 abril (2 hores presencials) 

Albert Merino, realitza la 2a part de la pràctica 5, seguint un tutorial més ràpid 
elaborat per ell. 

VALORACIÓ 

La primera sessió va ser molt lenta, i no es va avançar gaire, doncs el tutorial 
d’internet era lent i l’alumnat ja tenia coneixement del programa.  

La xarxa del centre no va funcionar correctament perquè algun alumnat tenia tallat 
l’accés per haver prèviament accedit a altres xarxes del centre no permeses. 

 

A la 2a sessió es va demanar la mac dels mòbils restringits per tornar-los a activar i 
es va crear una nova xarxa específica. 

També l’Albert va crear un tutorial molt més àgil per acabar de completar la 
pràctica. 

L’alumnat va avançar força ràpidament i va mostrar molt interès en l’activitat durant 
les dos sessions malgrat els inconvenients. 

El taller va anar molt millor que el curs anterior. 

PROPOSTES DE MILLORA 

El maquinari utilitzat va ser molt correcte i la metodologia utilitzada també. 

Potser la temporització de les sessions podria ajustar-se millor, però comporta certa 
dificultat de coordinació d’agendes. 

 

 

2. ACTIVITAT: TALLER DE DISSENY GRÀFIC 

HORARI: 1 de març 2017 entre les 13:00h i 14:50h.  

ESPAI: AULA DE TECNOLOGIA (INSTITUT LA MITJANA) 

FORMADOR: JOHN AMIN, estudiant de l’EPS 



ALUMNAT IMPLICAT: Alumnat de 1r de Batxillerat (6 alumnes)  

RECURSOS necessaris: Ordinador portàtils grans (Aula lego) AMB RATOLINS, 
molt important) de l’institut, programa de disseny BLENDER (32bits) 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Sessió 1 de març 2017 

Descripció de diferents programes de disseny gràfic. Inicialment amb l’utilitzat pel 
formador, presenta tot l’entorn i les diferent icones i menús del programa. 

Visualització de diferents programes de disseny. 

Obertura del programa Blender i elaboració d’una peça geomètrica molt senzilla. 

VALORACIÓ 

La sessió introductòria dels programes, va tenir poca durada, i així era correcta. 

Van passar a construir una peça ràpidament. 

L’alumnat tenia molt interès i avançava i feia preguntes al formador. 

La sessió va ser molt productiva i amb molt bon ambient de treball. 

Van demanar fins i tot més sessions de formació. 

El taller va anar molt millor que el curs anterior. 

PROPOSTES DE MILLORA 

Mantenir l’estructura i la logística d’aquest curs. 

Intentar fer dues sessions del taller. 

Som coneixedors que d’interès i les aptituds de l’alumnat determina l’èxit del taller. 

 

 

 

3. ACTIVITAT: TALLER DE DRONS 

HORARI: 9 de juny 2017 9:00h- 11:00h 1r grup/ 10:00h-12:00h 2n grup 

ESPAI: ESPAI OBERT CAMPUS CAPPONT EPS 

FORMADOR: Juan Antonio Garriga 

ALUMNAT IMPLICAT: Alumnat de 2n d’ESO 

RECURSOS necessaris: Drons EPS, Espai obert i autoritzat per fer volar drons.  



DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Taller teòric d’explicació del funcionament d’un dron, i demostració pràctica del 
funcionament d’un dron. 

VALORACIÓ: Taller molt teòric, poc adequat pels alumnes de 2n d’ESO, ja que no 
tenen assolir els continguts necessaris per entendre el funcionament d’un dron ( 
Electrònica, aerodinàmica, etc.) .  

PROPOSTES DE MILLORA: Proposar de fer el mateix taller per a alumnes de 
batxillerat.  

Activitats proposades pel curs 17-18 

Continuar amb la xerrada de dobles graus i màsters, dins del PAT de batxillerat 
(Orientació Universitària) de l’institut. 

Assistir a la Jornada de portes obertes (Recerca 2018) exposició de TDR i visita per 
la facultat de l’EPS, amb alumnat de 2n de batxillerat. 

Tornar a realitzar el taller de Biosensors, amb alumnat de 3r ESO. Aquest curs no 
s’havia fet per solapament d’alumnat. El curs 15-16 va fer-se i va ser molt 
interessant. 

Seguiment i última revisió dels treballs Itinera, cotutorats per Marc Medrano i 
Gabriel Pérez. Exposició prevista pel gener de 2018. 

Participar de la convocatòria Itinera amb els títols proposats per l'EPS. 

Tornar a realitzar la Xerrada de motivació a alumnat de 4t d’ESO de John Amine 
Farag. Va ser realitzada el curs inicial del conveni, curs 14-15. 

Taller de Disseny Gràfic i Apps, alumnat de 1r de batx i 4t d'ESO (optativa 
informàtica i robòtica) 

Torna a realitzar el taller de forces amb alumnat de 3r d’ESO. 

Possibilitat de realitzar taller de resistència de materials, càlcul d’esforços, veure 
programes informàtics a l’EPS amb alumnat de 1r i 2n de batxillerat. A les aules de 
l’EPS i laboratoris. (Visita i càlculs) 

 
  

B.7.2.6. AGENDA 21 
 
L’institut la Mitjana participa en el projecte Agenda 21 de l’Ajuntament de Lleida des del 
curs 2010-2011. 

                                                   
 

L’institut la Mitjana participa des del seu primer any de creacióen el projecte de 
l’Ajuntament de Lleida, Agenda 21. Aquest curs 16-17, s’ha inclòs la seva projecció 
en sessions de tutoria a tots els nivells, per tal de fer-lo un projecte amb més 
incidència a tot l’alumnat. S’ha seguit la recollida selectiva de paper a les aules i 



d’altres materials al pati, així com es desenvoluparan els aspectes recollits en el 
projecte. 

 
AVALUACIÓ 

AGENDA 21 ESCOLAR DE LLEIDA 
 

CURS 2016 - 2017 
 
Aquesta avaluació no s’adreça a valorar el desenvolupament  del vostre projecte sinó a 
valorar el treball realitzat i ofert als centres des del programa d’A21E i especialment, el 
suport que heu rebut des del programa. 
Per tant, l’objectiu és recollir la vostra experiència i opinió per poder millorar la 
formació, l’assessorament, els actes públics, l’informatiu,... 
 

Centre escolar 
 

Institut la Mitjana 
 

 
1. L’oferta de formació del programa 
 

Marqueu en quina/es formació/ns ha participat alguna/es persones del vostre centre: 
 L’Agenda 21 Escolar, som-hi 
 Taller de fabricació d’embolcalls reutilitzables X 
 Sessions de formació “De l’hort escolar a l’Horta de Lleida” 

 
 

Valoració sobre: 
 Continguts de la formació 

La formació va anar molt bé perquè des del centre ja fèiem un embolcall reutilitzable i 
ens va servir per veure diferents maneres de treballar i treure’n idees per poder 
millorar el nostre model. 

 
 Calendari (durada del curs, durada de les sessions, dies,...) 
 
La durada de la formació va ser la justa i correcta 

 
 Recursos i materials aportats en la formació 

 
      Els recursos i materials aportats van ser tots els necessaris per poder seguir el taller i   
construir l’embolcall reutilitzable. 
 
Observacions, comentaris, suggeriments, propostes,.... 
 
 
 
 
2. L’oferta de recursos del programa 
 

Valoració sobre: 
 Serveis relacionats amb la gestió dels residus (distribució de papereres grans i petites...) 

 
       Els serveis són adequats a les necessitats del centre. 

 
 

 Recursos relacionats amb l’hort i el jardí (compostadors, planter de varietats 
tradicionals,...) 

 
      No tenim ni hort ni jardí 
 



 
Observacions, comentaris, suggeriments, propostes,.... 
 
 
 
 
 
6.3. Les propostes del programa 
 

Valoració sobre: 
 “”L’esmorzar” - Fem menys brossa a l’escola”  

 
Les dades obtingudes són útils per fer una anàlisi inicial del centre i poder adoptar 
mesures correctores o de conscienciació de l’alumnat, les famílies i el professorat, 
però els terminis no haurien de conincidir amb finals d’avaluacions o de curs. Tot i 
això, aquest any teníem la intenció de repetir-ho, però no va ser possible. 
 

 Servei “La deixalleria mòbil a l’escola” 
 
            No l’hem utilitzat 
 

 Varietats tradicionals de l’Horta de Lleida (maduixa de Lleida) 
 

 No l’hem utilitzat 
 
 

 4rt Congrés Anna Gené – Fem ciència a l’escola 
 

No hi hem assistit 
 
 

 Cursa de mitjans de transport (secundària) 
 

No hi hem participat 
 

 Celebració del dia sense cotxes (primària) 
 
 
 
 
Observacions, comentaris, suggeriments, propostes,.... 
 
 
 
 
 
 
4. L’assessorament 
 

Respecte: 
 Dubtes i/o necessitats que us han sorgit en el desenvolupament del projecte 

 
Els dubtes o necessitats sempre s’han resolt de manera eficient i ràpida. 

 
 

 Els recursos, serveis, propostes del programa 
 

Els recursos i serveis, en el nostre cas, són els necessaris  
 
 
Observacions, comentaris, suggeriments, propostes,.... 



 
 
 
 
5. L’atenció personalitzada, telefònica, electrònica,... 
 
 
L’atenció ha estat sempre eficient i molt bona 
 
 
 
 
6. El suport econòmic i la seva gestió 
 
 
La dotació econòmica ens ajuda en els desplaçaments de les sortides encara que no 
supleix totalment la despesa de l’activitat 
 
 
 
7. L’informatiu 
 

Respecte: 
 Continguts 

 
       Correctes i són una eina útil per informar a l’alumnat de les activitats que es duen a 
terme en els diferents centres de Lleida i des de l’Ajuntament 
 

 Periodicitat 
 
Correcta 

 
Observacions, comentaris, suggeriments, propostes,.... 
 
 
 
 
 
8. L’acte de signatura de compromís 
 

Respecte: 
 Organització, continguts, lloc, dia, horari,... 

 
Aquest curs no hi van assistir i ho vàrem fer al centre 
 
Observacions, comentaris, suggeriments, propostes,.... 
 
 
 
 
 
9. L’acte de cloenda 
 

Respecte: 
 Organització, continguts, lloc, dia, horari,... 
 

L’organització i els continguts de l’acte de cloenda d’aquest curs creiem que ha estat més 
encertada que en altres ocasions, ja que ha estat bastant més dinàmica i permet als 
alumnes i professors interaccionar més amb la resta de centres.  Al mateix temps fa que 
els alumnes es trobin més a gust explicant les seves experiències en grups més reduïts 
que en gran grup com passava fa alguns anys. Tot això fa que sigui més enriquidora per 



tothom. 
 Pel que fa al dia, costa molt trobar un dia a finals de maig que vagi bé a tothom perquè 
són èpoques d’exàmens finals i amb molta feina als instituts. 
Observacions, comentaris, suggeriments, propostes,.... 
 
10. Conclusió general 

 El que més valorem és ... 
L’atenció rebuda per part de la persona responsable del programa, ja que sempre ens ha 
resolt els dubtes de forma eficaç i ràpida 
 

 El més important a canviar / millorar és... 
 

 Propostes i suggeriments 
 
MEMÒRIA ECONÒMICA PROJECTE ANUAL  

AGENDA 21 ESCOLAR DE LLEIDA 
CURS 2016-17 

 
CENTRE 
 

INSTITUT LA MITJANA 

TÍTOL DEL PROJECTE Gestió i millora mediambiental del centre 

 
DESPESES CURS 2016-2017 
 

DATA DESPESA QUANTITAT 

DESEMBRE 
MATERIAL SUPORT ACTIVITATS (Fabricació 
embolcalls reutilitzables) 

75 

ABRIL BUSOS VISITA DEPURADORA 223 
   
   

TOTAL 298
FONS DE FINANÇAMENT CURS 2016-2017 
 
DATA FONT DE FINANÇAMENT QUANTITAT 
 Suport econòmic Agenda 21 Escolar – Ajuntament de 

Lleida 
280 

   
TOTAL 280 
 
 

Signatura i segell del centre 

 
 
 
 
 

 

PROJECTE  
AGENDA 21 ESCOLAR DE LLEIDA 

 
TRIENNI 2015 - 2018 

 
1. Identificació del centre escolar 



 
Nom del centre : Institut la Mitjana 

Adreça : C/ Vicens Ximenis s/n 
CP : 25005                                  Municipi : LLEIDA 
Telèfon : 973982370-626638531Fax : ..................................................................... 
Adreça electrònica del centre: ins-lamitjana@xtec.cat 
Nom de la/es persona/es de contacte : Cristina Gaya Masana  
Adreces electròniques on voleu rebre la informació sobre A21E : cgaya@xtec.cat, 
mlaberni@xtec.cat, esanchi2@xtec.cat 
Web del centre: www.xtec.cat/centres/c5009836 
Bloc/s del centre: blocs.xtec.cat/institutlamitjana 
 

 
2. Col·lectius que participaran en l’Agenda 21 Escolar 

 
Nombre total de 
cada col·lectiu 

Nombre de 
participants en 

l’A21E 

Cicle o nivell al 
que pertanyen 

Participaran en la 
comissió 

coordinadora 
(SI – NO) 

Professorat 
 

   Sí 

Alumnat 
 

   Sí 

Famílies 
 

   No 

Monitors/es de 
menjador 

   No 

Monitor/es activitats 
extraescolars 

   No 

Personal no docent 
(especificar) 

3 2 ------------------- NO 

Altres  
(especificar) 

    

 
3. Títol/s del projecte 
REUTILITZEM I ESTALVIEM 
4. Respecte l’àmbit/s del vostre projecte 
Àmbit/s principal/s del vostre projecte Marcar X 

  Materials i/o residus x 
  Aigua x 
  Energia x 
  Biodiversitat   
  Pati, hort,...  
  Mobilitat x 
  Altres  

Comentaris :  
5. El projecte triennal va adreçat a : Marcar X Curs 15-16 Curs 16-17 Curs 17-18
1. Projecte Educatiu de Centre (PEC) 
- Definir un ideari consensuat en relació a la sostenibilitat. 
- Traduir els principis de sostenibilitat de l’ideari en les 
pràctiques educatives i enfortir la coherència entre el que 
es pretén i el que es fa. 
 

X X X 

2. Projecte Curricular de Centre (PCC) 
- Millorar el grau d’integració curricular dels continguts 
vinculats amb els principis i les pràctiques de la 
sostenibilitat. 
- Millorar el grau de coherència entre el que es pretén 
ensenyar i el que efectivament s’ensenya i s’aprèn. 
 

X X X 

3. Gestió dels recursos  X X X 

mailto:cgaya@xtec.cat
mailto:mlaberni@xtec.cat


- Diagnosticar, millorar i fer el seguiment de la gestió dels 
recursos (aigua, energia) i/o el consum de materials i 
aliments i/o el tractament dels residus... 
 

4. Millora de l’entorn 
- Diagnosticar, millorar i fer el seguiment de la qualitat 
dels espais del centre i del seu entorn: biodiversitat (hort, 
jardí,...), confort acústic, mobilitat,... 
 

 X X 

5. Participació 

- Augmentar les oportunitats i millorar els processos de 
participació de la comunitat educativa. 
 

X X X 

6. Comunicació 

- Augmentar les oportunitats, la quantitat d’actors 
implicats, els mitjans i les característiques dels processos 
comunicatius sobre l’A21E i altres temàtiques ambientals. 
 

X X X 

7. Relacions amb l’exterior del centre 
- Augmentar i millorar la participació en projectes, 
intercanvis, xarxes,... amb altres centres, associacions, 
entorn del centre,... 

X X X 

8. ...    

6. Síntesi de la programació 
 
(Amplieu les taules segons les vostres necessitats) 

6.1. Projecte Educatiu de Centre (PEC)  
Curs Objectius específics Accions 
2015-2016   
2016-2017   
2017-2018   
 
6.2. Projecte Curricular de Centre (PCC)  
Curs Objectius específics Accions 
2015-2016   
2016-2017   
2017-2018   
 
 
6.3. Gestió dels recursos  
Curs Objectius específics Accions 
2015-2016 - Fer una diagnosi acurada 

de l’ús dels diferents 
embolcalls o contenidors 
utilitzats en els 
esmorzars. 

- Incentivar l’ús de 
materials reutilitzables 
per dur els esmorzars. 

- Acabar de perfeccionar la 
recollida del paper. 

- Reducció de la paperassa 
administrativa 
substituint-la 
progressivament pel 
correu electrònic 

- Enquesta a l’alumnat i professorat 
sobre els hàbits a l’hora de portar els 
esmorzars. 
-Recollida dels correus electrònics dels 
pares de l’alumnat i incentivar la 
utilització de la web del centre per les 
tasques administratives. 
- Repartir els Bock ‘n Rolls a 1r ESO. 
- Establir responsables d’aula i d’espais 
del centre pel buidatge de les papereres 
de paper. 
 

2016-2017 
 

 
- Reducció de la paperassa 

administrativa 
substituint-la 
progressivament pel 
correu electrònic. 

 
- Recollida dels correus electrònics dels 
pares de l’alumnat i incentivar la 
utilització de la web del centre per les 
tasques administratives. 
- Repartir els Bock ‘n Rolls a 1r ESO. 



-  Incentivar l’ús de 
materials reutilitzables 
per dur els esmorzars. 

- A partir de la diagnosi feta el curs 
anterior sobre els esmorzars,engegar 
accions per millorar els resultats. 

2017-2018  
- Reducció de la paperassa 

administrativa 
substituint-la 
progressivament pel 
correu electrònic. 

 
- Recollida dels correus electrònics dels 
pares de l’alumnat i incentivar la 
utilització de la web del centre per les 
tasques administratives. 
 

 
6.4. Millora de l’entorn  
Curs Objectius específics Accions 
2015-2016   
2016-2017  

- Fer que les entrades i 
sortides del pati es facin 
amb més ordre i amb 
menys soroll ambiental. 

 

- Diagnosi del soroll que hi ha en els 
passadissos, escales, pati... en diferents 
moments del dia mitjançant un 
sonòmetre. 
- Anàlisi dels resultats i presentació a 
tota la comunitat educativa per tal que en 
prenguin consciència. 

2017-2018  
- Potenciar els 

desplaçaments del 
domicili particular al 
centre en transports 
menys contaminants. 

 
- Participar el la cursa dels transports 

 
6.5. Participació  
Curs Objectius específics Accions 
2015-2016  

- Major implicació de les 
famílies en el tema dels 
envasos reutilitzables 
dels esmorzars i la 
reducció de paperassa 
administrativa mitjançant 
l’ús del correu electrònic i 
la web del centre 

 
- Demanar els correus electrònics a totes 
les famílies. 
- Repartir Bock n’ Rolls als alumnes de 1r 
d’ESO. 

2016-2017   
2017-2018   
 
6.6. Comunicació 
Curs Objectius específics Accions 
2015-2016   
2016-2017   
2017-2018   
 
6.7. Relacions amb l’exterior del centre  
Curs Objectius específics Accions 
2015-2016   
2016-2017   
2017-2018   
 
6.8. ...........  
Curs Objectius específics Accions 
2015-2016   
2016-2017   
2017-2018   
 
 



7. Quina ajuda tècnica i/o pedagògica preveieu necessitar?  
Especifiqueu la vostra demanda   
Informació : 
Com fer una diagnosi de centre adequada  
Formació (curs, seminari, intercanvi d’experiències, altres propostes,...) : 
Assessorament : 
Per fer la diagnosi de centre 
Recursos didàctics : 
 
B.8. DE LA COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA 
COMUNITAT  ESCOLAR 
 
 
 B.8.1 L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES 
 

L’AMPA és l’associació de pares i mares d’alumnes de l’Institut que entre d’altres 
activitats promou i organitza activitats extraescolars, col·labora en l’equipament del 
centre i gestiona l’adquisició de llibres de text. 

L’AMPA s’organitza en Junta amb un president/a, secretari/a entre d’altres membres. 
La Junta de l’AMPA és l’encarregada d’informar a la resta de membres de l’AMPA de 
les tasques realitzades, així com parlar amb la direcció del centre en reunions 
periòdiques 

 
1.- Components de la Junta de l’AMPA 
 
Reunits el dia 30/09/16, es renova la Junta de l’AMPA, s’anomena a les següents 
persones i càrrecs per al proper curs 2016/17: 

‐ Presidenta: Elena Costa 
‐ Secretari: Xavi Olm 
‐ Tresorera: Pilar Mas 

Altres carrecs:  
 - Sonia Santos: Representant al Cosell Escolar 
 - Marisé Pinyol: Representant de la FAPAC 
 - Vocals: Judit Milla, Ramon Ricart, Vanesa Figueras 
  

2.- Comissions i membres 
 
Durant el curs 2016/17, les comissions i membres han estat es següents: 

‐ La Comissió d’Extraescolars està formada per: Xavier Olm i Sonia Santos, 
encarregats de dur a terme les activitats per als alumnes fora de l’horari lectius. 
Establir quines activitats tenen millor acollida i gestionar horaris, espais i 
professors per impartir-les. 

‐ Comissió Econòmica formada per Pilar Mas i Elena Costa s’encarregaran de 
fer els pressupostos ielaborar el quadre comptable. La Sra. Pilar Mas serà 
l’encarregada e les tasques fiscals i d’impostos. 

‐ Comissió de Festes: És l’encarregada d’organitzar actes lúdiques entre 
famílies i escola per tal de poder crear una Comunitat plural formada per 
alumnes, pares i professor. Serà l ’encarregada d’organitzar una caminada 
popular per a La Marató de TV3. 

‐ Comissió de socialització: es la que gestiona els llibres i material socialitzat de 
l’institut i en ella intervenen tots els membres de l’AMPA i pares voluntari. 

 



3.- Calendari de reunions i temes tractats (convocatòria) 

S’han celebrat durant el curs 7 reunions de l’AMPA més l’assemblea extraordinària, en 
cada una d’elles s’han tractat temes diversos i s’ha fet acta de totes elles, les reunions 
han estat: 
 
Dia 10/10/2016 ORDRE DEL DIA 

1.Estat de la socialització. Resum d’incidències i estat de comptes. 
2.-Activitats extra-escolars. Futbol sala i altres 
3.- Resum del Consell escolar 
4.- Organització de l’assemblea general: ordre del dia i preparació de les 
presentacions 
5.- Servei de biblioteca 
6.- Organització d’actes per La Marató de TV3 
7.- Compra del programa informàtic per la base de dades de l’AMPA 
8.- Possible subcontractació de personal per realitzar tasques administratives 
per a AMPA 
9.- Estat de la web del AMPA 
10.- Precs i preguntes 

 
Dia 14/11/2016  ORDRE DEL DIA 
 1.- Secretària AMPA i administració 
 2.- Pla d’entorn 
 3.- Marató 
 4.- AMPA escola 
 5.- Consell escolar 
 6.- Socialització 
 7.- Futbol sala 
 8.- Estatuts 
 
 
Dia 26/01/2017 ORDRE DEL DIA 

1.- Socialització 
2.-Activitatds extraescolars 
3.-Estudi assistit 
4.- -Biblioteca 
5.-  Portes Obertes 
6.- Festa final de curs 
 

Dia 16/02/17 ORDRE DEL DIA 
1.- Socialització 
2.-Activitatds extraescolars 
3.-  Portes Obertes 
4.- Festa final de curs 

 
Dia 20/03/17 ORDRE DEL DIA 

1.- Activitats extraescolars 
2.-Consell escolar 
3.-  Diada de Sant Jordi 
4.- Matrícula 
5.- Quotes 
6.- Altres 
 

Dia 27/04/17 ORDRE DEL DIA 
1.- Documentació de matrícula 
2.-Organització recollida de llibres 



3.-  Domiciliació de rebuts 
4.- Festa graduació 
5.- Altres 

 
Dia 30/05/17 ORDRE DEL DIA 

1.- Gestió pàgina web 
2.-Matrícula de primer 
3.-  Quotes AMPA / Quotes socialització 
4.- Recollida de llibres 
5.- Triptic socialització 
6.- Graduació de 4rt. 
7.- Resum consell escolar 
8.- Futbol Sala 
9-. Altres 
 

 
4.- Numero de socis i quota de l’AMPA 
 
El número de socis de l’AMPA el curs 2016/17 va ser de 309 (un 87% de l’alumnat) i la 
quota de 35 €/alumne. 

5.- Valoració de les activitats extraescolars ofertes i/o realitzades (títol activitat, 
número d’alumnat, quotes a pagar, horari de realització i calendari) 

Futbol sala extraescolar: equip de 12 alumnes, amb entrenaments dimarts i dijous de 
17 a 18 hores a la pista del centre des d’octubre fins a maig i participació en les 
competicions del Consell Esportiu del Segrià ( dissabtes). Cost per alumne 75 
€/trimestre. 

Durant el Nadal del 2016, l’AMPA de l’institut participa amb l’AMPA de l’Escola La 
Mitjana en la Marató de TV3 que va estar destinada a l’ictus i les lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques. Es va organitzar una caminada Solidaria el dia 11/12/16 en la 
que participen al voltant de 80 persones amb un circuit de 6 km per La Mitjana, l’acte 
acaba amb un esmorzar sà i una xerrada sobre l’ictus: símptomes i sistemes de 
prevenció. 

Durant el curs es va realitzar conjuntament amb la Creu Roja un curset de primers 
auxilis dirigits a joves titulats: “La vida a les teves mans” els cursos van ser gratuïts i 
es varen destinar a alumnes de 1r d’ESO, e varen celebrar els dies 14, 21 i 28 de març 
amb 11 alumnes. Els nens varen mostra molt interès i va ser molt profitós. Es repetirà 
el curs vinent. 

Per la diada de Sant Jordi, es va fer una aportació de llibres de l’Editorial Pages a la 
biblioteca del centre i es va convidar a l’autoria Laura Bernis i a l’editora Eulàlia Pagés 
que varen parlar sobre literatura juvenil i recomanacions de lectura per a joves dins de 
les activitats per a la diada de Sant jordi celebrada a l’institut. 

Una de els activitats que es varen realitzar gracies a la subvenció del Pla Educatiu 
d’Enton (PEE) va ser l’estudi assistit. Es va subcontractar a l’acadèmia Punt d’Estudi 
que va fer classes dimarts i dijous de matemàtiques i llengües a alumnes amb 
dificultats i risc d’exclusiu que assolien els requeriments de l’ajut. Aquesta activitat es 
va coordinar desde Direcció per alumnes de 1r i 2n de l’ESO. 

Altres activitats que es van proposar durant el curs i que no van tirar endavant per no 
arribar al mínim  d’alumnat van ser: 

*   voleibol ( 2 interessats ) 

*   taller monogràfic de graffitis a través de l’escola Ermengol ( 3 interessats ). 



Durant el darrer trimestre de curs es va començar a treballar amb la idea de tirar 
endavant un grup de teatre musical. Es van iniciar els contactes amb la professora de 
música i l’escola l’Interpret, però ja amb la idea de que surti de cara al curs 2017/2018. 

6.- Socialització, aspectes bàsics organització, nombre de famílies que 
socialitzen quotes. Cessió de llibres,aspectes bàsics organització, nombre de 
famílies que socialitzen quotes 

Durant el curs 2016/17, continua el projecte de socialització de llibres. El numero 
d’alumnes incrementa i ja son 2 cursos els que estan dins de la socialització. La 
resposta al projecte és molt positiva entre les famílies  
 
Als alumnes de 4rt se’ls hi dona la quantitat de 10€/llibre de 3r i el descompte total 
s’aplica al valor del lot de 4rt. Les famílies es comprometen a deixar el lot de 4rt a la 
bossa de llibres del AMPA a la finalització del curs. 
 
La quota de socialització va estar entre 120-200€ depenen del curs i nivell de l’alumne. 
Es varen comprar llibres per alumnes de Batxillerat, en aquest cas els llibres eren de 
les famílies i els alumnes van pagar al voltat de 250 € per llibres. Es van gestionar la 
compra/socialització de més de 1.800 llibres. En casos en que les famílies no podien 
fer els pagaments el Centre va fer una aportacions de diners per a que tots els 
alumnes disposessin de material.  

Destacar la gran acollida del sistema de socialització de llibres entre l’alumnat com a 
punt negatiu dir que alguns alumnes de 4rt no varen retornar el seu lot a final de curs, a 
la resta de grups i cursos es varen retornar els llibres amb normalitat per poder 
continuar gaudint del sistema de socialització. 

 

6.- Aportacions de l’AMPA a l’institut durant el curs 2016-2017, diners i altres 
aportacions 

Durant el curs 2016/17, a realitzar les següents aportacions: 
‐ Aportació al viatge de 1r de Batx a Londres per valor de 600€. 
‐ Compra d’un lot de llibres per Sant jordi que es lliura a la biblioteca de l’insititut 

per valor de 300 € 
‐ Aperitiu per a les famílies en la festa de graduació de 4rt per un valor de 600 €. 

 
L’AMPA es fa càrrec del servei de biblioteca i aula d’estudi, que contempla el 
pagament d’una persona dimarts i dijous de 16:00 a 17:30h per a que els alumnes 
puguin anar a l’institut a fer treballs en grup i consulta llibres. 
 
Durant les xerrades de Portes Obertes, membres de l’AMPA juntament amb pares i 
mares d’alumnes varen participar  per explicar el sistema de treball de l’institut i poder 
explicar la seva experiència a l’hora de triar centre i de com els seus fills s’havien 
adaptat al canvi. 

7.- Propostes de millora pel curs vinent 

L’AMPA es farà càrrec durant el curs 2017/18 del total de la gestió de la socialització: 
compra de libres directament a l’editorial, stock, recollida i lliurament i pagaments. 
 
Es contracta un persona Judit Llinas: 7.5 h/setmana per tal de poder fer una millor 
gestió i donar més servei a les famílies. Aquesta persona s’encarregarà de la part 
administrativa de l’AMPA i de resoldre dubtes. S’ha posat una linea telefònica per a 



que les famílies puguin contactar amb ella o bé presencialment al despatx de l’AMPA. 
Tanmateix es vol comprar un programa informàtic per a la gestió de les dades de les 
famílies. Es pretén poder establir contacte via mail amb les famílies (ara es fa en 
format paper, via motxilla). 
 
Es vol incrementar la col·laboració amb l’escola i fer compres conjuntes per al pavelló 
que es comparteix o bé taules de pingpong per al pati. 
 
Dins de les activitats extraescolars està previst posar en marxar activitats musicals que 
puguin atraure a alumnes de l’escola que ara ja les estan desenvolupant. Tanmateix, la 
idea de l’AMPA es activar xerrades que puguin ser d’interès per a les famílies e 
incrementar les activitats destinades a una major participació de les famílies. 
 
Es proposa un canvi d’horari de la biblioteca durant les tardes. S’obrirà de 16:00-
17:00h per a que els nenes pugui fer treballs i per a que els usuaris del Servei de 
menjador puguin quedar-se fins a les 17:00h al Centre. 
 
 

 B.9 ALTRES ASPECTES 
 
 B.9.3 REFERENT A ABSÈNCIES I RETARDS 
 

1r Nivell d’intervenció INSTITUT LA MITJANA 

 Professorat: 
 Passar llista i introduir les dades a l’aplicatiu GESTIN. 
 Famílies: 
 Seguiment diari de les observacions del seu fill/a mitjançant el GESTIN. 
 Tutor/a: 
 1- Seguiment de les faltes d’assistència. 

2- Lliurament d’incidències quinzenalment: document escrit  a les famílies. 
3- Detecció d’alumnat absentista. 
4- Sol·licitud de justificant de faltes a l’alumnat. 
5- Contactar amb la família per esbrinar el motiu de l’absència. 
6- Sol·licitud del justificant de faltes a la família. 
7- Informar a direcció de l’absentisme. 

2n Nivell d’intervenció INSTITUT LA MITJANA 

 Direcció: 
1- Comunicació amb la família. 
2- COMISSIÓ D ‘ANTENCIÓ A LA DIVERSITAT (CAD): informació a l’assistent 

social. 
Assistent Social: 

1- Comunicació amb la família. 
2- Retorn de la informació a CAD/Direcció. 

