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1. Presentació 

La primera vegada que vaig sentir parlar de l’Institut de Gurb era el desembre del 2009; no era res més que una proposta 

que arribava dels quatre ajuntaments dels municipis de Gurb, Sta. Eulàlia de Riu Primer, St. Bartomeu del Grau i 

Muntanyola. En aquell moment realitzava les tasques de coordinador pedagògic a l’Institut de Calldetenes i li havia arribat 

l’encàrrec de fer realitat aquell projecte a la Teresa Pietx, cap d’estudis i companya de direcció. Va ser en aquell mateix 

Nadal que em va proposar que l’acompanyés en aquell viatge i vam començar a pensar com voldríem que fos. Teníem clar, i 

ho vam repetir centenars de vegades, que havia de respondre a les demandes de la societat del s.XXI. Així, els conceptes de 

diversitat, innovació, qualitat, col·laboració... van dirigir les primeres actuacions que culminarien amb l’aprovació del 

projecte que començaria a caminar el curs 2010-11. Vuit anys després d’aquell Nadal del 2009, i després de molta feina 

realitzada, de bons moments i d’altres que no tant, puc dir que aquelles primeres imatges que ens vam fer de l’Institut de 

Gurb són avui una realitat. 

Els primers set anys, realitzant la funció de cap d’estudis, he participat en la posada en marxa de tots els processos que 

s’implementen al centre i, des del primer dia de juliol del 2017 i després de la decisió que va prendre la inspecció educativa 

conjuntament amb representants del claustre de professors, dirigeixo el centre. Acceptant l’encàrrec que se m’ha realitzat, 

presento el següent projecte amb l’objectiu de continuar fent realitat aquell centre que vam començar a pensar un Nadal 

del 2009, amb el convenciment que sóc plenament capaç de liderar les propostes de millora que hi exposo. 

D’acord amb la RESOLUCIÓ ENS/2785/2017, de 28 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el 

director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament, exposo en aquest projecte 

les concrecions requerides, i pretenen establir estratègies organitzatives i de millora de la tasca que realitza un institut de 

secundària que es caracteritzin per ser: 

1. Sistèmiques. Entenc el centre com un gran ecosistema i les diferents estratègies que proposem han d’afectar a 

tots i cadascun dels processos, persones i àmbits que constitueixen la comunitat educativa escolar. Cada òrgan 

col·legiat o unipersonal, cada equip o persona, realitza una tasca específica que fa funcionar tot el sistema. És 

important establir mecanismes per difondre aquesta imatge i adequar l’organització d’acord amb aquesta idea.  

2. Participatives. Si vull que siguin efectives, he de comptar amb les idees i aportacions de tothom, i amb el suport i 

consens d’una majoria significativa 

3. Creatives. Cal pensar en gran i mirar més enllà del nostre horitzó més proper. 

4. Viables. Comptar amb els recursos, l’equip, el temps i els espais necessaris.  

5. Eficients. Caldrà optimitzar el temps i els recursos. 

6. Ètiques. Sempre hauran d’incorporar com a objectiu principal la millora de la comunitat educativa, els resultats 

acadèmics i la cohesió social. No en tindrem prou dient què fem i com ho fem, ens hem d’esforçar en explicar per 

què ho fem. 

Entenc que només des d’un model basat en la participació, que fomenti la col·laboració i l’assumpció compartida de 

responsabilitats entre els membres de la comunitat educativa, podrem assolir els objectius proposats des d’aquest projecte 

de direcció. En aquest sentit la selecció d’objectius per la millora dels diferents sistemes estudiats, dels indicadors per a la 

seva avaluació, i el disseny de les estratègies i actuacions, s’ha realitzat des d’un procés de diagnosi molt participat, on he 

intentat recollir totes les veus de la comunitat educativa.  

Dono el meu agraïment a totes les persones que m'han ajudat amb el seu suport i les seves valuoses opinions al 

desenvolupament d'aquest projecte de direcció. De ben segur que amb ells i entre tots els membres de la comunitat 

educativa, col·laborarem i treballarem plegats per a assolir els nous objectius que aquí es proposen. 

 

Gurb, gener 2018 
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2. Diagnòstic actualitzat del centre 

Per analitzar l’estat actual del centre s’ha proposat una dinàmica que pretén reflexionar sobre els diferents processos que 

s’implementen actualment. Per estructurar aquesta anàlisi es proposa estudiar  l’ecosistema “Institut de Gurb” a partir de 

sis sistemes diferents: 

1. Conceptualització. Defineix amb claredat la missió, la visió i els valors 

2. Gestió i administració. Controla i posa a disposició de la comunitat educativa els recursos humans, materials i 

infraestructures necessàries per al seu bon funcionament. 

Preveu i planifica necessitats futures. Estableix procediments de control i avaluació per detectar aquestes 

necessitats. 

3. Organització. Genera  les condicions per ser capaços de generar els productes i els serveis que satisfan les 

necessitats i expectatives dels alumnes i la resta de la comunitat educativa 

4. Pedagògic. És l’encarregat de concretar el projecte pedagògic en cada un dels alumnes amb els quuals s’ha 

compromès el centre, establint els mecanismes necessaris per assolir la missió tenint en compte la seva filosofia i 

valors. En definitiva és el sistema que provoca i produeix la transformació a partir de la qual es constitueix tot el 

sistema. 

A més dota de coherència, consistència i rigor el treball educatiu amb alumnes i famílies, contestant en cada 

moment què fem, i perquè ho fem, concretant el com i el quan. Aquest sistema interpel·la a tots els altres 

sistemes i té una especial relació amb el conceptual i l’organitzatiu. 

5. Comunicació i marketing. Cal tenir clar a qui ens dirigim i amb quina finalitat. A partir d’aquí podrem desenvolupar 

un pla de comunicacions on constin les accions, la periodicitat, els objectius i les responsabilitats. 

6. Experiencial. Es focalitza en aquests dos eixos: 

 Accions, percepcions i vivències que tenen els alumnes dins i fora del centre. 

 Accions, percepcions i vivències que tenen les famílies des que decideixen seleccionar un centre per als 

seus fills fins que en surt. Fins i tot després tan si es gradua com si en marxa  per un altre motiu. 

No és possible separar la part emocional i la racional, així que treballar sobre les vivències i les emocions dels 

alumnes és, en definitiva, treballar sobre el seu aprenentatge. 

 

Amb la voluntat de realitzar aquest projecte seguint estratègies participatives, estableixo sobre cadascun d’aquests 

sistemes un diàleg, a través de preguntes concretes o de llistes de processos, a nivell individual o de grup,  que em permeti 

focalitzar la mirada i recollir les impressions  de la comunitat educativa i d’altres agents l’experiència dels quals pot aportar 

idees interessants (veure Annex I. DAFO). 
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L’altra estratègia que he seguit és la consulta de documents que m’han permès recollir les directrius formulades per 

l’administració, dades significatives del centre i els plans estratègics dels diferents programes i projectes educatius en que 

participem o em sembla interessant participar durant els propers quatre anys (veure Annex I. DAFO).  

Em proposo recollir totes aquestes impressions en les taules de l’Annex I (DAFO), establint les categories típiques d’un 

anàlisi DAFO, amb l’objectiu de presentar la visió general més àmplia possible. A partir d’aquestes elaboro per cada sistema 

taules de diagnòstic, estructurades en blocs temàtics, on es recullen els aspectes susceptibles de millora.   

Les fonts de diagnòstic que he utilitzat es recullen en la següent taula: 

Ecosistema Institut de Gurb 
Abans de començar l’anàlisi dels diferents sistemes em sembla oportú descriure breument el context socioeconòmic i el 

context escolar del centre. 

Context socioeconòmic 

La Secció Institut de Gurb és un centre de 1r a 4t d’ESO, ubicat al municipi de Gurb, que acull alumnes de Sant Bartomeu del 

Grau, Santa Eulàlia de Riuprimer, Muntanyola i Gurb. Tots quatre són municipis rurals que han sabut adaptar-se als canvis 

conjunturals acollint diverses empreses i comerços que han ampliat notablement la seva activitat econòmica i els han 

permès guanyar habitants que, donada la seva proximitat amb Vic, gaudeixen dels privilegis que comporta la vida en 

entorns rurals ben comunicats. (Annex I, plànol ubicació) 

En aquests darrers anys, però, també s’han matriculat al centre alumnes d’altres municipis de la comarca d’Osona, i fins i 

tot del Bages o del Vallès Oriental. El motiu d’aquestes matriculacions s’explica per l’interès explícit pel Projecte Educatiu i, 

en pocs casos, per trasllat de domicili. Es tracta, doncs, d’un entorn proper, amb un nivell socioeconòmic mitjà i amb una 

tipologia de famílies fortament interessades en l’educació dels seus fills i, per tant, molt exigents i crítiques en relació amb 

el servei que reben. Aquesta exigència té la seva contrapartida en el grau de participació en les activitats que es proposen 

des del centre i en la implicació en el procés educatiu dels nostres adolescents. 

Context escolar 

Les escoles de referència presenten característiques ben diferenciades malgrat pertànyer a la mateixa zona d’influència.  

 Escoles de Gurb. És el centre que respon més a la tipologia d’un centre estàndard; es tracta d’un centre de doble 

línia a tots els cursos, comptades algunes excepcions, que acull alguns alumnes de Vic a banda dels del propi 

municipi.  

 Escola de Muntanyola. És un centre amb un perfil marcadament rural, amb molt pocs alumnes i una organització 

curricular per cicles. Es tracta d’alumnes molt habituats a un entorn escolar petit i proper que agraeixen que el 

centre els proporcioni grups aula reduïts i un entorn de treball que faciliti la cooperació.  
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 Escola La Monjoia de Sant Bartomeu del Grau. És un centre d’una sola línia. La seva història està vinculada a la 

d’una fàbrica tèxtil oberta a la dècada dels 60. Durant els anys 90 va anar incorporant alumnes majoritàriament de 

nacionalitat marroquina. Aquest fet demanava un projecte educatiu estretament vinculat al multiculturalisme que 

prioritzés l’atenció a les necessitats socioeconòmiques dels alumnes i a la integració de les famílies al municipi i al 

país. L’escola presenta un caràcter obert i acollidor per situar els alumnes en els estàndards més alts possibles. 