3r Nivell d’intervenció INSTITUT LA MITJANA 

 Direcció: 
1- Comunicació a Inspecció, mitjançant l’aplicatiu d’informació sobre absentisme 

escolar. 
Assistent social: 
 2- Actuacions de l’assistent social del centre que ho comunica, si escau, a Fiscalia 
de Menors i a la DGAIA. 
 
B.9.4 REFERENTS A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT 



Projecte ILEC 
 

La formació del projecte ILEC suposa una formació de 3 anys de durada, dividits en 3 
fases diferenciades: el gust per la lectura, saber llegir i  llegir per aprendre. 
L’organització d’aquesta formació consta d’un equip impulsor amb membres de la 
direcció (Montse Labèrnia) i professorat de l’àmbit lingüístic (Marta Ormo) i la 
coordianoda LIC del centre (Ramona Bosch).  
Aquest equip es reuneix quinzenalment, decideix actuacions i analitza resultats 
obtinguts.  
Un equip de professorat, equip de treball, format per membres del seminari de català 
(Ramona Bosch, Marta Ormo) castellà (Marta Sampietro, Carme Gairí) anglès (Sílvia 
Guallar), ciències naturals (Enric Sanchis), tecnologia (Montse Labènria, MªJosé 
Fantova) i ciències socials (Anna Bernat),  aplica les estratègies de formació dins del 
grup control a estudiar.  
 
 

Les persones que ha rebut la formació ILEC, han treballat en un entorn Google Drive 
per compartir els documents de formació i per la realització de tasques i de les 
programacions finals demanades. 
L’equip de treball ha pogut tenir accès al certificat de formació més el certificat 
d’innovació, si ha acreditat els requisits. 
La seva acreditació s’ha realitzat mitjançant l’aplicatiu AGAI del departament 
d’Ensenyament. 
 
 

Xarxa Competències Bàsiques 
 

Des de l’inci del Treball per Projectes (Juny del 2013), un membre de la direcció 
(MªJosé Fantova) i les persones coordinadores del treball per projectes (MªJosé 
Fantova, Anna Bernat) assisteixen bimensualment a la formació de la XCB als Serveis 
Territorials de Barcelona.  
Professorat coordinació MªJosé Fantova (coordinadora pedagògica) i Anna Bernat. 

Allí es realitzen sessions de formació amb exposicions de normativa i aplicacions en la 
metodologia del treball per competències i , també,sessions, en grups de treball, de 
diversos aspectes. 
 
Les dates de les reunions han estat les següents: 
28 de setembre 2016 
9 novembre 2016 
18 gener 2017 
8 març 2017 
19 abril 2017 
20 maig 2017 
7 juny 2017 
 
La formació rebuda és traspassada al grup impulsor de l’institut en les reunions 
setmanals del treball per projectes de cada nivell. Aquest professorat informarà, a la 
vegada,  al seu seminari en la reunió corresponent. 
 



Es dona la possibilitat d’assistir a sessions específiques de formació el 
professorat implicat en el treball per projectesde tarda.  

29 PROFESSORS PARTICIPEN AL TREBALL PER PROJECTES I ES TROBEN 
INSCRITS EN LA XCB 

Les tasques realitzades el curs 16-17 : 
- Treball de la Tasca1 TASCA 1: Planificació i realització d’un projecte 

globalitzat o inter/transdisciplinari, a partir de la valoració i les propostes de 
millora dels projectes del curs anterior (treball de l’equip impulsor) 
Producte final: Diari dels docents per mitjà d’un blog (xtec.blocs)  
 

- Treball de la TASCA2: Amb el que he après en el treball de la Xarxa Cb, 
com ha canviat la meva identitat docent? (treball individual) 
Com era i com sóc? Què he après i què em resta per aprendre? Què he 
incorporat de nou que abans no tenia? Quines creences he canviat? quins 
dubtes tinc en relació amb el que faig?  
Producte final: Participació a 3 converses de twitter 

 
- Treball de la TASCA3: reunions de la Xarxa 

Espai Compartim: Compartir el procés de les tasques 1 i 2 per grups d’etapa 
i/o territori: Com ens organitzem, què fem, com involucrem/traspassem les 
experiències a la resta del centre? Quines experiències dels altres ens són 
útils? 

 
Tot el professorat implicat realitza una memòria. La MEMÒRIA aquest curs serà un 
document a complimentar online i que s’anirà revisant al llarg del curs. 

 
Formació Específica dels Aplicatius de centre 
 
A l’inici de curs, la direcció realitza formació específica d’aplicatius necessaris per a 
l’evolució del curs acadèmic: aplicatiu  GESTIN de gestió d’incidències de l’alumnat, 
aplicatiu SAGA d’introducció de notes d’avaluacions, DOCUMENTS COMPARTITS per 
a la realització de tutories de famílies i altres activitats de l’institut, i Entorn Moodle per 
a la realització de tasques lectives entre alumnat i professorat. 
 
B.9.6 REFERENTS AL PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE 
 
El resum dels documents està penjat al web i és d’accés públic. 
El coordinador de riscos laborals a l’Institut La Mitjana: Xavier Herbera. 
 
El Pla d’Emergència es realitza anualment durant el primer trimestre, el curs 16-17 es 
realitza el dia 2 de desembre en coordinació amb l’escola La Mitjana. 



 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.9.7 REFERENTS AL PROGRAMA “SALUT I ESCOLA” 
(recollit també en l’apartat PAT B.2.4.4. d’aquest document) 
 

El centre educatiu, com a espai natural per a l'aprenentatge, l'educació i la 
formació integral de la persona, és també el lloc on es manifesten més precoçment 
els signes d'alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot 
ser la primera acció per iniciar un procés d'ajuda a les necessitats, sovint no 
expressades, però sí manifestades per mitjà de conductes. 
Per aquest motiu s’implanta en l’insitut el Programa de Salut i escola (PSiE) que 
es coordina des del Departament d’Educació i el Departament de Salut per 
potenciar les accions de promoció de la salut i d’atenció a l’alumnat 
 
ACCIONS 
 

5. Promoció de la salut 
6. Prevenció de les situacions de risc en els adolescents 
7. Detecció i atenció  precoç als problemes de salut 
8. Afavoriment  de l’accessibilitat dels adolescents als programes de salut i 

serveis sanitaris 
 
ÀMBITS D’ACTUACIÓ 
 

5. Salut afectivo-sexual 
6. Salut mental 
7. Adicció: consum de drogues, alcohol, tabac, xarxes socials, etc. 
8. Salut alimentària 

 
 
Des del primer any,  l’institut La Mitjana ha format part del programa Salut i Escola ja 
que s’ha considerat que  és una eina molt important  a l’hora de tractar els adolescents 
en l’àmbit més personal.  
 

Per tal d’establir  un plànning de treball, la coordinadora pedagògica es reuneix amb la 
infermera a principi de curs i es concreta el calendari d’actuacions .  Els tipus 
d’actuacions que es realitzen estan emmarcades en dos àmbits diferents:  

A. àmbit personal: es tracta de la consulta oberta que la infermera realitza a 
l’institut  i on els alumnes, de manera privada i absolutament confidencial, li 
poden fer consultes relacionades amb temes de alimentació, sexualitat, 
drogodependències,... 

B. àmbit grupal: s’estrucutra en una sèrie de xerrades de sexualitat i alimentació, 
des de 1r D’ESO a 3r D’ESO. Aquestes xerrades es complementen a tots els 
cursos amb d’altres organitzades per altres entitats ( Associació Antisida, 
Programa Òrdago,...) 

 



CONTINGUTS / TEMPORITZACIÓ 
 
Dintre del PSiE s’inclouen activitats: 

- xerrades per part de l’infermera per als diferents nivells i necessitats 
d’alumnat 

- Consulta oberta 
A continuació s’adjunten les taules de temporització de les xerrades per part de 
l’infermera com altres emmarcades dins els continguts de salut i també el 
calendari de les consultes: 
 

XERRADES i ACTIVITATS 

PERÍODE CONTINGUTS 

Primer 
trimestre 

Convivència 
Presentació de la Comissió de Salut 
Presentació de l’infermera als tutors de l’ESO 
Presentació de l’infermera a l’alumnat i iniciació de la 
Consulta Oberta (2 divendres al mes) 
1r ESO: Hàbits saludables: l’alimentació  

Ergonomia 
2n ESO: Hàbits saludables: activitat física i esport 
3r ESO: Alimentació saludable: trastorns alimentaris 

(Xerrada Infermera PSiE) 
1r BATX.: Relacions afectives (Xerrada Infermera PSiE) 

Segon trimestre 1r ESO: Canvis físics i psicològics en l’adolescència 
Hàbits higiènics (Xerrada Infermera PSiE) 

3r ESO: Xerrada Marató TV3 
4t ESO: Sexualitat. Malalties de transmissió sexual 

(Xerrada Infermera PSiE) 
1r BATX.: Programa “Preserva’t” (informació sobre 

drogues des de centre “La Palma”) 
Tercer trimestre 1r ESO: Drogodependències (Programa Òrdago) 

2n ESO: Drogodependències: l’alcohol (Programa 
Òrdago) Sexualitat  (Xerrada Infermera PSiE) 
3r ESO: Drogodependències (Max i Maxim) Violència de 
gènere (Xerrada Infermera PSiE). Programa “Per estimar-
te, m’estimo” (associació antisida) 
4t ESO: Drogodependències: Max in Love 
1r BATX.: Programa “Preserva’t” (prevenció malalties 
sexuals des de l’associació antisida) 
Resposta a qüestions i dubtes plantejats per l’alumnat per 
part de l’infermera (Infermera PSiE) 

 
 
RECULL DE DADES 
 
 INFERMERA: Marta Morell, infermera del CAP BALÀFIA PARDINYES 
 NOMBRE D’ALUMNAT QUE ASSISTEIX A LA CONSULTA:  es realitzen 48 

consultes dels quals 12 alumnes reben consulta en més d’una ocasió.  Del total 
d’alumnes 5 són nois i 23 noies. Hi ha 1 alumne que no ha pogut rebre consulta 
per part de la infermera perquè faltava a classe just els dies de consulta (es 
demana consulta el 5 de maig). 

 
 



El professional assignat pertany al CAP de Balàfia que atendrà l’alumnat interessat a 
rebre informació  durant 3 hores del divendres (en l’horari de 10:00h a 13:30h) cada 15 
dies al llarg de tot el curs escolar.  
 
Els dies de consulta durant el curs 16-17, han estat els següents: 
 
 

CONSULTA (Horari de 10:00h fins 13:30h)  
MES DIES DIES* 

Setembre 23 presentació del servei a les tutories  
Octubre 7 21  
Novembre 4 18  
Desembre 2 16  
Gener 13 27  
Febrer 10 24 3 
Març 10 24 3 
Abril 7 28  
Maig 12 Festiu 26 5 
Juny 9 23 3 i 30 
 
DIES*  aquests dies són conseqüència del canvi en l’organització des de Sanitat 
que ha permès poder comptar amb alguns dies de més del servei. L’horari però es 
de les 10:00h fins les 13:00h  
 
 

 B.9.8 REFERENTS A LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT EN PRÀCTIQUES 
 

La finalitat d'aquest curs és acollir el professorat que s'incorpora a la funció pública 
docent i donar-li a conèixer algunes característiques de l'administració educativa, dels 
centres docents públics i del funcionariat docent. 

Persones destinatàries 
Funcionaris i funcionàries en pràctiques que el 31 d'agost hagin prestat menys de 6 
mesos de serveis en centres docents públics dependents del Departament 
d'Ensenyament. A aquests efectes no es tindran en compte els serveis prestats en 
centres privats (concertats o no). 
 
La Secció de Selecció del Personal Docent de la Direcció General de Professorat i 
Personal de Centres Públics farà arribar, a l'octubre, una carta a les persones que han 
de fer el curs al centre on estan destinades. 
Objectius 
Conèixer alguns dels aspectes bàsics del marc legal de l’exercici de la funció pública 
docent i dels relacionats amb la seguretat i la salut en els centres docents. 
Conèixer l'estructura i funcions de les diferents unitats del Departament d'Ensenyament 
des de la perspectiva dels centres docents públics. 
Reflexionar sobre alguns aspectes bàsics de funcionament d'un centre educatiu públic. 
Tenir informació sobre les prioritats del Departament d'Ensenyament i sobre la 
formació, els recursos i els serveis educatius que ofereix al professorat. 
Avaluació i seguiment 
L’avaluació i el seguiment la realitza el/la cap de departament de l’especialitat del 
docent en pràctiques, supervisat pel director i la inspectora del centre.  
 
Persones avaluades: 
Carles Ripoll (professor de filosofia), la persona tutora va ser Eduard Batlle 
Montse Labèrnia 
L’avaluació va ser positiva  



 
 
B.9.9 REFERENTS A LA FORMACIÓ DE L’ALUMNAT EN EN PRÀCTIQUES 
 

Al novembre, es realitza una reunió informativa on s’informa als coordinadors de 
pràctiques de l’institut de l’aplicatiu a utilitzar i les possibles novetats. 

El coordinador de pràctiques realitza la sol.licitud de tutors voluntaris entre el 
professorat de l’institut i introdueix els noms dels tutors i l’oferta de les especialitats a 
l’aplicatiu.( http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=PRACTICUM ) 
 
El coordinador de pràctiques realitza un primer contacte via mail amb el  tutor/a i 
l’alumne/a en pràctiques. Després, es coordina la presentació personal de l’alumnat i 
s’elabora l’horari i es presenta al tutor. 
 
Es fa l’enviament de documentació general del centre i de la proposta d’horari del 
període de pràctiques i de l’horari del professorat que intervindrà. 
 
Es realitza la signatura dels diferents convenis de pràctiques amb les diferents 
universitats i l’enviament via mail a la universitat corresponent. 
 
Es realitza una reunió mensual amb l’alumnat en pràctiques a l’institut per tal de fer el 
seguiment de l’estada i de solucionar qualsevol dubte. 
 
Es realitza el seguiment amb la tutora del procés. 
 
Es realitza l’avaluació final del procés de pràctiques emplenant els document pertinents 
i s’haurà d’anar fent els parcials si la universitat ho requereix. 
 
Es realitza el tancament de l’aplicatiu de pràctiques i es realitza un valoració final amb 
el responsable del Serveis Territorials d’aquest programa Lluís Herrera i Yolanda 
López. 

La persona de contacte amb la facultat és Manoli Pifarré (Coordinadora del Màster 
de Formació del Professorat de Secundaria i Batxillerat) 
Coordinadora de pràctiques a l’institut : Cap d’Estudis:Montse Labèrnia 
 
 
 
El curs 2016-17, va acollir-se: 

 Nerea Ramos, Màster en Llengua Anglesa, UdL, tutora Silvia Guallar  
 John Caumons estudis de Grau en Educació Social, UNED, tutora Anna 

Bernat 
 Irma Cubillas Máster en Educació Física, UdL, tutor Enric Falcon 
 Carlota Jardi, per la UOC (distància), tutora Eulàlia Vinyes 

 
John Caumons, realitzava els estudis de Grau en Educació Social a l’UNED, va 
presentar previa a la seva incorporació el Registro General de delinquentes 

http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=PRACTICUM


sexuales signat i el document de conveni entre UNED i el centres del 
departament d’ensenyament.  
Va realitzar dos períodes de pràctiques durant el 1r i el 2n trimestre del curs 16-
17. 
Aquest alumne tenia molt bon coneixement en llengua anglesa per aquest motiu 
va realitzar l’activitat:  
English Conversation Activity el dimecres i divendres amb alumnat de 1r i 2n 
cicle respectivament, per afavorir la conversa amb llengua anglesa a alumnat que 
volutàriament volia acudir. L’assitència va ser principalment d’alumnat de 1r 
d’ESO i 3r ESO. 
 
Carlota Jardí, també va presentar la documentació de conveni i l’autorització per 
no delictes. 
 
Irma Cubillas i Nerea Ramos, la gestió de la documentació formal es va realitzar a 
l’UdL. L’institu si va donar el consentiment sobre l’assistència d’aquest alumnat 
en pràctiques. 
 
 
Aquest curs 16-17, s’elabora al final de curs l’Informe de centre en pràctiques. 
 
La valoració de les pràctiques d’alumnat:  
 

 Des de tots els centres les persones coordinadores s’uneixen amb el desacord 
d’haver d’elaborar aquest document, molt llarg, poc clar i poc útil. 

 
 Les persones coordinadores, també continuen insistint en el poc reconeixement 

a nivell de punts i sou que suposa aquest tutoratge, cosa que fa cada cop més 
complicada la recerca de tutors. Fins i tot el no reconeixement de la tasca si se’n 
realitza un altre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORARIS DE L’ALUMNAT EN PRÀCTIQUES 
 
El seus horaris de pràctiques va ser el següents, i juntament amb tasques 
d’observació i intervenció a l’aula, va poder participar d’altres accions dins el centre 
com sortides, activitats, reunions, sessions d’avaluació,... 
 

CURS 2016-2017 
NEREA RAMOS 



(ALUMNE EN PRÀCTIQUES) 
1r TRIMESTRE 
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1rTrimestre 
Període d’observació: 

Hores alumnat 
- Hores alumnat ( anglès) : 17 hores lectives setmanals x 2= 34 hores 
- 2 hores d’observació alumnat Tutoria 1rESO 
- 2 hores d’observació alumnat Tutoria 1r Batx 

Total: 34+2+2=38h 
 

Altres activitats 
- Hores activitats al centre organització de centre:  

3 guàrdies/set, 2 reunió departament/set  
- Reunió de coordinació (informació sobre el funcionament del centre, 

documentació): 1 hora amb tutora, 1 hora amb coordinació pedagògica, 2 hores 
amb cap d’estudis.  
Total: 6+4+1+1+2=14h  

 
Total hores 38+14= 52 hores 

 
 
 
 
 
 
 

2n-3r TRIMESTRE 

 DILLUNS 
 

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES   
 
 

 
 
 

   

F
E

B
R

E
R

 

27 
 
 

28 
Reunió Projectes 

 1r ESO 

   

D
IS

S
A

B
T

E
 

D
IU

M
E

N
G

E
 

 
 

 DILLUNS 
 

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES   

  1 
 

2 
 

3 
 

6 
 

7 
Reunió Projectes 

2n ESO 

8 
Avaluació Projectes 

1r ESO 

9 
 

10 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

20 
 

21 
 

22 23 24 

M
A

R
Ç

 

27 28 
 

29 
Avaluació Projectes 

2n ESO 

30 
 

31 
 

D
IS

S
A

B
T

E
 

D
IU

M
E

N
G

E
 



3 
 

4 
Reunió equip docent 

2n ESO 

5 
 

6 
Reunió equip docent 

4t ESO 

7 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
ED 3rESO 

14 
 

17 
 

18 
Reunió Projectes 

19 
 

20 
Reunió Projectes 

21 
 

A
B

R
IL

 
 

     
 

3r Trimestre 
Període d’aplicació: 

Hores alumnat 
- Hores alumnat (matèria anglès) : 15+17+17+17+17+17+15= 115 h 

 
Hores alumnat altres matèries: 

- Assistència 1 sessió amb un grup PIM (programa intensiu de millora), (dilluns 
8:10h, 1r d’ESO) 

- Assistència 2 sessions de desdoblament al taller i l’aula d’informàtica,  
Tecnologia ( dijous 8:10h-9:10h, 3rESO). 

- Assistència a 4 sessions de tutoria grup classe (divendres 10:30h-12:40h, 1rESO i 
1rBatx). 

- Assistència a 2 sessions de Servei Comunitari (APS), (dilluns 13:00h-13:55h, grup 
3r ESO). 

Total hores=115+1+2+4+2=124h 
 
 
 
 
 
 
 

Altres activitats 
- Assistència a 2 reunions de tutors de 1r i 2n  Cicle . Dilluns 13:00h-14:55h. 
- Assistència a les reunions de departament setmanals (7hores) 
- 1 hora de guàrdies d’hora lectiva, però durant aquest temps, pot restar a la sala 

de professorat fent observació (7 hores). Dimecres 9:10h-10:10h 
- Guàrdia de pati, (2 hores). Dimarts 10.10h-10:30h/12:40h-13:00h 
- Reunió de coordinació de pràctiques (quinzenal) 3 hores. Dijous 10:30h 
- Assistència a equips docents 1h. Dimarts/Dijous 16:00h-17:00h 
- Assistència a reunions i avaluacions del Treball per Projectes. 

Dimarts/Dimecres/Dijous 3 hores. 16:00h-17:00h 
Total hores : 4+7+7+2+3+1+3=27 hores 

 
 

RECOMPTE D’HORES  
Total: 

Hores alumnat : 38 h període observació+124 h període aplicació = 
 162 h 

Hores activitats al centre organització : 14h període observació+27 h període aplicació 
=41h 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

CALENDARI JOHN CAUMONS 
(ALUMNA EN PRÀCTIQUES) 

 
CURS 2016-2017 

1r-2n TRIMESTRE 
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1rTrimestre 
Novembre :8 h 
2n Trimestre 

Desembre: 12h+12+8h=32h 
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2n Trimestre 
12h x 6 setmanes=72 hores 

4 hores x 1 setmana= 8h 
Total: 80 h 

Total hores de pràctiques 40h+80h=120h 
 
 
Realitza una mitjana 12 hores setmanals (4 hores/dia) 
 
Assisteix a classe (observació d’alumnat) 

- Matèria de Ciències Socials:  
Grups 1r D (grup PIM, programa intensiu de millora) 
4t d’ESO 

- Matèria de Valors (Servei Comunitari, APS) 
3r d’ESO 

- Tutoria 
1r d’ESO  
1r de Batxillerat 
4t d’ESO  

- Matèria d’història de l’art 
2n Batxillerat 

- Matèria d’història 
1r Batxillerat 

 
 



Altres activitats d’organització de centre: 
- 1 Reunió de tutors segon cicle/set 
- 1 Reunió de departament/set 
- 1 Reunió de seminari/set 
- 1 Guàrdies d’hora lectiva/set 
- 1 Guàrdies de pati/set 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARI IRMA CUBILLAS 
(ALUMNA EN PRÀCTIQUES) 

 
CURS 2016-2017 

1r TRIMESTRE 
 

     

N
O

V
E

M
B

14 
 

15 
 

16 17 
 

18 
  



16 
 

17 
 

18 
 

23 
 

24 

28 
 

29 
 

30 
 

  

1rTrimestre 
Període d’observació: 

Hores alumnat 
- Hores alumnat ( educació física) : 18 hores lectives setmanals x 2= 36 

hores 
- 2 hores d’observació alumnat de Tecnologia desdoblament, taller i aula 

d’informàtica (1rESO i 3r ESO) 
- 1 hora d’observació alumnat Tutoria 1rBatxillerat 

Total: 36+2+1=39 h 
 

Altres activitats 
- Hores activitats al centre organització de centre:  

2 guàrdies/set, 1 reunió departament/set (total 6h) 
- Reunió de coordinació (informació sobre el funcionament del centre, 

documentació): 1 hora amb tutor, 1 hora amb coordinació pedagògica, 2 hores 
amb cap d’estudis. (total 3 hores) 

 
 

Total hores 39+10= 49 hores 
 
 

2n-3r TRIMESTRE 

 DILLUNS 
 

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES   

 
 

 
 
 

   

F
E

B
R

E
R

 

27 
 
 

28 
Reunió Projectes 

 1r ESO 

   

D
IS

S
A

B
T

E
 

D
IU

M
E

N
G

E
 

 
 

 DILLUNS 
 

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES   

  1 
 

2 
 

3 
 

6 
 

7 
Reunió Projectes 

2n ESO 

8 
Avaluació Projectes 

1r ESO 

9 
 

10 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

20 
 

21 
 

22 23 24 

M
A

R
Ç

 

27 28 
 

29 
Avaluació Projectes 

2n ESO 

30 
 

31 
 

3 
 

4 
Reunió equip docent 

2n ESO 

5 
 

6 
Reunió equip docent 

4t ESO 

7 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
ED 3rESO 

14 
 

17 
 

18 
Reunió Projectes 

19 
 

20 
Reunió Projectes 

21 
 

A
B

R
IL

 
 

     

D
IS

S
A

B
T

E
 

D
IU

M
E

N
G

E
 

 
3r Trimestre 

Període d’aplicació: 
Hores alumnat 



- Hores alumnat (matèria educació física) : 12+18+18+18+18+18+12= 114 h 
 
Hores alumnat altres matèries: 

- Assistència 1 sessió amb un grup PIM (programa intensiu de millora), (dilluns 
8:10h, 1r d’ESO) 

- Assistència 4 sessions de desdoblament al taller i l’aula d’informàtica,  
Tecnologia ( dimarts i dijous 8:10h-9:10h, 1rESO i 3rESO). 

- Assistència a 4 sessions de tutoria grup classe (divendres 10:30h-12:40h, 1rESO i 
1rBatx). 

- Assistència a 2 sessions de Servei Comunitari (APS), (dilluns 13:00h-13:55h, grup 
3r ESO). 

Total hores=114+1+4+4+2=125h 
 
 

Altres activitats 
- Assistència a 4 reunions de tutors de 1r i 2n  Cicle . Dilluns 13:00h-14:55h. 
- Assistència a les reunions de departament setmanals (7hores) 
- 1 hora de guàrdies d’hora lectiva, però durant aquest temps, pot restar a la sala 

de professorat fent observació (7 hores). Dimecres 9:10h-10:10h 
- Guàrdia de pati, (2 hores). Dimarts 10.10h-10:30h/12:40h-13:00h 
- Reunió de coordinació de pràctiques (quinzenal) 3 hores. Dijous 10:30h 
- Assistència a equips docents 2h. Dimarts/Dijous 16:00h-17:00h 
- Assistència a reunions i avaluacions del Treball per Projectes. 

Dimarts/Dimecres/Dijous 4 hores. 16:00h-17:00h 
 

Total hores : 4+7+7+2+3+2+4=29 hores 
 
 

RECOMPTE D’HORES  
Total: 

Hores alumnat : 39 h període observació+125 h període aplicació  = 
 164 hores  

Hores activitats al centre organització : 10h període observació+29 h període aplicació 
=39h 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARI CARLOTA JARDÍ 
(ALUMNA EN PRÀCTIQUES) 

 
CURS 2016-2017 

1r TRIMESTRE 
 
 

    

N
O

V
E

M
B

R
E

 

28 
 

29 
 

30 
 

  

  

 



4 hores/dia x 3 dies =12 hores 
Total novembre: 12 hores 

 

1r-2n TRIMESTRE 
 
 

  1 2 

5 
 

6 
 

7 8 
 

9 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 

D
E

S
E

M
B

R
E

 1
6 

 

19 
 

20 
 

21 
 

22  

  

 
4 hores/dia x 2 dies = 8 hores 
4 hores/dia x 3 dies =12 hores 
4 hores/dia x 5 dies= 20 hores 
4 hores/dia x 3 dies = 12 hores 

Total desembre = 52 hores 
 

2n TRIMESTRE 

 DILLUNS 
 

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES   

 
16 

 
17 

 

18 19 20 
 
 

23 
 
 

24 25 26 27 

30 31 1 2 3 

6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 

G
E

N
E

R
/F

E
B

R
E

R
 1

7 

27 28 1 2 3 
D

IS
S

A
B

T
E

 

D
IU

M
E

N
G

E
 

 
4hores/ dia x 5 dies/setmana x 6 setmanes=120 hores 

4 hores/dia x 4 dies x 1 setmana= 16h  
Total: 136 h 

 

2n- 3r TRIMESTRE 

 DILLUNS 
 

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES   

   
 

 
 

 
 

6 
 

7 
Reunió Projectes 

2n ESO 

8 
Avaluació Projectes 

1r ESO 

9 
 

10 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 M

A
R

Ç
 1

7 

20 
 

21 
 

22 23 24 

D
IS

S
A

B
T

E
 

D
IU

M
E

N
G

E
 

 



4hores/ dia x 5 dies/setmana x 2 setmanes= 40h hores 
4hores/ dia x 3 dies/setmana =12h hores 

Total: 52 h 
 

Total mesos = 12+52+136+52 = 252 hores 
 

Realitza una mitjana 20 hores setmanals (4 hores/dia) 
 
Assisteix a classe (observació d’alumnat) 

- Matèria de Castellà i Català:  
Grups 1r D (grup PIM, programa intensiu de millora) 

- Matèria de Valors (Servei Comunitari, APS) 
3r d’ESO 

- Tutoria 
1r d’ESO A  i 1r d’ESO D 
1r de Batxillerat 

- Matèria de Tecnologia (grup classe i desdoblament, taller i aula 
informàtica) 
1r d’ESO 
3r d’ESO 

- Treball per Projectes diferents matèries 
1r d’ESO 
2n d’ESO 
3r d’ESO 

 
Altres activitats d’organització de centre: 

- 1 Reunió de tutors primer cicle/set 
- 1 Reunió de departament/set 
- 1 Reunió de seminari/set 
- 1 Guàrdies d’hora lectiva/set 
- 1 Guàrdies de pati/set 
- Avaluació per projectes 1r ESO 
- Reunió per projectes 2n ESO 
- Reunions periòdiques amb la coordinació de pràctiques 

 
 
 
En finalitzar la seva tasca es va fer arribar un qüestionari de valoració on-line de 
la seva activitat i propostes de millora.(es troben recollits a la documentació de 
practiques).  
 
Totes les valoracions són molt positives d’acollimenti i desenvolupament de la 
seva tasca durant el període de pràctiques. 
 
La documentació documental es troba recollida en la documentació d’alumnat al 
centre, vetllat des de la prefactura d’estudis. 
 
B.10 DE LA PROJECCIÓ EXTERNA I ATENCIÓ A L’USUARI 
 
B.10.1 PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES INTERNACIONALS 
 

PROJECTE CORRESPONDÈNCIA-INTERCANVI AMB FRANÇA 
 

PRIMER ANY (2n o 3r d'ESO) 



1.Presentació del projecte als alumnes. Distribució dels correspondants. 

Elaboració d'una carta de presentació en francès que es fa arribar a l'institut francès i, 

alhora, ells ens n’envien també una a cadascú de nosaltres. 

Elaboració de jocs i reptes comuns als dos centres (el nostre i el francès). Intercanvi de 

materials. 

2.Realització de diverses tasques de diferent tipologia competencial  (expressió 

oral, expressió escrita, comprensió escrita) relacionades amb la vida  quotidiana, 

les festes i tradicions, el sistema escolar, la cuina, la vida  familiar…   

3. Contacte amb els corres via correu electrònic i realització  de sessions Skype a 
l'aula, chats, etc. Enviament d'activitats i  notícies que potenciaran les relacions i 
el fet de coneixer-nos  millor. 
Sempre hi ha un feed-back d’activitats entre el nostre institut i el collège francès. 

SEGON ANY (3r o 4t ESO) 

1. ACTIVITATS ABANS DEL VIATGE: preparació del viatge i de  l'intercanvi: 

conèixer la ciutat, la regió, aspectes de  convivència a França (horaris, 

marques d'educació, vida en  família,...). 

Presentació del dossier de viatge que hauran d'elaborar els alumnes. 

2. VIATGE A CHAMBÉRY: assistència a classes, visita de la ciutat,  excursions, 

estada en famílies i viure i conviure amb la realitat  francesa que, de moment, només 

coneixen per les explicacions a classe  (importància de viure situacions de 

comunicació absolutament reals). Realització del dossier de viatge. 

 

-  ACTIVITATS DESPRÉS DEL VIATGE: exposicions orals a classe sobre la 

 pròpia experiència i valoració comuna. Correcció del dossier de  viatge. 

-  REBUDA DELS CORRES A CASA NOSTRA: responsabilitat d'acollir i 

 acompanyar el nostre corres. Mostrar-los i compartir amb ells la  nostra 

realitat tal com ells van fer amb nosaltres en el nostre  viatge. 

ASPECTES A VALORAR: l'intercanvi permet de conèixer la realitat de tot allò que 

estem aprenent dins l'aula, de veure la vessant pràctica d'aprendre francès, de 

conèixer-se a si mateix i saber-se capaç de comunicar en llengua estrangera, de 

perdre la por a parlar la llengua d’estudi (sobretot per la necessitat de fer-ho), d'utilitzar 

el lèxic que hem après i d'aprendre'n de nou, de fer nous amics i, sobretot, de viure una 

experiència única, totalment pedagògica i que recordaran tota la vida. 

 
Aquest curs 16-17 ha estat possible la realització de l’intercanvi amb l’escola de 
Chambery. 



 
LUNES 6 MARTES 7 

MIÉRCO
LES 8 

JUEVES 9 
 

VIERNES 10 
 

 
08:10 
09:10 

Bienvenida y 
visita del 
complejo 
educativo 

FRANÇAIS 2nB 
(POLIVALENTE): 
Élisa Fourdinier, 

Rosalie Gros, Aurélien 
Ferry, Luca Trublet,   

Léa Armand, Noémie 
Erbetta, Élodie Vinit 

EDUCACIÓN FÍSICA 
4t A (gimnasio): 

  Jeanne Mithieux, 
Léa Claucigh, Manon 
Veillas,  Jeanne Denis 
CATALÀ 3r A (3rA): 

Lison Lecardinal, 
Amélie Berthet 

 

Excursió
n a 

Barcelon
a 

MATEMÁTICAS 4t A 
(4t A): 

Léa Claucigh, Manon 
Veillas, Jeanne Denis 
CASTELLANO 2n A 

(2n A): 
Jeanne Mithieux, 

Lison 
Lecardinal,Amélie 

Berthet, Élodie Vinit 
CASTELLANO 2n A 

(2n B): 
Aurélien Ferry, Luca 

Trublet,   Léa Armand 
CASTELLANO 2n B 

(2n D): 
Élisa Fourdinier, 

Rosalie Gros,Noémie 
Erbetta 

8h00 : Salida 
del Instituto La 

Mitjana 

 
09:10 
10:10 

TECNOLOGÍA 
4t A (TALLER2):  

Léa Claucigh, 
Manon Veillas, 
Jeanne Denis 
FILOSOFIA 4t 

A: 
Lison 

Lecardinal, 
Amélie Berthet, 

Jeanne 
Mithieux,  

MATEMÁTICAS 
3r A:  

Léa Armand, 
Noémie Erbetta, 

Élodie Vinit 
MATEMÁTICAS 

3r B: 
Élisa Fourdinier, 

Rosalie Gros, 
Aurélien Ferry, 
Luca Trublet 

 

INGLÉS 3r A (3rA): 
Lison Lecardinal, 
Amélie Berthet 

 
INGLÉS 3r A (2nB): 

Élodie Vinit, Luca 
Trublet 

 
FRANÇAIS (1r BTX 

polivalent): 
Élisa Fourdinier, 

Rosalie Gros,   Léa 
Armand, Noémie 

Erbetta, Aurélien Ferry
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
4t A (gimnasio): 

Jeanne Mithieux, Léa 
Claucigh, Manon 

Veillas,  Jeanne Denis 
 
 

Excursió
n a 

Barcelon
a 

MATEMÁTICAS 4t A 
(4t A): 

Léa Claucigh, Manon 
Veillas, Jeanne Denis 

 
CASTELLANO 3r A 

(3r A): 
Élisa Fourdinier, 

Rosalie Gros,Noémie 
Erbetta, Amélie 

Berthet, Élodie Vinit 
 

QUÍMICA 1º 
BACHILLERATO 

(desdobl1C): 
Aurélien Ferry, Luca 

Trublet,   Léa Armand, 
Jeanne Mithieux, 
Lison Lecardinal 

 
 

 

PATIO 
 
10:30 
11:45 

Agramunt, visita 
del pueblo 

11h: Visite Seu Vella 
(ENSEMBLE) 

Excursió
n a 

Barcelon
a 

FRANÇAIS 1r B 
(polivalent): 

Jeanne Mithieux, 
Lison Lecardinal, 

Amélie Berthet, Élodie 
Vinit, Luca Trublet, 

Élisa Fourdinier, 
Rosalie Gros,   Léa 
Armand, Noémie 

Erbetta, 
 

CASTELLANO 4t A 
(4t A): 

 Aurélien Ferry, Léa 
Claucigh, Manon 

Veillas, Jeanne Denis 

 

 
11:45 
12:40 

Agramunt, visita 
del pueblo 

Visite Lleida 

Excursió
n a 

Barcelon
a 

FRANÇAIS 1r A (1r 
A): 

Aurélien Ferry, Léa 
Claucigh, Manon 

Salida del 
avión 12h25 



L’alumnat de l’Institut La Mitjana, va realitzar l’intercanvi durant el mes de 
desembre dies 12,13,14,15,16 i l’alumnat de Chambery va realitzar la visita Lleida 
durant el 6,7,8,9 i 10 de febrer. 

Veillas, Jeanne Denis, 
Luca Trublet 

 
INGLÉS 4t A (4t A): 

Élisa Fourdinier, 
Rosalie Gros,   Léa 
Armand, Noémie 

Erbetta 
 

INGLÉS 4t A (3r A): 
Jeanne Mithieux,  

Élodie Vinit, Amélie 
Berthet, Lison 

Lecardinal 
PATIO 

 
13:00 
13:55 

13,30 
COMIDA 

Visite Lleida 

Excursió
n a 

Barcelon
a 

Parc  La Mitjana 
(ENSEMBLE) 

 

 
13:55 
14:50 

Agramunt, visita 
fábrica turrones 

Visite Lleida 

Excursió
n a 

Barcelon
a 

Parc La Mitjana 
( ENSEMBLE) 

Llegada a 
Lyon prevista 
a las 13h55 

COMI
DA 

Agramunt, visita 
fábrica turrones 

Cantine/Famille 

Excursió
n a 

Barcelon
a 

Pique-nique 

ESCRIBIR 
MENSAJE A 
NUEST
ROS 
CORRE
S PARA 
AVISAR QUE 
HEMOS 
LLEGADO 
BIEN 

 
 

TARD
E/NO
CHE 

Vuelta a casa   Castellers  

Excursió
n a 

Barcelon
a 

Parc Mitjana 
(actividades) 

FIESTA INSTITUTO 
 

 
L’organització del viatge va ser la següent: 
 
ORGANITZACIÓ DEL VIATGE: 



DIUMENGE 
12 

DILLUNS 12 DIMARTS 
13 

DIMECRES 14 DIJOUS 15 DIVENDRES 
16 

SORTIDA DE 
LLEIDA A LES 
8H (davant 
Institut) 

ARRIVADA 
PREVISTA A 
CHAMBÉRY A 
LES 20H APROX 

CLASSES 

DINAR 
A 
L'INSTI
TUT 

VISITA 
DE LA 
CIUTA
T 

DE LA 
FORMATG
ERIA VAL 
D'AILLON 

A L'INSTITUT 

CLASSES 

A ANNECY AMB 
EL CORRES 
FRANCESOS 

(descoberta de 
la ciutat 
antiga, 
mercadets de 
Nadal, dinar 
amb els 
corres, …). 

TORNADA A 
CHAMBÉRY 

CLASSES 

DINAR A L'INSTITUT 

CLASSES 

RETORN A CASA 
DELS CORRES PER 
AGAFAR 
L'EQUIPATGE 

SOPAR I FESTA DE 
COMIAT A L'INSTITUT

SORTIDA DE 
CHAMBÉRY CAP A 
LES 21H 

ARRIBADA 
A LLEIDA 
CAP A LES 
9H 

 
L’alumnat de Chambery durant la seva estada a Lleida l’alumnat va assistir al 
nostre institut i va realitzar activitats de coneixement de la ciutat, la província 
i Catalunya. 
L’horari que van seguir va ser el següent: 

  
 

B.10.1.1.BEQUES AMANCIO ORTEGA 

3 alumnes de 4t d’ESO van presentar-se a les Beques Amanció Ortega, per accidir 
a la possibilitat de realitzar 1r de Batxillerat als Estats Units el curs 2016-2017. 
Finalment no van ser seleccionats.. 
 
 

B.10.2. DIFUSIÓ DE PROJECTES DE CENTRE 
 

A) EUROMANIA 

 
Dins del Treball per Projectes a 2n d’ESO es treballa des del curs 13-14 amb el 
programa EUROMANIA, que vol fomentar el plurilingüesme entre l’alumnat aprofitant 
la proximitat entre les diferents llengües romàniques. Aquest programa es exposat a 
altres centres, a partir de l’experiència pràctica al centre. 
 
  B) SERVEI COMUNITARI 

VEURE APARTAT B.5.3 
 

B.10.3. PARTICIPACIÓ EN PREMIS I CONCURSOS 
 
Des des l’institut, creiem que és important la participació en concursos com un part 
important en la millora dels resultats educatius i fomentar l’execel-lència.  
 

Adquisició d’habilitats de recerca, capacitat de treball en equip, desenvolupament 
d’habilitats d’argumentació i crítica.  



 

CURS 

PRIMER  ● FEM MATEMÀTIQUES (MAT)--- 
● FONIX (ANG)--------------------------- 

SEGON  A. FEM MATEMÀTIQUES (MAT)---------------- 
B. PROVES SPRINT (MAT)----------------------- 
C. FONIX (ANG)-------------------------------------- 
D. REDACCIO COCA COLA (CAT i CAST)--- 
E. LECTURA EN VEU ALTA (CAT)------------- 

TERCER ● FEM MATEMÀTIQUES (MAT)--------------- 
● PROVES CANGUR (MAT)--------------------- 
● PROVES SPRINT (MAT)----------------------- 
● FONIX (ANG)--------------------------------------- 
● LECTURA EN VEU ALTA (CAT)-------------- 
● PICA LLETRES (CAT)--------------------------- 
● PARADA LITERÀRIA (CAT)------------------- 

QUART ● PROVES CANGUR (MAT)-------------------- 
● FONIX (ANG)------------------------------------- 
● FIRST LEGO LEAGUE (TECNO)------------ 
● LECTURA EN VEU ALTA (CAT)------------- 

 
La valoració de les diferents activitats es troba recollit en l’apartat de SORTIDES I 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES 4.2.  i l’apartat SORTIDES I 
VISITES ESCOLARS 4.3. D’AQUEST DOCUMENT) 
 
 
B.10.3 REFERENTS A L’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

 
Butlletí mensual. Cada mes es fa arribar telemàticament un butlletí que recull les 
activitats a realitzar durant aquell període. La informació també és troba recollida 
diàriament en la pàgina web. 
 
Programari Gestin. Telemàticament i mitjançant un codi d’accès, les famílies poden 
veure diàriament les incidències del seu fill/a. 
 
Missatge de retards. Diàriament es realitza l’avís a les famílies de l’alumnat que arriba 
tard a 1a hora del matí. 
 
Correu electrònic de comunicació. A la pàgina web de l’institut i atesa per la direcció 
de l’institut. 
 
Horari dels tutors i tutores de l’alumnat. 
 
Secretaria Virtual de l’institut la Mitjana. Les famílies poden trobar tot tipus de 
documentació per realitzar diferents gestions de l’institut. 
 
 
 
 
 
 
 



C.PROVES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
C.1 RESULTATS DE PROVES DE COMPETÈNCES BÀSIQUES DE 4t ESO 
(CAT/CAST/MAT/ANG)  
 
Les proves de CB de 4t d’ESO van realitzar-se e 14 i 15 de febrer 2017. 
 

DIA 14 DE FEBRER 
 

CB 4t ESO 
9:00-10:00h Matemàtiques 
10:00-11:00h Castellà 
11:00-11:30h DESCANS 
11:30h Català 
 
DIA 15 DE FEBRER 
 
CB 4t ESO 
9:00-10:15h Anglès 
10:15-11:30h Científic-Tecnològic 
11:30-12:00h DESCANS 

. 
 
Propostes de millorar: 
Temporitzar de forma més adient els esbarjos perquè afecti el menys possible als 
resultats obtinguts. 



 



 
 
 



 
 
 



 
 



 



 



 
 



 



 
 



 
 

PROVES DE CORRECCIÓ INTERNA 
 
PER DIFERENTS MOTIUS (SALUT, INTERCANVI, NO ASSISTÈNCIA) 5 ALUMNES 
DEL CENTRE VAN REALITZAR PROVES CB DE CORRECCIÓ INTERNA 
 

ALUM/MATERIA CATALÀ CASTELLÀ ANGLES MATEMÀTIQUES CIENTÍFIC 
1 ALUMNE BON 

DOMINI 
DOMINI 
SUFICIENT

NO 
ASSOLEIX 

BON DOMINI NO 
ASSOLEIX 

1 ALUMNE NO 
ASSOLEIX 

NO 
ASSOLEIX 

NO 
ASSOLEIX 

DOMINI 
SUFICIENT 

DOMINI 
SUFICIENT 

1 ALUMNE MOLT 
BON 
DOMINI 

MOLT BON 
DOMINI 

MOLT BON 
DOMINI 

MOLT BON 
DOMINI 

MOLT BON 
DOMINI 

1 ALUMNE - - DOMINI 
SUFICIENT

- - 

1 ALUMNE - - DOMINI 
SUFICIENT

- - 

 
 
 



D.VALORACIÓ DELS DEPARTAMENTS I PROPOSTES DE MILLORA DELS 
DEPARTAMENTS 

 
COMPETÈNCIA EN LLENGUA ANGLESA 
 

ALUMNES DE CORRECCIÓ EXTERNA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com es pot observar a les graelles els resultats del centre de llengua anglesa són de 
MITJÀ-ALT i estan per damunt de la mitjana de Catalunya amb un 48,6 % d’alumnes 
amb resultat ALT i un 32,4 % amb un resultat de MITJÀ-ALT. Aquest resultat global 
es valora molt possitivament donat que en un dels dos grups es partia d’un grup 
d’alumnes amb un nivell baix d’anglès i pocs hàbits de feina. 

 
 
GRUP A : pel que fa a aquest grup els resultats estan molt per damunt de la mitjana de 
Catalunya amb un resultat global d’ ALT. El resultat desglossat dels 21 alumnes de 
correcció externa és el següent: 
 

� ALT: 15 alumnes (71,42%) 
� MITJÀ-ALT: 5 alumnes (23,80 %) 
� MITJÀ-BAIX: 1 alumne (4,76 %) 

 
 
 
GRUP B: Pel què fa a aquest grup el resultat és de MITJÀ- ALT tot i que està una mica 
per sota de la mitjana de Catalunya. En tot cas, l’evolució i el resultat d’aquest grup es 



valoren molt positivament donada la idiosincràsia del grup. El resultat desglossat dels 
16 alumnes de correcció externa és el següent: 
 
 
 

� ALT: 3 alumnes (18,75 %) 
� MITJÀ-ALT: 8 alumnes (50 %) 
� MITJÀ-BAIX: 3 alumne (18,75%) 
� BAIX: 2 alumnes (12,5 %) 

 
 
 

ALUMNES DE CORRECCIÓ EXTERNA 
 
 
 
Dels 5 alumnes de correcció interna que van realitzar les proves els resultats són els 
següents: 
 

� ALT: 1 alumne 
� MITJÀ-ALT: 1 alumne 
� MITJÀ-BAIX: 1 alumne 
� BAIX: 2 alumnes 

 
 
 
Com a conclusió global s’ha de dir que dels 42 alumnes examinats de 
competències bàsiques de llengua anglesa el nombre d’alumnes que supera la 
prova és de 38 alumnes el qual suposa un 90,47 % dels alumnes 
 
 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA 

 

 ALT MITJÀ‐ALT MITJÀ‐BAIX BAIX Total 

GRUP A 9 9 2 1 21 

GRUP B 1 8 6 5 20 

TOTAL 10 17 8 6 41 

Percentatge 24,39% 41,46% 19,51% 14,63% 100% 

 

Anàlisis global dels resultats 

S’ha millorat respecte el curs anterior . 

Ens situem a la mitjana de Catalunya. 

Valorem molt positivament  els resultats doncs  el grup d’alumnes que s’avalua té un 
percentatge significatiu  d’alumnat amb poc domini de l’idioma i també d’alumnat que 
s’ha incorporat al centre aquest curs o bé l’anterior amb uns coneixements de la 
matèria molt per sota del nivell de la resta d’alumnat del centre. Aquests aspectes fan 
que els pocs resultats que hi ha per la banda baixa siguin  molt fluixos i afecten 
notablement  a la mitjana. 



 

Anàlisis dels resultats per blocs de continguts: 

NUMERACIÓ I CÀLCUL 

Hem millorat respecte l’any anterior, tal i com esperàvem, ja que hem treballat el càlcul 
de manera continuada durant tot primer i tot segon. Ja ens situem sobre la mitjana de 
Catalunya. 

 

CANVI I ESPAI, FORMA I MESURA 

Hi ha molta millora respecte l’any anterior i també ens situa  sobre la mitjana de 
Catalunya. 

RELACIONS 

Hem millorat  lleugerament respecte l’any anterior. També ens situem sobre la mitjana 
de Catalunya. 

ESTADÍSTICA 

També hem millorat notablement respecte el curs anterior. I també ens situem sobre la 
mitjana de Catalunya. 

Nota: Per a què valorar els resultats de les competències bàsiques pugui ser una 
anàlisi del treball realitzat amb els alumnes al centre, cal tenir en compte els resultats 
de les competències bàsiques de primària dels nostres alumnes i observar la variació 
del percentil de cada un d’ells respecte de la resta de Catalunya. 

COMPETÈNCIA CIENTÍFICOTECNOLÒGICA 

 
 ALT MITJÀ-ALT MITJÀ-BAIX BAIX Total 

GRUP A 6 11 4 1 22 
GRUP B 0 1 11 6 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnat (número i %) en cada franja de resultats  



 

Anàlisi global dels resultats 

 

El centre es situa per sota de la mitjana de Catalunya,  tot i que el grup A es 
situa lleugerament per sobre, degut a una tipologia de l’alumnat, treballador i 
amb interès per millorar.  
Per altra banda, el grup B es troba notablement per sota de la mitjana de 
Catalunya i també dels centres d’alta complexitat.  
Aquests resultats podrien ser deguts a una baixa comprensió lectora dels 
enunciats i poc hàbit en realitzar proves escrites de tan llarga durada i en una 
mateixa jornada lectiva, i amb enunciats extensos, davant un concepte final 
asseguible, els que el porta auna disminució de l’atenció durant la realització de 
les proves.  
L’alumnat a més a més presenta nivell molt baix en resultats acadèmics en 
l’àmbit matemàtic i cientìfic-tecnològic. 
 
Aquest curs ha augmentat la franja de l’alumnat amb un nivell d’assoliment baix, 
tenint en compte que el curs anterior més de la meitat de l’alumnat es situava en 
la franja alta i mitjana-alta. 
 
Els resultats en el grup 4ESOA han estat força bons. El 77,27 % de l’alumnat 
s’ha situat en la franja alta i mitjana-alta i el 22,73 % s’ha situat en la franja mitja-
baixa i baixa. 
 
Els resultats en el grup 4ESOB no han estat bons. El 5,56 % de l’alumnat s’ha 
situat en la franja alta i mitjana-alta i el 94,44 % s’ha situat en la franja mitja-
baixa i baixa. 
 
Anàlisi dels resultats per blocs de continguts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Dels 4 blocs analitzats, en tres el centre està per sota de la mitjana de Catalunya 
i en un per sobre.  

 

● En el bloc “Explicar fenòmens naturals i tecnològics utilitzant el 
coneixement científic i tècnic” el percentatge d’alumnat de la part mitjana-
alta  i alta es situa a la mitja de Catalunya i també s’ha vist una millora 
important respecte el curs anterior. 

● En el bloc “Comprendre la metodologia de la recerca científica”, la part 
alta és similar a la mitjana de Catalunya, en canvi, es nota un 
desplaçament de l’alumnat de la part mitjana-alta a la part mitjana-baixa 
respecte el curs anterior, la qual cosa fa empitjorar els resultats. 

D’aquest resultat determinem que caldrà reforçar l’aplicació del mètode 
científic al llarg de tota l’ESO.  

● En el bloc “Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic 
proporcionada en forma de dades i proves”, les dades són molt similars al 
curs anterior i estan lleugerament per sota de la resta de centres de 
Catalunya. 



● En el bloc “Analitzar i avaluar explicacions tecnològiques d’especial 
rellevància”, en la part alta i mitja-alta estem lleugerament per sota de 
Catalunya, però empitjorem notablement respecte al curs anterior.  

D’aquest bloc creiem pot millorar-se estant atent a les novetats tecnològiques 
que apareixen a la societat i fer-ne coneixedors a l’alumnat. 

 
Alumnat amb proves de CB 4t ESO de correcció interna 

 
3 alumnes avaluats 

 
Resultats obtinguts: 
1 competència cientificotecnològica alta, assoleix un molt bon nivell. 
1 competència cientificotecnològica mitjana-baix, assoleix un nivell suficient. 
1 competència cientificotecnològica baix, no assoleix 

 
 
 
Nota: Per a què valorar els resultats de les competències bàsiques pugui ser 
una anàlisi del treball realitzat amb els alumnes al centre, cal tenir en compte els 
resultats de les competències bàsiques de primària dels nostres alumnes i 
observar la variació del percentil de cada un d’ells respecte de la resta de 
Catalunya. 

 

 
COMPETÈNCIA EN LLENGUA CATALANA I CASTELLANA  
 
LLENGUA CATALANA. 
La competència lingüística de llengua catalana avalua la capacitat de comprendre 
diferents textos, d’interpretar-los i de valorar-los. També avalua la capacitat 
d’expressar-se per escrit amb idees clares i amb correcció lingüística. 
El nostre centre se situa en la zona mitja de la banda mitja-alta. Si fem la comparativa 
amb la resta de centres de Catalunya, aquests estan en la banda mitja-alta i el nostre 
alumnat se situa per sobre d’aquesta mitjana. 
El curs 2016-17, 39 alumnes han realitzat les proves d’avaluació de 4t d’ESO amb 
correcció externa i 3 amb correcció interna. 
Si fem l’anàlisi dels resultats, observem que, globalment, hem millorat en un 18.8% els 
resultats respecte al curs 2015-16 en el tram baix. Hem passat d’un 26.5% en el nivell 
baix a un 7.7%.  Els trams mitjà-baix i mitjà-alt han retrocedit molt lleugerament, uns 
dos punts. Això ha fet que sigui el tram alt el que s’incrementi força el percentatge (del 
16.3% al 35.9%). 
Pel que fa a la comprensió lectora, respecte al curs 2015-16 hem millorat en el tram 
mitjà-alt (del 40.8% al 53.9%), també s’ha reduït significativament el grup del tram baix, 
passant de 24.5 al 15.4%. En relació als resultats de Catalunya, tot i la millota de 
resultats, en general, respecte el curs pasta, l’institut encara manté més alumnes a la 
franja mitjà-baixa i baixa (33.3%) que la mitjana de Catalunya (30.3%). 
Pel que fa a l’expressió escrita, la millora ha esificativa. Si el curs anterior va haver un 
26.5% dela alumnes que estaven a la franja baixa aquest curs només un 5.1% dels 
alumnes hi són. Per altra banda el nombre d’alumnes al tram al tés aquest curs del 
38.5% quan el passat va ésser del 8.2%. Pel que fa a la mitjana catalana, per exemple, 
el centre té un percentatge, sumant els trams baix i mitj-baix (13.8%), gairebé igual que 
només el baix en tota Catalunya (12.9%). Per tant, caldrà mantenir la feina com fins ara 
per poder seguir en aquests percentatges . 



Comparant els resultats del curs 2015-16 amb els resultats del curs 2016-17, obtenim 
que: 

ASSOLEIX NO ASSOLEIX CURS 2014-15 
73.5% 26.1% 

 
ASSOLEIX NO ASSOLEIX CURS 2016-17 
92.3% 7.7% 

És a dir, hi ha hagut gran millora en nombres generals, ja que la gran majoria dels 
alumnes han assolit les competències bàsiques en llengua catalana. 
 
 
 
Per tal de situar el nombre d’alumnes que hi ha dins de cada franja, cal fixar-nos en la 
següent taula: 

NIVELL ALUMNES 
Alt (35.9%) 14 

Mitjà-alt (43.6%) 17 
Mitjà-baix (12.8%) 5 

Baix (7.7%) 3 
Per tant, hi ha 36 alumnes que superen les proves i 3 que no les superen. 
Si mirem els resultats per grup-classe, observem: 
GRUP A 

NIVELL ALUMNES 
Alt 11 

Mitjà-alt 9 
Mitjà-baix 1 

Baix  
 
GRUP B 

NIVELL ALUMNES 
Alt 3 

Mitjà-alt 8 
Mitjà-baix 4 

Baix 3 
Només hi ha 3 alumnes que no superen les proves. 
LLENGUA CASTELLANA 
La competència lingüística de llengua castellana avalua la capacitat de comprendre 
diferents textos, d’interpretar-los i de valorar-los. També avalua la capacitat 
d’expressar-se per escrit amb idees clares i amb correcció lingüística. 
El nostre centre es situa en la banda Mitja-alta, per sobre de la mitjana de la resta de 
Catalunya.  
El curs 2016-17, 39 alumnes han realitzat les proves d’avaluació de 4t d’ESO amb 
correcció externa, tres alumnes han fet la prova amb correcció interna d’aquesta. 
Si fem l’anàlisi dels resultats, observem que, globalment, hem millorat els resultats 
respecte al curs 2015-16 en tots els trams. Hem passat d’un 20.4% en el nivell Baix a 
un 5.1% i d’un 38.8% a un 41% en el nivell Alt. Cal assenyalar que aquest tram baix ja 
supera el global de Catalunya (10%). 
Pel que fa a la comprensió lectora, respecte al curs 2015-16 hem millorat en tots els 
nivells. El tram Baix del curs passat era 26.5% en canvi aquest curs ha estat del 7.7%; 
però hem millorat pel que fa al tram Mitjà-baix, que ha descendit; i també els trams alts 
que han augmentat. Cal destacar la millora de comprensió en el tram Mitjà-alt que va 
ser d’un 34.7% el curs 2015-2016 i aquest curs d'un 40%. Respecte a la resta de 
Catalunya la diferència més notable està en el tram Baix, ja que la mitjana de 
Catalunya és del 12.1%.  



Pel que fa a l’expressió escrita, hem millorat substancialment els resultats del nivell 
Baix, el qual ha passat d’un 18.4% a un 2.6%, també ha millorat el tram Mitjà.alt 
passant d'un 38.8% a un 46.2% actual. Respecte al total de Catalunya hem millorat en 
tots el nivells; per exemple en el Alt a Catalunya se situen un 20.8% dels alumnes 
mentre que al nostre centre un 30.8%; o el tram Baix és d'un 11.1%. 
Cal mantenir el treball realitzat, que ja va començar durant els cursos anteriors amb els 
reforços en les Competències Bàsiques de llengua  castellanacom a matèries de 
suport. 
Comparant els resultats del curs 2015-16 amb els del curs 2016-2017, obtenim que: 

ASSOLEIX NO ASSOLEIX CURS 2015-16 
79.60% 20.40% 

 
ASSOLEIX NO ASSOLEIX CURS 2016-17 
94.90% 5.10% 

 
Dels 39 alumnes del curs 2016-2017 que han realitzat les proves de les competències 
37 les han superat i només 2 no les han assolides. Tres alumnes més han estat de 
correcció interna. En percentatges un 5.10% dels alumnes no han superat les proves, 
mentre que són un 94.90% dels alumnes de la Mitjana els qui sí han assolit les 
competències bàsiques en llengua castellana.  
 

NIVELL ALUMNES 
Alt (41%) 16 

Mitjà-alt (43.6%) 17 
Mitjà-baix (10.3%) 4 

Baix (5.1%) 2 
 
Si mirem els resultats per grup-classe, observem: 
GRUP A 

NIVELL ALUMNES 
Alt 12 

Mitjà-alt 9 
Mitjà-baix  

Baix  
 
GRUP B 

NIVELL ALUMNES 
Alt 4 

Mitjà-alt 8 
Mitjà-baix 4 

Baix 2 
Només hi ha 2 alumnes que no superen les proves. 
 
 
 

 

 

 

 

D.1. VALORACIÓ DELS RESULSTATS ACADÈMICS DE JUNY  DEPARTAMENTS  



DEPARTAMENT TECNOLÒGIC 

PRIMER ESO 
Els resultats de l’avaluació final del curs 2016-17 en la matèria de Tecnologies són els 
següents: 
 
TAULA REAL D’AQUEST CURS 2016-17 

MATÈRIA: TECNOLOGIA 
1r A NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL

Nombre d'alumnes: 12 16 28 42,86% 57,14% 100,00%
APROVA  12 16 28 42,86% 57,14% 100,00%

SUSPÈN  0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

       

MATÈRIA: TECNOLOGIA 
1r B NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL

Nombre d'alumnes: 16 9 25 64,00% 36,00% 100,00%
APROVA  13 7 20 52,00% 28,00% 80,00% 

SUSPÈN  3 2 5 12,00% 8,00% 20,00% 

       

MATÈRIA: TECNOLOGIA 
1r C NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL

Nombre d'alumnes: 16 6 22 72,73% 27,27% 100,00%
APROVA  13 2 15 59,09% 9,09% 68,18% 

SUSPÈN  3 4 7 13,64% 18,18% 31,82% 

       

MATÈRIA: TECNOLOGIA 
1r D NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL

Nombre d'alumnes: 14 2 16 87,50% 12,50% 100,00%
APROVA  9 2 11 56,25% 12,50% 68,75% 

SUSPÈN  5  5 31,25% 0,00% 31,25% 

       
APROVA 81,32% TOTAL 
SUSPEN 18,68% 

 
D’acord als resultats obtinguts els comentaris a realitzar són: 
 
 

A) 1r A: En el grup A els resultats són bons. Presenten una actitud 
positiva i emprenedora vers la matèria. Els resultats finals són de 100% 
d’aprovats en un grup de 28 alumnes. 
Els alumnes han anat aprenent hàbits d’estudi i de treball cosa que es veu 
reflectit en el resultat de la totalitat d’alumnes aprovats. 
Les activitats realitzades així com el nivell dels exàmens han anat adaptant-se al 
nivell assolit per l’alumnat. El treball per projectes ha ajudat a l’assoliment així 
com al treball en equip que ha permès o facilitat l’aprenentatge de determinat 
alumnat. 

 
 
 

B) 1r B: 
L’alumnat de 1rB aprova majoritàriament, és un grup que treballa i té hàbits, 
però que és molt poc polit i presenta poc esforç en les tasques, això fa que les 
seves notes no siguin gaire altes. 
El comportament a l’aula del grup no ajuda a un treball ordenat i eficient. Cal 
seguir incidint en aquest aspecte en el curs vinent. 
 



C) 1r C: 
 

L’alumnat de 1rC, es troba clarament diferenciat, hi ha una 70% que va seguint 
les classes i presenta les tasques i intenta estudiar els continguts i tot això es 
valorat per superar la matèria, encara que algun cop els continguts no són gaire 
ben assolits. 

 
En el grup C els resultats no han estat satisfactoris. Presenten una actitud 
positiva però els manca treball vers la matèria. Els resultats finals són de 67% 
d’aprovats en un grup de 22 alumnes. 
Els alumnes s’han adaptat a la metodologia de treball tot i que els ha costat, han 
de tenir més hàbits i els cal que ho assentin en la seva actitud. 
Les activitats realitzades així com el nivell dels exàmens han anat adaptant-se al 
nivell assolit per l’alumnat. El treball per projectes ha ajudat a l’assoliment així 
com al treball en equip que ha permès o facilitat l’aprenentatge de determinat 
alumnat. 
 
Alguns alumnes no entenen res i no mostren cap interès per canviar-ho. Aquest 
fet fa que els alumnes que volen treballar es vegin afectats per aquesta actitud. 
    