 Escola El Roure Gros de Santa Eulàlia de Riuprimer. És un centre amb un projecte educatiu extremadament 

singular i diferent de la resta d’escoles, fins i tot de les de la comarca, que suposa un repte per a nosaltres com a 

centre que acull els seus alumnes a l’etapa secundària. Concretament, el projecte de centre té les seves bases en 

les ciències i les matemàtiques com a eixos vertebradors. A partir d’aquestes matèries, es desenvolupen la resta 

d’àrees del currículum de forma global i interdisciplinària en forma de projectes. 

Aquest conglomerat de centres tan diferents entre ells i alhora units per l’objectiu d’educar infants de tres a dotze anys és 

el marc de referència per a la nostra acció educativa. 

Conclusions de l’anàlisi del sistema conceptualització 

Sobre el PEC 

La missió, la visió i el valors recollits al PEC que es va redactar l’any  2010 es mantenen vigents (veure Annex II. Míssió, 
visió, valors, principis i estratègies)  
Durant aquests 8 anys s’han establert canvis a nivell normatiu del departament i canvis organitzatius a nivell de centre. 
Tots aquests canvis fan plantejar l’actualització del PEC del centre 

A.1.1 Actualització part dels plantejaments curriculars i el seu enfocament competencial, adaptant-los al nou 
currículum d’ESO (Decret 187/2015, de 25 d’agost).  

A.1.2 Incorporació els principis que recull el projecte lingüístic que es va aprovar el curs 16_17 i que estableixen 
noves prioritats per a propers anys.  

A.1.3 Incorporació  dels canvis que s’han anat produint els últims anys com a conseqüència del creixement que ha 
experimentat el centre.  

A.1.4 Modificació de part dels indicadors tenint en compte les prioritats que s’estableixen per als propers cursos 
escolars: nou decret d’avaluació (ENS/ xxxx /2017, per la qual es determinen el procediment i els documents 
i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria).  

A.1.5 Incorporació de les modificacions organitzatives que cal realitzar en funció del  nou decret del sistema 
educatiu inclusiu (DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un 
sistema educatiu inclusiu.) 

A.1.6 El departament planteja  la necessitat d’aprovar i implementar abans del 2020 un nou projecte de 
convivència. Cal establir una comissió responsable i un calendari d’actuacions que ens permeti redactar un 
model de convivència que respongui a les necessitats del centre. El resultat d’aquest projecte també caldrà 
recollir-lo en PEC. Aquest pla ha de permetre preparar ciutadans eficaços i justos, capaços de respondre i de 
sobreviure a les exigències d’una societat competitiva i de comprometre’s a participar-hi d’acord amb un 
compromís i uns valors que ens portin a una millor cohesió social i a una bona convivència. 

Sobre la cohesió social 

Les característiques del centre permeten un bon índex de cohesió social. En tots aquests anys hem fet front a pocs 
casos d’incorporació d’alumnes nouvinguts (actualment un 5,28% 10 punts més baix que la mitjana catalana). En 
aquests casos el territori genera una immersió lingüística i cultural que ajuda molt al centre a incorporar aquests 
alumnes.  
El nombre d’alumnes amb NEE per situacions socioeconòmiques desafavorides és d’un 6,49% 3 punts per sota de la 
mitjana catalana. 
El Consell Escolar de Catalunya exposa que, en un entorn socioeconòmic i cultural en permanent evolució, cal estudiar 
i actualitzar els indicadors que sustenten les polítiques d’equitat. 

A.1.8 Preocupa que en un entorn socioeconòmic de nivell mig-alt algunes famílies puguin quedar excloses 
d’activitats que suposin un cost econòmic fora del seu abast. 

Sobre la dinàmica del centre 

El claustre entén el fort dinamisme dels primers vuit anys del centre i en valora molt positivament la tasca realitzada.  
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A.1.9 L’ètica organitzacional, l’excel·lència com a horitzó, la innovació,  i la cerca d’espais per a la reflexió han de 
continuar dirigint les actuacions del centre els propers quatre anys.  

A.1.10 El professorat valora positivament que es dissenyen les diferents transformacions tenint en compte les 
probabilitats d’èxit. La planificació de totes les actuacions serà una condició necessària per a la seva 
implementació. 

A.1.11 El claustre també  es pregunta sobre la necessitat de donar temps per l’estabilització dels diferents projectes 
que s’integren en el PEC. Per fer-ho cal establir una estructura organitzativa, caracteritzada per un lideratge 
distribuït, que identifiqui clarament el diferents processos que dinamitzen els centre, els seus responsables, 
els objectius i els indicadors que en permetran avaluar-ne el funcionament i  fer el retiment de comptes a la 
comunitat educativa. 

Sobre la relació amb el territori 

Des del seu inici el centre ha impulsat relacions actives amb el territori implicant els projectes de centre i establint 
convenis amb diferents entitats.  
La relació amb els ajuntaments és bona, especialment amb l’ajuntament de Gurb, que ha donat suport a totes les 
iniciatives que s’han proposat.  
L’objectiu que perseguien els ajuntaments dels quatre municipis quan van impulsar la creació del centre de secundària 
està perfectament assolit (l’objectiu era que no es dispersessin els alumnes en els diferents instituts de la comarca). 
La coordinació amb els centres de primària és activa i permet establir espais de treball conjunt. 

A.1.12 El projecte de participació del centre ha establert convenis amb moltes entitats del territori més proper. La 
constitució i consolidació de la zona socialment educadora ha de permetre consolidar i augmentar la relació 
del centre amb el seu entorn.  

A.1.13 A partir de les dinàmiques de diagnosi realitzades amb l’ajuntament i una empresa del municipi, es detecta 
la necessitat de formar tècnics que puguin cobrir les necessitats professionals d’empreses properes al 
centre. En aquest sentit s’ha de procurar establir una nova línia pedagògica relacionada amb la formació 
professional. 

Sobre el Pla TAC 

El centre ha implementat les TAC des de la vessant educativa i tecnològica i actualment estan totalment integrades en 
el dia a dia del centre 

A.1.14 Després d’analitzar els documents de centre realitzats fins el curs 2017-18  es dedueix que falta el Pla TAC 
que recull l’estratègia que cal  seguir per la implementació de les TAC, entesa com a itinerari que formula 
com es poden aconseguir els objectius estratègics: millorar els resultats educatius i afavorir la cohesió social. 
Tenim molta feina feta però ens cal recollir-la, cosa que ens permetrà analitzar l’estat actual per poder fer 
les propostes de millora que se’n derivin.  

 

Conclusions de l’anàlisi del sistema Gestió i administració 

Sobre la gestió econòmic 

Existeix una economia equilibrada en el centre. El fet de tractar-se d’un centre de recent posada en funcionament creat 
en època de restriccions pressupostàries ha comportat que s’hagi hagut de ser creatiu i extremadament estalviador en 
la gestió dels recursos. L’ús de l’energia elèctrica en el sistema de calefacció és un inconvenient, ja que l’augment 
important del preu de l’energia elèctrica fa augmentar el volum de les despeses en aquest sentit. Els procediments 
d’aquest procés estan ben definits i es planifiquen correctament al llarg del curs. L’administrativa del centre coneix bé 
el calendari i el planifica correctament. El control del pressupost es centralitza a l’equip directiu.  

A.2.1 Mantenir un romanent que permeti l’adquisició de nous recursos per  la propera construcció del centre. 

Sobre la gestió administrativa 

Els procediments d’aquest procés estan ben definits i es planifiquen correctament al llarg del curs. L’administrativa del 
centre coneix bé el calendari i el planifica correctament. Es detecten irregularitats en el control d’absències del 
professorat. 

A.2.2 Cal revisar el sistema de control d’absències del professorat. 

Sobre la gestió acadèmica 

Els procediments d’aquest procés estan ben definits i es planifiquen correctament al llarg del curs. L’administrativa del 
centre coneix bé el calendari i el planifica correctament. 

A.2.3 El sistema de preinscripció és poc àgil i cal implementar un procediment de preinscripció telemàtic des del 
mateix centre per evitar  l’entrada de dades per part d’administració. 

A.2.4 El sistema de custòdia de dades és poc segur i massa accessible. Cal millorar aquest sistema. 

Sobre la coordinació TAC 

El centre està molt digitalitzat. La gestió del maquinari es realitza a través de la coordinació TAC, el servei tècnic que 
ofereix el departament i el servei que contractem a través d’una empresa propera al centre 

A.2.5 Falten indicadors que permetin fer una anàlisi a fons de les necessitats formatives i de les eines tecnològiques 
que volem prioritzar. 

A.2.6 Hi ha dèficit de professors amb perfil tècnic que permetin gestionar la coordinació TAC de manera més 
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efectiva. 

A.2.7 El parc de pc’s de préstec no pot fer correctament la seva funció pel desgast sofert durant aquests anys. Cal 
renovar-lo 

Sobre la gestió de personal 

En vuit anys hem passat d’un claustre de sis professors a un de trenta-un. Es detecten actuacions de millora en el 
protocol d’absències del professorat i d’avaluació de personal interí en fase de prova inicial 

A.2.9 Cal establir un protocol per el lliurament de documentació relativa a les absències del professorat 

A.2.10 Cal establir un protocol per l’avaluació de personal interí en fase de prova inicial 

Sobre la gestió documental 

El centre disposa de diverses eines pròpies per gestionar els documents i les dades que el sistema necessita i genera: 
1 Documents de centre i programacions: Moodle 
2 Dades seguiment alumnes, documents de treball professors, actes, absències alumnat, calendari: Drive 
3 Historial alumnes: documents servidor intern 

A.2.11 La contractació d’una plataforma que permeti gestionar tots aquests documents i dades des d’un mateix 
espai i amb nivells de seguretat en custodia de dades més alts que els que tenim actualment, milloraria la 
gestió documental 

 Sobre la construcció de l’edifici 

La propera construcció de l’edifici permetrà la centre decidir algunes qüestions sobre l’organització espacial del nou 
institut.  