 

D) 1r D: Grup-classe de 16 alumnes amb dificultat 
d’aprenentatge i pocs hàbits de treball. A part hi ha tres alumnes que no 
tenen cap actitud positiva envers la matèria, no els interessa res del que 
es fa a classe i no volen aprendre res. En generals són alumnes que els 
costa centrar-se a la classe i cal interrompre-la contínuament per intentar 
captar la seva atenció. Es realitzen activitats d’aprenentatge basades en 
diferents metodologies per afavorir la millora de resultats però la seva 
actitud no ajuda. 
Ens trobem també 3 alumnes amb moltes faltes d’assistència, un d’ells 
únicament ha vingut un parell de vegades en tot el curs acadèmic. 
 

 
SEGON ESO 
 

Els resultats de l’avaluació final del curs 2016-17 en la matèria de Tecnologies són els 
següents: 
 
TAULA REAL D’AQUEST CURS 2016-17 
 

MATÈRIA: TECNOLOGIA 
2nA NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL

Nombre d'alumnes: 12 21 33 36% 64% 100 % 
APROVA  12 21 33 100% 100% 100 % 

SUSPÈN  0 0 0 0 % 0 % 0 % 

       
MATÈRIA: TECNOLOGIA 
2nB NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL

Nombre d'alumnes: 14 12 26 53,85% 46,15% 100,00%
APROVA  14 8 22 53,85% 30,77% 84,62% 

SUSPÈN  0 4 0 0,00% 0,00% 15,38% 

       
MATÈRIA: TECNOLOGIA 
2nC NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL

Nombre d'alumnes: 12 8 20 60 % 40 % 100 % 
APROVA  5 3 8 42 % 38 % 42 % 



SUSPÈN  7 5 12 58 % 62 % 58%  

       
MATÈRIA: TECNOLOGIA 
2nD NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL

Nombre d'alumnes: 12 5 17 70 % 30 % 100 % 
APROVA  7 2 9 58% 40 % 53 % 

SUSPÈN  5 3 8 42% 60 % 47 % 

       
APROVA 75 % TOTAL 
SUSPEN 25 % 

 
 
 

A) 2n A: Grup-classe força nombrós amb 33 alumnes. Els resultats són molts 
bons amb un 100 % d’aprovats en l’avaluació Ordinària.  
En general, es tracta d’un grup força participatiu i amb inquietuds per 
aprendre amb la matèria. 
Encara que els resultats obtinguts són molt positius, el grup classe és 
xerraire i amb alumnes que tenen facilitat per distreure’s, però es mostra 
interessat vers la matèria. 
 

B) 2n B: Grup-classe de 28 alumnes.  
Característiques del grup: 
Grup ordinari amb hàbits de treball suficients , els costa centrar-se en la 
classe i cal interrompre-la contínuament per intentar captar la seva 
atenció. 
Alguns no presenten les tasques de forma habitual i especialment no 
estudien els continguts impartits. Es realitzen activitats d’aprenentatge 
basades en diferents metodologies per afavorir la millora de resultats. 
Existeixen  persones que han mantingut el treball durant tot el curs, la 
resta amb molts alt-i-baixos en el rendiment. 
Ens trobem també amb 2 alumnes amb moltes faltes d’assistència a 
classe per diferents motius.  
A l’avaluació final no superen la matèria 4 alumnes,  1 dels quals no es va 
presentar a la recuperació. La resta d’alumnes que  supera la matèria. 

 
 

C) 2n C: Grup-classe de 20-22 alumnes. Grup amb molts pocs hàbits de 
treball, amb un comportament molt dispers i distorsionador els costa 
centrar-se en la classe i cal interrompre-la contínuament per intentar 
captar la seva atenció. Les activitats s’han adaptat a les característiques 
del grup per afavorir la millora dels resultats però la seva actitud no ajuda. 
Hi ha un grupets de 4-5 alumnes amb un nivell d’absentisme elevat. 
 

D) 2n D: Grup –classe de 16-17 alumnes amb dificultats d’aprenentatge i 
pocs hàbits de treball. Els hi costa centrar-se a la classe i cal interrompre-
la contínuament per intentar captar la seva atenció. Es realitzen activitats 
d’aprenentatge basades en diferents metodologies per afavorir la millora 
de resultats però la seva actitud no ajuda. 
Tres alumnes presenten una actitud molt distorsionadora. 
Ens trobem també  alumnes amb moltes faltes d’assistència, un d’ells 
únicament a vingut un parell de vegades en tot el curs acadèmic. 
 

 
TERCER ESO 
Els resultats de l’avaluació final del curs 2016-17 en la matèria de Tecnologies 
són els següents: 



 
TAULA REAL D’AQUEST CURS 2016-17 
 
TECNOLOGIA 
 

MATÈRIA: TECNOLOGIA 
3r A NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL

Nombre d'alumnes: 14 10 24 58,33% 41,67% 100,00%
APROVA  13 10 23 54,17% 41,67% 95,83% 

SUSPÈN  1 0 1 4,17% 0,00% 4,17% 

       
MATÈRIA: TECNOLOGIA 
3r B NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL

Nombre d'alumnes: 14 14 28 50,00% 50,00% 100,00%
APROVA  12 10 22 42,86% 35,71% 78,57% 

SUSPÈN  2 4 6 7,14% 14,29% 21,43% 

       
MATÈRIA: TECNOLOGIA 
3r C NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL

Nombre d'alumnes: 5 12 17 29,41% 70,59% 100,00%
APROVA  2 7 9 11,76% 41,18% 52,94% 

SUSPÈN  3 5 8 17,65% 29,41% 47,06% 

       
APROVA 78,26% TOTAL 
SUSPEN 21,74% 

 
 

- 3rA: Grup-classe de 24 alumnes, que segueixen amb facilitat 
les explicacions a l’aula però xerraire. En aquest grup cal destacar 4 
alumnes amb altes capacitats. Hi ha un grup nombrós de  alumnes que 
presenta les tasques encomanades, és participatiu i estudia pels 
exàmens. Hi ha un grup reduït de 4 alumnes que no sempre fa els 
deures, algun cop no presenta la tasca encomanda i no estudia 
suficientment pels exàmens. Una part d’alumnes podrien millorar les 
notes dels exàmens estudiant dia a dia. El percentatge d’aprovats és del 
95,8%. Sol suspèn un alumne per la manca de treball diari però amb 
possibilitats de superar la matèria en la convocatòria de setembre  

 
 

- 3rB: Grup-classe de 28 alumnes. El grup en general cal fer 
adaptacions dels continguts per facilitar el seu aprenentatge, aquest grup 
presenta una millora vers els curs anterior i han mostrat interès. Hi ha un 
grup d’alumnes amb una manca important d’hàbits d’estudi i de treball, no 
fa gairebé mai els deures, no estudia pels exàmens. Hi ha un 1 alumne 
d’incorporació tardana i amb manca de coneixements en llengua 
catalana. La majoria d’alumnes responen positivament amb el treball en el 
taller però aquesta resposta baixa en el moment que han de lliurar la 
documentació escrita del treball realitzat. Una part d’alumnes podrien 
millorar les notes dels exàmens estudiant dia a dia ja que molts preparen 
els exàmens amb poc temps. El percentatge d’aprovats és del 78,5 % 
(22/28). Cal mencionar que 1 alumna suspesa del grup és pel seu 
absentisme. 

 
- 3rC 



17 alumnes al grup. Dels quals 2 alumnes han estat derivats a altres 
centres per temes conductuals. Aquests alumnes no han estat avaluats 
en els resultats acadèmics.  
Grup amb un alt percentatge d’absentisme, existeixen 9 alumnes 
absentistes de forma discontinua durant el curs i els quals han deixat de 
venir pràcticament tot el 3r trimestre.  
La resta d’alumnat ha anat superant la matèria de forma molt suficient i 
mitjançant els mecanismes de recuperació. L’alumnat que ha superat la 
matèria ha mostrat molt interès i treball en la superació. 

 
 
QUART ESO 
Els resultats de l’avaluació final del curs 2016-17 en la matèria de Tecnologies 
són els següents: 

 
TAULA REAL D’AQUEST CURS 2016-17 
 

MATÈRIA: TECNOLOGIA 
4tA NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL

Nombre d'alumnes: 4 1 5 80,00% 20,00% 100,00%
APROVA  3 1 4 60,00% 20,00% 80,00% 

SUSPÈN  1 0 1 20,00% 0,00% 20,00% 

       
MATÈRIA: TECNOLOGIA 
4tB NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL

Nombre d'alumnes: 5 1 6 83,33% 16,67% 100,00%
APROVA  3 1 4 50,00% 16,67% 66,67% 

SUSPÈN  2 0 2 33,33% 0,00% 33,33% 

       
APROVA 72,73% TOTAL 
SUSPEN 27,27% 

       

MATÈRIA: INFORMÀTICA 
4tA NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL

Nombre d'alumnes: 9 1 10 90,00% 10,00% 100,00%
APROVA  9 1 10 90,00% 10,00% 100,00%

SUSPÈN  0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

       

MATÈRIA: INFORMÀTICA 
4tB NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL

Nombre d'alumnes: 5 0 5 100,00% 0,00% 100,00%
APROVA  4 0 4 80,00% 0,00% 80,00% 

SUSPÈN  1 0 1 20,00% 0,00% 20,00% 

       
APROVA 93,33% TOTAL 
SUSPEN 6,67% 

 
 
 
 
TECNOLOGIA 4T A/B 
 
Tot l’alumnat s’interessa pel projecte LEGO, però no són prou responsables per 
presentar les tasques en els terminis establerts. El contingut teòric era inexistent. 
Molt alta implicació en la participació a la FIRTS LEGO LEAGUE. 



 
L’alumnat que no supera la matèria es degut a un no realització de les tasques 
en els períodes establerts, un alumne amb total desinterès per la matèria, amb 
qui es va fer tutoria amb la família per reconduir l’actitud sense èxit, i una altre 
alumne amb problemes familiars greus que el va dur a no assistir a l’aula durant 
alguns períodes del curs.  
 
Algun alumnat no estudia prou els continguts d’electrònica analògica i digital, 
que no fa els deures i no supera les proves escrites, els falta atenció a l’aula, fa 
que els resultats (qualificació sigui baixa). 
S’observen clarament alumnat amb una clara vessant tecnològica i amb molt 
interès per la matèria i una molt bona actitud a l’aula. 
 
INFORMÀTICA 4T A/B 
 
Grup-classe de 15 alumnes, 10 són treballadors i motivats amb l’assignatura. 
Nivell alt d’implicació a l’elaboració del projecte i la realització de l’orla i el vídeo 
per a la graduació.  
Tot i ser la primera vegada que programen, alguns alumnes destaquen per la 
seva facilitat en la matèria.  
D’altre banda, 4 alumnes amb pocs hàbits de treball i distorsionadors, no 
presenten les tasques a termini i quan ho fan les presenten amb una nota 
insuficient. 
 
PRIMER BATXILLERAT 
 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL 
 
A) Grup de 11 alumnes. Hi ha 7 alumnes que presenten les tasques 

encomanades, són participatius i estudien pels exàmens. Hi ha un grup 
reduït de 2 alumnes que no sempre fa els deures, algun cop no presenta la 
tasca encomanda i no estudia suficientment pels exàmens. Hi ha dos 
alumnes que presenten un elevat absentisme. 
És un grup una mica xerraire però en general quan se’ls avisa corregeixen la 
seva actitud. Una part d’alumnes podrien millorar les notes dels exàmens 
estudiant dia a dia ja que molts preparen els exàmens amb poc temps. El 
percentatge d’aprovats és del 64 % (7/11). 

 
 Període Percentatge Ràtio alumnat aprovat 

Final ordinària (Juny) 64 % (7/11)  
 
 SEGON BATXILLERAT 
 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL 
 
A) Grup de 3 alumnes. Hi ha 1 alumne força participatiu que presenta les 

tasques encomanades i estudia pels exàmens. La resta, no sempre fa els 
deures, algun cop no presenta la tasca encomanda i no estudia suficientment 
pels exàmens.  
És un grup una mica xerraire però en general quan se’ls avisa corregeixen la 
seva actitud. Una part d’alumnes podrien millorar les notes dels exàmens 
estudiant dia a dia ja que molts preparen els exàmens amb poc temps. 
El percentatge d’aprovats és del 100 % (3/3) 

 
Període Percentatge Ràtio alumnat aprovat 
Final ordinària (Juny) 100 % (3/3) 



 

PROPOSTES DE MILLORA METODOLÒGIQUES  

Per millorar els resultats es continuaran realitzant les següents accions: 
 

 Activitats de diferents nivells d’aprenentatge. 
 Ús de diferents tipologies d’ensenyament: moodle, tic, fitxes, vídeos. 
 Seguiment de l’equip docent i la tutora de la família i l’alumnat per tal 

d’incentivar-lo en dur el material, l’estudi i la realització de les tasques a casa i a 
l’aula. 

 Activitats de millora de les dinàmiques d’aula. 
 Adequar les capacitats de l’alumnat al grup classe on està situat. 

 
Per millorar els resultats es proposen les següents accions: 
 

 No deixar de fer els desdoblaments malgrat l’absència d’altre professorat 
 Si l’examen no ha estat realitzat correctament, es permet tornar a lliurar-lo, com 

a tasca d’aula, perfectament corregit per ponderar en la nota. 
 
A més, i explícitament, per al curs de 4t ESO: 
 

 Fer una orientació adequada de l’alumnat a la matèria optativa escollida. 
 Inculcar a l’alumnat la importància del curs on estan i la necessitat de ser 

responsables i treballar per obtenir els millors resultats possibles. 
 

DEPARTAMENT CIENTÍFIC 

Primer d’ESO 
Biologia i geologia 
1r A 
La valoració general és positiva. És un grup que ve amb uns hàbits de treball normals i 
amb una autoexigència bastant baixa. No existeix una motivació generalitzada 
d’aconseguir els millors resultats acadèmics sinó més bé un conformisme en notes 
mitjanes.  
També es constata que la responsabilitat en l’entrega de les tasques no es un punt fort 
del grup i que estan acostumats a entregues en segones. 
S'ha constatat poca evolució en el treball personal al llarg del curs. 
Amb el treball diari s’ha d’intentar homogeneïtzar el seu nivell i establir unes exigències 
clares de mínims a aconseguir que identifiquen el nivell del centre. 
Es comprova que un nombre reduït de l’alumnat li costa mantenir el nivell del grup. 
El nombre de suspensos ha estat de 0 de 28. Cal remarcar que han recuperat amb la 
recuperació de juny 3 alumnes. 
Això ha estat possible portant a terme una sèrie de mesures extraordinàries que 
s'inclouen a continuació: 
Treballar de forma repetitiva els continguts donats 
Treballar per projectes 
Treball al laboratori per consolidar els conceptes 
Utilitzar dinàmiques atractives per assentar els coneixements. 
Utilitzar les TIC per presentar els continguts. 
Utilitzar el mètode experimental per consolidar els coneixements adquirits i fer a 
l’alumnat més competent 
1r B 



La valoració general és positiva. És un grup molt mogut i xerraire però hi ha alumnes 
força treballadors S’ha d’estar a damunt d’alguns alumnes en concret que 
entrebanquen el seguiment del grup classe. Al llarg del curs han millorat i això ha 
permès un bon treball dins l’aula.   
Grup classe de 25 alumnes, la gran majoria presenta les tasques encomanades, és 
participatiu i estudia pels exàmens. Hi ha dos o tres alumnes que destaquen en 
negatiu, tant per la poca atenció, treball i actitud. 
Una part d’alumnes podrien millorar les notes dels exàmens estudiant dia a dia, ja que 
molts preparen els exàmens amb poc temps. 
El percentatge d’aprovats després de les recuperacions de juny és del 100%.  
1rC 
Grup-classe de 22 alumnes dels quals uns 4-5 treballa quasi diàriament, està atent a 
les classes i acostuma a fer els deures. Hi ha tres repetidors, dels quals una gairebé no 
ha assistit a classe i no ha treballat durant el curs, els altres dos sí que han assistit, un 
de forma passiva sense treballar ni estudiar, l’altra s’ha posat una mica les piles i ha 
aconseguit treure el curs trimestre a trimestre.  Hi ha un noi que ha arribat a mig curs, 
és absentista i quan ve no treballa ni atén, està absent en les classes.  
Pel que fa a la resta són un grup molt enjogassat i parlador, se’ls ha d’estar 
constantment a sobre i marcar unes pautes de treball molt clares i concises. Hi ha un 
parell d’alumnes que poden anar a pitjor en un futur per l’actitud que mostren i el poc 
respecte cap als companys.  
El temari s’ha adaptat a les circumstàncies del grup, tant en nivell explicat com en la 
dificultat dels exàmens.  
El percentatge d’aprovats després de la recuperació de juny és del 77,27%. 
1rD 
Grup-classe de 16 alumnes. És un grup amb moltes dificultats i on s’ha adaptat molt el 
temari mitjançant fitxes diàries recollides pel professor perquè puguin assolir-lo 
mínimament. Hi una un grup de 4 o 5 alumnes que van seguint, estan atents i fan la 
feina amb normalitat; aquests aproven les proves i assoleixen els continguts sense 
massa problemes. Hi ha dos nens amb seguiment individualitzat degut a les seves 
dificultats en seguir un ritme normal de classe i en l’assoliment d’uns objectius mínims; 
un d’ells ha estat força absentista durant el tercer trimestre. També hi ha un noi que té 
un trastorn per agressivitat, va seguint quan es proposa treballar, però el dia que està 
atabalat es gira en banda i no treballa ni fa res; cognitivament, quan vol, pot. 
Pel que fa a la resta són parladors i sovint s’enfaden entre ells, se’ls ha d’estar a 
damunt i deixar molt poc marge de confiança si es vol aconseguir un mínim 
d’aprenentatge. 
El percentatge d’aprovats després de totes les adaptacions i de les recuperacions de 
juny és del 85,71%. 
Experiments científics 
1rB:  
Només han cursat la matèria 8 alumnes ja que la resta feien l’optativa de francès; 
destaquen dos alumnes per la seva bona conducta, motivació i bons hàbits de treball. 
Els altres sis alumnes són més xerraires i es distreuen més fàcilment, tenen uns hàbits 
d’estudi més irregulars però, en general, també presenten interès per la matèria.  
El percentatge d’aprovats és del 100 % 
1rC:  
Grup de 19 alumnes, molt xerraire, que es distreu amb molta facilitat i, alguns d’ells, 
amb pocs hàbits de treball. Destaquen dos alumnes pel seu interès per la matèria i els 
bons hàbits de treball i en destaquen tres que no han mostrat gens d’interès per la 
matèria ni han tingut voluntat de fer-ho al llarg del curs. 
El percentatge d’aprovats és del 74 % (14/19) 
1rD:  
Es tracta d’un grup de 16 alumnes, en general, amb poca capacitat de concentració, 
desmotivat, pocs hàbits de treball i, alguns d’ells, amb problemes conductuals. 



Destaquen tres alumnes pel seu interès per la matèria i els bons hàbits de treball, cinc 
alumnes amb problemes conductuals i un alumne absentista.  
El percentatge d’aprovats és del 81 % (13/16)  
Segon d’ESO 
2n A: 
Grup-classe de 33 alumnes. La majoria d’alumnes és molt bo i té molts bons hàbits de 
treball, presenta les tasques encomanades, les tasques opcionals, és participatiu i 
estudia pels exàmens. Hi ha un grup de 4 alumnes que supera la matèria amb una 
qualificació acceptable, però algun cop presenta la feina fora de termini, no sempre 
presenten les tasques opcionals i podria estudiar més pels exàmens. 
En general és un molt bon grup, participatiu, treballador i amb moltes ganes 
d’aprendre. Una part d’alumnes podria millorar les notes dels exàmens estudiant dia a 
dia, ja que alguns preparen els exàmens amb poc temps. 
El percentatge d’aprovats al juny és del 100%   (33/33) 
2n B: 
Grup-classe de 27 alumnes. Hi ha un grup de 14 alumnes que treballa i té bons hàbits 
de treball. Presenta les tasques encomanades, les tasques opcionals, és participatiu i 
estudia pels exàmens Hi ha un altre grup de 11 alumnes que supera la matèria amb 
una qualificació acceptable, però algun cop no presenta la feina encomanada i no 
sempre presenten les tasques opcionals, i podria estudiar més pels exàmens. Hi han 
dos alumnes amb una adaptació curricular. A un se l’hi han adaptat els exàmens i a 
l’altre els continguts i els exàmens. 
En general és un grup d’alumnes una mica xerraire però quan se’ls avisa corregeixen 
la seva actitud. Participatiu i amb ganes d’aprendre. Una part d’alumnes podrien 
millorar les notes dels exàmens estudiant dia a dia ja que molts preparen els exàmens 
amb poc temps i també presentant totes les feines encomanades i opcionals. 
El percentatge d’aprovats al juny és del 100%   (27/27) 
2n C: 
Grup-classe de 20 alumnes.  Hi ha un grup d’11 alumnes que supera la matèria amb 
una qualificació acceptable, participa a l’aula però hauria de tenir més hàbits d’estudi, 
algun cop no presenten la feina encomanada i no sempre presenten les tasques 
opcionals i podria estudiar més pels exàmens. Hi ha un grup de 5 alumnes que molts 
dies distorsionen el bon desenvolupament de la classe, ja que no porten el material, no 
volen treballar, i algun cop no recondueixen l’actitud quan se’ls avisa. Per últim hi  ha 
un grup de 4 alumnes absentistes.  
En general és un grup d’alumnes una mica xerraire. Un grup reduït d’alumnes 
participen i tenen ganes d’aprendre, la resta d’alumnes tenen poc interès per treballar i 
estudiar. Una part d’alumnes podria millorar les notes dels exàmens estudiant dia a dia 
ja que molts preparen els exàmens amb poc temps i també presentant totes les feines 
encomanades i opcionals. 
El percentatge d’aprovats al juny és del  55%   (11/20) 
2nD: 
Grup-classe de 17 alumnes. Hi ha un grup de 8 alumnes que supera la matèria amb 
una qualificació acceptable, participa a l’aula però haurien de tenir més hàbits d’estudi, 
algun cop no presenten la feina encomanada o fora de termini i podria estudiar més 
pels exàmens. Hi ha un grup de 3 alumnes que algun cop distorsiona  el bon 
desenvolupament de la classe, ja que no porten el material, no volen treballar, i algun 
cop no recondueixen l’actitud quan se’ls avisa. Per últim hi ha un grup de 6 alumnes 
absentistes. 
En general és un grup que els hi costa posar-se a treballa, tenen pocs hàbits de treball. 
Hi ha dies que estan molt participatius i amb ganes d’aprendre però d’altres dies que 
no. Una part d’alumnes podria millorar les notes dels exàmens estudiant dia a dia ja 
que molts preparen els exàmens amb poc temps i també presentant totes les feines 
encomanades. 
El percentatge d’aprovats al juny és del  (47%)   (8/17) 
Tercer d’ESO 



3r A 
Grup-classe de 24 alumnes. Hi ha un grup nombrós de 20 alumnes que presenta les 
tasques encomanades, és participatiu i estudia pels exàmens. Hi ha un grup reduït de 
4 alumnes que no sempre fa els deures, algun cop no presenta la tasca encomanda i 
no estudia suficientment pels exàmens, a part els manca ordre i pulcritud en la llibreta i 
tasques encomanades. És un grup una mica xerraire però en general quan se’ls avisa 
corregeixen la seva actitud. Una part d’alumnes podrien millorar les notes dels 
exàmens estudiant dia a dia ja que molts preparen els exàmens amb poc temps. El 
percentatge d’aprovats és del 100%.  
3r B 
Grup-classe de 29 alumnes.  La majoria van treballant i presenten les tasques amb 
normalitat. N’hi ha dos de força absentistes, la qual cosa no els ha permès superar la 
matèria. En general és un grup que els costa aprendre i on ha estat necessari reduir el 
temari i adaptar-lo, així com les proves; i donar un pes especial a l’entrega de tasques, 
treballs i llibretes perquè poguessin adquirir les competències establertes. El 
percentatge d’aprovats després de les proves de recuperació del juny ha estat del 
86,21%. 
 
3r C 
Grup-classe de 17 alumnes. En general es tracta d’un grup amb pocs hàbits d’estudi, 
que es distreuen amb facilitat i amb alguns problemes conductuals.  
En la matèria de biologia i geologia hi ha un grup de 9 alumnes que han estat bastant 
constants en els seus hàbits d’estudi al llarg del curs: treballen a classe, presenten les 
tasques i van estudiant pels exàmens. Hi ha un altre grup de 8 alumnes amb una 
manca important d’hàbits d’estudi i de treball, desmotivat, no porta el material i que no 
estudia pels exàmens. D’aquests alumnes, en destaquen sis per l’augment progressiu 
de faltes d’assistència al llarg del curs.  
Als alumnes els ha afavorit l’avaluació per competències que ponderava l’actitud 
positiva envers la matèria i la constància en la realització de les tasques encomanades 
en major mesura que la realització de proves escrites.  
 
En física i química hi ha un grup de 10 alumnes que supera la matèria amb una 
qualificació acceptable, participa a l’aula però hauria de tenir més hàbits d’estudi, algun 
cop presenta la feina encomanada fora de termini i podria estudiar més pels exàmens. 
Hi ha un grup de 7 alumnes absentistes. 
En general és un grup una mica xerraire però quan se’ls avisa corregeixen la seva 
actitud. És un grup que treballa a classe encara que tenen pocs hàbits d’estudi. Una 
part d’alumnes podrien millorar les notes dels exàmens estudiant dia a dia ja que molts 
preparen els exàmens amb poc temps i també presentant totes les feines 
encomanades. 
El percentatge d’aprovats al juny és de del 53 % (9/17) 
Quart d’ESO 
Biologia i Geologia  
Grup-classe de 7 alumnes  tots ells provinents de 4t d’ESO A. En general són 
treballadors i malgrat són parladors quan se’ls avisa corregeixen la seva actitud. El fet 
d’haver estat pocs alumnes a classe i tots treballadors ha estat molt productiu, s’ha 
pogut aprofundir força en el temari i aconseguir que tots l’assolissin correctament.  
Dels 7 alumnes n’hi ha dos que destaquen per la seva actitud científica, dedicació i 
interès; n’hi ha un que li ha costat una mica i que no ha treballat tant com la resta, però 
també ha acabat superant la matèria.  
El percentatge d’aprovats és del 100%.  
Física i química 
La valoració general és positiva. És un grup nombrós amb alumnat amb potencial i 
alumnat de mínims que no hauria de fer aquesta optativa de manera lògica i que sols 
ho han entès a mesura que han anat passant els dies i sobretot al final de curs. 



Malgrat això, s'ha constatat una evolució molt positiva en el treball i la preparació dels 
exàmens 
Amb el treball diari s’ha d’intentar homogeneïtzar el seu nivell i establir unes exigències 
clares de mínims de cara als estudis post obligatoris de batxillerat sense deixar de vista 
que l’alumnat està a 4t i que tal vegada la seva sortida no sigui fer un batxillerat però si 
vol obtenir el graduat de l’ESO. 
Es comprova que més de la meitat de l’alumnat li costa mantenir el nivell del grup, 
mentre que la resta tenen molt alt el grau d’implicació i treball, cosa que fa que les 
qualificacions siguin o molt justes o molt altes 
El nombre de suspensos ha estat de 3 de 15. Cal remarcar que han recuperat amb la 
recuperació de juny 4 alumnes. 
Per poder fer un grup homogeni malgrat la gran diversitat de nivells dins del grup s’han 
portat a terme una sèrie de mesures extraordinàries que s'inclouen a continuació: 
Treballar de forma repetitiva els continguts donats 
Treballar per nivells 
Utilitzar dinàmiques atractives per assentar els coneixements. 
Utilitzar les TIC per fer més entenedors els continguts 
Utilitzar el mètode experimental a nivell de pràctiques magistrals per consolidar els 
coneixements adquirits i fer a l’alumnat més competent 
 
Ciències aplicades a l’activitat professional 
Grup-classe de 13 alumnes, tots ells de 4t d’ESO B. En general són xerraires i es 
distreuen amb facilitat; malgrat tot, quan se’ls avisa corregeixen la seva actitud. La 
majoria tenen pocs hàbits d’estudi i treball.  
Es poden diferenciar 3 grups: 
El primer grup està format per 3 alumnes; dos d’ells han presentat una evolució molt 
regular al llarg de tot el curs; són alumnes que acostumen a fer els deures, entreguen 
les feines encomanades amb puntualitat i estudien pels exàmens. L’altre alumne no ha 
estat tan constant amb els hàbits d’estudi. 
El segon grup està format per 7 alumnes amb hàbits de treball més irregulars; dos 
d’aquests alumnes presenten majors capacitats que la resta de grup però els falta 
constància en els seus hàbits de treball. Hi ha tres alumnes que són poc participatius, 
només de vegades fan els deures o els fan a mitges, presenten els treballs tard o algun 
cop no els arriben a presentar i estudien poc pels exàmens. Per últim, hi ha dos 
alumnes que no han treballat gens en tot el curs i no han mostrat cap interès per 
aprovar.  
El tercer grup el formen 3 alumnes. Un d’ells, va deixar d’assistir a les classes a partir 
del 2n trimestre. Els altres dos són dos alumnes amb dificultats lingüístiques i sense 
hàbits de treball, la qual cosa no els ha permès seguir el contingut de la matèria. A 
més, conforme ha anat avançant el curs, el seu absentisme ha anat augmentant.  
El percentatge d’aprovats és del 61,5% (8/13) 
 
Primer de batxillerat 
Ciències del món contemporani 
Modalitat científico-tecnològica: Grup classe de 17 alumnes, quatre dels quals 
absentistes des de mitjan segon trimestre. La resta d’alumnes mostren interès per 
l’assignatura, tot i que de vegades se’ls ha de cridar l’atenció perquè xerren i es 
distreuen. El percentatge d’aprovats és del 82% (14/17). 
Modalitat social-humanística: Grup-classe de 23 alumnes. Hi ha un grup de 12 alumnes 
que és molt bo i té molts bons hàbits de treball, presenta les tasques encomanades, les 
tasques opcionals, és participatiu i estudia pels exàmens. Hi ha un grup de 7 alumnes 
que supera la matèria amb una qualificació acceptable, però algun cop presenta la 
feina fora de termini, no sempre presenten les tasques opcionals, i podria estudiar més 
pels exàmens. Hi ha un grup de 4 alumnes absentistes. 



En general és un molt bon grup, participatiu, treballador i amb moltes ganes 
d’aprendre. Una part d’alumnes podrien millorar les notes dels exàmens estudiant dia a 
dia ja que alguns preparen els exàmens amb poc temps. 
El percentatge d’aprovats al juny és del 83%   (20/23). 
Física I 
La valoració general és molt positiva. És un grup de 12 alumnes, dos dels mateixos 
han deixat els estudis, tres alumnes han treballat irregularment, la resta d’alumnes han 
anat treballant i assolint conceptes. La valoració de l’alumnat que ha anat fent 
l’assignatura i treballant a diari ha sigut positiva. 
Per treballar de forma homogènia al nivell de primer de batxillerat s’han utilitzat 
diferents recursos i metodologies: 
Treballar de forma repetitiva els continguts donats. 
Mantenir el nivell d’exigència 
Realització de pràctiques per consolidar els conceptes. 
En general és un bon grup, participatiu, treballador i amb moltes ganes d’aprendre. 
El percentatge d’aprovats al juny és del 66%. 
Química I 
La valoració general és molt positiva. És un grup molt reduït amb alumnat amb 
potencial i alumnat just que no hauria de fer un batxillerat de manera lògica i que per 
circumstàncies decideixen provar sort. 
Malgrat això, s'ha constatat una evolució molt positiva en el treball i la preparació dels 
exàmens 
Es constata que hi ha 3 alumnes excel·lents amb un potencial molt bo i després 2 
alumnes que ha aprovat molt justos. 1 alumne ha suspès per no tenir base, doncs no 
va cursar la física i química de 4t d’ESO 
Per poder fer un grup de batxillerat real s’han dut a terme una sèrie de mesures 
extraordinàries que s'inclouen a continuació: 
Treballar de forma repetitiva els continguts donats 
Mantenir el nivell d’exigència 
Utilitzar dinàmiques atractives per assentar els coneixements. 
Treball al laboratori per consolidar els conceptes 
Utilitzar les TIC per fer més entenedors els continguts 
Utilitzar el mètode experimental a nivell de pràctiques al laboratori per consolidar els 
coneixements adquirits i fer a l’alumnat més competent 
Biologia I 
Grup molt reduït d’alumnes dels quals 2 molt bons i amb capacitat de raonament i 
treball diari, 1 amb capacitat però molt poc treballador,  1  poc treballador i que li costa 
seguir els conceptes més complicats i 2 que van seguint però sense destacar.   
El nombre de suspesos és baix 2 de 6, i  tots menys un, havien cursat l’optativa de 
Biologia i geologia de 4t d’ESO, la qual cosa els ha ajudat a l’hora de seguir 
l’assignatura. Això i el grup petit ha afavorit que les possibles mancances es veiessin 
compensades i ha permès assolir millor els resultats. 
Ciències de la Terra i del medi ambient I 
Grup de 5 alumnes, dels quals només 1 està fent el batxillerat científic, la resta estan 
cursant el batxillerat social. Tots menys 1 havia cursat l’optativa de biologia i geologia 
de 4t d’ESO, la qual cosa els ha afavorit a l’hora de seguir alguns conceptes i poder-los 
consolidar millor. 
Els resultats acadèmics són correctes, 100% d’aprovats, però les notes són molt 
baixes a causa de manca de treball diari i poca capacitat de raonament i de relacionar 
conceptes de l’alumnat. El grup en conjunt podrien millorar les notes estudiant dia a dia 
i preparant els exàmens amb més temps. 
Segon de batxillerat 
Física II 
Grup classe de cinc alumnes. Grup poc treballador però amb un comportament 
correcte a l’aula. El percentatge d’aprovats és del 100%.  
Dos dels cinc alumnes es presentaran a la selectivitat de juny. 



Química II 
Grup molt reduït d’alumnat, només 5 alumnes, però amb manca de treball diari 
personal. El nombre de suspesos és baix, 1 de 5 alumnes, tot i que les notes dels 
aprovats són molt baixes. L’alumna suspesa va desaparèixer a mitjans del segon 
trimestre i no ha assistit més a classe. El grup en conjunt podrien millorar les notes 
estudiant dia a dia i preparant els exàmens amb més temps.  
Dos dels cinc alumnes es presentaran a la selectivitat de juny. 
Biologia II 
Grup molt reduït d’alumnat amb potencial, però amb manca de treball diari i poca 
capacitat de raonament i de relacionar conceptes. El nombre de suspesos és baix, 1 de 
5 alumnes, però les notes dels aprovats són molt baixes. L’alumna suspesa va 
desaparèixer a mitjans del segon trimestre i no ha assistit més a classe. El grup en 
conjunt podrien millorar les notes estudiant dia a dia i preparant els exàmens amb més 
temps. 
Dos dels cinc alumnes es presentaran a la selectivitat de juny. 
PROPOSTES DE MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS 
Propostes generals 
Espais 
Disposar de l’equipament necessari pel segon laboratori que permeti fer 
desdoblaments i evitar els solapaments d’aquest curs. 
Material 
Disposar de més recursos econòmics per adquirir més material de laboratori per poder 
realitzar les pràctiques. 
Primer d’ESO  
Biologia i geologia 
Els resultats obtinguts han estat molt satisfactoris en els grups A i B correctes en el 
grup C i D. La proposta és la de mantenir la línia de treball actual ja que els alumnes 
que no han superat la matèria és perquè no han mostrat interès ni la voluntat de fer-ho 
al llarg del curs. 
Experiments científics 
Si es continua fent l’optativa de primer tal i com s’ha fet aquest any ,necessitaria que 
tingués el laboratori assignat com a aula. 
Grup B: els resultats obtinguts han estat molt satisfactoris, per aquest motiu la 
proposta és la de mantenir la línia de treball actual 
Grup C i D: els resultats obtinguts han estat correctes però, tot i això, es proposa 
poder realitzar sessions pràctiques al laboratori amb un grup menys nombrós o fent un 
desdoblament. D’aquesta manera es podria millorar l’interès de l’alumnat per la matèria 
i els resultats acadèmics.  
Segon d’ESO  
Els resultats obtinguts han estat molt satisfactoris en el grup A i B, correctes en el grup 
C i D. La proposta és la de mantenir la línia de treball actual ja que els alumnes que no 
han superat la matèria és perquè no han mostrat interès ni voluntat de fer-ho al llarg 
del curs (hi han molts absentistes). 
Tercer d’ESO  
Els resultats obtinguts han estat molt satisfactoris en el grup A i correctes en el grup B. 
En el cas del suspesos ha influït molt el fet de l’absentisme, si es pogués combatre 
d’alguna manera potser arribarien a aprovar.  
Els resultats obtinguts han estat correctes en el grup C. La proposta és la mantenir la 
línia de treball actual ja que els alumnes que no han superat la matèria és perquè no 
han mostrat interès ni voluntat de fer-ho al llarg del curs (hi han molts absentistes). 
Però si s’augmentessin les sessions dedicades a una part pràctica al laboratori, 
s’aconseguiria augmentar l'interès  i l'assoliment dels continguts de la matèria. 
Es proposa compactar la matèria de biologia i geologia i física i química en blocs; així, 
per exemple fer 4 hores a la setmana d’una única matèria fins a meitat de curs i la 
segona meitat de l’altra. Així el ritme podria ser més intens i no barrejar tants 



conceptes. En cas contrari, també seria interessant poder desdoblar una de les dues 
hores de física i química igual que es fa amb la matèria de biologia i geologia. 
Quart d’ESO  
Biologia i Geologia 
Els resultats han estat molt satisfactoris, al ser una optativa amb pocs alumnes i que 
només la cursen els que realment volen és molt productiu.  
Física i química 
Es valoren molt positivament els resultats acadèmics d’aprovats, 80% i es consideren 
assolits els objectius marcats a l’inici de curs. 
És per això que la proposta és la de mantenir la línia de treball actual i proposant els 
canvis de matèria amb més insistència a l’alumnat que no pot seguir el ritme de classe 
degut a què ja ve amb moltes mancances de matemàtiques. 
Ciències aplicades a l’activitat professional 
Els resultats obtinguts han estat correctes si es té en compte que els alumnes que no 
han superat la matèria és perquè han mostrat poc interès durant tot el curs, però si 
s’augmentessin les sessions dedicades al treball més pràctic, s’aconseguiria 
augmentar l’interès i motivació de l’alumnat. 
Primer de Batxillerat 
Les assignatures Física, Química i Biologia caldria que almenys una de les 4h 
setmanals tinguessin assignat un laboratori. 
Ciències del món contemporani 
Els resultats obtinguts han estat molt satisfactoris. La proposta és mantenir la línia de 
treball actual ja que els alumnes que no han superat la matèria és perquè no han 
mostrat interès ni voluntat de fer-ho al llarg del curs (són absentistes). 
Física I 
Els resultats obtinguts han estat satisfactoris (aprovats 66%). La proposta és mantenir 
la línia de treball actual ampliant amb pràctiques al laboratori per consolidar continguts 
curriculars.  
Química I 
Es valoren molt positivament els resultats acadèmics d’aprovats, 83% i es consideren 
assolits els objectius marcats a l’inici de curs. Tenim 3 alumnes potencialment 
excel·lents. 
Biologia I 
Es valoren positivament els resultats acadèmics d’aprovats i es consideren assolits els 
objectius marcats a l’inici de curs. 
Ciències de la Terra i del medi ambient I 
Es valoren positivament els resultats acadèmics d’aprovats tenint en compte l’alumnat 
poc motivat i amb una manca total de constància i esforç. Es consideren assolits els 
objectius marcats a l’inici de curs. 
Segon de batxillerat 
Física II 
Els resultats obtinguts han estat satisfactoris i es consideren assolits els objectius 
marcats a l’inici de curs. 
Química II 
Els resultats obtinguts han estat satisfactoris i es consideren assolits els objectius 
marcats a l’inici de curs. 
Biologia II 
Els resultats obtinguts han estat satisfactoris i es consideren assolits els objectius 
marcats a l’inici de curs. 
DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 



PRIMER  ESO 

Aprova el curs un 81.32% de l’alumnat, percentatge superior al 75% què havíem 
previst.  
 

1rA: Tots els alumnes d’aquest grup superen la matèria i molts d’ells amb 
elevat grau d’assoliment.  
 
1rB:  Quatre alumnes no superen la matèria. Els quatre han cursat la 
matèria en el desdoblament més baix, havent-hi un cas d’alumne 
conductual, fet que li ha impedit seguir regularment la matèria. 
 

 1rC: Vuit alumnes no superen la matèria, dels quals un percentatge 
elevat són alumnes conductuals amb un comportament inadequat al 
centre.  
 
1rD: Cinc alumnes no han superat la matèria, tot i seguir una metodologia 
adaptada a les seves necessitats. S’ha treballat sempre per objectius 
mínims i partint dels coneixements dels propis alumnes per poder arribar 
a assolir els continguts curriculars bàsics. 

Un gruix important són alumnes que han mostrat un comportament 
inadequat al centre i n’hi ha un que és absentista. 

 
SEGON ESO 
 



Aprova la matèria un 76.04% de l’alumnat, percentatge superior al 75% que 
havíem previst.  
Tot i així en els grups C i D hi ha un gruix important d’alumnes desmotivats, 
absentistes i amb actitud molt negativa que ha dificultat el seguiment del 
currículum. El alumnes que han fet un esforç per aprendre han pogut assolir les 
objectius mínims per aprovar. 
 

2n A: Tots els alumnes d’aquest grup superen la matèria i molts d’ells 
amb elevat grau d’assoliment.  
 
2nB: Només tres alumnes no superen la matèria.   
 

2nC: És el grup on hi ha hagut més problemes actitudinals a nivell de 
centre i amb un percentatge d’alumnes absentistes elevat. 
Durant tot el curs s’ha treballat per objectius mínims i amb una 
metodologia especialment adaptada a aquest grup d’alumnes, tot i això hi 
ha hagut un grup d’ alumnes que no s’han implicat en l’aprenentatge de la 
matèria. 

 
2nD: És el grup amb menys percentatge d’aprovats. Hi ha hagut una 
combinació d’alumnes absentistes i altres amb problemes actitudinals tot i 
que en aquest grup els darrers són minoria (a diferència de 2nC). 
Durant tot el curs s’ha treballat per objectius mínims i amb una 
metodologia especialment adaptada a aquest grup d’alumnes. 
 

 
TERCER ESO 
 

 
 
Aprova un 70.83% de l’alumnat, percentatge lleugerament inferior al 75% que 
ens havíem proposat. 3rA i 3r B s’han dividit en 3 grups flexibles cosa que ha 
permès la correcta adaptació de continguts de cadascun dels alumnes   
 

3rA: Suspenen tres alumnes tot i la seva reubicació en un grup més 
adaptat a les seves capacitats i necessitats. Problemes actitudinals han 
afectat al seu rendiment acadèmic. 
 
3rB: Suspenen la matèria 9 alumnes dels quals un és absentista de llarga 
duració, un altre va arribar a meitat de curs d’un altre país i no s’ha 
implicat per recuperar el temps perdut i la resta no ha posat els mitjans 



necessaris per superar la matèria tot i cursar-la en el grup adaptat de 
mínims. 
 
3rC: Aprova la matèria només el 52,63% de l’alumnat. Aquest grup ha 
tingut un percentatge molt elevat d’alumnes amb problemes actitudinals i 
absentistes.  
  

QUART ESO 
Un 76.09% de l’alumnat aprova la matèria, percentatge que supera els objectius 
marcats.  

4t A: D’aquest grup-classe no supera la matèria un dels alumnes, que ha 
patit molts períodes d’absència al llarg del curs i això no li ha permès el 
seguiment dels continguts. 
 
4t B: D’aquest grup no han aprovat la matèria 10 alumnes, patint aquest 
grup un nombre significatiu d’alumnes amb problemes actitudinals i 
absentistes. 

 
PRIMER DE BATXILLERAT 
 
 

 
Gran part dels alumnes d’aquest grup classe han mostrat poques ganes de 
treballar. Són alumnes que a quart d’ESO van assolir els objectius mínims però 
no els coneixements suficients que serveixen com a base del batxillerat. S’ha 
adaptat el currículum i la metodologia per tal de corregir aquestes mancances, 
que en part s’han corregit però ha faltat l’assoliment del currículum de batxillerat. 
Matemàtiques I:  Dels catorze alumnes,  en suspenen sis. D’aquests un nombre 
significatiu ha mostrat poca disposició i ganes de treballar. 
 
Matemàtiques aplicades I: Dels 7 alumnes, tres no superen la matèria, dels 
quals dos són alumnes repetidors amb falta dels coneixements de base 
necessaris per cursar la matèria i un altre que ha mostrat poca disposició a 
estudiar tot i tenir la capacitat necessària. 
 



SEGON DE BATXILLERAT 
 

 
Matemàtiques II:  El percentatge d’alumnes ha superat els objectius marcats. El 
grup d’alumnes tot i les dificultats de l’any anterior ha millorat el seu 
esenvolupament. d

 
Matemàtiques aplicades II: L’alumna que ha cursat la matèria ha mostrat una 
bona predisposició i ha superat l’assignatura. 

 
 
 
 
 
 
PROPOSTES DE MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS 

 
Es valoren positivament els resultats acadèmics (81.32%, 76.04%, 70.83% i 76.09% 
d’aprovats). Tot i que a tercer d’ESO no s’assoleix l’objectiu d’alumnes aprovats, 
considerem que ha anat molt lligat a la tipologia d’alumnes, amb un elevat percentatge 
d’alumnes absentistes o amb greus problemes actitudinals al centre. S’ha de dir, que 
tot i donar-se la mateixa situació a segon d’ESO, el gran desenvolupament dels altres 
grups ha permès que la mitjana d’aprovats estigui per sobre del llindar. A la resta de 
ivells s’han assolit els objectius. n

 
És per això que la proposta del departament és la de mantenir la línia de treball actual 
fent la coordinació entre els diferents nivells i proposant els canvis de grups als 
alumnes que no poden seguir el ritme de classe o bé que poden seguir un nivell més 

vançat. a
 

DEPARTAMENT HUMANÍSTIC 

 

CIÈNCIES SOCIALS 

 
CURS: 1r ESO 
 
En el 1r de la ESO partim de 2 grups ordinaris (A i B) i 2 grups adaptats (C i D). Les 
estratègies metodològiques  es veuen modificades en aquesta divisió, partint d’un llibre 
iferenciat amb continguts adaptats. d

 
 
 
 



1r A  
 
Els resultats acadèmics de 1rA destaquen pel 100% d’aprovats en la matèria. Això és 

degut al treball diari i els bons hàbits dels alumnes. 

Ha estat un grup amb un bon rendiment i col·laboradors en tot moment. S’ha pogut 

treballar tots els continguts amb diferents metodologies de treball (projectes, reptes, 

jocs de rol, classes ordinàries, agrupacions en grups o parelles,…) Totes amb resultats 

molt positius. 

La valoració és d’Excel·lent per a part del grup i Notable per la majoria. 

 

 

 

1rB  

Els resultats de 1r B són força positius, aprova un 92% de l’alumnat, suspenent només 

dos alumnes. En general es tracta d’un grup amb hàbits d’estudi i de treball.  

 

1rC 

Quant al grup de 1rC els aprovats arriben al 68 %. Es tracta d’un grup adaptat en el 

qual s’ha intentat que s’assoleixin els continguts mínims, amb tot el fet de tenir un 

tarannà infantil, pocs hàbits de treball i estudi i, en alguns casos un marcat desinterès 

per superar la matèria, ha fet que alguns d’ells no els assoleixin. Cal destacar dos 

absentistes.  

 
1r D  

El grup de 1r D tot i ser un grup poc nombrós, com correspon a un grup de diversitat, 

és força complex. S’han tingut que utilitzar estratègies d’aprenentatge força diferents. 

Cada alumne respon a unes necessitats molt variades. Hi ha adaptacions 

individualitzades segons les seves necessitats. 

Al finalitzar el curs s’han pogut anar assolint mínims d’aprenentatge amb resultats 

positius, com es veu reflectit en els percentatges. 

Els tres alumnes que no superen la matèria és per diferents motius: 

- No supera el PI de curs: realització de tasques d’aula, material endreçat, 

voluntat de treball en grup. 

- Actitud negativa en el desenvolupament de les classes. 

- Absentisme 

 

CURS: 2n ESO  
 

 



MATÈRIA: CIÈNCIES SOCIALS 
2nA NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL 
Nombre d'alumnes: 12 21 33 36,36% 63,64% 100,00% 
APROVA  12 21 33 36,36% 63,64% 100,00% 
SUSPÈN  0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
       
MATÈRIA: CIÈNCIES SOCIALS 
2nB NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL 
Nombre d'alumnes: 16 11 27 59,26% 40,74% 100,00% 
APROVA  14 10 24 51,85% 37,04% 88,89% 
SUSPÈN  2 1 3 7,41% 3,70% 11,11% 
       
MATÈRIA: CIÈNCIES SOCIALS 
2nC NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL 
Nombre d'alumnes: 13 7 20 65,00% 35,00% 100,00% 
APROVA  6 4 10 30,00% 20,00% 50,00% 
SUSPÈN  7 3 10 35,00% 15,00% 50,00% 
       
MATÈRIA: CIÈNCIES SOCIALS 
2nD NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL 
Nombre d'alumnes: 11 6 17 64,71% 35,29% 100,00% 
APROVA  8 3 11 47,06% 17,65% 64,71% 
SUSPÈN  3 3 6 17,65% 17,65% 35,29% 
       

APROVA 80,41% 
TOTAL 

SUSPEN 19,59% 
 

2n ESO A  

Els resultats acadèmics han estat molt bons a 2n ESO A, amb un 100% d’alumnes que 

superen la matèria. Molts d’ells, la superen amb un excel·lent, alguns amb un notable i 

poquets amb una nota inferior; en un cas,es tracta d’un alumne dislèxic. 

El ritme de treball en aquest grup classe ha estat molt bo. Els alumnes han estat molt 

participatius, predisposats i amb moltes ganes d’obtenir una bona valoració en la 

matèria, demanant proves i/o treballs voluntaris per pujar la nota, que ja era molt alta. 

La metodologia ha estat variada, amb classes convencionals, treballs individuals i/o en 

grup, realització de dossiers, exposicions orals a classe, confecció de murals, etc. 

Tanmateix, s’han alternat les activitats curriculars convencionals amb l’aprenentatge 

per projectes. 

 

2n ESO B 

En el grup classe de 2n ESO B hi ha tres alumnes que no superen la matèria, dos nens 

que han tingut un curs escolar irregular i no han treballat suficientment i una nena que 

manifesta un retard evolutiu. Dos d’aquests alumnes han tingut un PI i se’ls ha tractat 

convenientment, però s’ha cregut necessari que els serà positiu repassar la matèria per 

a la propera convocatòria extraordinària de setembre. 



La resta, han aprovat, amb suficient, bé i algun notable. 

 

2n ESO C 

Ha aprovat el 47,61% i ha suspés el 52,38% restant. 2N d'ESO C ha estat un grup 
polaritzat; un sector de la classe ha treballat i un altre ha treballat molt poc o gens. 
 

 

 

2n ESO D 
A aquest grup se li ha aplicat una adaptació curricular. A part de les dificultats 
cognitives, val a dir que l’alumnat (a excepció d’uns pocs) s’ha mostrat dispers, poc 
motivat, poc autònom i amb comportaments encara força infantils que han obligat a 
parar la classe de tant en tant. A aquest fet s’hi ha afegit que alguns, en ser 
amonestats, han reaccionat enfadant-se i negant-se a fer les tasques encomanades. 
Supera la materia el 64% dels alumnes. 
 

 

 

 

 

CURS: 3r ESO  

 

MATÈRIA: CIÈNCIES SOCIALS 
3r A NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL 
Nombre d'alumnes: 14 10 24 58,33% 41,67% 100,00% 
APROVA  14 10 24 58,33% 41,67% 100,00% 
SUSPÈN  0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
       
MATÈRIA: CIÈNCIES SOCIALS 
3r B NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL 
Nombre d'alumnes: 14 14 28 50,00% 50,00% 100,00% 
APROVA  12 13 25 42,86% 46,43% 89,29% 
SUSPÈN  2 1 3 7,14% 3,57% 10,71% 
       
MATÈRIA: CIÈNCIES SOCIALS 
3r C NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL 
Nombre d'alumnes: 5 11 16 31,25% 68,75% 100,00% 
APROVA  2 8 10 12,50% 50,00% 62,50% 
SUSPÈN  3 3 6 18,75% 18,75% 37,50% 
       

APROVA 86,76% 
TOTAL 

SUSPEN 13,24% 
 

3r ESO A 

El grup classe de 3r ESO A ha estat molt  bo, en conjunt. Hi ha tres alumnes d’altes 

capacitats, als que se’ls ha ofert activitats d’ampliació, i la resta són alumnes de bones 



qualificacions, amb algun de notes entre l’aprovat i el bé. Superen la matèria el 100% 

dels alumnes. 

Els ritmes de treball no són els mateixos en tots els alumnes, però en conjunt, s’ha 

treballat força bé.  

Hi ha en aquest grup una alumna amb trets d’hiperactivitat i dos alumnes més amb 

dificultats manifestes per autocontrolar-se degudament a l’aula. Tot i això, es tracta 

d’alumnes amb bon fons i que s’han reconduït sense dificultats. 

3r ESO B 

El grup classe de 3r ESO B supera la matèria en prop d’un 90%. Hi ha tres alumnes 

que no superen: un alumne que va marxar de Lleida amb la família, una alumna que ha 

estat absentista bona part del curs i un tercer alumne que es va incorporar al nostre 

sistema educatiu el curs passat i ha assistit a classes de manera intermitent. 

La resta, han treballat força bé i han assolit els objectius competencials de manera 

adequada. 

 

3r ESO C 

A aquest grup se li ha aplicat una adaptació curricular. A excepció d’uns sis alumnes, la 
resta s’han mostrat bastant conductuals, d’entre els quals ha destacat sobretot una 
alumna pel seu lideratge. 
S’ha acabat el curs amb un alumne que ha estat baixa, cinc absentistes i un altre que 
s’ha acollit al PCI. A banda d’aquests un altre, amb dificultats cognitives, ha faltat 
bastant i s’ha negat a fer les activitats  i els exàmens expressant la voluntat de repetir. 
Pel que fa a la resta, tots han superat la matèria. 
Superen la materia el 62% dels alumnes. 
 

CURS: 4t ESO  

 

La Història Contemporània Universal i d’Espanya de 4t d’ESO és força complexa . Els 

seus continguts tindran un posterior desenvolupament entre el 1r i el 2n de Batxillerat. 

S’han donat les bases per a poder assolir aquesta nova etapa. 

 

 
4t A  

El grup de 4tA obté uns bons resultats degut a que en general és un grup que mostra 

interès per la matèria i per aprovar, té hàbits de treball i estudia. 

 

4t B  

Supera la matèria gairebé un 43 % de l’alumnat. Els resultats no són massa positius, 

això és degut a que la gran majoria de l’alumnat, a banda de tenir pocs hàbits de treball 

i estudi, ha mostrat poc interès per la matèria, així com també per aprovar-la malgrat 

les facilitats que han tingut al tractar-se d’un grup adaptat. Quant a la resta, un petit 



grupet malgrat les seves limitacions ha anat treballant i ha superat la matèria, i un altre 

grupet format majoritàriament per alumnat nou al centre ( dues d’aula d’acollida) ha 

presentat mancances de base accentuades fet que ha dificultat que aprovessin la 

matèria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ECONOMIA 
 
 
4t ESO 
 
 

MATÈRIA:ECONOMIA     
4tA NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL     
Nombre d'alumnes: 2 10 12 16,67% 83,33% 100,00%     
APROVA  2 10 12 16,67% 83,33% 100,00%     
SUSPÈN  0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%     
           
MATÈRIA:ECONOMIA     
4tB NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL     
Nombre d'alumnes: 2 0 2 100,00% 0,00% 100,00%     
APROVA  0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%     
SUSPÈN  2 0 2 100,00% 0,00% 100,00%     
           

APROVA 85,71%     
TOTAL SUSPEN 14,29%      
 
 
 
En aquesta matèria la majoria d'alumnes eren de 4rt A. Del grup de 4rt A  aproven tots els 
alumnes 

 (100% aprovats), en canvi del grup de 4rt B supenen els dos alumnes matriculats (100% 
suspesos). Ha estat un grup xerraire i amb mala dinàmica de grup, però que han treballat i 
estudiat en general. 

 
 

CULTURA I VALORS 



 
 

 
1r ESO 
 
 
Comentari: Els resultats de l’assignatura es valoren com a molt positius, en general. 
Pel que fa als grups de 1r A i 1r B, s’assoleix un 100% d’aprovats. Això és degut a 
diferents factors. En primer lloc, que l’assignatura està plantejada des d’un punt de 
vista eminentment pràctic i de feina que es valora diàriament. En segon lloc, pel valor 
que s’atorga a la participació i l’actitud en el desenvolupament de les classes. En tercer 
lloc, perquè tots dos grups han manifestat interès i actitud positiva en les diferents 
activitats que s’han anat duent a terme. Cal recordar que aquesta assignatura no inclou 
exàmens com a forma d’avaluació, sinó activitats d’aula, petits projectes i algunes 
activitats de deure i manteniment de la llibreta. 
 
Tant als grups 1r C i 1r D s’ha donat una adaptació del ritme de treball, no dels 
continguts, de manera que alguns temes o activitats a desenvolupar han requerit més 
suport del professor. Al curs de 1r C trobem una alumna suspesa, on han coincidit 
diverses causes pel poc assoliment de l’assignatura: absentisme, nul·la implicació en el 
desenvolupament de les classes i manca d’activitats realitzades, malgrat les 
indicacions i terminis proposats ad-hoc pel professor. Exactament el mateix pot dir-se 
de l’únic alumne que ha suspès l’assignatura al grup de 1r D. Ambdós tenen encara 
l’opció de recuperar l’assignatura al setembre, realitzant un dels projectes que no han 
realitzat al llarg del curs. 
 
 
2n ESO 
 
 
 
Comentari: Els resultats de l’assignatura en general als grups de 2n ESO es 
consideren positius. En aquest nivell trobem una gran diversitat entre els grups. En el 
cas del curs de 2n A, no només trobem un 100% d’aprovats, sinó que ho fan amb 
resultats molt positius, atesa la bona dinàmica de treball d’aquest grup. 
 
En el cas del grup de 2n B els resultats són més discrets, malgrat que trobem un 96% 
d’aprovats (tots menys un alumne). Cal assenyalar que ha estat un grup amb alguns 
problemes de cohesió al llarg del curs, i amb la presència d’alguns alumnes irregulars 
actitudinalment, que ha dificultat assolir el mateix ritme de treball que al grup A. L’únic 
alumne que ha suspès l’assignatura ha manifestat al llarg del curs una manca d’interès 
que no s’ha aconseguit redirigir, així com casos de conflictivitat (també en la resta 
d’assignatures), que han inclòs la manca de presentació de nombroses activitats, 
també les de recuperació després de cada trimestre. Aquest alumne pot recuperar 
l’assignatura realitzant un dossier d’activitats que caldrà lliurar durant el període de 
recuperacions extraordinàries de setembre. 
 
En els grups 2n C i 2n D trobem un major percentatge d’alumnes suspesos (vora el 
25%). En primer lloc, cal dir que aquests dos grups han dut a terme una adaptació no 
dels continguts però si del ritme de treball de l’assignatura, focalitzant, en alguns 
casos, l’atenció en els hàbits i procediments més que no en el resultat cognitiu de les 
activitats. Tanmateix, l’alumnat suspès segueix un patró comú: casos d’absentisme 
reiterat o total, o desinterès i manca total d’hàbits de treball sumats amb elements 
actitudinals negatius. Aquests alumnes també tenen l’opció de recuperar l’assignatura 
en la convocatòria extraordinària de setembre realitzant un dossier d’activitats de 
temes tractats al curs. 



 
 
3r ESO 
 
 
 
 

3r ESO A I B  

En general tots dos grups obtenen un resultat molt bons. En aquesta matèria es valora 

també el Servei Comunitari. Totes les entitats han valorat el Servei d’Excel·lent. Es veu 

aquesta tasca molt positiva tant per l’Entitat com per l’alumnat que la realitza. 

Els alumnes que no han superat la matèria són a causa de l’absentisme. 

 

3r ESO C  

Aquest grup té unes característiques molt particulars. No ha realitzat el Servei Comunitari 

perquè des del principi la predisposició no ha estat positiva, per aquest motiu no s’ha ofert 

cap entitat. 

La quantitat d’alumnes que no supera la matèria segueixen el mateix criteri: absentisme i 

desvinculació absoluta de qualsevol activitat (sigui grupal, individual o de qualsevol 

metodologia emprada) 

 
 
4t ESO 
 
 

4t ESO 

Els resultats acadèmics obtinguts són molt positius donat que s’han realitzat totes les 

tasques demanades, hi ha hagut una participació positiva i un clima de treball correcte. Al 

vincular el Projecte de Recerca ha fet que el primer trimestre fos un temps de treball més 

cooperatiu mentre que ela resta de curs ha estat és de participació en general i entrega de 

tasques.  

 
 

FILOSOFIA 
 

 
4t ESO 
 
 
Comentari: Es valora positivament el desenvolupament i el nivell de treball realitzat en 
aquesta assignatura, però cal destacar que hi ha hagut una gran asimetria pel que fa 
als resultats assolits. 
 
El que es vol dir és que els alumnes del grup de 4t A han assolit uns resultats molt 
positius, amb diversos casos d’excel·lència. L’únic alumne d’aquest grup que ha 
suspès l’assignatura presentava una problemàtica personal molt acusada. Per tal 
d’adaptar l’avaluació al seu cas, durant el seu període d’absència, se li va fer arribar un 



dossier de treball a partir d’unes lectures. Realitzat aquest dossier, va aconseguir 
recuperar la meitat de l’assignatura. Tanmateix, el darrer tram del curs en el qual va 
assistir a les classes amb normalitat no va realitzar cap de les activitats avaluatives, i 
tampoc va presentar-les a les convocatòries de recuperació. 
 
Pel que fa a l’alumnat de 4t B, els seus resultats han estat més discrets, donada la 
presència d’alumnes amb una manca d’interès molt important pel treball que es 
realitzava a l’aula. I també, per alumnat nouvingut que ha manifestat grans dificultats 
adaptatives malgrat les facilitats que se’ls han ofert.  
 
Una de les raons de la manca d’interès i participació d’alguns d’aquests alumnes és 
haver-los afegit al grup quan havien triat una altra assignatura. Això ha provocat una 
massificació del grup de treball, desvirtuant la tasca més pràctica que es pretenia dur a 
terme a inici de curs, i, per una altra banda, això ha suposat també una actitud de 
rebuig d’alguns alumnes que havent-se preinscrit a una altra assignatura han vist com 
se’ls redirigia a una altra per la qual no mostraven interès. 
 
Pel bon funcionament d’aquesta assignatura es proposa intentar mantenir un nombre 
més baix d’alumnes així com no redirigir-ne de nous amb el curs començat, 
especialment si no l’havien triada. 
 
 
 
 
BATXILLERAT 
 
 
1r BATX 
 

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 
 

De la matèria Història del món contemporani aprova gairebé un 65 % de l’alumnat, és a dir 

gairebé dos terços. Aquests resultats reflecteixen clarament la composició del grup: uns dos 

terços de l’alumnat són alumnes motivats per l’assignatura i participatius els quals han 

treballat i estudiat. El terç restant no ha mostrat cap tipus d’interès, mostrant en ocasions 

una actitud del tot inadequada per estar a batxillerat, no han treballat ni estudiat i per tant, 

han suspès. 