A.2.12 Caldrà establir una comissió per poder identificar quines serien les característiques més adients tenint en 
compte el PEC. 

Sobre les infraestructures 

L’edifici està situat en mòduls prefabricats. Per al desenvolupament d’algunes activitats l’Ajuntament de Gurb cedeix a 
l’institut el teatre, la sala de cultura o el pavelló d’esports. A banda d’això, cal destacar que s’utilitzen espais exteriors 
com ara un tram del torrent que passa per al costat de l’institut com a aula externa pel desenvolupament d’activitats. 
L’augment del nombre d’alumnes els darrers cursos ha comportat que l’edifici sigui valorat com una de les debilitats 
del centre, ja que farien falta més espais per fer classes (veure Annex III. Equipaments), reunions o altres activitats. En 
alguna ocasió cal utilitzar aules com el taller, el laboratori o l’aula adaptada com a biblioteca per cobrir aquests espais. 
A més, l’absència d’instal·lacions esportives cobertes dificulta l’activitat esportiva sobretot els dies de pluja, boira i fred 
intens. El poc espai disponible comporta una mala ventilació de les aules i la provisionalitat de l’edifici el converteix en 
un espai amb falta de llum, insonorització i poc agradable arquitectònicament parlant. Malgrat tot, les aules estan ben 
equipades i existeix una bona predisposició del professorat per superar aquestes adversitats. 
Les característiques del centre i la propera construcció de l’edifici limiten la modificació de les infraestructures actuals. 

A.2.13 Es detecta la necessitat de disposar d’un sistema d’avís sonor intern per les entrades del pati i per les 
emergències.  

A.2.14 També cal pensar en com millorar la seguretat dels documents físics que custodia el centre. 

 

Conclusions de l’anàlisi del sistema organitació 

Sobre l’organització dels processos interns 

El centre ha engegat molts processos des de la seva posada en marxa i necessita establir un sistema que en permeti la 
gestió i el seguiment. L’existència  del Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC) per a la millora de la qualitat dels 
centres educatius, impulsat per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i mitjançant el Programa d’assegurament de la 
qualitat que té com a finalitat millorar els resultats educatius i la cohesió social en els centres educatius, així com 
garantir la confiança dels grups d’interès, mitjançant la implantació de sistemes de gestió de la qualitat en base a la 
norma ISO 9001, permet dissenyar un sistema de processos que a partir de la idea de “Planificar, fer, avaluar i 
millorar”, i del treball en xarxa (auditories externes i intercanvi de bones pràctiques) , que dirigeix el centre a la millora 
contínua. 

A.3.1 Establir un mapa on es recullin els responsables, els objectius, les actuacions i els indicadors d’assoliment.  

A.3.2 La coordinació de qualitat ha d’adquirir més importància si es vol fer un bon seguiment de tots els processos 
interns, millorar l’eficiència, reduir la variabilitat, normalitzar la realització de les activitats i compartir amb 
altres centres els coneixements i les bones pràctiques 

Sobre l’organització dels horaris i les reunions  

L’horari marc és de les 8h a les 14.30h amb dos patis de 15 minuts. La primera mitja hora (8h-8,30h) és dedicada cada 
dia a la lectura o les brigades. Els horaris del centre (classes de 2 hores) permeten simplificar l’organització als alumnes 
i realitzar un treball més competencial a l’aula. També facilita les convalidacions als alumnes que realitzen estudis de 
música, i esports de competició. 
Actualment el centre situa les reunions de direcció, comissió pedagògica, comissió d’inclusió, coordinacions tècniques, 
departaments i coordinacions de tutors durant l’horari lectiu. Els claustres, equips docents, reunions d’àmbit i 
formacions internes es realitzen el dimarts a la tarda.  
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Es detecta que falta un espai de coordinació pels tutors individuals. 

A.3.3 El pas realitzat aquest any per integrar els tutors individuals a les tutories de grup ha evidenciat la necessitat 
d’obrir un nou espai que permeti reunions periòdiques entre tots els tutors del mateix nivell. Aquest espai 
però serà difícil trobar-lo en horari lectiu amb alumnes i s’haurà de situar els dimarts a la tarda. 

Sobre l’acollida del professorat de nova incorporació 

El centre té un índex elevat de mobilitat del professorat (aquest curs del 50%) a causa  que encara no s’han adjudicat 
totes les places disponibles. Es preveu que en els propers quatre anys es mantindrà un índex de mobilitat elevat. 

A.3.4 Cal revisar els protocols d’acollida del professorat de nova incorporació tan a principi de curs com durant el 
curs.  

A.3.5 També cal organitzar un calendari de formacions pensant en l’alta mobilitat del professorat 

 

Conclusions de l’anàlisi del sistema pedagògic 

Sobre el treball en equip 

L’organització de les aules és una de les característiques que ens distingeixen com a centre i que condicionen el treball i 
la programació d’activitats.  

A.4.1 El treball col·laboratiu que fomenta aquesta distribució cal continuar-lo investigant i formant-ne el 
professorat. 

A.4.2 També cal trobar estratègies per introduir el treball en equip com a contingut en les programacions 

Sobre l’organització curricular 

L’existència d’una bona base en el plantejament competencial de l’aprenentatge, de projectes de centre consolidats 
(veure Annex IV. Projectes de centre) de projectes en via d’implementació (projecte lingüístic), tots ells recollits en les 
programacions d’àrea i amb una forta vinculació al territori, permeten al centre partir d’una bona situació per afrontar 
els nous reptes que proposa el departament d’ensenyament. 

A.4.3 Sembla oportú continuar amb els tres espais de treball que hem constituït aquest curs:  
1. Departaments: programacions d’àrea, de curs i d’unitats. Posar especial èmfasi en l’ordenació de 

continguts al llarg dels 4 cursos d’ESO i la priorització de competències bàsiques que serveixin de 
referència per al pas de curs. També cal revisar l’enfocament competencial del currículum. Activitats 
transferibles, significatives, permanents, productives i funcionals. 

2. Àmbits: Programació d’àmbit. Cal establir la coordinació dels continguts i les competències de les 
àrees de l’àmbit, i la redacció objectius comuns. 

3. Comissió pedagògica. Coordinar la programació de les competències transversals i l’exportació 
d’objectius i d’eines i criteris d’avaluació de les competències entre els diferents  àmbits. 

A.4.4 La implementació del projecte lingüístic permetrà consolidar i millorar els bons resultats obtinguts en 
l’assoliment de la competència lingüística. 

A.4.5 La redacció del projecte STEAM de centre permetrà disposar d’un projecte per àmbit que permeti la 
vinculació del currículum a projectes de centre i al territori, sistematitzar la coordinació entre les diferents 
àrees i millorar els resultats en competències bàsiques dels àmbits matemàtic i científictecnològic. 

A.4.6 La redacció del projecte de Participació de centre permetrà disposar d’un projecte per àmbit que permeti la 
vinculació del currículum a projectes de centre i al territori, i la coordinació amb la zona socialment 
educadora. 

Sobre les programacions 

El centre disposa d’un arxiu complert de les diferents programacions de les àrees, d’una plantilla per realitzar-les i 
d’una base d’orientació que ajuda al professorat en el disseny i redacció de les programacions. 

A.4.7 Cal revisar la coherència pedagògica de la distribució dels continguts de les àrees al llarg del 4 cursos d’ESO.  

A.4.8 Cal establir la priorització de les competències de cada àmbit al llarg de tota l’etapa de l’ESO. Aquesta revisió 
cal recollir-la en les programacions d’àrea. 

A.4.9 Es troba a faltar criteris d’avaluació relacionats amb l’autonomia i la participació dels alumnes. 

Sobre l’avaluació 

El treball realitzat dins del programa de la Xarxa de competències bàsiques ha col·locat el centre en una bona situació 
en el coneixement i aplicació de l’avaluació competencial. Un bon indicador n’és la normalització en la cultura del 
centre de les rúbriques d’avaluació com a sistema per fer públics els criteris d’avaluació de les activitats que proposem, 
i així utilitzar les activitats d’avaluació com activitats d’aprenentatge (veure l’espai web dedicat al recull de rúbriques i 
altres eines d’avaluació competencial). 

A.4.10 Els propers anys tenim el repte d’aplicar la nova ordre d’avaluació i per aquest motiu caldrà fer un revisió dels 
següents: 

1. L’avaluació té la finalitat de regular el procés d’aprenentatge i comprovar el grau d’assoliment de les 
competències dels àmbits, d’acord amb els ritmes i capacitats d’aprenentatge dels alumnes.   

2.  Així, l’avaluació ha de permetre que tant els professors (avaluació formativa) com els alumnes 
(avaluació formadora) puguin conèixer el procés d’aprenentatge, identificar els avenços, les 
dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu, i prendre les decisions oportunes per 

https://sites.google.com/site/rubriquesgurb/
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regular-lo. Amb aquesta finalitat, els alumnes han de conèixer els objectius d’aprenentatge i els 
criteris i procediments amb els quals se’ls avaluarà.   

3. També ha de permetre comprovar el grau d’assoliment de les competències (avaluació 
qualificadora), tant les dels àmbits associats a les matèries com les dels àmbits transversals (digital i 
personal i social).   

4. Concretar quines competències dels àmbits prioritzaran cada curs d’acord amb el projecte educatiu 
de centre (PEC), que seran un referent de l’avaluació i el pas de curs. 

Aquesta revisió hauria de recollir-se en un nou document d’avaluació de centre on es concreti la priorització 
de les competències per àmbits. 

A.4.11 També cal insistir en distingir l’avaluació de competències i coneixements individuals i l’avaluació de 
competències de treball en equip. En aquest aspecte continuem recollint queixes provocades en voler avaluar 
aprenentatges individuals a través d’evidències presentades en equip. 