 
ECONOMIA 

 
 
           

MATÈRIA: ECONOMIA     
1r BATXILLERAT NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL     
Nombre d'alumnes: 4 7 11 36,36% 63,64% 100,00%     
APROVA  3 6 9 27,27% 54,55% 81,82%     
SUSPÈN  1 1 2 9,09% 9,09% 18,18%     
 
 
Aquest grup va començar amb 16 alumnes però 3 alumnes han optat per fer el 
batxillerat de 3 anys i dos alumnes s'han donat de baixa del centre. Finalment han 



quedat 11 alumnes. Han aprovat el 81,82% i han suspés el 18,18%. En general ha 
estat un grup participatiu i treballador. 

 
FILOSOFIA 

 
 
 
 
Comentari: La valoració general que es fa del funcionament de l’assignatura és 
positiu, malgrat que  s’han donat diferents vicissituds que caldria tenir en compte i 
preveure de cara al curs vinent. 
 
Cal dir que a l’inici del curs i en tractar-se d’una assignatura comuna, a l’aula hi havia 
més d’una quarantena d’alumnes. Això dificultava molt el desenvolupament òptim de 
les classes. El centre va realitzar una partició del grup, comptant amb dos professors 
de Filosofia, que al llarg del curs s’han coordinat per tal d’executar el mateix temari, 
amb la mateixa temporalitat i criteris d’avaluació. En definitiva, fent complir els criteris 
presents a la programació de l’assignatura. 
 
Es valora com a molt positiu el grau de coordinació entre els dos professors, havent 
atès els mateixos objectius i temes de l’assignatura i sense que s’hagi donat cap 
greuge comparatiu ni reclamació per part de l’alumnat o les seves famílies.   
 
Un grup realitzava les classes a l’aula-biblioteca. Es proposa, si fos possible, no haver 
d’utilitzar aquesta aula que, per les seves dimensions i ubicació, facilita l’existència 
d’interferències i del correcte desenvolupament de les sessions. 
 
Així mateix, cal fer esment de la dificultat que ha suposat la realització d’activitats 
d’avaluació diferenciades pels dos grups, ja que no coincidien en horaris. Cosa que 
suposava la realització de proves diferents amb el risc de greuge comparatiu que, per 
fortuna, no s’ha donat. 
 
Pel que fa als alumnes que han suspès l’assignatura, cal assenyalar dues realitats 
diferents: en primer lloc, un conjunt d’alumnes que o bé han estat absentistes o al llarg 
del curs, a causa del canvi d’orientació acadèmica que han dut a terme, han abandonat 
el treball a realitzar. En segon lloc aquells alumnes que han suspès l’assignatura 
malgrat les recuperacions realitzades després de cada trimestre i les indicacions i 
consells del professorat. En aquests casos es detecta una manca de rutina de treball 
en una assignatura que pel seu òptim assoliment requereix del treball diari. 
 
Tot l’alumnat que ha suspès l’assignatura gaudeix encara de l’opció de recuperar-la en 
una prova extraordinària al setembre, conjuntament amb el lliurament d’activitats 
complementàries. 
 
 
2n BATX 
 
 

HISTÒRIA D’ESPANYA 
 
 

MATÈRIA: HISTÒRIA 

2n BATXILLERAT NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL 



Nombre d'alumnes: 6 8 14 42,86% 57,14% 100,00% 

APROVA  6 6 12 42,86% 42,86% 85,71% 

SUSPÈN  0 2 2 0,00% 14,29% 14,29% 
 
El grup classe de 2n de Batxillerat ha estat poc nombrós i ha tingut dos alumnes que 
han abandonat el curs abans d’acabar-lo. La resta, tots l’han superat. 
No hi ha hagut notes molt lluïdes però, excepte les dos alumnes citades, tos els altres 
han treballat força bé, s’han implicat força en l’assignatura, han traballat adequadament 
i tot plegat s’ha vist reflectit en les qualificacions, ja que tots han superat la matèria.  
Hi han hagut dos alumnes nouvinguts d’altres centres; s’hi han integrat, però, molt bé. 
Han superat el curs el 85% dels alumnes. 
 
 

GEOGRAFIA 
 

Els resultats han estat força positius, de fet les dues alumnes suspeses han suspès perquè han 

abandonat el batxillerat a mitjans de curs. En general, han treballat i estudiat. 

 
HISTÒRIA DE L’ART 

 
Els resultats acadèmics han estat molt positius. Tindre un grup de 5 alumnes ha permès el 

treball i la implicació absoluta. S’han necessitat algunes recuperacions per a poder assolir el 

curs superat però, sense aquestes condicions tan idònies potser no ho haguessin aconseguit. 

ECONOMIA 
 
 

MATÈRIA: ECONOMIA 2 
2n BATXILLERAT NOIS NOIES TOTAL %NOIS %NOIES % TOTAL 
Nombre d'alumnes: 2 4 6 33,33% 66,67% 100,00% 
APROVA  2 3 5 33,33% 50,00% 83,33% 
SUSPÈN  0  0 0,00% 0,00% 0,00% 
 
 
Han aprovat un 83,3% i ha suspés un 16,6% dels alumnes. El percentatge de 
suspesos correspon a una sola alumna que va deixar els estudis al començament del 
segon trimestre. 

 
FILOSOFIA 

 
 
Comentari: Es valora positivament el funcionament del curs així com els resultats 
obtinguts en aquesta primera promoció de 2n batxillerat del centre. 
 
Alguns factors que cal destacar han estat que les dimensions del grup (16 alumnes) 
han permès treballar amb comoditat i, gairebé, atenció personalitzada. Així mateix, cal 
valorar la cohesió del grup, la motivació i la creixent implicació de l’alumnat en el 
desenvolupament de l’assignatura. 
 



El 25% d’alumnat que ha suspès és enganyós. Dos alumnes han abandonat el curs per 
raons personals. S’ha fet seguiment d’aquest abandó des de direcció de centre i 
tutoria, però finalment han pres la decisió de deixar-ho córrer malgrat que consten com 
a alumnes del grup a tots els efectes i, per tant, cal avaluar-los. 
 
De forma similar ha passat amb dos alumnes que realitzen el Batxillerat a 3 anys. Van 
iniciar les classes, incloent-hi en la seva tria aquesta assignatura, però a mesura que el 
curs ha anat avançant han adaptat el seu rendiment a unes assignatures abandonant-
n’hi d’altres, com ha estat aquest cas. 
 
Per això es pot dir que, malgrat els percentatges, aquells alumnes (12) que han assistit 
amb regularitat a les classes han assolit l’aprovat i un molt bon aprofitament. 
 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENT DE LLENGÜES 
 
Pel que fa als resultats acadèmics, la mitjana d'aprovats en llengua catalana, al mes de 
juny, és d'un 91.20% a 1r d’ESO, 78.35% a 2n d’ESO, 73.23% a 3r d’ESO i 67.39% a 
4t d’ESO. Per tant, a 1r i 4t d’ESO s’han superat les previsions de  millora. En canvi, a 
2n i 3r d’ESO haurem d’esperar al mes de setembre per saber si s’aconsegueixen els 
objectius marcats. A batxillerat han aprovat un 62.16% a 1r i un75% a 2n. En les 
matèries de literatura catalana han aprovat un 66.67% a 1r i un 100% a 2n. En 
literatura universal de 1r de batxillerat han aprovat un 66.67%. 
 
Pel que fa a llengua castellana, la mitjana d’aprovats, al mes de juny, és d’un 85.71% a 
1r d’ESO, 81.44% a 2n d’ESO, 87.32% a 3r d’ESO i 86.95% a 4t d’ESO. Per tant, a 1r, 
3r i 4t d’ESO s’han superat les previsions de millora. En canvi, a 2n haurem d’esperar 
al mes de setembre per saber si s’aconsegueixen els objectius marcats. A batxillerat 
han aprovat un 74.29% a 1r i un 85.71% a 2n. 
 
En relació a la matèria de llatí, aprova un 100% a 4t d’ESO, un 84.62% a 1r de 
batxillerat i un 57.14% a 2n de batxillerat. Pel que fa al grec de 1r de batxillerat han 
aprovat el 100% dels alumnes. 
 
En aquests resultats cal destacar que l'alumnat d'Aula d'Acollida computa dins de 
l'alumnat suspès, ja que ells no poden aprovar l'àrea lingüística fins que no estan 
plenament incorporats a l'aula ordinària. Per aquest motiu, els tants per cent del 
nombre d'aprovats sofreix una davallada en alguns grups tant en la matèria de llengua 
catalana com en la de llengua castellana. 
 
Dins de les valoracions posteriors dels resultats que han fet les membres del 
departament, s'ha destacat també el perjudici que provoca l'alumnat  que no sempre 
assisteix a les proves d'avaluació i que, quan ho fa, no mostra cap tipus d'interès per 
fer-ho bé. 
 
Tot i això, el departament se sent plenament satisfet dels resultats obtinguts en els 
grups A (en algun grup s'ha aconseguit el 100% d'aprovats, i en algun altre gairebé s'hi 
ha arribat) i mostra preocupació pels resultats i pel nivell d'alguns alumnes dels grups 
C i D. 
 



ESO 1 
 
CATALÀ 
 
1r A 
  
Els resultats acadèmics de llengua catalana d’aquest grup són molt satisfactoris, en 
relació a la previsió establerta per al nivell de 1r (80%), ja que el percentatge 
d’aprovats és del 100%. Dintre dels aprovats s’observa un  67% de les notes situades 
en la franja dels notables i excel·lents, dada important a destacar. 
  
El grup ha estat format per 28 alumnes que segueixen les classes sense dificultats i 
tenen un bon nivell acadèmic. Són alumnes amb hàbits de treball i d’estudi, que 
mostren interès per aprendre i millorar les qualificacions acadèmiques. Presenten una 
actitud positiva davant de la matèria i un comportament correcte a classe.  A les hores 
de català, els horaris de 1r A i 1r B estan sincronitzats per tal de poder agrupar els 
alumnes per nivells i, a més, els dos grups es desdoblen en tres. Aquest desdoblament 
a tres permet atendre millor tots els alumnes ja que el fet de disminuir la ràtio facilita 
molt més l’atenció personalitzada i ajustada a les necessitats de l’alumnat. És per 
aquest motiu que l’índex d’aprovats és tan alt. 
  
En aquest grup s’han aconseguit els objectius programats a principi de curs, ja que les 
característiques de l’alumnat han permès assolir-los sense gaires dificultats. Al llarg del 
curs, s’han treballat totes les unitats didàctiques programades, tenint en compte les 
diferents dimensions del currículum, i s’ha implementat el treball per projectes en la 
segona i tercera avaluació, dintre del qual s’ha treballat, especialment, l’expressió 
escrita. 
 
 
1r B 
Els resultats acadèmics de llengua catalana d’aquest grup són molt satisfactoris, en 
relació a la previsió establerta per al nivell de 1r (80 %), ja que el percentatge 
d’aprovats és del 100 %. 
  
El grup de 1r B el formen 26 alumnes. A les hores de català, els horaris de 1r A i 1r B 
han estat sincronitzats per tal de poder agrupar l’alumnat segons les seves necessitats 
i, a més, els dos grups s’han desdoblat en tres. Aquest desdoblament a tres ha 
permès, sens lloc a dubtes, atendre molt millor tot l’alumnat ja que el fet de disminuir la 
ràtio facilita molt més l’atenció personalitzada i ajustada a les necessitats de cadascun 
dels alumnes. És per aquest motiu que l’índex d’aprovats és tan alt. 
  
En aquest grup hem trobat, en general, alumnes amb bons hàbits d’estudi, que tenen 
interès per la matèria, que fan els deures i responen bé a les activitats proposades 
(redaccions, dictats, exposicions orals…). A més, el seu nivell de llengua és bastant bo 
i han seguit bé els aprenentatges. 
  
Al llarg del curs, s’han treballat totes les unitats didàctiques programades, tenint en 
compte les diferents dimensions del currículum, i s’ha implementat el treball per 
projectes en la segona i tercera avaluació, dintre del qual s’han treballat, especialment, 
els verbs i l’expressió escrita.  
1r C 
Els resultats acadèmics de llengua catalana d’aquest grup són bastant satisfactoris, en 
relació a la previsió establerta per al nivell de 1r (80%), ja que el percentatge 
d’aprovats és del 77%, malgrat les característiques de l’alumnat. Aquest grup ha estat 
format per 22 alumnes, dos dels quals eren repetidors del mateix curs. En general, són 
alumnes amb dificultats d'aprenentatge (alguns dels quals no havien superat les 



Competències Bàsiques Lingüístiques de Primària) i amb pocs hàbits d’estudi i de 
treball. Necessiten ajuda del professorat en la comprensió de nous continguts i en la 
construcció dels seus aprenentatges. Alguns d’aquests alumnes presenten trets 
conductuals, la qual cosa ha dificultat el ritme de treball i l’aprenentatge del grup en 
general.   
En aquest grup s’han treballat la majoria de les unitats didàctiques programades de 
manera molt esquemàtica a causa de les característiques de l’alumnat, ja que 
necessitaven un ritme més lent i s’havia de reforçar el treball de comprensió lectora, 
ortografia i expressió escrita. S’ha implementat el treball per projectes en la segona i 
tercera avaluació, dintre del qual s’ha treballat, especialment, l’expressió escrita. 
 
1rD 
Ha estat un grup amb el currículum adaptat es va iniciar de setze alumnes nou dels 
quals tenien un PIM de Llengua catalana. 
Han superat el PIM cinc alumnes.  
Dos alumnes han rebut alguna hora d’Atenció Individualitzada reforçant la comprensió i 
l’expressió escrita. 
Han superat la matèria un 81% (tretze alumnes), són alumnes que treballen a l’aula, 
fan els deures regularment i superen les proves tant les de gramàtica com les 
d’habilitats lingüístiques (parlar, llegir, escriure). 
Hi ha un 18% d’alumnes que no han superat la matèria (3 alumnes).Un alumne és  
absentista, dos  alumnes no treballen , no presenten deures.  
 
CASTELLÀ: 
 
1r A 
 
Els resultats acadèmics de llengua catalana d’aquest grup són molt satisfactoris, amb 
un 100% d’aprovats. En els aprovats s’observa un  60’7% de notables i excel·lents, que 
cal destacar.  
 

El grup ha estat format per 28 alumnes, 16 noies i 12 nois,  que segueixen les classes 
sense dificultats i tenen un bon nivell acadèmic. Són alumnes amb hàbits de treball i 
d’estudi, que mostren interès per aprendre i millorar. Presenten una actitud positiva 
davant de la matèria i un comportament correcte a classe.  A les hores de castellà, els 
horaris de 1r A i 1r B estan sincronitzats per tal de poder agrupar els alumnes per 
nivells i, a més, els dos grups es desdoblen en tres. Aquest desdoblament permet 
atendre millor tots els alumnes per la disminució de la ràtio i facilita l’atenció 
personalitzada segons les necessitats de l’alumne. És per aquest motiu que l’índex 
d’aprovats és tan alt. 
Hi ha dos alumnes amb un PI lleu i una alumna amb un PI de discapacitat física severa 
i s’ha treballat l’inclusivitat dins de l’aula amb resultats força positius. 
 

En aquest grup s’han aconseguit els objectius programats a principi de curs, i s’han 
completat totes les unitats didàctiques establertes, sumades als treballs per projectes 
“Juguem i aprenem” i “Viatge amb el temps”. 
 

1r B 
 
Els resultats acadèmics de llengua castellana d’aquest grup són molt satisfactoris, ja 
que només han suspès la matèria per setembre dos alumnes. En els dos casos 



s'espera que la superin sense gaire dificultat, però han demostrat molt poc treball, 
sobretot durant les hores de classe, en la recta final de curs. 
Aquest grup està format per 26 alumnes. A les hores de castellà els horaris de 1r A i 1r 
B han estat sincronitzats per tal d’agrupar l’alumnat per nivells. Amb tot, els canvis 
d'alumnes que hi ha hagut al llarg de l'any han estat canvis no només de Castellà, sinó 
de totes les matèries (alumnes que han passat d'una tutoria a un altra: alumnes del 
grup B que han passat al grup A i viceversa; i alumnes del grup B que han passat al C. 
Són alumnes amb capacitat d'aprenentatge i participatius, però que han de reforçar els 
hàbits d'estudi i d'esforç i necessiten millorar el seu grau d'autonomia. Eren bastant 
xerraires I el fer de poder fer tres grups ha facilitat el bon ambient de l'aula.   
En tots dos grups (A i B) s’han aconseguit els objectius programats a principi de curs i 
s’han treballat totes les unitats didàctiques programades, tenint en compte les diferents 
dimensions del currículum. També s'han treballat els projectes durqant el 2n I 3r 
trimestres. 
 
1r C 
 
Ha estat un grup de 22 alumnes, dels quals una alumna ha arribat al final del tercer 
trimestre, alguns alumnes no havien superat les Competències Bàsiques lingüístiques 
de primària, tenen pocs hàbits d'estudi I ha estat un grup amb moltes disrrupcions 
comportamentals. 
Han superat la matèria un 63,64%. Són alumnes que els costava treballar a l'aula, 
donada la diversitat, es distreien molt fàcilment. També els ha costat treballar a casa, 
en general, ja que n'hi ha alguns que feien totes les tasques encomanades I han tingut 
una molt bona evolució. 
Dos dels alumnes només han fet castellà dues de les tres hores setmanals ja que 
passaven algunes de les hores en atenció individualitzada d'aula d'acollida. Durant el 
tercer trimestre han estat cinc el nombre total d'alumnes ja que dos alumnes han pujat 
del grup D al C I una altra ha estat la nouvinguda, els alumnes que han pujat no ha 
estat per m¡èrits acadèmics sinó per dificultats de relació, de fet un d'ells ha estat 
absentista en el tram final del curs, I l'altra ha tingut una ssistència molt irregular durant 
tot el curs.  
En general ha estat un grup on ha calgut insistir en quant a la realització de la feina, el 
lliurament de les tasques i el bon comportament a l’aula, però finalment s’han obtingut 
resultats satisfactoris. S'han treballat totes les unitats programades però eliminant 
aquelles parts més complicades referents a la gramàtica, també s'han treballat els 
projectes durant el 2n I 3r trimestres, però amb moltes dificultats, sobretot per la manca 
d'autonomia I d'hàbits d'aquest alumnat. 
 
1r D 
 
Ha estat un grup amb el currículum adaptat es va iniciar de setze alumnes set dels 
quals tenien un PIM de Llengua catalana. 
Han superat el PIM dos alumnes.  
Dos alumnes han rebut alguna hora d’Atenció Individualitzada reforçant la comprensió i 
l’expressió escrita. 
Han superat la matèria un 81% (tretze alumnes), són alumnes que treballen a l’aula, 
fan els deures regularment i superen les proves tant les de gramàtica com les 
d’habilitats lingüístiques (parlar, llegir, escriure). 
Hi ha un 18% d’alumnes que no han superat la matèria (3 alumnes).Un alumne és  
absentista, un  alumne no treballa  i no presenta deures..Un altre alumne no ha 
superartr el PI molt significatiu amb discapacitat cognitiva, té moltes dificultats de 
comprensió i manca de vocabulari (la seva llengua materna és l’àrab). 
 
 
ESO 2 



 
CATALÀ 
 
2n A 
 
Els resultats acadèmics de llengua catalana d’aquests grups són molt satisfactoris ja 
que el percentatge d’aprovats és del 100%.  
El grup de 2n A el formen 33 alumnes i a les hores de català s’hi afegeix una alumna 
de 2n B ja que els horaris de 2n A i 2n B estan sincronitzats per tal de poder agrupar 
els alumnes per nivells. A més, els dos grups es desdoblen en tres. Aquest 
desdoblament a tres permet atendre millor tots els alumnes ja que el fet de disminuir la 
ràtio facilita molt més l’atenció personalitzada i ajustada a les necessitats de l’alumnat. 
És per aquest motiu que l’índex d’aprovats és tan alt. 
Aquest grup el formen alumnes amb bons hàbits d’estudi, que tenen interès per la 
matèria, que fan els deures i responen bé a les activitats proposades (redaccions, 
dictats, exposicions orals …). 
A més, el seu nivell de llengua és bo i segueixen bé els aprenentatges.  
  
2n B 
 
Els resultats acadèmics de llengua catalana d’aquest grup són molt satisfactoris en 
relació a la previsió establerta per al nivell de 2n (76 %), ja que el percentatge 
d’aprovats és del 96,29 % respecte al 3,7% de suspesos (26 aprovats i una alumna 
amb la matèria pendent). A les hores de català, els horaris de 2n A i 2n B han estat 
sincronitzats per tal de poder agrupar l’alumnat segons les seves necessitats i, a més, 
els dos grups s’han desdoblat en tres. Aquest desdoblament a tres ha permès atendre 
millor tots els alumnes ja que el fet de disminuir la ràtio facilita molt més l’atenció 
personalitzada i ajustada a les necessitats de l’alumnat. És per aquest motiu que 
l’índex d’aprovats és tan alt. 
  
El grup està format per 27 alumnes que segueixen les classes sense massa dificultats. 
La majoria tenen un bon nivell acadèmic i només una alumna té un PI per NEE i no 
assoleix els mínims curriculars programats especialment per a ella. En general, són 
alumnes amb hàbits de treball i d’estudi, que mostren interès per aprendre i millorar les 
qualificacions acadèmiques. Presenten una actitud positiva davant de la matèria i un 
comportament correcte a classe.  
  
En aquest grup s’han aconseguit els objectius programats a principi de curs, ja que les 
característiques de l’alumnat han permès assolir-los sense massa dificultats. Al llarg 
del curs, s’han treballat totes les unitats didàctiques programades, tenint en compte les 
diferents dimensions del currículum, i s’ha implementat el treball per projectes en la  
tercera avaluació, dintre del qual s’ha treballat, especialment, l’expressió escrita i 
l’expressió oral. 
 
2n C 
Els resultats acadèmics del grup no són satisfactoris en relació a la previsió establerta 
per al nivell de 2n: 76%, ja que el percentatge d’aprovats és del 55%. Aquest grup ha 
estat format per 20 alumnes, cinc dels quals eren repetidors del mateix curs. En 
general, són alumnes amb pocs hàbits d’estudi i de treball, els costa controlar-se i 
mantenir l’atenció durant una hora de classe. Necessiten ajuda del professorat en la 
comprensió de nous continguts i en la construcció dels seus aprenentatges. Alguns 
d’aquests alumnes presenten trets conductuals, la qual cosa ha dificultat el ritme de 
treball i l’aprenentatge del grup en general. 
 



En aquest grup s’han treballat la majoria de les unitats didàctiques programades de 
manera molt esquemàtica a causa de les característiques de l’alumnat, ja que 
necessitaven un ritme més lent i s’havia de reforçar el treball de comprensió lectora, 
ortografia i expressió escrita. S’ha implementat el treball per projectes en la tercera 
avaluació, dintre del qual s’ha treballat, especialment, l’expressió escrita. 
 
 

 

 

2n D 
 
Grup format per 17 persones. Són 11 nois i 6 noies. En general es tracta d’un grup al 
que cal realitzar una adaptació dels continguts per poder facilitar-los l’aprenentatge i 
organització. De les 17 persones han suspès 10. Alguns dels alumnes suspesos tenen 
com causa principal la falta d’assistència continuada a les classes, altres la falta del 
treball diari, així com la realització de tasques asignades, preparació de la comprensió 
de continguts etc. El resultat final és que han aprovat el 41,18% dels alumnes. A 
aquest grup destaca l’elevada presència de PI. En línies generals podríem dir que el 
grup no té molts hàbits d’estudis i treball on hi ha una dificultat per mantenir el bon 
comportament i l’actitut necessària per encarar el procés d’aprenentatge. És per això 
que necessiten una intervenció constant del professor per tal de permetre una millor 
comprensió dels continguts de la matèria. Alguns d’aquests alumnes tenen uns trets 
conductuals que dificulta el ritme d’aprenentatge i treball del grup en general. Cal 
destacar que el ritme en el que s’ha desenvolupat la totalitat del procés d’aprenentatge 
ha sigut més lent degut a la necessitat d’adaptació dels continguts i també ha sigut 
necessari i molt important el reforç de la lectura i la comprensió lectora. 
  
Amb aquest mateix grup es va realitzar durant la segona avaluació la matèria optativa 
de Competències Bàsiques Lingüístiques, realitzada per 16 alumnes, dels quals hi 
havia 10 nois i 6 noies. D’ells han aprovat 9 alumnes, entre els qui trobem 7 nois i 2 
noies. La gran part d’alumnes suspesos han faltat a moltes de les sessions de la 
matèria pel que no han pogut assimilar adequadament els continguts. S’han realitzat 
de forma positiva la totalitat dels continguts de les diferents unitats didàctiques.  
 
2n B (Competències Bàsiques Lingüístiques)  
Grup format per 16 persones dels quals hi ha 4 noies i 12 nois. Es tracta d’un grup amb 
hàbits d’estudis adequats. El percentatge final d’aprovats ha sigut, rere les proves de 
recuperació, del 100% dels alumnes. Els alumnes en general han anat seguint el ritme 
d’aprenentatge dels continguts de la matèria trimestral que han realitzat durant la 
primera avaluació. En general és un grup que té facilitat per aprendre i organitzar-se. El 
resultat obtingut ha sigut satisfactori perquè ha pogut realitzar-se de forma positiva la 
totalitat dels continguts de les unitats didàctiques programades i la majoria dels 
alumnes han pogut assolir-los sense majors dificultats, mentre que altres alumnes no 
han tingut problemes en assolir-los amb una major dedicació per part del professor.  
  
2n C (Competències Bàsiques Lingüístiques)  



Grup format per 20 alumnes, entre els quals hi trobem 8 noies i 12 nois. D’entre la 
totalitat dels alumnes ens trobem amb que han aprovat 14 alumnes, 4 noies i 8 nois, 
pel que han superat la matèria 4 noies i 4 nois. Es tracta d’un grup que compta amb 
poca capacitat d’organització pel que han requerit una major intervenció per part del 
professor amb l’objectiu de facilitar l’assimilació de continguts, aconseguint així que 
s’hagi realitzat de forma positiva els continguts de les diferents unitats didàctiques 
programades.  
 

 
CASTELLÀ 
 
2n A 
 
Hi ha 33 alumnes. Han aprovat tots. Això es tradueix en un 100% d’aprovats. Valoració 
molt positiva del grup. És un grup molt treballador, participatiu i que respon bé a les 
motivacions.  
Aquest grup de 2nA està sincronitzat amb el grup de 2nB, dels dos grups de 2n ne'm 
pogut fer tres, de manera que les ràtios eren molt més bairxes I s'ha assegurat un èxit 
traduït en els resultats. Ha estat un grup amb unes qualificacions extraordinàries, 
quatre alumnes han tret un 10 I hi havien moilts 9 I 8, ja que es tractava d'un grup molt 
treballador I amb una gran ambició per millorar els seus resultats. De fet, la situació 
extranya ha estat els poquíssims alumnes que no han superat el 6 a la nota final. 
S'han treballat totes les unitats programades, així com el projecte de La Mitjana TV, 
amb una participació I motivació extraordinàries. Amb aquest grup s'han pogut dur a 
terme activitats d'ampliació de coneixements com era la lectura interpretativa de l'obra 
de William Shakespeari Somni d'una nit d'estiu, per iniciativa pròpia del grup. 
 
2n B 
 
Els resultats acadèmics d’aquest grup en llengua castellana són molt satisfactoris amb 
un 100% d’aprovats. Per millorar el procés d’aprenentatge s’ha aconseguit reduir la 
ràtio amb el desdoblament a tres grups de les classe de 2n ESO A i 2n ESO B. 
Aquest grup està format per 27 alumnes, 12 noies i 15 nois. Presenten un bon ritme 
d’aprenentatge amb una nota màxima de Notable, encara que la majoria es troba entre 
el Suficient i el Bé. Al grup hi ha 11 alumnes de famílies nouvingudes (Romania, 
Marroc, Nigèria...), però ja plenament integrades, que poden presentar alguna dificultat 
més en llengua castellana que els altres. Tot el grup ha completat el temari i tots els 
objectius competencials que marcaven els continguts de Llengua castellana de segon 
de la ESO. 
Ha estat un grup molt xerraire i amb molts problemes de relacions entre alguns nois 
producte de la immaduresa. Ha estat complicat reconduir els conflictes que podien 
afectar alguns cops al normal funcionament de la classe. Finalment es va poder 
aconseguir que no repercutís en els resultats finals acadèmics. 
Quatre d’aquest alumnes presenten un PI poc significatiu (dislèxies, TDH, discapacitat 
lleu...) i una alumna té un PI molt significatiu per discapacitat severa. Cada un d’ells ha 
assolit els objectius fixats amb les adaptacions pertinents. 
 
2n C 
 
Ha estat un grup de 20 alumnes, dels quals una alumna ha estat absentista, un altre 
alumne amb PI de dislèxia I hem tingut quatre alumnes més que han estat bastant 
irregulars en la seva assistència, una d'elles ha deixat de venir durant el tercer 
trimestre I els altres quatre han faltat moltíssim en el darrer tram del curs. 



Han superat la matèria un 60%, I s'espera que al setembre un mínim de tres alumnes 
més superin la matèria, almenys aquells que no s'han presentat a les proves I activitats 
que hem realitzat al final del curs. 
Es tractava d'un grup molt heterogeni, ja que alguns dels alumnes no tenien cap hàbit 
d'estudi ni a l'aula ni a casa, en canvi uns altres, encara que pocs, sí que han treballat I 
han vist la recompensa que aixó comporta. 
S'han reaitzat totes les unitats programades, tot I que les parts amb més dificultat 
gramatical no han estat incloses. També hem dut a terme el projecte de La Mitjana TV, 
el ritme de treball dels grups en el projecte era relativament baix, però, tot I així, en 
general cal valorar aquesta feina molt positivament ja que ha estat motivadora I 
engrescadora per la majoria d'ells. 
 
2n D 
Ha estat un grup de 17 alumnes amb el currículum adaptat. Dels 17 alumnes: hi ha una 
alumna amb un PI molt significatiu amb greus mancances de nivell; onze alumnes 
tenen un PI poc significatiu (treball d’hàbits d’estudi, millora de la comprensió escrita i 
l’expressió escrita); dos alumnes un PI de seguiment actitudinal (per tal de millorar el 
comportament); i tres alumnes que precisen reforç lingüístic al fer menys de dos anys 
que han arribat a Catalunya. 
Han superat la matèria un 35% (sis alumnes), són alumnes que treballen a l’aula, fan 
els deures regularment i superen les proves tant les de gramàtica com les d’habilitats 
lingüístiques (parlar, llegir, escriure). 
Hi ha un 65 % d’alumnes que no han superat la matèria (11 alumnes): quatre alumnes 
són absentistes, cinc alumnes no es mostren motivats pels aprenentatges (no fan ni 
presenten les tasques) i dos  mostren moltes dificultats sobretot en la comprensió 
lectora i l’expressió escrita,  tot i superar a vegades continguts gramaticals. 
 
 
ESO 3 
 
CATALÀ 
 
3r A 
  
Els resultats acadèmics del grup de 3r A són molt satisfactoris en relació a la previsió 
establerta per al nivell de 3r: 77% ja que el percentatge d’aprovats és del 100%. Dintre 
dels aprovats s’observa un 41% de les notes situades en la franja dels notables i 
excel·lents,  dada important a destacar. Aquest grup ha estat format per 24 alumnes 
que segueixen les classes sense dificultats i tenen un bon nivell acadèmic. Són 
alumnes amb hàbits de treball i d’estudi, que mostren interès per aprendre i millorar les 
qualificacions acadèmiques. Presenten una actitud positiva davant de la matèria i un 
comportament correcte a classe. 
  
En aquest grup s’han aconseguit els objectius programats a principi de curs, ja que les 
característiques de l’alumnat han permès assolir-los sense gaires dificultats; s’han 
treballat totes les unitats didàctiques programades, tenint en compte les diferents 
dimensions del currículum i s’ha implementat el treball per projectes en la tercera 
avaluació, dintre del qual s’ha treballat, especialment, l’expressió oral. 
 
 
3r B 
 
Aquest grup està format per 29 alumnes, un dels quals cursa els estudis en una UEC, 
una alumna és absentista i un altre alumne ha estat absentista dos trimestres i és, 
també, nouvingut i, per tant, gairebé no coneix la llengua vehicular de l’ensenyament. 
 



Els resultats acadèmics del grup  són satisfactoris ja que el percentatge d’aprovats és 
del 82’14% respecte al 17’86% de suspesos (23 aprovats  i 5 alumnes amb la matèria 
pendent). Aquí no hi ha comptabilitzat l’alumne que assisteix a la UEC.  
 
En general, són alumnes amb pocs hàbits d’estudi i de treball, amb continguts 
mitjanament assolits de cursos anteriors i que necessiten ajuda del professorat en la 
comprensió de nous continguts i en la construcció dels seus aprenentatges. Mostren 
un comportament correcte a classe, però els costa presentar els deures i els treballs 
del curs de manera acurada.       
 
En aquest grup s’han treballat les unitats didàctiques programades, però de manera 
esquemàtica a causa de les característiques de l’alumnat, ja que necessiten que els 
aprenentatges siguin pautats pel professorat. Tot i així, no s’ha adaptat la matèria i 
s’han fet tres lectures obligatòries en comptes de les dues que estaven programades. 
 
 
3r C 
 
Els resultats acadèmics del grup no són satisfactoris en relació a la previsió establerta 
per al nivell de 3r: 77%, ja que el percentatge d’aprovats només ha estat del 26% a 
causa de les característiques de l’alumnat del grup i de la dinàmica de treball que ha 
presentat al llarg del curs. Aquest grup ha estat format per 19 alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge, molt pocs hàbits d’estudi i de treball i amb mancances greus de 
continguts bàsics de cursos anteriors en relació a la competència comunicativa. A més, 
un nombre important d’aquests alumnes presenten trets conductuals, la qual cosa ha 
dificultat molt el ritme de treball i l’aprenentatge del grup 
  
En aquest grup s’han treballat la majoria de les unitats didàctiques programades de 
manera molt esquemàtica a causa de les característiques de l’alumnat, ja que 
necessitaven un ritme més lent i s’havia de reforçar el treball de comprensió lectora, 
ortografia i expressió escrita. S’ha implementat el treball per projectes en tercera 
avaluació, dintre del qual s’ha treballat, especialment, l’expressió oral. 
 
 
 
CASTELLÀ 
 
3r A 
 
Els resultats acadèmics d’aquest grup en llengua castellana són bons amb un 100% 
d’aprovats, dels quals un 45’8 % tenen una nota d’excel·lent i notable. 
 
Es tracta d’un grup cohesionat de 24 alumnes, 10 noies i 14 nois, amb bona relació 
entre ells però alhora molt xerraire a l’aula cosa que dificulta molts cops el bon ritme 
d’aprenentatge. La majoria tenen bons hàbits d’estudi i de treball, encara que n’hi han 
alguns que els costa i presenten mancances d’atenció i de feina feta a casa (33 % amb 
nota de Suficient). Destaca en el grup la presència de 4 alumnes amb un PI d’altes 
capacitats. I uns altres 9 alumnes de famílies nouvingudes (Romania, Marroc...), 
plenament integrades, que poden presentar més dificultat en les llengües. 
 
En aquest grup s’ha assolit tots els objectius curriculars de l’assignatura de llengua 
castellana, amb les ampliacions i reforços necessaris per facilitar l’aprenentatge de 
l’alumnat amb els resultats plenament satisfactoris ja esmentats. 
 
 
3r B 



Els resultats acadèmics d’aquest grup en llengua castellana són satisfactoris amb un 
93’10% d’aprovats (29 alumnes) i un 6’9% de suspesos (2 alumnes) 
Aquest grup està constituït per 29 alumnes, 14 noies i 15 nois, que presenten dificultats 
en l’aprenentatge i se’l hi ha aplicat una adaptació curricular lleu respecte als alumnes 
del grup A. Hi ha 6 alumnes amb un PI (dislèxia, conductuals, risc exclusió social...) 
amb els que es treballa segons el seu dictamen. Els dos alumnes que han suspès l’un 
presenta absentisme  i l’altre trets d’alumne nouvingut, que s’ha incorporat d’una 
manera tardana a classe i encara no està integrat, no fa res a classe i entrega els 
exàmens en blanc. El primer té possibilitats d’un PFI i el segon el remetem a les 
recuperacions de setembre. 
En general és un grup xerraire i molt nombrós que li costa concentrar-se i estar atent a 
classe. La majoria tenen uns coneixements bàsics i poden seguir el ritme de la classe 
amb activitats pautades. Els falta hàbits d’estudi o recursos per assentar coneixements 
fora de classe. 
 A classe s’han donat la majoria de les unitats didàctiques previstes, amb adaptacions 
per simplificar els continguts gramaticals més complexos. Els continguts literaris també 
s’han simplificat amb esquemes simples i lectures més significatives de cada moviment 
estudiat. 
 
3r C 
 
Els resultats acadèmics d’aquest grup en llengua castellana són acceptables, donada 
l’adaptació curricular que tenen, amb un 61’11% d’aprovats (11 alumnes) i un 38’89% 
de suspesos (7 alumnes). 
Aquest grup està constituït per 18 alumnes, 6 nois i 12 noies, 6 dels quals tenen un PI 
significatiu o molt significatiu. La majoria presenten moltes dificultats en l’aprenentatge i 
alguns presenten trets conductuals de risc. No tenen cap tipus d’hàbit d’estudi i treball 
assolit i requereixen molt ajut per part del professorat i la TIS. Tenen els continguts de 
llengua castellana completament adaptats i ens basem principalment en l’assoliment 
dels coneixements mínims de les competències bàsiques (ortografia, gramàtica bàsica, 
lectura i comprensió lectora, activitats orals i elaboració de textos de diferents 
tipologies) 
 
Els 7 alumnes que han suspès no han estat mai integrats dins el grup classe i han 
presentat absentisme escolar sever. 
 
 
ESO 4 
CATALÀ 
 
4t A 
 
Els resultats acadèmics del grup de 4t A al mes de juny han estat molt satisfactoris en 
relació a la previsió establerta per al nivell de 4t d'aquest curs, que era del 70%. El 
percentatge d’aprovats és del 88% respecte al 12% de suspesos (22 aprovats i 3 
alumnes amb la matèria tota o parcialment pendent). Entre els aprovats, hi ha un 
22,72% amb notes situades en la franja alta de les qualificacions i un 54,54 % amb 
bona qualificació. 
  
El grup, format per 25 alumnes, ha seguit sense massa dificultats els continguts de la 
matèria, ha realitzat les tasques encomanades i ha mostrat un bon nivell acadèmic. La 
majoria del grup ha deixat palès que té uns bons hàbits de treball i d’estudi i ha mostrat 
un cert interès per aprendre. En general, els alumnes han tingut una actitud positiva 
davant de la matèria i un comportament correcte a classe.  
  



Cal destacar que s'han aconseguit els objectius programats a principi de curs i s’han 
treballat les unitats didàctiques programades, tot tenint en compte les diferents 
dimensions del currículum. 
 
Pel que fa als resultats de les proves de CB d'aquest grup, aquests han estat més que 
satisfactoris ja que un 92% les ha superades amb un nivell d'assoliment Alt o Mitjà-alt, 
molt per sobre de la mitjana de Catalunya. 
 
 
4t B 
 
Els resultats del grup de 4t B no han estat tan satisfactoris, però dins de les previsions 
que calia esperar, ja que el gruix del grup prové d'agrupacions amb currículums 
adaptats, pocs hàbits d'estudi i algunes mancances de continguts de cursos anteriors, i 
altres eren alumnes nouvinguts. 
El grup, format per 21 alumnes, ha resultat ser molt divers. Tres d'ells eren nouvinguts 
de primer any, assistien dues hores a l’Aula d'Acollida i només un dia a la setmana a 
l'aula ordinària (cosa que no ha permès que l'avaluació pugui ser positiva), un alumne 
era nouvingut de segon any i presentava moltes mancances de base, i una altra 
alumna no ha pogut assistir darrerament al centre amb normalitat i no se l'ha poguda 
avaluar amb tots els criteris necessaris. Així que els resultats finals al juny no 
reflecteixen del tot la realitat del grup (42,86 % aprovats i 57,14 % suspesos). 
Cal destacar que, dels 17 alumnes avaluats que han seguit el currículum amb 
normalitat tot el curs, un 52,9 % ha aprovat la matèria al juny i un 47 % no l'ha 
superada (curiosament han estat els alumnes amb els resultats de CB més baixos els 
que han suspès). Si tenim en compte que les previsions d'aprovats de quart per aquest 
curs era del 70%, es pot dir que no s'ha acomplert l'objectiu inicial de forma 
satisfactòria per manca d'esforç i de treball d’una part de l'alumnat suspès. Tot i això, 
pel que fa als resultats de les proves de CB del grup en general, aquests han estat 
força satisfactoris ja que dels 18 alumnes presentats, un 83,33 % les ha superades i 
només un 16,66 % no ho ha fet. Cosa que demostra encara més que ha faltat esforç i 
uns bons hàbits d'estudi per part d'alguns membres del grup. 
 
CASTELLÀ 
4t A 
Grup format per 24 alumnes.  Són 11 nois i 14 noies. En general és un grup amb un 
bon ritme d’aprenentatge, amb facilitat per aprendre i organitzar-se.  Només ha suspès 
un noi (Jorge Tesán), que ha faltat molt al llarg del curs degut a qüestions personals 
(tot l’equip docent li ha adaptat la matèria a les seves necessitats). Hi ha dos alumnes 
(Meijun Lin i Gurwinder Sing) que són d’altres països i tenen altres llengües maternes, 
per la qual cosa presenten un domini menor de l’ortografia. Tot i així, amb esforç i 
dedicació han anat seguint la matèria.  Finalment, cal destacar que hi ha algunes 
alumnes que els encanta llegir i escriuen molt bé. Són alumnes que han destacat per la 
seva creativitat i expressió literària (Lidia Ahufinger, Alba Sánchez i Núria Sánchez).  
4t B 
Grup format per 21 alumnes. Són 11 nois i 10 noies. En general és un grup bastant 
dispers, amb dificultat per mantenir l’atenció i que té pocs hàbits de treball. En aquest 
grup la docència s’ha centrat en assolir les competències bàsiques: llegir, escriure, 
expressió i comprensió oral. També s’ha donat una gran importància a aspectes com 
generar un bon clima a l’aula, saber conviure i saber dialogar. Han suspès 5 alumnes. 
D’aquests, un noi (Arnau Bubé), ja tenia la prova d’accés a cicles aprovada, amb la 
qual cosa ha relaxat el seu interès per la matèria i per aprovar. Una altra alumna que 
ha suspès és una noia absentista (Mireia López), que només ha assistit a classe durant 
el primer trimestre, però ha faltat el segon i tercer trimestres. Les altres alumnes que 
han suspès són dues alumnes nouvingudes (María Fernanda Peréz i Suleica Pérez), 
que tot i procedir de Llatinoamèrica i tenir el castellà com a llengua materna, presenten 



moltes dificultats d’aprenentatge i una base de coneixements amb moltes mancances 
(se’ls ha fet un PI). Finalment, l’altra alumna que ha suspès (Kaur Kulwinder), ha estat 
molt apàtica durant tot el curs (tenia pendent el Castellà de 3r d’ESO). 
 
LLATÍ 
 
Llatí (optativa 4t ESO) 
A l’optativa de 4t d’ESO hi havia alumnes de 4t A (11 alumnes: 2 nois i 9 noies)  i 4t B 
(5 alumnes: 3 nois i 2 noies). En general, els alumnes de 4t A han mostrar més 
participació a l’aula i més predisposició per aprendre que els alumnes de 4t B. Tot i 
això, al tractar-se d’un petit grup  (16 alumnes en total), s’ha pogut reforçar el 
seguiment dels alumnes que necessitaven més ajuda i supervisió per part de la 
professora, amb la qual cosa, al final el resultat ha estat positiu (tots han aprovat). 
Destaquen dues alumnes que han treballat molt bé al llarg del curs (Alba Sánchez i 
Núria Sánchez). 
 
1r BATXILLERAT 
 
CATALÀ 
 
El grup de 1r de BAT d’aquest curs 2016-2017 ha resultat ser un grup molt nombrós i 
molt heterogeni. Format inicialment per 44 alumnes, al llarg del curs hi ha hagut quatre 
baixes, així que l’avaluació final s’ha fet dels 40 alumnes restants, 37 dels quals han 
cursat la matèria de llengua catalana. L’heterogeneïtat ha vingut donada per l’origen i 
les capacitats que conformaven el grup: des d’alumnat de nacionalitat xinesa (quatre) 
amb problemes importants de comprensió i d’expressió en llengua catalana; alumnat 
provinent d’un grup d’adaptació de 4t amb importants mancances en expressió escrita 
tot i haver aprovat l’ESO; alguns repetidors amb la matèria suspesa del curs passat 
(set) i un gruix d’alumnes amb altes capacitats i bons hàbits d’estudi i de treball. 
  
Al ser un grup tan nombrós, la mateixa professora ha impartit classe en els dos 
subgrups que s’han format per tal d’atendre millor totes les necessitats que l’alumnat 
requeria. Tot i així, cal destacar que hi ha hagut un cert nombre d’alumnes que no ha 
sabut o no ha volgut aprofitar aquesta oportunitat i no ha mostrat ni l’interès ni l’actitud 
positiva necessària per tirar endavant la matèria. Fruit d’això són els resultats del curs 
al mes de juny: un 62,16 % d’aprovats respecte al 37,84 % de suspesos. Hi ha una 
notable millora respecte els resultats del curs anterior, però podien haver estat encara 
molt millors. Cal destacar, però, que també hi ha hagut un grup nombrós d’alumnes 
amb actitud positiva davant de la matèria, amb hàbits d’estudi i amb ganes d’aprendre. 
  
En aquest grup s’han aconseguit els objectius programats a principi de curs, ja que 
s’han treballat les unitats didàctiques programades, tant de llengua com de literatura, 
així com les lectures obligatòries de 1r de batxillerat. 
 
LITERATURA UNIVERSAL (Modalitat) 
 
En el seu segon any d’oferta com a matèria de modalitat, l’assignatura de Literatura 
Universal ha comptat amb un major nombre d’alumnes matriculats respecte al curs 
passat (de tres s’ha passat a quinze). Tot i això, dels quinze inicials, tres van deixar els 
estudis al centre durant la primera avaluació i quatre no han assistit a classe a final de 
curs, motiu pel qual no s’han presentat a cap prova d’avaluació ni han presentat cap 
treball dels previstos en el currículum inicial (cosa que ha provocat que no se’ls hagi 
pogut avaluar positivament). 
Així que, dels dotze alumnes avaluats al juny, un 66,66 % (vuit) ha superat la matèria 
satisfactòriament i un 33,33 % no l’ha superada (els quatre que no s’han presentat). 



La valoració dels resultats és molt positiva ja que s'han pogut treballar les unitats 
programades a l'inici de curs i els objectius s'han acomplert satisfactòriament. A més, 
cal destacar que la majoria del grup ha mostrat un interès i una actitud excepcionals, 
cosa que ha fet que la matèria s’aprofités al màxim. 
 
CASTELLÀ 
 
Ha estat un grup molt nombrós, 27 alumnes i molt heterogeni. Fins i tot hi ha alguns 
alumnes amb moltes dificultats en llengües amb general que havien aprovat l’ESO, 
però que això no implica tenir un nivell de coneixement necessari. Hi ha hagut un 
48.15% d’aprovats i un 51.85% de suspesos, tot i aquest índex tan baix cal remarcar 
que els alumnes aprovats no han obtingut unes qualificacions altes, això vol dir que 
l’índex de suspesos podria haver estt encara més alt. 
Els ha costat moltíssim treballar i han agafat la dinàmica de treballar a deshores, això 
vol dir que es dedicaven, sovint, a treballar una assignatura durant una altra, i han 
arrossegat treball pendent de manera contínua i general. Un altre inconvenient 
destacable han estat les absències, havíem demanat expressament fer les classes 
després del 1r pati, per poder tenir 1,20 hores ja que es tracta d’una matèria molt 
densa i amb molt poca destinació horària. Ens hem trobat que molts alumnes no 
tornaven al centre, llavors ha estat un grup amb molt poca continuïtat i desigual. 
 
 
LLATÍ 
A l’inici de curs hi havia matriculats un noi (Elias Amrani ) i una noia (Laia Vidal), que 
després es van donar de baixa (el noi va deixar el Batxillerat i la noia va canviar de 
centre). Després, es van incorporar dues noies (Akane Jiménez i Salma Khottoul) per 
canvi de matèria optativa. Les dues s’han adaptat bé a la classe i han fet un dossier 
complementari per tal de posar-se al dia. Finalment, el grup ha estat format per 13 
alumnes (4 nois i 9 noies). En general, hi ha un bon clima d’estudi i de treball. Només 
hi ha dos alumnes que, tot i haver començat bé el curs, després han anat baixant el 
seu ritme de treball i finalment han faltat a classe i no s’han presentat als exàmens, per 
la qual cosa han suspès. Són 2 nois (David Escudero i Jordi Serrado, aquest últim 
repetidor de 1r de Batxillerat) i tots dos tenen intenció de marxar a fer un cicle el curs 
vinent. 
 
GREC 
Grup format per 3 alumnes (Aida Becerra, Diana Castro i Mireia Pérez). Són alumnes 
que mostren ganes d’aprendre, se saben organitzar i  tenen hàbits d’estudi. La Diana 
va començar obtenint uns resultats més baixos, però poc a poc es va anar esforçant 
més i, el fet de ser un grup reduït ha permès fer-li un millor seguiment, de manera que 
ha millorat molt al llarg del curs. Finalment, totes han assolit uns molt bons resultats. 
 
 
LITERATURA CATALANA (Modalitat) 
 
Aquest curs hem iniciat la matèria amb 8 alumnes. D’aquests, un va deixar el batxillerat 
al mes d’octubre per anar a cursar un Cicle Formatiu; i una altra alumna ha canviat de 
centre al 2n trimestre. 
Pel que fa a la resta d’alumnes (6), n’hi ha 4 que han superat la matèria i 2 que al 3r 
trimestre ja no han assistit a classe.  
La valoració dels resultats és positiva ja que s'han pogut treballar les lectures 
programades a l'inici de curs i els objectius s'han acomplert satisfactòriament.  
El grup d’aprovats el formen alumnes amb bons hàbits d’estudi, que tenen interès per 
la matèria, que fan els deures i responen bé a les activitats. 
Els dos alumnes suspesos són alumnes sense interès per la matèria ni els estudis. No 
fan deures i no atenen a les explicacions.  



 
2n BATXILLERAT 
 
 
CATALÀ  
 
Aquest grup ha estat format per 16 alumnes, tres dels quals provenien d’altres centres i 
la resta havien cursat 1r de batxillerat a l’institut. Malgrat els pocs hàbits d’estudi que 
han mostrat al llarg del curs, els resultats acadèmics han estat satisfactoris perquè el 
percentatge d’aprovats és del 75%. En aquest grup s’han aconseguit els objectius 
programats a principi de curs, ja que s’han treballat totes les unitats didàctiques 
programades tant de llengua com de literatura. S’han treballat també les lectures 
prescriptives de 2n de batxillerat. 
 
CASTELLÀ 
 
El percentatge d'aprovats en aquesta matèria és del 74,29%. De fet han aprovat tots 
els alumnes que l'han cursada ja que dos dels alumnes han abandonat durant la meitat 
del curs, per motius personals. Es tracta d'un grup poc nombrós, la qual cosa ha 
afavorit una atenció molt personalitzada als alumnes. Tot I així, en general han tingut 
algunes faltes d'assistència que han dificultat el bon curs de l'any. Hem pogut impartir 
totes les unitats programades, però ens ha mancat temps per treballar les lectures 
prescritives, hem utilitzat algunes hores de pati per fer-ho però ha estat molt complicat 
donades les poques hores que ara es dediquen a les assignatures comunes al 
batxillerat. 
 
 
LITERATURA CATALANA (Modalitat) 
 
Aquest curs ha cursat la matèria una sola alumna que ha superat l’assignatura amb 
bon rendiment i de manera satisfactòria. Per tant, la valoració dels resultats és positiva 
i s’han assolit els objectius fixats a inici de curs.  
Aquesta alumna té bons hàbits d’estudi, té interès per la matèria, fa deures i respon bé 
a les activitats proposades. 
 
LLATÍ 
Ha estat un grup molt divers tot i tractar-se d’un grup reduït. Ha estat format per 7 
alumnes (3 nois i 4 noies). D’aquets 7 alumnes, n’hi havia 2 (Óscar Gómez i Roger 
Melero) que feien batxillerat a tres anys, per la qual cosa aquest curs no s’examinaven 
de les PAU. D’altra banda hi havia 2 alumnes (Zineb Bazi i Soukaina Oudan) que no 
tenien intenció de fer les PAU, sinó d’anar a fer un cicle de grau superior un cop 
acabessin el batxillerat. Finalment, només hi havia 3 alumnes (Laura Martí, Blanca 
Raymat i Marc Tamargo) amb voluntat de fer les PAU. Amb tot, al final només han 
estat dos els alumnes que han assistit a Selectivitat (Laura Martín i Marc Tamargo), ja 
que una alumna (Blanca Raymat) a partir del gener va deixar d’assistir a classe (tot i 
que estava assolint molt bons resultats). El balanç ha estat 3 suspesos i 4 aprovats. Els 
suspesos han estat els dos alumnes que fan batxillerat a 3 anys (Óscar Gómez i Roger 
Melero) i l’alumna que va deixar de venir a classe (Blanca Raymat). Pel que fa als 
alumnes que fan batxillerat a dos anys, l’alumne Óscar Gómez ha faltat molt a classe i 
els dies que ha assistit ha estat molt apàtic a l’aula (no s’ha presentat als exàmens). 
L’alumne Roger Melero ha anat assistint a l’aula i ha mostrat cert interès per aprendre, 
però ha treballat per sota de les seves possibilitats, li ha calgut més dedicació i esforç.  
 
GREC 
Una alumna de 2n de Batxillerat ha cursat grec a través del IOC. Aquesta alumna ha 
superat el curs i ha estat tutoritzada per la professora de llatí. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENT D’IDIOMES 
 
ANGLÈS 
 

PRIMER: 
 

Pel que fa a l’objectiu d’un 67% d’aprovats que ens vam proposar a principi 

de curs, s’ha de dir que s’ha superat ja que tenim un 79.57% d’aprovats. Tot i 

així, els resultats d’aquest curs han estat afectats per la quantitat d’alumnes 

suspesos d’una professora del departament degut a la dinàmica que s’ha creat 

entre professor - alumne. 

 
 

PRIMER A: 
 

Mirant els percentatges de l’avaluació final, el percentatge d’aprovats és del 

100% dels alumnes. El fet d’haver desdoblat el grup classe en funció del nivell de 

l’alumnat ha ajudat a molts alumnes a assolir els objectius que teníem marcats. De 

cara al proper curs la idea és continuar en la mateixa línia metodològica d’aquest 

any. Seria bo poder desdoblar el grup per a poder treballar millor els diferents 

nivells que hi ha a la classe i atendre millor les necessitats educatives del grup. 

 
 
 

PRIMER B: 
 

Els resultats de l’avaluació final de juny han estat positius ja que ha aprovat un 

100% dels alumnes. Aquests resultats s’han obtingut ja que el grup estava desdoblat 

per nivells i també les tasques realitzades durant el treball per projectes. 
 

De cara al proper curs recomanem continuar amb el desdoblament del grup 

utilitzant el mateix llibre per a que hi hagi més mobilitat d’alumnes d’un grup a l’altre. 

 
 

PRIMER C: 
 

Els resultats finals han estat positius ja que hem tingut una millora al llarg del 

curs i hem acabat amb un 50% d’aprovats (al primer trimestre teníem un 57,1%). 



Molts dels alumnes suspesos, tenen pendent el llibre de lectura ja que durant el 

curs no van voler fer les tasques encomanades. 
 

El fet d’haver desdoblat el grup classe en funció del nivell de l’alumnat ha ajudat 

a molts alumnes a assolir els objectius que teníem marcats. A mès, en aquests 

resultats probablement ha contribuït tambè el treball per projectes. 
 

Finalment, hem de recordar que en aquest grup hi ha alumnes amb Plans 

Individualitzats de treball i fins i tot alguns alumnes venien amb les competències de 

primària suspeses. 
 

De cara al proper curs proposem continuar amb el desdoblament per a poder 

atendre millor les necessitats del grup: tant a nivell acadèmic com a nivell de 

comportament i hàbits de treball. El grup treballa millor quan està desdoblat. També 

proposem continuar amb l’adaptació curricular. 

 
 

PRIMER D: 
 

El resultat final d’aquest grup és d’un 56.25% d ’aprovats envers un 43.75% de 

suspesos. En aquests resultats probablement ha influït el fet de què hi ha alumnes 

dins del percentatge de suspesos que són absentistes. A més ens trobem amb 2 

alumnes amb un P.I molt significatiu. 
 

D’altra banda hi ha hagut bastants canvis d’alumnes de grups: d’aquest grup 

han passat a altres cursos 4 alumnes i s’hi han incorporat procedents d’altres grups 

7 alumnes. 

Es continuen acusant els pocs hàbits de treball tant a casa com a classe. A 

més segons ha anat passant el curs aquests alumnes han acusat molt el cansament i 

la dedicació a la matèria ha empitjorat . De totes maneres, s’espera que amb les 

recuperacions de setembre el percentatge finals d’aprovats augmenti. 
 

S’ha comprovat que el fet de treballar per projectes i en grup és molt motivador 

per ells, tot i que costa molt mantenir l’ordre ja que hi ha problemes de respecte entre 

ells a l’hora de treballar. 

 
 
 

SEGON : 
 

 
Pel que fa a l’objectiu d’un 64% d’aprovats que ens vam proposar a principi de cur, s’ha 

de dir que s’ha superat bé, ja que tenim un 72,16 % d’aprovats. Creiem que tant les 

adaptacions com els agrupaments que s’han fet han estat correctes ja que tot i el fet, 

que tant a 2n C com 2n D hi ha alumnat amb poca o cap motivació ni tampoc hàbits de 

treball, els resultats han estat bons Tot i així , s’ha de dir que els resultats d’aquest curs 



han estat afectats per la gran quantitat d’alumnes suspesos d’una professora del 

departament degut a la dinàmica que s’ha creat entre professor - alumne. 
 
 
 
 

SEGON A: 
 

Mirant els percentatges de l’avaluació final, el percentatge d’aprovats és del 

100 % dels alumnes. El fet d’haver desdoblat el grup classe en funció del nivell de 

l’alumnat ha ajudat a molts alumnes a assolir els objectius que teníem marcats. De 

cara al proper curs la idea és continuar en la mateixa línia metodològica d’aquest 

any. Seria bo poder desdoblar el grup per a poder treballar millor els diferents nivells 

que hi ha a la classe i atendre millor les necessitats educatives del grup. 

 
 
 

SEGON B: 
 

En aquest grup només el 70.37% dels alumnes han superat la matèria 

d’anglès envers un 29.63% que han suspès. Els alumnes que han suspès la matèria 

es deu principalment als pocs hàbits d’estudi i treball que tenen. 
 

De cara al proper curs proposem continuar amb el desdoblament per a poder 

atendre millor les necessitats del grup: tant a nivell acadèmic com a nivell de 

comportament i hàbits de treball. El grup treballa millor quan està desdoblat. També 

proposem continuar amb l’adaptació curricular. 

 
 

SEGON C: 
 

El resultat final d’aquest grup ha estat d’un 60% d’aprovats envers un 40% de 

suspesos. S’observa un gran increment dels aprovats degut a que alguns alumnes 

han recuperat als exàmens de juny. 
 

El fet d’haver desdoblat el grup classe 2 de les 4 hores setmanals ha ajudat a 

molts alumnes a assolir els objectius que teníem marcats, sobre tot a aquells amb 

 
un ritme més lent de treball. A més, en aquests resultats probablement ha contribuït 

també el treball per projectes. 
 

Hem de recordar que en aquest grup de 2nC hi ha vàrios alumnos amb Plans 

Individualitzats de treball per motius de conducta i un Pla Individualitzat molt 

significatiu. 
 

Finalment, s’ha de dir que alguns alumnos d’aquest grup tenien pocs o nuls 

hàbits de treball i estudi i alguns tenien moltes faltes d’assistència al llarg del curs. 
 



De cara al proper curs proposem el desdoblament del grup per a poder 

atendre millor les necessitats del grup: tant a nivell acadèmic com a nivell de 

comportament i hàbits de treball. El grup treballa millor quan està desdoblat. També 

proposem continuar amb l’adaptació curricular. 

 
 
 

SEGON D: 
 

El resultat final d’aquest grup ha estat d’un 35,29% d’aprovats envers un 64,71 

% de suspesos. S’ha de dir que aquests percentatges no es consideren bons però 

s’ha de tenir en compte que hi ha hagut molts alumnes expulsats per faltes de 

conducta, moltes faltes continuades d’assistència al llarg del curs i 3 alumnes quasi 

completament absentistes. 
 

Ha estat un grup complicat ja que tenien moltes mancances i pocs hàbits de 

treball. S’ha observat que el treball per projectes ha afavorit els resultats d’aquests 

alumnes i per tant per l’any que ve es potenciarà aquest tipus de treball cooperatiu. 

 
 

TERCER: 
 

Pel que fa a l’objectiu d’un 61% d’aprovats que ens vam proposar a principi de 

curs, s’ha de dir que s’ha superat , ja que tenim un 66.67% d’aprovats. Així mateix 

comentar que els resultats d’aquest curs han estat afectats per la gran quantitat 

 
 
d’alumnes suspesos d’una professora del departament degut a la dinàmica que s’ha 

creat entre professor - alumne. 

 
 

TERCER A: 
 

Els percentatge d’aprovats final ha estat d’un 100%. Aquests percentatges 

finals són una mica millors del que havien estat al llarg del curs degut a què alguns 

dels alumnes que suspenien van passar a 3r B. Tot i així la diferència entre el grup 

alt i el grup baix ha continuat marcant-se molt. 
 

Els resultats es valoren positivament ja que la dinàmica de la classe d’anglès ha 

sigut bona. En general hi ha hagut un bon nivell de feina i d’estudi. 

 
 

TERCER B: 
 

El percentatge d’alumnes aprovats en aquest grup a l’avaluació final de juny 

és només d’un 46.43% envers un 53.57% de suspesos. Cal recordar que en aquest 



grup hi ha molts alumnes amb greus mancances d’hàbits de treball i d’estudi i que 

tenien l’anglès pendent de cursos anteriors. 
 

De cara al curs vinent es recomana continuar amb els desdoblaments o les 

sincronitzacions per atendre millor les necessitats del grup. 

 
 

TERCER C: 
 

El percentatge d’alumnes aprovats en aquest grup a l’avaluació final de juny 

és només d’un 52.94% envers un 47.06% de suspesos. Aquests resultats es deuen 

principalment a l’elevat percentatge d’alumnes absentistes. 
 

Pel que fa a la resta de l’alumnat, s’ha aconseguit un bon clima de treball i 

hàbits en la majoria dels casos. Tots els alumnes han de continuar en un grup 

adaptat pel que fa a la matèria d’anglès. 

 
   



 
 

QUART: 
 

Pel que fa a l’objectiu d’un 61% d’aprovats que ens vam proposar a 

principi de curs, s’ha de dir que s’ha superat, ja que tenim un 76.09% 

d’aprovats. Creiem que en aquest percentatge ha influït el fet que poguéssim 

sincronitzar els dos grups i fer-ne tres. Aquests tres nivells han permès 

treballar els continguts i objectius de la manera més adient per a cada grup; 

fent exercicis d’ampliació o reforç segons el cas. 
 