Sobre l’atenció a la diversitat, el seguiment  i l’orientació dels alumnes 

El centre compta actualment amb 309 alumnes repartits en 3 línies a 1r i 2n i 3r d’ESO i 1 lína de 4t d’ESO. El centre 
atén específicament les diferents característiques del nostre alumnat i n’afavoreix el desenvolupament integral. A tots 
els nivells de l’ESO, les classes que més ho requereixen es doten amb professors de suport a l’aula per atendre la 
diversitat, que es manifesta amb força alumnes amb dislèxies, trastorns de llenguatge i trastorns de l’espectre autista. 
Aquesta estratègia està donant bons resultats (veure Annex V. Estratègies atenció diversitat). A més, l’institut disposa 
d’un auxiliar d’educació i un auxiliar de conversa en llengua anglesa gràcies al suport econòmic de l’AMPA.  
El departament d’orientació coordina els equips docents amb els alumnes que tenen PI. Per tal de millorar l’atenció a 
alumnes i famílies, la tutorització s’organitza en tutories individuals on tots els professors del centre hi estan implicats. 
Tot i que el centre fa anys que organitza el seguiment dels alumnes a través de la figura del tutor individual que té la 
funció de ser el referent de la família al centre i fer el seguiment dels alumnes que tutoritza, i que mantenim una ràtio 
mitjana de 12 famílies per tutor, l’alta mobilitat del professorat i la falta de professionalització en aquest aspecte en els 
professors de secundària, fa que el grau de satisfacció de les famílies en aquest aspecte no sigui l’esperat.  

A.4.11 La formació que hem començat aquest curs i que ha de permetre establir un protocol de seguiment 
d’alumnes i establir indicadors per avaluar-ne el procés, ens ha de permetre millorar-ne el sistema. L’objectiu 
que es proposa el centre és que el tutor individual tingui el màxim de coneixement de l’alumne per tal de 
poder fer un bon consell orientador al final de cada curs. 

A.4.12 Sembla oportú establir reunions periòdiques dels tutors individuals per nivells i constituir la figura del 
coordinador de nivell. 

A.4.13 No existeix un canal alternatiu al tutor individual: coordinador de nivell. 

A.4.14 Pel que fa als alumnes amb NEE que necessiten un PI es detecta poca participació del tutor individual en el 
seu disseny i poc consens per part de l’equip docent. Cal replantejar el protocol de disseny del PI per tal 
d’implicar a l’equip docent, el tutor individual, orientadors i EAP. 

A.4.15 Cal actualitzar el full de seguiment dels alumnes al model que proposa la nova ordre d’avaluació. 

A.4.16 L’estratègia de fer partíceps als alumnes del disseny de les reunions tutor-famílies dona molts bons resultats. 
Cal continuar insistint i formant els tutors per tal que aquesta estratègia s’utilitzi en totes les reunions. 

A.4.17 Mantenir les estratègies d’atenció a la diversitat que estan donant bons resultats (veure Annex 5. Estratègies 
atenció diversitat) 

Sobre el resultats de les competències bàsiques de 4t 

S’ha realitzat un estudi estadístic (Annex VI. Estudi estadístic resultats CCBB 4t període 2013-2017) complert sobre els 
resultats de competències bàsiques de 4t dels alumnes del centre dels últims 4 anys, i s’ha  comparat amb els resultats 
generals a nivell de Catalunya. Tot i que els resultats globals permeten afirmar que disposem de bons resultats, si 
analitzem els resultats de les diferents dimensions podem establir espais de millora. El departament estableix resultats 
nivell alt >30% i resultats nivell baix < 15% 

A.4.17 Competència llengua catalana.  
Resultats globals per sobre de la mitjana. Resultats en comprensió lectora de nivell alt(28,3%) <30% 

A.4.18 Competència llengua castellana.  
La singularitat del territori, la llengua castellana s’utilitza molt poc com a llengua vehicular, implica mantenir 
una mirada atenta en aquesta competència. 
Resultats globals nivell alt (29,55%) lleugerament inferiors a la mitjana catalana i <30%.  
Comprensió lectora nivell baix (16,43%) > 15% 
Comprensió lectora nivell alt (20%) < 30% 
Expressió escrita (24,83%) nivell alt  < 30% 

A.4.19 Competència llengua anglesa. 
Els resultats en aquesta competència mostren una tendència de millora continua que demostra que les 
actuacions realitzades estan donant molt bons resultats. Es destaca un espai de millora en l’expressió escrita. 
Resultats globals nivell baix (16,08%) > 15% 
Expressió escrita nivell baix (37,2%) > 15% 
Expressió escrita nivell alt (26,73%) < 30% 
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A.4.20 Competència matemàtica. 
Tot i que la suma del global del nivell mitjà-alt i alt està per sobre de la mitjana de Catalunya és en aquesta 
competència on tenim els resultats amb més marge de millora. La coordinació de les matèries de l’àmbit 
STEAM serà clau per la millora d’aquesta competència. 
Resultats globals nivell alt (23,5%) per sota la mitja de Catalunya i < 30% 
Numeració i càlcul nivell baix (18,13%) > 15% 
Numeració i càlcul nivell alt (19%) < 30% i inferior a la mitja de Catalunya 
Espai, forma i mesura nivell baix (36,85%) > 15% i superior a la mitja de Catalunya 
Espai, forma i mesura nivell alt (18,68%) < 30% 
Canvi i relacions nivell alt (29,43%) < 30% 
Estadística nivell alt (16,93%) < 30% i inferior a la mitja de Catalunya 

A.4.21 Competència cientificotecnològica. 
Els resultats en aquesta competència són lleugerament superiors a la mitjana catalana. Es destaquen 
percentatges molt baixos en el nivell alt. Impulsar la coordinació entre les àrees de ciències naturals, 
tecnologia i física i química permetrà millorar aquests resultats.  
Resultats globals nivell alt (14,7%) < 30% i inferior a la mitja de Catalunya 
Explicar fenòmens naturals i tecnològics utilitzant el coneixement científic i tècnic nivell alt (8,1%) < 30% i 
inferior a la mitja de Catalunya 
Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves nivell alt 
(14,9%) < 30% i inferior a la mitja de Catalunya 
Analitzar i avaluar explicacions tecnològiques d’especial rellevància nivell baix (23,25%) > 15% i superior a la 
mitja de Catalunya 
nivell alt (27,25%) < 30% 

Sobre l’excel·lència professional 

El sistema de formació intern dissenyat en funció de les necessitats dels diferents projectes del centre ha donat bons 
resultats i ha potenciat el talent professional. Cal seguir en aquesta mateixa línia. 

A.4.22 Es detecta la necessitat d’insistir en la formació per implementar  treball d’equip a l’aula 

A.4.23 La formació en tutoria competencial i metodologia SCAP serà determinant per la millora del seguiment i 
orientació dels alumnes. 

Sobre la innovació 

La innovació pedagògica ha de ser un instrument de transformació sistèmica i de millora estructural del sistema 
educatiu. El centre participa en projectes d’innovació educativa i en projectes educatius que reporten al centre bones 
pràctiques i espais d’intercanvi amb altres centres.  

A.4.24 Mantenir la vinculació amb la Xarxa competències bàsiques, mSchool, Servei Comunitari, GEP, Avancem i el 
Programa de suport a la certificació dels coneixements de llengües permetrà continuar introduint la innovació 
des del punt de vista de millora estructural. 

 

Conclusions de l’anàlisi del sistema Comunicacions i Marketing 

Sobre els canals de comunicació externs 

El sistema de comunicacions del centre està poc estructurat, utilitza diferents canals i no estan centralitzats. 
Pel que fa a la comunicació amb l’administració, serveis educatius,  les escoles de primària, ajuntaments i les entitats 
amb les que col·laborem, és fluida. 
El centre es promociona bé a través de la participació en premis, concursos, congressos, cursos i xerrades. 

A.5.1 Cal establir canals i protocols per tots els tipus de comunicació existents i intentar unificar-los.  

A.5.2 També cal establir un sistema per poder avaluar el sistema de comunicacions del centre.  

A.5.3 On tenim més dificultats és en la tramesa d’informació a les famílies. Durant aquest curs s’està provant la 
tramesa d’informació a través d’una App instal·lada als telèfons mòbils. El resultat no acaba de ser prou bo 
per l’irregular funcionament d’aquesta App en alguns tipus de dispositius. L’existència de gestors que 
permeten realitzar aquesta funció en el mateix espai on es gestionen altres serveis (correu de professors, 
d’alumnes i de pares, calendaris, informació acadèmica, control de incidències, enquestes de satisfacció) 
simplificaria el sistema de comunicació institut-família 

A.5.4 Els canals twitter i instagram estan funcionant molt bé des de la constitució de la coordinació de comunicació. 
La gestió que se’n fa des de la brigada de comunicació també es valora molt positivament. 

A.5.5 A través de xerrades, cursos i conferències el centre fa una bona difusió del seu projecte a nivell de 
departament d’ensenyament i a altres centres en general. Cal continuar incentivant aquesta estratègia. 

A.5.6 Les relacions amb els centres de primària són bones i hi ha un bon nivell de coordinació. Es valora 
positivament el sistema de coordinació i els serveis comunitaris que realitzen els nostres alumnes a les 
escoles. Es troba a faltar un retorn dels primers resultats dels alumnes de 1r a les escoles. 

A.5.7 Falta trobar espais de diàleg amb els centres on els nostres alumnes continuen els estudis postobligatoris. 
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Sobre els canals de comunicació interns 

El sistema de comunicació intern utilitza moltes eines diferents i no està centralitzat.  
No disposem d’un sistema de publicitat intern on exposar aspectes relatius al PEC. 

A.5.8 El moodle ha resultat una bona eina per realitzar les comunicacions de les àrees vers als alumnes. La gestió 
externa d’aquesta eina no és del tot eficient sobretot a inici de curs i comporta un temps d’espera innecessari 
quan es volen introduir canvis a nivell de permisos. 

A.5.9 La comunicació entre professors i tutors individuals es realitza a través de documents drive. L’existència de 
gestors que permeten realitzar aquesta funció en el mateix espai on es gestionen altres serveis (gestió 
documental, absències, reserves d’espais, actes de reunions, informació acadèmica, control d’incidències, 
enquestes de satisfacció..) reduiria la diversitat d’eines utilitzades i simplificaria la gestió de l’informació i 
l’adaptació del professorat nouvingut. 