De cara al proper curs proposem continuar amb aquesta sincronització 

sempre i quan el desdoblament dels grups no sigui possible. 
 

QUART A: 
 

Aquest grup ha assolit un 96% d’aprovats amb només 1 alumne 

suspès. S’ha de dir que aquest alumne ha estat absentista degut a haver patit 

una problemàtica important. Aquests resultats són molt bons ja que hi ha una 

gran majoria del grup que és molt treballadora i amb bons hàbits d’estudi, tot i 

que cap a final de curs van estar bastant més xerraires del normal. 
 

QUART B: 
 

Mirant els percentatges de les avaluacions, cal dir que hi ha hagut un 

increment d’aprovats a un 52.38%. Els percentatges d’aprovats han estat 

gràcies a les adaptacions tant a nivell de continguts com de metodologia com 

els criteris d’avaluació. De cara al proper curs la idea és continuar amb la 

mateixa línia metodològica d’aquest any. 

 
 

PRIMER BATXILLERAT: 
 

El percentatge d’aprovats en aquest grup ha estat d’un 58,33% envers 

un 41.67% de suspesos. Tenint en compte que es tracta d’un grup amb 

nivells molt diferenciats i una part del mateix no gaire treballador, s’espera 

que al setembre millori aquest percentatge. També s’ha de dir que al llarg del 

curs hi ha alumnes que han 

 
 



abandonat la matèria, la qual cosa ha perjudicat considerablement el 

percentatge d’aprovats. 
 

El fet d’haver desdoblat el grup classe en funció del nivell de l’alumnat 

ha ajudat a molts alumnes a assolir els objectius que teníem marcats. De 

cara al proper curs la idea és continuar en la mateixa línia metodològica 

d’aquest any. Seria bo poder desdoblar el grup per a poder treballar millor 

els diferents nivells que hi ha a la classe i atendre millor les necessitats 

educatives del grup. 

 
SEGON DE BATXILLERAT 

 
 
El percentatge d’aprovats en aquest grup ha estat d’un 77.78% envers un 

22.22% de suspesos. Aquest percentatge se suspesos engloba a 3 alumnes 

que han plegat. En realitat només hi ha 1 alumna suspesa que al juny i que 

finalment ha estat aprovada per junta a la 2ª recuperació del juny. 

 
 
FRANCÈS: 
 
L’objectiu proposat se supera amb escreix aquest curs, ja que obtenim un 100% 

d’aprovats a tancament de junta d’avaluació final de juny. Els percentatges de 

cada grup, ja han estat esmentats en la descripció detallada de la dinàmica de 

cada grup. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENT EXPRESSIU 
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EDUCACIÓ FÍSICA 

 



 









 



D.1. 1.RESULSTATS ACADÈMICS SETEMBRE 17 

RESULSTATS ACADÈMICS 1r ESO SETEMBRE 17 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 

RESULTATS ACADÈMICS 2nESO SETEMBRE 17 









 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULSTATS ACADÈMICS 3r ESO SETEMBRE 17 



 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULSTATS ACADÈMICS 4t ESO SETEMBRE 17 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULSTATS ACADÈMICS 1r BATX SETEMBRE 17 





 
 
 



RESULTATS ACADÈMICS 2n BATX SETEMBRE 17 
 



 

 

 

 

 

 



D.1. RESULTATS PROVES PAU 2017 

 
 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D.2 PROPOSTES DE MILLORA DELS DEPARTAMENTS 
 

VALORACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA I PROPOSTES  PEL CURS 

VINENT (metodològiques i/o estructurals)  

DEPARTAMENT DE LLENGÜES 

Els objectius fixats per aquest curs 2016/2017 són els següents percentatges 
d'aprovats per a català i castellà, respectivament: 

1r d'ESO: 80% i 80% 
2n d'ESO: 76% i 78% 
3r d'ESO: 77% i 73% 
4t d'ESO: 70% i 63% 

Les propostes de millora són: 

- Mantenir els grups flexibles que tenim al primer cicle de l'ESO, amb un màxim 
de 15 alumnes als grups D. Augmentar aquests desdoblaments o grups 
flexibles en els grups C i D ( si hi ha més de 15 alumnes) i també fer-ho 
extensiu al segon cicle. Una fórmula podria ser eliminant les Competències 
Bàsiques optatives i incloent-les en les hores de les matèries, per destinar un 
professor de la matèria al desdoblament, també es podria augmentar el número 
d'optatives amb la qual cosa es reduirien les ratios en aquesta matèria. Una 
altra possibilitat seria reduïr el nombre de tutories destinades al nostre 
departament per disposar d'hores en desdoblament. 

- Mantenir el suport d'un professor del departament a aquells alumnes que 
cursin alguna matèria (grec en el cas de l'any passat) a l'IOC. 

- Recuperar les reunions de seminari. 

- Recuperar una hora lectiva per a la coodinació de l'ILEC. 

- Per afrontar aquest decalatge entre els alumnes que superen les 
Competències Bàsiques de 4t i els alumnes que superen el 4t curs (en el nostre 
cas hi va haver més alumnes que superaven les CB), proposem un treball de 
tasques individuals, adaptades al ritme d'aprenentatge de l'alumnat, avaluables, 
que promoguin l'ús de dels destresses lingüístiques de comprensió lectora i 
expressió escrita. 

 

 

 

 



DEPARTAMENT HUMANÍSITIC  

1. PROPOSTES DE MILLORA 

 

A DEMANDES 

 

- Desdoblar en els diferents grups d’ESO, per disminuir la ràtio de les 

aules i poder atendre millor l’alumnat, sobretot en aquells grups on hi ha 

mancances manifestes d’hàbits de bon comportament, responsabilitat i 

hàbits de treball i estudi. 

- Augmentar la dotació d’ordinadors, per potenciar l’ús de les noves 

tecnologies TIC i aprofitar els recursos virtuals, com a eina d’estímul i 

motivació. 

- Professorat de suport pels grups amb alumnes de màxima complexitat. 

- Disposar de llibres de text de centre per aquells alumnes que ho 

necessitin i no en disposin. 

 

 

B ACTUACIONS 

- Potenciar la lectura en veu alta a l’aula, per millorar la comprensió 

lectora en tots els cursos d’ESO. 

- Incrementar la pràctica de les tècniques d’estudi, com a mitjà per 

aconseguir millorar els hàbits de treball en alumnes que en mostrin 

mancances. 

- Implicar a les famílies en el procés d’aprenentatge dels seus fills, 

potenciant-ne la relació. 

- Potenciar les celebracions culturals de l’entorn per afavorir la integració 

de l’alumnat nouvingut, fent-los partíceps dels fets presents i establir 

vincles amb les Ciències Socials dels fets passats. 

- De cara al curs vinent es proposa reprendre l’activitat de treballar a l’aula 

amb diaris per tal de relacionar els continguts de la material de ciències 

socials de 4t i la d’Història del Món Contemporani de primer de 

Batxillerat amb l’actualitat. 



- Anna Bernat demana poder disposar en l’horari de dues hores seguides. 

La metodologia utilitzada a l’aula permet realitzar tasques amb durada 

de dues hores seguides. Això seria recomanable a grups ordinaris, i així 

donar l’opció al marge de temps en la realització de tasques i amb els 

projectes (fent cloenda de continguts tractats a l’aula),  a més permet  la 

tranquil·litat de la realització de les proves escrites sense tenir pressió 

del temps, permetent repàs de continguts sempre que sigui necessari. 

Les hores quedarien repartides setmanalment 2+1. 

- Poder tenir una aula de referència de Ciències Socials, amb ordinadors. 

L’alumnat seria el que hauria de desplaçar-se a l’aula específica. Això 

permet tenir tot el material necessari disponible en tot moment (llibres, 

mapes, projeccions, ...) i, així, poder aprofitar el temps al màxim. 

 

 

 

DEPARTAMENT EXPRESSIU 

EDUCACIÓ FÍSICA 

Valoració de l’organització pedagògica i propostes per al curs vinent 

Aquest curs s’ha dut a terme les 2 hores d’educació física seguides, ha 

excepció dels grups de d’adaptació: 2n C/D i 3r C. Aspectes positius 

destacables: 

 • Major incidència en la higiene personal (dutxa), ja que a més a més de 

disposar de més temps, sempre tenien el pati després de la classe. 

• Estalvi d’aigua. 

 • Possibilitat de desplaçar-nos al parc de La Mitjana per realitzar alguns 

continguts específics, la qual cosa ha incidit positivament en la motivació 

de l’alumnat.  

Propostes per l’any vinent: • Mantenir les dues sessions seguides en 

tot es grups menys en els curs 2n C/D, 3r C i 4t c en dies separats 

 

 

 

 

VIP 



 

Millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat.  

Assolir el compliment de la programació de la matèria. 

Fomentar la participació de l’alumnat.  

Incorporació i utilització dels ordinadors portàtils personals del alumnes a 

l’aula 

 

MUSICA 

Col.laboració en altres arees. 

Continuar realitzar les activitats complementarìes ja reslitzades i 

valorades positivament 

 

 

 

 

DEPARTAMENT CIENTÍFIC 
Espais 



Disposar de l’equipament necessari pel segon laboratori que permeti fer 
desdoblaments i evitar que es tornin a solapar tres grups de desdoblament al 
mateix moment, ja que suposa que només un grup pot utilitzar el laboratori en 
aquella franja horària.  
Material 
Disposar de més recursos econòmics per adquirir més material de laboratori 
per poder realitzar les pràctiques. 
 Altres propostes són: 

 Desdoblar la Física i química de 3r d’ESO, ara només es desdobla la 
Biologia i geologia o compactar la matèria de biologia i geologia i física i 
química en blocs; així, per exemple fer 4 hores a la setmana d’una única 
matèria fins a meitat de curs i la segona meitat de l’altra. Així el ritme 
podria ser més intens i no barrejar tants conceptes. 

 Si es continua fent l’optativa de primer tal i com s’ha fet aquest any, 
necessitaria que tingués el laboratori assignat com a aula. 

 Les optatives de 4t, Biologia i geologia, Física i química i Ciències 
aplicades a l’activitat professional, caldria que almenys una de les 3h 
tinguessin assignat un laboratori, sempre que el número d’alumnes no 
sigui superior a 15. 

 Les assignatures de la branca científica del batxillerat, Física, Química, 
Biologia també caldria que almenys una de les 4h setmanals tinguessin 
assignat un laboratori. 

 

DEPARTAMENT TECNOLÒGIC 

ESPAIS 
Disposar d’un segon taller equipat que permeti fer desdoblament i eviti solapament 
Horaris 
Que els grups més dificultats actitudinals realitzin l’activitat amb grup desdoblat al taller 
a les ultimes hores lectives i l’hora de classe sencera a primeres hores. En l’ordre de 
prioritat següent 1rD, 2nD i 3rC. 
Optativa d’informàtica de 4t d’ESO s’estableixi en franges de 2 hores per millorar 
l’aprofitament de la sessió. 
MATERIAL 
Disposar de més recursos econòmics per adquirir més eines per realitzar les activitats 
de tecnologia. 
Elaborar dossiers de treball als grups de 1rD i 2nD i eliminar el quadern de treball. 
També a 3rC dossier per trimestre 15 fulls a 2 cares 10 euros total de curs. 
Altres 
Lego, realitzar una samarreta a compte per la jornada. 
Activitats 
Augmentar les activitats amb l’EPS de tipus pràctic en continguts impartits a l’aula 
Augmentar l’alumnat ITINERA amb l’EPS, adequant les dates i el contingut de 
proposta del títols  
Sortides 
Parc eòlic, buscar sortida per 2n ESO 

DEPARTAMENT DE  MATEMÀTIQUES 
Pel curs vinent demanem que: 



A 4t d’ESO les 4 hores de classe es facin en dos blocs de dues hores 
cadascun. 

A 3r d’ESO les 4 hores de classe es facin en un bloc de dues hores i dos 
d’una hora. Si es fa el desdoblament d’una hora per grup, que aquest 
coincideixi amb alguna de le dues sessions d’una hora. 

A Batxillerat també ens agradaria fer les sessions en franges de dues hores. 

A 1r i 2n continuem amb les sessions d’una hora. 

 

Prioritats de desdoblament: 

Dels cursos baixos als cursos alts (de 1r a 4t) 

Prioritzar desdoblar ràtios grans. 

 

De cara als propers cursos ens proposem: 

 Fer activitats pràctiques en els grups on tenim desdoblaments, com 
tallers de càlcul, sessions de resolució de problemes, treball en grups, ... 

 Fer com a mínim una sessió per grup de treball de camp. Les opcions 
serien: 

o Càlcul d’àrees (1r d’ESO) 

o Aplicació dels teoremes de Tales i Pitàgores (2n d’ESO) 

o Càlcul de volums (3r d’ESO) 

o Trigonometria (4t d’ESO) 

 Preparar la gimcana matemàtica al parc de La Mitjana pels alumnes de 
1r d’ESO durant el 1r trimestre, per poder fer un retorn a l’aula. 

 Fer la sortida a La Seu Vella durant el 1r trimestre (sortida combinada 
amb la matèria de socials) 

 Fer un calendari d’actuacions del taller de matemàtiques 

 

DEPARTAMENT IDIOMES  

ANGLÈS 

1. Mantenir els desdoblaments per afavorir ràtios reduïdes per : 
 
 



● Fer possible treballar amb grups reduïts 
 

● Atendre millor les necessitats dels alumnes 
 

● Agrupar els alumnes per nivells 
 

● Facilitar la mobilitat d’alumnes dins dels grups 
 

● Afavorir la coordinació de les activitats 
 

● Afavorir la dinàmica del grup 
 

● Potenciar els diferents aspectes de la llengua, sobretot la 

producció oral 

● Permetre treballar els continguts del llibre d’acord amb les 

necessitats del grup. És a dir, fer exercicis d’ampliació o de 

reforç segons les necessitats del grup. 

● Potenciar el treball per competències 
 

● Permetre adaptar les activitats a les necessitats del grup 
 

● Aconseguir ràtios reduïdes per francès 1r i 2n d’ESO 
 
 

2. Mantenir les sincronitzacions que faciliten : 
 

● La mobilitat d’alumnes dins els grups 
 
 

● Agrupar els alumnes per nivell, encara que de vegades dins 

un mateix grup encara hi ha dos nivells ben diferenciats 

3. Necessitat de disposar d’una hora de coordinació per al Seminari 

d’anglès (aquest curs l’hora de reunió de departament ha resultat insuficient 

perquè ja s’ocupava amb la tramesa de les informacions de caps de 

departament). 

 

 

 

 

FRANCÈS 

 
-Francès no és el cas de sincronitzar, però si vetllar per poder desdoblar 

potser amb alguna altra matèria de dues hores, per tal de que la pròpia 

especialista de la matèria pugui impartir docència en els dos grups del mateix 

nivell (per millora i aprofitament de la tasca docent). 
 



En el cas de ser més d’un professor de francès, per al curs 2017/18 procurar 

tenir també una hora de coordinació (com demana el seminari d’anglès, per les 

mateixes raons). 

 
4. Aconseguir els millors resultats possibles 

 
 
 

D.3. OBJECTIUS /VALORACIÓ 

SITUACIÓ INICIAL I OBJECTIUS PREVISTOS. COMPARACIÓ AMB ELS 

RESULTATS OBTINGUTS AL JUNY. VALORACIÓ 
 
DEPARTAMENT DE LLENGÜES 

Pel que fa a la previsió d’aprovats per al curs 16-17, el departament de llengües 
es va fixar els següents objectius: 

 

CATALÀ:     CASTELLÀ 

1r ESO: 80%           80% 

2n ESO: 76%          78% 

3r ESO: 77%                      73% 

4t ESO: 70%           63% 

 

Una vegada realitzada l’avaluació de juny els resultats han estat els següents: 
 
CATALÀ:      CASTELLÀ 
 
1r ESO: 91.20%        85.71% 
           
2n ESO: 78.35%                       81.44% 
 
3r ESO: 73.23%                                          87.32% 
  
4t ESO: 63.39%                                           86.95% 
 
 
Pel que fa a la llengua catalana, s’han superat les previsions a 1r i 2n d’ESO. 
Aquest fet coincideix amb els cursos en què hi havia desdoblaments (de dos 
grups en fèiem tres) i es reduïa la ràtio, la qual cosa facilitava ajustar millor els 
aprenentatges al ritme i nivell de l’alumnat. El % d’aprovats al juny és superior 
al del curs passat pel que fa a 3r i 4t la diferència amb els objectius és de 
menys de set punts, s’espera arribar-hi al setembre. 
 



Pel que fa a la llengua castellana, s’han superat els objectius marcats en tots 
els cursos. 
 
DEPARTAMENT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC 
 
 
DEPARTAMENT TECNOLÒGIC 

CURS SITUACIÓ 
INICIAL(1a 
avaluació 16-17) 

OBJECTIU RESULTAT FINAL 

 TECNOLOGIA 
1r ESO 78,16% 80% 81% 
2n ESO 67,01% 70% 75% 
3r ESO 56,94% 85% 78% 
TECNOLOGIES 
4t ESO 41,67% 70% 72% 
INFORMÀTICA 
4t ESO 80,25% 80% 93% 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL  
1rBATX 63,64  100% 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL 
2nBATX 33,33  64% 

En la previsió feta dos cursos anteriors no es va establir percentatges per 

batxillerat. Caldrà fer la previsió d’objectius per aquest cursos 

 
DEPARTAMENT D’IDIOMES 
 
ANGLÈS 

1R ESO 79,57% 
2N ESO 72,16% 
3R ESO 66,67% 
4T ESO 76,09% 
1R BATX 58.33% 
2N BATX - 

FRANCÈS 
1R ESO 100% 
2N ESO 100% 
3R ESO 100% 
4T ESO 100% 
1R BATX 100% 
2N BATX - 

 
 
 
 
 
 
 



 
DEPARTAMENT CIENTÍFIC 
 

CURS SITUACIÓ 
INICIAL 

OBJECTIU RESULTA
T FINAL 

1r  ESO 83,91 % 80 92,31 % 
2n ESO 72,16 % 85 81,44 % 
3r ESO 56,94 % 85 82,61 % 
4t ESO 
Biologia i geologia 

100 % 85 100% 

4t ESO  
Física i química 

53,33 % 85 80% 

4t ESO 
Ciències aplicades a 
l’activitat professional 

46,15 %  61,54% 

 
Els resultats finals de totes les matèries són millors que els inicials, la qual cosa 
indica que la metodologia utilitzada és correcta i que s’ha de seguir amb una 
línia semblant el proper curs. 
Pel que fa als objectius previstos només en dos casos, 1r d’ESO i 4t d’ESO, es 
supera l’objectiu marcat amb escreix i en la resta de casos no s’hi arriba però 
ens hi aproximem força. Cal remarcar que en la matèria de Ciències aplicades 
a l’activitat professional no hi ha cap objectiu marcat perquè és una assignatura 
nova d’aquest any. La previsió és que els resultats puguin arribar al 63-64%, 
però no massa més a causa de la tipologia d’alumnat que acostuma a cursar 
aquesta optativa. 
El fet de no arribar als objectius marcats en tots els grups s’atribueix al fet que 
la previsió dels objectius es va fer de manera global, sense tenir en compte la 
tipologia d’alumnat que ens aniríem trobant, això va que alguns anys no es 
puguin assolir els objectius marcats, però en la majoria de casos la tendència 
que es veu és bona. 

 
DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 

 

CURS  SITUACIÓ INICIAL OBJECTIU RESULTAT FINAL 

1r  ESO  67%  79%  81,32% 

2n ESO  55%  79%  76,04% 

3r ESO  45%  79%  70,83% 

4t ESO  56%  79%  76,09% 
 

 Observem una notable millora entre la situació inicial i el resultat final. 

En  tots  els  cursos  estem  propers  al  percentatge  objectiu,  només  estem  una 
mica  allunyats  en  el  curs  de  3r  d’ESO  degut,  tal  com  s’ha  indicat  abans,  a 
l’elevat grau d’absentisme que s’ha incrementat al final. 



DEPARTAMENT EXPRESSIU (VEURE QUADRES SEGÜENTS) 

DEPARTAMENT HUMANÍSTIC-SOCIAL VEURE QUADRES SEGÜENTS 
 

 
C. OBJECTIUS PREVISTOS FINS CURS 17-18 
 
PREVISIÓ MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS: TECNOLOGIA 
 

GRUPS CURS 2013-14 
% APROVATS 

 
CURS 2014-15

% 

 
CURS 2015-16

% 
CURS 2016-17

% 
 

CURS 2017-18 
% 

1r ESO 76,79% 
 

78 
 

79 
 

80 
 

90 
 

2n ESO 66,67% 
 

67 
 

68 
 

70 
 

75 

3r ESO 80,88% 
 

82 
 

83 
 

85 
 

90 

4t ESO 
TECNOLOGIES 60,00% 

 
64 

 
67 

 
70 

 
75 

 

4t ESO 
INFORMÀTICA 75,00% 

 
76,5 

 
78 

 
80 

 
85 

 

PREVISIÓ MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS: CIÈNCIES 
 

GRUPS 
CURS 2013-

14 
% APROVATS

CURS 2014-
15 

CURS 2015-
16 

CURS 2016-
17 

CURS 2017-
18 

1r ESO 55.36 60 70 80 90 

2n ESO 71.83 75 80 85 90 

3r ESO  
BIOLOGIA I FIS-

QUIM 
58.82 65 75 85 90 

4t ESO 
FÍSICA I QUÍMICA 61.54 65 75 85 90 



4t ESO 
BIOLOGIA 66.67 70 75 85 90 

 

PREVISIÓ MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS: Matemàtiques 
 

GRUPS CURS 2013-14 
% APROVATS CURS 2014-15 CURS 2015-16 CURS 2016-17 CURS 2017-18 

1r ESO 76,79% 
 

77% 
 

78% 
 

79% 
 

80% 

2n ESO 77,78% 
 

78% 
 

78,5% 
 

79% 
 

80% 

3r ESO 75% 
 

77% 
 

 
78% 

 

 
79% 

 
80% 

4t ESO 
 63,27% 

 
77% 

 

 
78% 

 
79% 

 
80% 

 

 
PREVISIÓ MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS: Educació física 
 

GRUPS 
CURS 2013-14 
% APROVATS 

 
CURS 2014-15 

 
CURS 2015-16 CURS 2016-17 

 
CURS 2017-18 

1r ESO 69% 
 

83% 
 

85% 
 

87% 
 

90% 

2n ESO 72,2% 
 

77% 

 
78% 

 
 

 
81% 

 
85% 

3r ESO 75% 
 

89% 
 

90% 
 

90% 
 

90% 

4t ESO 
 

59,2% 
 

86% 
 

87% 
 

88% 
 

90% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PREVISIÓ MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS: Música 
 
 

GRUPS CURS 2013-14 % APROVATS 
 

CURS 2014-15 
 

CURS 2015-16 CURS 2016-17 
 

CURS 2017-18 

1r ESO 69,64% 
 

79,01% 
 

80% 
 

83% 
 

85% 

2n ESO 65,28% 
 

73,58% 
 

75% 
 

77% 
 

78% 

4t ESO 57,89% 
 

80,95% 
 

82% 
 

83% 
 

84% 

 
 
 

PREVISIÓ MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS: Ciències Socials 
 
 

 

GRUPS CURS 2013-14 % APROVATS 
 

CURS 2014-15 
 

CURS 2015-16 CURS 2016-17 
 

CURS 2017-18 

1r ESO 67,86% 
 

70,73% 
 

72% 
 

75% 
 

77% 

2n ESO 59,09% 
 

57,10% 
 

62% 
 

72% 
 

75% 

3r ESO 60,29% 
 

64,62% 
 

67% 
 

72% 
 

75% 

4t ESO 
 

59,18% 
 

69,23% 
 

70% 
 

72% 
 

75% 

3r ESO 
CIUTADA

NIA 
70,59% 

 
76,92% 

 
78% 

 
79% 

 
80% 

4t ESO 
ÈTICO-
CÍVICA 

65,31% 

 
80,77% 

 
82% 

 
83% 

 
85% 

 
 
 
 
 
 
 
 



PREVISIÓ MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS: Anglès  
 
 
 
 
N IVELL RESULTA CURS CURS CURS CURS 

TS 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
 

2013-14 
 
 
 
 

1R ESO
  71.43 %   61% 66 % 67 % 68 %

 
 
 
 
 

2N ESO
  69.44 %    61 % 63 % 64 % 65 %

 
 
 
 

3R ESO
  63. 24 %   57 % 60 % 61 % 62 %

 
 
 
 

4T ESO
   61.22 %    56 % 60 % 61 % 62 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREVISIÓ MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS: Francès 
 
 

 CURS CURS CURS CURS CURS 
2013-14  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

NIVELL APROVATS    
  PREVISIÓ    

 89% 90% 91 % 92 % 93 % 

1R ESO      

 95% 95% 95 % 95 % 95 % 

2 N ESO      
 
 
 

95% 95% 95% 95 % 95 % 
 
3R ESO 
 
 
 
 

71% 72% 73 % 74 % 75 % 
 
4T ESO 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



D.4. MEMÒRIA ECONÒMICA 
 
 

 
 
 

 
 



 
D.5 INFORME AVAC CURS 15-16.  
Lliurat el curs 16-17 
Resultat de la valoració del seguiment de les propostes per a la millora de 
l’informe AVAC 2015-2016 en els centres educatius de màxima complexitat 
(CMC) 
 
Identificació del centre. 
Centre I. La mitjana Codi 25009836 
Municipi Lleida 
ST Lleida 
Inspector/a Sr.Jordi Cervera Garcia 
 
Un cop efectuada l’actuació d’anàlisi i valoració del centre a partir del 
seguiment de les propostes per a la millora de l’Avaluació Anual de Centre 
(AVAC), us fem avinents les següents valoracions i/o propostes de millora: 
 
1. Valoració de la incorporació de les propostes de millora formulades per 
l’inspector a l’informe del curs anterior 
1. La major part de les propostes recollides per l’AVAC del curs anterior queden 
plasmades en la memòria del curs 15-16, en la PGA del curs 16-17 i en les 
activitats de l’Acord de Coresponsabilitat. 
Es valora positivament la reflexió que ha fet el centre sobre les mateixes i el 
conjunt d’actuacions plantejades i recollides en els documents abans 
esmentats. 
2. Amb tot, hi ha propostes que no han estat prioritzades o bé els objectius 
relacionats no eren suficientment concrets per permetre conèixer el seu grau 
assoliment posterior. 
 
2. Valoració de la planificació de les actuacions del centre Valoració de 
les actuacions planificades pel centre per millorar els aprenentatges de 
l’alumnat 
1. És valora positivament l’esforç fet per la direcció del centre per promoure 
que el 
claustre adapti les programacions al nou decret d’ordenació curricular. 
2. És valora positivament el treball que es realitza per projectes, així com les 
rúbriques que s’utilitzen per la valoració de les competències comunicatives, 
així i tot s’observa que no forma encara part de la línia de centre. 
3. És valora positivament els tallers extraescolars, LEGO, competicions 
matemàtiques...que es realitzen per les tardes , atenent a la diversitat per dalt i 
facilitant la integració d’alumnat de diferents cursos. 
 
Valoració de les actuacions planificades pel centre per millorar les 
condicions 
d’equitat 
4. No és valora de manera positiva les agrupacions homogènies, per ser 
barreres pel 
desenvolupament en l’aprenentatge de l’alumnat així com anar en contra del 
principi d’escola inclusiva. 
5. És valora de manera positiva l’ús de el recurs addicional de professorat , 
quan 



aquest consisteix en suport a l’aula, per contra és valora negativament quan 
aquest és utilitzat per fer desdoblaments homogenis, on l’únic criteri són el 
resultat acadèmic. 
És valora de manera correcta que el centre ha iniciat el procés de valoració i 
reflexió inclòs en la memòria anual referit a les actuacions realitzades per 
promoure la convivència. 
7. Té una valoració positiva per l’inspector sotasignat la millora en l’àmbit de 
la inclusió , la diagnosi i atenció de l’alumnat d’altes capacitats, fet constatat per 
l’augment de plans individualitzats referits a aquesta tipologia d’alumnat. 
8. És valora positivament el treball realitzat amb l’alumna A. M .N, per adaptar 
el centre a les seves necessitats i la formulació d’un pla d’atenció específic que 
promou el principi d’inclusió en la vida acadèmica de l’alumna. 
9. És valora positivament la participació realitzada en la xarxa de competències 
i la seva aplicació en centre i la formació que rep el centre en aquest àmbit. 
10. És adequat les activitats que és realitzen de formació en projectes. 
3. Orientacions i/o propostes 
Relacionades amb les propostes per a la millora i les actuacions planificades 
1. Cal preveure mecanismes que permetin la avaluació del grau de compliment 
de les propostes plantejades en l’AVAC del curs anterior. És necessari que 
aquest anàlisi quedi reflectit en la memòria de fi de curs. 
2. Cal continuar l’adaptació de les activitats, que es realitzen a l’aula, al nou 
decret 
d’ordenació curricular, cercant que cada cop s’utilitzin més metodologies 
competencials que fiquin a l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge. 
3. El punt anterior revesteix d’una importància essencial en el pròxim curs de 
primer d’ESO, ja que una gran part de l’alumnat ve de dinàmiques 
d’aprenentatge que podíem catalogar d’ensenyaments competencials. 
4. Pel que fa a la millora de resultats, cal que el centre es marqui com a fita que 
els 
resultats de totes les matèries arribem , com a mínim, a la mitjana de superació 
que presenten aquestes en els centres de la seva mateixa tipologia, d’acord 
amb el 
sistema d’indicadors de centre, cal que el centre es marqui com a objectiu que 
els 
resultats de promoció el situïn en la mitjana i per tant, en la perspectiva 
d’arribar al 
tercer quartil. 
5. Cal que el punt anterior (4) , sigui conegut i compartit per tot el professorat. 
6. Cal que hagi un replantejament de les agrupacions de l’alumnat , molt 
especialment en els tres primers cursos de l’ESO. 
 
4. Recursos addicionals per a la millora de l’atenció als alumnes 
a. Valoració de la utilització dels recursos addicionals assignats 1. Es considera 
per l’inspector sotasignat adequat l’ús que en fa el centre del recurs de la TIS,. 
L’horari és conformement a la normativa i és verifica que són dos dies a la 
setmana. 
 
2. L’ús del recurs de les 33 hores de dotación extraordinària de professorat té 
una valoració positiva quan ha estat per fer suport a l’aula i per contra es valora 



negativament quan ha estat utilitzada per desdoblar utilitzant criteris 
exclusivament de resultats acadèmics. 
 
3. És valora positivament l’ús que s’ha fet dels 5.610 €, que han estat utilitzats 
la compra de material amb criteris d’equitat. 
 
b. Orientacions i propostes per a la millora. 
 
1. Cal el pla de treball es troba inclòs en la documentació del centre. 
 
2. Cal definir els objectius del pla de treball de la TIS de forma precisa, amb els 
indicadors corresponents que permetin la valoració en la memòria de fi de curs. 
 
3. Cal que l’alumnat que gaudeix del recurs, es trobi perfectament determinat i 
es faci un balanç de les actuacions i resultats a la fi. 
 
4. Cal que en la memòria de fi de curs es faci un rendiment de comptes de l’ús i 
de les possibles millores per la distribució d’aquest recurs addicional, tant de 
l’econòmic , com del de personal. En el primer cas , és necessari vetllar que 
l’alumnat amb nee de tipologia B no ha tingut cap barrera per la realització de 
totes les activitats d’aprenentatge amb normalitat, incloses les extraescolars 
(sortides). 
 
 
D. 6. MEMÒRIES DELS DEPARTAMENTS DIDÀCTICS 

Annex DIGITAL: Memòries dels departaments didàctics 


	B.1.1.ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