A.5.10 No hem establert cap sistema per publicitar internament els valors que regeixen el PEC. Cal planificar aquest 
procediment i poder-ne avaluar el seu funcionament. 

 

Conclusions de l’anàlisi del sistema Experiencial 

Sobre les dades del sistema experiencial 

El centre no disposa de cap mecanisme per recollir dades d’aquest sistema. 

A.6.1 Caldria constituir una coordinació que vetllés per l’adquisició d’aquestes dades i que poguessin ser un 
indicador més a la hora d’establir els objectius de la PGA. 

Sobre la participació dels alumnes 

L’experiència dels nostres alumnes s’hauria de poder aprofitar a l’hora d’organitzar les reunions informatives i portes 
obertes.  

A.6.2 Tenim experiències positives en participació d’alumnes en xerrades i reunions informatives i caldria 
generalitzar-ne el recurs. 

A.6.3 També hem d’establir espais on els alumnes del 2n cicle exposen la seva experiència als alumnes de 1r cicle. 

Sobre la participació dels exalumnes 

El projecte de brigades de suport al professorat són l’exponent més clar del procés de participació dels alumnes en la 
gestió del centre (veure Annex VII. Projecte Brigades professorat).  
El centre no disposa d’un espai on es puguin trobar els exalumnes del centre i on poder recollir dades de les seves 
experiències un cop han deixat el centre.  

A.6.4 Cal constituir un “club” d’exalumnes 

A.6.5 Aquest “club” d’exalumnes també es podria utilitzar per dinamitzar xerrades d’orientació professional. 

Sobre la participació dels pares 

Les reunions de l’AMPA, on participa sempre el director, conjuntament amb el consell escolar són els espais de 
participació més directe que tenen els pares. Per als pares que assisteixen en aquestes reunions la seva participació 
queda restringida a les reunions informatives i a les entrevistes amb els seus tutors on poden exposar les seves 
opinions.  
Les reunions informatives d’inici de curs i les reunions informatives sobre activitats que impliquen pernoctació 
(esquiada, intercanvi de 3r i viatge de 4t) són els espais on els pares d’un mateix curs es poden trobar. 

A.6.7 Cal trobar més espais de trobada per pares del centre.  

 

3. El plantejament de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu. 

Aquest projecte exposa per una banda, la necessitat d'adequar l'activitat educativa per atendre la diversitat de 

l'alumnat i l'assoliment d'una igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat, segons el DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, 

de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, i es planteja a partir d’un dels principis 

rectors del sistema educatiu català, “la cohesió social i l'educació inclusiva com a base d'una escola per a 

tothom”.  
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D'altra banda, defineix els criteris d'organització pedagògica que han de facilitar l'atenció educativa de tots els 

alumnes i, en particular, d'aquells que poden trobar més barreres en l'aprenentatge i la participació. 

Concretament s’estableix que: 

1. Mantenir les Estratègies d’atenció a la diversitat aplicades el curs 17/18 (veure Annex 5. ANÀLISI DE LES  

ESTRATÈGIES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT APLICADES EL CURS 2016 – 17) 

2. Es redactarà el pla de convivència (Objectiu B1, estratègia B.1.2) 

3. S’establiran els indicadors i les estratègies que sustenten les polítiques d’equitat al centre (Objectiu B1, 

estratègia B.1.3) 

4. S’impulsaran estratègies de qualitat i millora contínua (Objectiu B1, estratègia B.1.4) 

5. S’establirà un sistema organitzatiu d’inclusió educativa que faciliti el seguiment individual dels alumnes i 

la seva orientació acadèmica (Objectiu B3, estratègia B.3.3.3) 

6. Es milloraran les estratègies pedagògiques per al seguiment dels alumnes (Objectiu B4, estratègia B.4.5) 

Quant a la tecnologia digital, entesa com a accés, competències i usos, és essencial per assegurar que els joves 

tinguin més oportunitats. En aquest sentit el centre ja va néixer amb aquesta voluntat i el grau d’utilització de 

les TAC està molt consolidat. L’objectiu B1, estratègia B.1.6 permetrà establir la visió del centre pel que fa a les 

TAC tenint en compte la inclusió educativa. 

Els objectius plantejats per la millora dels sistemes conceptual, organitzatiu, pedagògic i experiencial 

determinen els fonaments psicoeducatius, formatius, ètics, de defensa de l'equitat i de justícia social que han de 

permetre minvar el fracàs i l'exclusió i augmentar la qualitat educativa per a tots els alumnes sense excepcions.  

També es plantegen objectius que permeten a les famílies tenir un paper fonamental a través de la col·laboració 

amb el centre, i  obren espais a la participació activa. (Objectiu B5, estratègia B.5.1 i Objectiu B6, estratègia 

B.6.2) 
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4. Els objectius a assolir i les actuacions previstes per la millora dels diferents sistemes.  

 Objectiu B1. Millorar el sistema conceptual del centre  

Descripció. Per la millora del sistema conceptual es planteja revisar el PEC, redactar el pla de convivència, establir indicadors i les estratègies que sustenten les polítiques 
d’equitat del centre, impulsar estratègies de qualitat i millora contínua, establir uns nous estudis de formació professional i redactar el pla TAC. 

Estratègia Actuació Recursos Temporització Responsable 
Any 

1 
Any 
2 

Any 
3 

Any 
4 

B1.1 Revisar el 
Projecte Educatiu 
del Centre (PEC) 

C.1.1.1  Incorporar de les noves directrius formulades en els decrets i ordres aprovats 
des del 2010.  

Currículum d’ESO, 
ordre d’avaluació, 
decret escola 
inclusiva. 

  x x Coordinació 
Qualitat 

C.1.1.2 Actualitzar els indicadors de progrés.     x x Coordinació 
Qualitat 

C.1.1.3 Incorporar de la nova estructura organitzativa.  Organigrama centre   x x Coordinació 
Qualitat 

C.1.1.4 Incorporar els projectes de centre introduïts des del 2010.  Projecte lingüístic, 
STEAM i Participació 

  x x Coordinació 
Qualitat 

Estratègia Actuació Recursos Temporització Responsable 

Any 
1 

Any 
2 

Any 
3 

Any 
4 

B.1.2 Redactar i 
implementar el 
pla de 
convivència del 
centre. 
 

C.1.2.1 Planificar  les actuacions per la redacció del pla de convivència seguint les 
directrius del document: PROJECTE DE CONVIVÈNCIA I ÈXIT EDUCATIU. Continguts de 
l’aplicació informàtica per a l’elaboració del projecte de convivència.  
 

PROJECTE DE 
CONVIVÈNCIA I ÈXIT 
EDUCATIU. Continguts 
de l’aplicació 
informàtica per a 
l’elaboració del 
projecte de 
convivencia.  
 

X    Comissió Atenció 
Diversitat. 

C.1.2.2 Redactar el pla de convivència del centre PROJECTE DE 
CONVIVÈNCIA I ÈXIT 
EDUCATIU. Continguts 
de l’aplicació 
informàtica per a 
l’elaboració del 
projecte de 
convivencia.  

 x   Comissió Atenció 
Diversitat. 

C.1.2.3 Implementar gradualment les actuacions proposades en el Pla de convivencia.  Pla de convivència.   x X Comissió Atenció 
Diversitat. 

Estratègia Actuació Recursos Temporització Responsable 

Any 
1 

Any 
2 

Any 
3 

Any 
4 

B.1.3 Establir els C.1.3.1 Constituir una comissió d’equitat en el marc del consell escolar per estudiar i  X    Consell escolar 
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indicadors i les 
estratègies  que 
sustenten les 
polítiques 
d’equitat al 
centre. 

actualitzar els indicadors i les estratègies  que sustenten les polítiques d’equitat al 
centre.  

C.1.3.2  Estudiar i actualitzar els indicadors i les estratègies  que sustenten les polítiques 
d’equitat al centre.  

 X    Comissió d’equitat 

C.1.3.3 Incorporar les conclusions al Pla de Convivència del Centre.    X   Coordinació 
Qualitat 

Estratègia Actuació Recursos Temporització Responsable 

Any 
1 

Any 
2 

Any 
3 

Any 
4 

B.1.4 Impulsar 
estratègies de 
Qualitat i Millora 
Contínua  

C.1.4.1 Sol·licitar la participació al PQiMC.   x    Direcció 

Estratègia Actuació Recursos Temporització Responsable 

Any 
1 

Any 
2 

Any 
3 

Any 
4 

B.1.5 Establir uns 
nous estudis 
postobligatoris de 
formació 
professional de la 
família 
d’instal·lacions i 
manteniment 
(manteniment 
electromecànic + 
mecatrònica 
industrial) 

C.1.5.1   Sol·licitar uns nous estudis postobligatoris de formació professional de la família 
d’instal·lacions i manteniment.  
 

 X    Direcció 

C.1.5.2 Planificar la posada en marxa dels estudis postobligatoris de formació 
professional de la família d’instal·lacions i manteniment.  

  x   Direcció 

Estratègia Actuació Recursos Temporització Responsable 

Any 
1 

Any 
2 

Any 
3 

Any 
4 

B.1.6 Redactar el 
Pla TAC del 
centre 

C.1.6.1 Definir  la visió del centre pel que fa a les TAC d’acord amb les especificitats del  
Projecte educatiu del centre, la normativa vigent i per a un termini temporal concret.  

Comissió pedagògica x    Comissió 
pedagògica 

C.1.6.2  Diagnosticar la maduresa digital del centre (tant en l’àmbit curricular com els 
usos de gestió, l’organització, etc.).  

El Pla TAC de centre. 
Col·lecció TAC-1 

x    Coordinació TAC 

C.1.6.3  Definir els objectius.  El Pla TAC de centre. 
Col·lecció TAC-1 

x    Coordinació TAC 

C.1.6.4  Planificar  les prioritats.  El Pla TAC de centre. 
Col·lecció TAC-1 

x    Coordinació TAC 

C.1.6.5  Identificar dels recursos necessaris.  El Pla TAC de centre. x    Coordinació TAC 
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Col·lecció TAC-1 

C.1.6.6  Assignar les tasques i responsabilitats als diferents actors.  El Pla TAC de centre. 
Col·lecció TAC-1 

x    Equip directiu 

C.1.6.7 Aplicar el Pla.  El Pla TAC de centre. 
Col·lecció TAC-1 

 x x x Coordinació TAC 

C.1.6.8  Avaluar el procés i establir nous objectius.  El Pla TAC de centre. 
Col·lecció TAC-1 

  x x Coordinació TAC 

 

Objectiu B2. Millorar el sistema de Gestió i Administració  

Descripció. A través de la millora de la gestió de dades i documental del centre i de petites millores en l’infraestructura es pot optimitzar i millorar el sistema de gestió i 
administració del centre 

Estratègia Actuació Recursos Temporització Responsable 

Any 
1 

Any 
2 

Any 
3 

Any 
4 

Objectiu B2.1 Millorar la 
gestió de dades i 
documental del centre 

C.2.1.1 Migrar tota la gestió documental i de dades a la plataforma iEduca.  Formació iEduca x x   Secretaria i 
Coordinació 
Qualitat 

C.2.1.2 Revisar el protocol d’absències dels professors.  Protocol absències 
professorat 

x    Secretaria 

C.2.1.3 Establir un protocol intern per a l’avaluació del professorat interí o 
substitut en període de prova inicial.  

Documentació 
relativa a l’avaluació 
docent 

x    Secretaria 

C.2.1.4 Crear una plaça estructural amb perfil tècnic.   x    Direcció 

Estratègia Actuació Recursos Temporització Responsable 

Any 
1 

Any 
2 

Any 
3 

Any 
4 

Objectiu B2.2. Millorar les 
infraestructures del centre 
 

C.2.2.1 Instal·lar un sistema d’avís sonor.   x    Coordinació Riscos 

C.2.2.2 Actualitzar el parc de pc’s de préstec.   x x x  Coordinació TAC 

C.2.2.3 Millorar la seguretat dels documents físics que custodia el centre.   x    Secretaria 

C.2.2.4 Establir una comissió per a analitzar les necessitats del nou edifici.   x    Direcció 
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Objectiu B3. Millorar el sistema organització 

Descripció. Per la millora del sistema Organització es proposa: 
1. Seguir el Programa de Qualitat i Millora Continua (PQiMC) per impulsar un sistema organitzatiu basat en processos. 
2. Establir un sistema organitzatiu pedagògic que defineixi responsabilitats sobre les  competències bàsiques de cada àmbits i les transversals, i sobre els diferents 

projectes de centre que s’implementen. 
3. Establir un sistema organitzatiu d’inclusió educativa que defineixi responsabilitats sobre el seguiment i orientació dels alumnes 
4. Establir un sistema organitzatiu de coordinacions tècniques que defineixi responsabilitats sobre sistemes i processos determinats del centre. 

Estratègia Actuació Recu
rsos 

Temporització Responsable 
Any 

1 
Any 
2 

Any 
3 

Any 
4 

B.3.1 Impulsar un sistema 
organitzatiu basat en processos, 
gestionat per la coordinació de 
qualitat que faciliti la gestió, la 
implementació i l’avaluació del 
projecte de direcció 

C.3.1.1 Constituir una Coordinació de Qualitat composta per l’equip directiu i el 
Coordinador de qualitat.  

 X    Direcció 

C.3.1.2 Realitzar la formació dels nivells Q1, Q2 i Q3 del programa d’assegurament 
(ISO).  

Forma
ció 
PQiM
C 

X X x x Coordinació 
Qualitat 

C.3.1.3 Implementar les actuacions que es derivin de la realització dels nivells Q1, Q2 i 
Q3 del programa d’assegurament (ISO).  

  X x x Coordinació 
Qualitat 

Estratègia Actuació Recu
rsos 

Temporització Responsable 
Any 

1 
Any 
2 

Any 
3 

Any 
4 

B.3.2 Establir un sistema 
organitzatiu pedagògic que 
faciliti la gestió, dinamització i 
avaluació dels processos 
d’ensenyament competencials i 
els projectes de centre que els 
implementen. 
 

C.3.2.1 Constituir una comissió pedagògica que assumeixi les següents funcions:  

 Disseny, gestió, dinamització i avaluació dels processos  vinculats a les 
competències tranversals de l’àmbit digital, de l’àmbit personal i social i la 
competència d’aprendre a aprendre. 

 Disseny, gestió, dinamització i avaluació dels projectes de la xarxa 
competències bàsiques, el  projecte de brigades de suport al professorat i el 
projecte de recerca de centre. 

 Disseny, gestió, dinamització i avaluació de la Formació Interna de Centre 
(FIC) 

 Disseny, gestió, dinamització i avaluació de l’acollida del professorat de nova 
incorporació 

 Establiment d’objectius comuns entre els diferents àmbits pedagògics de 
centre 

 x    Direcció 

C.3.2.2 Constituir l’àmbit pedagògic lingüístic de centre que assumeixi les funcions de:  

 Disseny, gestió, dinamització i avaluació dels processos  vinculats a la 
competència lingüística 

 Disseny, gestió, dinamització i avaluació del projecte lingüístic de centre, el 

 x    Direcció 
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projecte de lectura, el projecte Avancem: Ensenyament i Aprenentatge 
integrat de les llengües,  el projecte Grup d’Experimentació per al 
Plurilingüísme (GEP) i el projecte Programa de certificació de llengües. 

 Establir objectius comuns entre els diferents departaments  pedagògics de 
l’àmbit 

 Seguiment, avaluació i proposta de millora del Projecte lectura 

C.3.2.3 Constituir l’àmbit pedagògic STEAM de centre que assumeixi les funcions de:  

 Disseny, gestió, dinamització i avaluació dels processos  vinculats a les 
competències matemàtica, cientificotecnològica, artística i d’educació física. 

 Disseny, gestió, dinamització i avaluació del projecte STEAM de centre, el 
projecte Torrent de l’Esperança. 

 Establir objectius comuns entre els diferents departaments  pedagògics 
del’àmbit 

 X    Direcció 

C.3.2.4 Constituir l’àmbit pedagògic de centre Participació que assumeixi les funcions 
de:  

 Disseny, gestió, dinamització i avaluació dels processos  vinculats a les 
competències social i de cultura i valors 

 Disseny, gestió, dinamització i avaluació del projecte de Participació de 
centre.  

 Establir objectius comuns entre els diferents departaments  pedagògics 
del’àmbit 

 x    Direcció 

C.3.2.5 Constituir 9 departaments (català, castellà, anglès, socials, ciències naturals, 
matemàtiques, tecnologia, EF-Mus-ViP, orientació) que assumeixi les funcions de:  

 Disseny, gestió, dinamització i avaluació dels processos  vinculats a les 
programacions d’àrea 

     Direcció 

C.3.2.6 Establir un calendari de reunions per als diferents nivells d’actuació.       Direcció 

Estratègia Actuació Recu
rsos 

Temporització Responsable 
Any 

1 
Any 
2 

Any 
3 

Any 
4 

B.3.3 Establir un sistema 
organitzatiu d’inclusió educativa 
que faciliti el seguiment 
individual dels alumnes i la seva 
orientació acadèmica 

C.3.3.1 Constituir una comissió d’Atenció a la Diversitat que assumeixi les següents 
funcions:  

 Disseny,  dinamització i avaluació dels processos  vinculats al seguiment i 
orientació dels alumnes. 

 Disseny, gestió, dinamització i avaluació del projecte de Convivència  i del 
projecte de Tutoria competencial 

 X    Direcció 

C.3.3.2 Incorporar l’EAP a la CAD.   X    Direcció 

C.3.3.3 Constituir 4 nivells de coordinació de tutories individual, una per cada curs,  X    Direcció 
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que assumeixin la següent  funció:  

 Gestió  dels processos  vinculats al seguiment i orientació dels alumnes. 

C.3.3.5 Establir un calendari de reunions per als diferents nivells d’actuació.   X x x x Direcció 

Estratègia Actuació Recu
rsos 

Temporització Responsable 
Any 

1 
Any 
2 

Any 
3 

Any 
4 

B.3.4 Establir un sistema 
organitzatiu de coordinacions 
tècniques per la gestió dels 
processos vinculats als sistemes 
de comunicació, sistema 
experiencial, TAC i Riscos. 

C.3.4.1 Constituir una coordinació de Comunicació, sistema experiencial, TAC i Riscos.  
 

 X x x X Direcció 

C.3.4.2 Establir un calendari de reunions per als diferents nivells d’actuació.  X x x x Direcció 

 

Objectiu B4. Millorar els resultats acadèmics 

Descripció. Per tal de millorar els resultats acadèmics dels alumnes es proposen diferents estratègies i actuacions relacionades amb les programacions, la implementació del 
projecte lingüístic, la redacció i implementació dels projectes STEAM i de Participació, i la millora del sistema de seguiment i orientació dels alumnes. 

Estratègia Actuació Recursos Temporització Responsable 
Any 

1 
Any 
2 

Any 
3 

Any 
4 

B4.1 Millorar les 
programacions 
de centre 
 

C.4.1.1 Realitzar programacions d’àmbit que explicitin els objectius comuns de l’àmbit i les 
activitats de coordinació entre les diferents àrees.  

Base orientació 
elaboració 
programacions 

x x X x Àmbits 

C.4.1.2 Redactar programacions d’àrea que explicitin:  

 Acords metodològics 

 Seqüència de continguts per cursos 

 Priorització de competències per cursos 

 Criteris generals d’avaluació 

Base orientació 
elaboració 
programacions 

x x X x Departaments 

C.4.1.3 Actualitzar programacions de curs tenint en compte:  

 La nova ordre d’avaluació  

 L’enfocament competencial del currículum. Activitats transferibles, 
significatives, permanents, productives i funcionals. 

Base orientació 
elaboració 
programacions 

x x X x Departaments 

C.4.1.4 Realitzar les programacions de les competències transversals que explicitin els 
objectius, continguts, criteris d’avaluació, activitats d’avaluació i temporalització.  

Base orientació 
elaboració 
programacions 

x x X x Comissió 
pedagògica 

C.4.1.5 Establir criteris generals de treball d’equip  a l’aula.   x    Comissió 
pedagògica 

C.4.1.6 Establir criteris d’avaluació sobre l’autonomia i la participació dels alumnes.   x 
 

   Comissió 
pedagògica. CAD 

C.4.1.7 Establir criteris per a l’avaluació de les programacions.   x    Comissió 
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pedagògica 

Estratègia Actuació Recursos Temporització Responsable 
Any 

1 
Any 
2 

Any 
3 

Any 
4 

B4.2 
Implementar el 
projecte lingüístic 

C.4.2.1 Promoure un ensenyament competencial i integrador de les llengües  a partir del 
Programa d’innovació pedagògica “Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les 
llengües”   

Projecte 
lingüístic. 
Programa 
Avancem 

x x X  Coord. Lingüístic 

C.4.2.2 Implementar progressivament projectes de comunicació integrats  

 2018-2019: Elaboració d’un projecte de comunicació integrat per cicle d’acord 
amb les orientacions metodològiques del TIL. 

 2019-2020: Elaboració d’un projecte de comunicació integrat per curs d’acord 
amb les orientacions metodològiques del TIL. 

 2020-2021: Elaboració d’un projecte de comunicació integrat que inclogui altres 
matèries no lingüístiques per cicle d’acord amb les orientacions metodològiques 
del TILC (tractament integrat de llengua i continguts). 

 2021-2022: Valoració dels resultats de la implementació i necessitat de canvis 
organitzatius per fer més funcional la seva implementació. 

Projecte 
lingüístic. 
Programa 
Avancem 

x x X x Coord. Lingüístic 

C.4.2.3 Seqüenciar els continguts de les matèries de l’àmbit lingüístic  

 2018-2019: Seqüenciació de continguts per departaments. 

 2019-2020: Contribució a les dimensions de l’àmbit lingüístic per part de cada 
departament. 

 2020-2021: Assegurar la correcta distribució dels continguts en cada departament. 
Assegurar la contribució a les cinc dimensions cada trimestre des de cada 
departament i curs. 
Fer els canvis pertinents perquè aquestes accions siguin possibles. 

 2021-2022: Presa d’acords per coordinar el treball dels continguts clau. 

Projecte 
lingüístic. 
Programa 
Avancem 

x x x x Coord. Lingüístic. 
Caps departament 

C.4.2.4 Implementar la metodologia AICLE.  

 2018-2019: Implementació progressiva de la metodologia AICLE a una matèria a 
tots els cursos 

 Creació d’un perfil estructural lingüístic associat a una especialitat que no siguin 
les ciències socials. 

 x x x x Direcció. Coord. 
Lingüístic. 

C.4.2.5 Augmentar les hores de la segona llengua estrangera (alemany) (2018-2020). 
Direcció 

 2018-2019: Creació d’una optativa d’Alemany a 2n d’ESO. 

 2019-2020: Creació d’una optativa d’Alemany a 3r d’ESO. 

 2020-2021: Creació d’una optativa d’Alemany a 4t d’ESO. 

 x x x  Direcció. 
Departament 
llengües 
estrangeres.  

C.4.2.6 Crear un itinerari optatiu de francès.   x x x X Direcció 
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C.4.2.7 Signar el document de compromís de realització d’activitats en llengua anglesa per 
part dels professors del claustre 

 x x x X Direcció 

C.4.2.8 Realitzar proves oficials a l’EOI  x x x X Direcció 

C.4.2.9 Impulsar la participació en un projecte Erasmus+  x x x x Direcció 

Estratègia Actuació Recursos Temporització Responsable 
Any 

1 
Any 
2 

Any 
3 

Any 
4 

B4.3 Redactar i 
implementar el 
projecte STEAM 
 

C.4.3.1 Promoure un ensenyament competencial i integrador dels currículums dels àmbits 
matemàtic, cientificotecnològic, artístic i de l’educació física.  

Conclusions 
diagnòstic àmbit 
STEAM 2017-18 

x x x x Coord. STEAM 

C.4.3.2 Seqüenciar els continguts de les matèries de l’àmbit STEAM.  Conclusions 
diagnòstic àmbit 
STEAM 2017-18 

x x x x Caps departament 

C.4.3.3 Contribuir a les dimensions de les competències de l’àmbit STEAM.  Conclusions 
diagnòstic àmbit 
STEAM 2017-18 

x x x x Caps departament 

C.4.3.4 Coordinar el treball dels continguts clau de les competències de l’àmbit STEAM 
prestant especial atenció a la competència matemàtica.  

Conclusions 
diagnòstic àmbit 
STEAM 2017-18 

x x x x Caps departament 

C.4.3.5 Impulsar un projecte de centre vinculat a l’àmbit de l’educació física.   x x X x Coord. STEAM. Cap 
departamento Ed. 
Física 

C.4.3.6 Establir indicadors d’avaluació relacionats amb l’assoliment de les competències de 
l’àmbit. 

 x    Coordinació STEAM 

Estratègia Actuació Recursos Temporització Responsable 
Any 

1 
Any 
2 

Any 
3 

Any 
4 

B4.4 Redactar i 
implementar el 
projecte de 
Participació 
 

C.4.4.1 Promoure un ensenyament competencial i integrador dels currículums dels àmbits 
social i de cultura i valors.  

 x x X x Coord. Participació 

C.4.4.2 Seqüenciar els continguts de les matèries dels àmbits social i de cultura i valors.   x x X x Cap departament  
socials 

C.4.4.3 Contribuir a les dimensions de les competències dels àmbits social i de cultura i 
valors.  

 x x X x Cap departament 
socials 

C.4.4.4 Coordinar el treball dels continguts clau de les competències dels àmbits social i de 
cultura i valors.  

 x x X x Cap departament 
socials 

C.4.4.5 Coordinar i dinamitzar la coordinació de la zona socialment educadora.   x x X x Coord. Participació 

C.4.4.6 Establir indicadors d’avaluació relacionats amb l’assoliment de les competències de 
l’àmbit 

 x    Coord. Participació 

Estratègia Actuació Recursos Temporització Responsable 
Any 

1 
Any 
2 

Any 
3 

Any 
4 

B4.5 Millorar les 
estratègies 

C.4.5.1 Actualitzar el full de seguiment dels alumnes al model que proposa la nova ordre 
d’avaluació.  

 x    CAD 
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d’inclusió i de 
seguiment dels 
alumnes 

 

C.4.5.2 Replantejar el protocol de disseny de plans individuals (PI) establint la figura del 
tutor individual com a màxim responsable. CAD 

 x    CAD 

C.4.5.3 Establir indicadors de seguiment d’alumnes. CAD  x    CAD 

C.4.5.4 Establir un programa de formació en tutoria competencial orientat a donar eines 
als tutors individuals per poder realitzar les seves funcions i permetre la implicació dels 
alumnes en llur procés educatiu. CAD 

 x x X x CAD 

C.4.5.5 Actualitzar el PAT establint activitats model que es puguin utilitzar quan l’actualitat 
ho sol·liciti. 

 x x X x CAD 

 C.4.5.6 Mantenir les estratègies d’atenció a la diversitat (veure Annex 5. Estratègies 
atenció diversitat) 

      

 

Objectiu B5. Millorar el sistema de comunicació i marketing 

 

Estratègia Actuació Recursos Temporització Responsable 
Any 

1 
Any 
2 

Any 
3 

Any 
4 

B.5.1 Actualitzar el sistema 
de comunicacions digitals 
del centre per fer més 
accessible la informació. 

C.5.1.1 Establir l’espai web del centre com a espai central de les comunicacions 
del centre.  

 x     Coord. 
Comunicació 

C.5.1.2 Dissenyar i redactar el pla de comunicacions del centre amb protocols per 
cada un dels canals de comunicació que disposa el centre.  

 x    Coord. 
Comunicació 

C.5.1.3 Establir indicadors per avaluar el sistema de comunicacions del centre.   x    Coord. 
Comunicació 

C.5.1.4 Establir un canal de comunicacions digital institut-famílies estructurat per 
nivells i que permeti l’accés a calendari activitats, informacions activitats i 
missatges urgents.  

 x    Coord. 
Comunicació 

C.5.1.5 Gestionar la brigada de comunicacions i les xarxes socials des de la 
coordinació de comunicació.  

 x x x x Coord. 
Comunicació 

 C.5.1.6 Gestionar internament el Moodle.   x x x x Coord. TAC 

Estratègia Actuació Recursos Temporització Responsable 
Any 

1 
Any 
2 

Any 
3 

Any 
4 

B.5.2 Augmentar la difusió 
del PEC 

C.5.2.1 Establir i planificar un sistema de comunicació intern per publicitar els 
valors i els principis que regeixen el PEC.  

 x x x X Coord. 
Comunicació 

C.5.2.2 Facilitar la participació de membres de la comunitat educativa en 
congressos, cursos i xerrades.  

 x x x X Direcció 

C.5.2.3 Participar en premis i concursos.   x x x x Coord. Comunició. 
Coord. Participació 
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Objectiu B6. Millorar el sistema experiencial 

Descripció. Per a la millora del sistema experiencial es proposa establir un sistema per a la recollida i anàlisi de dades del sistema i la creació d’espais de trobada per 
alumnes, exalumnes i famílies 

Estratègia Actuació Recursos Temporització Responsable 
Any 

1 
Any 
2 

Any 
3 

Any 
4 

B6.1 Recollir i analitzar dades 
del sistema experiencial 

C.6.1.1 Establir mecanismes per a la recollida les dades.  x    Coord. Sist. 
Experiencial. AMPA 

C.6.1.2 Enumerar i prioritzar les dades del sistema experiencial que seran 
útils a l’hora d’analitzar el dia a dia del centre.  

 x x x x Coord. Sist. 
Experiencial 

C.6.1.3 Analitzar les dades del sistema experiencial i redactar un informe 
anual.  

 x x x x Coord. Sist. 
Experiencial 

Estratègia Actuació Recursos Temporització Responsable 
Any 

1 
Any 
2 

Any 
3 

Any 
4 

B6.2 Crear espais de 
participació i trobada per 
alumnes, exalumnes i 
famílies 

C.6.2.1 Augmentar la participació dels alumnes en les reunions informatives 
a través de la brigada de delegats.  

 x x x x Coord. Sist. 
Experiencial 

C.6.2.2 Constituir el Club dels exalumnes.   x    Coord. Sist. 
Experiencial. 

C.6.2.3 Impulsar una escola de pares.   x x x x Coord. Sist. 
Experiencial. AMPA 
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5. Concrecions organitzatives.  

Aquest projecte de direcció estableix set línies d’actuació que concreten l’organització del centre i l’orienta a la major 

sistematització de les activitats del centre. Alhora, es concreta la creació de condicions i formes d'organització que 

estimulin la implicació de tot el personal en el treball en equip i n'afavoreixin el creixement dels nivells de motivació i de 

satisfacció. Aquestes línies són les que s’exposen a continuació: 

1. Millora del sistema de gestió de dades i documental (objectiu B2, estratègia B.2.1) 

2. Impulsar un sistema organitzatiu basat en processos gestionat per la coordinació de qualitat (objectiu B3, 

estratègia B.3.1) 

3. Establir un sistema organitzatiu pedagògic que faciliti la gestió, dinamització i avaluació dels processos 

d’ensenyament competencial i els projectes de centre que els implementen (objectiu B3, estratègia B.3.2) 

4. Establir un sistema organitzatiu d’inclusió educativa que faciliti el seguiment individual dels alumnes i la seva 

orientació acadèmica (objectiu B3, estratègia B.3.3) 

5. Establir un sistema organitzatiu de coordinacions tècniques per la gestió dels processos vinculats als sistemes de 

comunicació, sistema experiencial, TAC i riscos (objectiu B3, estratègia B.3.4) 

6. Actualitzar el sistema de comunicacions digitals del centre per fer més accessible la informació (objectiu B5, 

estratègia B.5.1) 

7. Recollir i analitzar les dades del sistema experiencial (objectiu B6, estratègia B.6.1) 

L’organigrama del centre queda representat en la següent figura:  
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6. Indicadors per a l'avaluació dels diferents sistemes. 

Per tal de poder controlar el procés d’execució del projecte de direcció, plantegem uns indicadors vinculats als sistemes,  

als objectius i estratègies, i seqüenciats en els quatre anys d’implementació. Destaquem la importància dels sistemes 

d’indicadors perquè proporcionen informació útil sobre la manera en què funciona el sistema que descriu; permet fer 

comparacions objectives; permet estudiar l’evolució de la proposta; i focalitza l’atenció cap als possibles punts crítics de les 

propostes.  

Com a criteri de seguiment numèric aportem tres possibilitats: 1- Percentatge   (p. ex. 55% - 60% - 70% - 75%) 2- Nombre 

total  (p ex. 10 – 15 – 20 – 30) 3- Si alguna acció es fa o no (p. ex.  0 = no  1= sí) 

Al final de la redacció de l’indicador es recull el valor actual (sempre que es disposa de la dada) 

 Indicadors per l’avaluació del sistema conceptual 
 Objectiu B1. Millorar el sistema conceptual del centre 

 

 B.1.1 Revisar el Projecte Educatiu del Centre (PEC) 
 

Indicadors d’avaluació  
 

Instrument 
d’avaluació  
 

Criteris d’acceptació  Agents 

I.act 18-
19 

19-
20 

20-
21 

21-
22 

D.1.1.1 Incorporació de les noves directrius formulades 
en els decrets i ordres aprovats des del 2010.  

PEC  0 0 0 1 Coordinació Qualitat 

D.1.1.2 Actualització dels indicadors de progrés.  PEC  0 0 0 1 Coordinació Qualitat 

D.1.1.3 Incorporació de la nova estructura organitzativa.  PEC  0 0 0 1 Coordinació Qualitat 

D.1.1.4 Incorporació  dels projectes de centre introduïts 
des del 2010.  

PEC  0 0 0 1 Coordinació Qualitat 

 B.1.2 Redactar i implementar el pla de convivència del centre 

D.1.2.1 Planificació i implementació de les actuacions 
per la redacció del pla de convivència  

Pla de 
convivència 

 1 1 - - Comissió Atenció 
Diversitat. 

D.1.2.2 Redacció del pla de convivència del centre Pla de 
convivència 

 0 1 1 1 Comissió Atenció 
Diversitat. 

D.1.2.3 Implementació gradual de les actuacions 
proposades en el Pla de convivencia.  

Pla de 
convivència 

 0 0 1 1 Comissió Atenció 
Diversitat. 

 B.1.3 Establir els indicadors i les estratègies  que sustenten les polítiques d’equitat al centre. 

D.1.3.1Constitució d’una comissió d’equitat en el marc 
del consell escolar per estudiar i actualitzar els 
indicadors i les estratègies  que sustenten les polítiques 
d’equitat al centre.  

Acta Consell 
escolar 

 1 - - - Consell escolar 

D.1.3.2 Estudi i actualització dels indicadors i les 
estratègies  que sustenten les polítiques d’equitat al 
centre.  

Acta consell 
escolar 

 1 - - - Comissió d’equitat 
 

D.1.3.3 Incorporació de les conclusions al Pla de 
Convivència del Centre.  
 

Pla de 
convivència 

 0 1 - - Coordinació Qualitat. 
CAD 
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 B.1.4 Impulsar estratègies de Qualitat i Millora Contínua  

D.1.4.1 Ingrés al PQiMC.  Publicació al 
web del PQiMC 

 1 - - - Coordinació Qualitat 

 B.1.5 Establir uns nous estudis postobligatoris de formació professional de la família d’instal·lacions i 
manteniment (manteniment electromecànic + mecatrònica industrial) 

D.1.5.1 Sol·licitació d’uns nous estudis postobligatoris de 
formació professional de la família d’instal·lacions i 
manteniment.  

Document 
presentat als 
SSTT 

 1 - - - Direcció 
 

D.1.5.2 Planificació de la posada en marxa dels estudis 
postobligatoris de formació professional de la família 
d’instal·lacions i manteniment.  

Projecte posada 
en marxa dels 
estudis 
postobligatoris 
de formació 
professional de 
la família 
d’instal·lacions i 
manteniment. 

 0 1 - - Equip directiu. Coord. 
Qualitat 

 B.1.6 Redactar el Pla TAC del centre 

D.1.6.1 Definició de la visió del centre pel que fa a les 
TAC d’acord amb les especificitats del  Projecte educatiu 
del centre, la normativa vigent i per a un termini 
temporal concret.  

Acta Comissió 
Pedagògica 

 1 - - - Comissió pedagògica 

D.1.6.2 Disseny i redacció del Pla TAC 
 

Pla TAC  1 1 - - Coordinació TAC 

D.1.6.3 Aplicació i avaluació del Pla TAC.  Memòria anual  0 0 1 1 Coordinació TAC 

 

 Indicadors per l’avaluació del sistema de Gestió i administració 

 Objectiu B2. Millorar el sistema de Gestió i Administració 

 Objectiu B2.1 Millorar la gestió de dades i documental del centre  

Indicadors d’avaluació  
 

Instrument 
d’avaluació  
 

Criteris d’acceptació  Agents 

I.act 18-
19 

19-
20 

20-
21 

21-
22 

D.2.1.1 Migració de la gestió documental i de dades a 
la plataforma iEduca.   

Plataforma iEduca  50
% 

10
0% 

- - Secretaria i Coordinació 
Qualitat 

D.2.1.2 Revisió protocol absències professors.  NOFC  1 - - - Secretaria 

D.2.1.3 Redacció d’un protocol intern per l’avaluació 
de professorat interí o substitut en període de prova 
inicial.  

NOFC  1 - - - Secretaria 

D.2.1.4 Creació d’una plaça estructural amb perfil 
tècnic.  

Memòria Anual  1 - - - Direcció 

D.2.1.5 Redacció protocol d’informació de les beques 
que ofereixen les diferents administracions a les 
famílies.  

NOFC  1 - - - Secretaria 

 Objectiu B2.2. Millorar les infraestructures del centre 

D.2.2.1 Instal·lació d’un sistema d’avís sonor.  Pla de riscos  1 - - - Coordinació Riscos 

D.2.2.2 Actualització del parc de pc’s de préstec.    40
% 

30
% 

30
% 

- Coordinació TAC 

D.2.2.3 Millora de la seguretat dels documents físics 
que custodia el centre.  

  1 - - - Secretaria 
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 Indicadors per l’avaluació del sistema organització 

 Objectiu B3. Millorar el sistema organització 

 B.3.1 Impulsar un sistema organitzatiu basat en processos, gestionat per la coordinació de qualitat que faciliti la 
gestió, la implementació i l’avaluació del projecte de direcció 

Indicadors d’avaluació  
 

Instrument 
d’avaluació  
 

Criteris d’acceptació  Agents 

I.act 18-
19 

19-
20 

20-
21 

21-
22 

D.3.1.1 Constitució d’una Coordinació de Qualitat 
composta per l’equip directiu i el Coordinador de 
qualitat.  

PGA  1 0 0 0 Direcció 

D.3.1.2 Realització de la formació dels nivells Q1, Q2 i 
Q3 del programa d’assegurament (ISO).  

Memòria anual  Q1 Q2 Q3 - Coordinació Qualitat 

D.3.1.3 Implementació de les actuacions que es 
derivin de la realització dels nivells Q1, Q2 i Q3 del 
programa d’assegurament (ISO).  

Informe auditories  0 0 0 1 Coordinació Qualitat 

 B.3.2 Establir un sistema organitzatiu pedagògic que faciliti la gestió, dinamització i avaluació dels processos 
d’ensenyament competencials i els projectes de centre que els implementen. 

D.3.2.1 Constitució de la comissió pedagògica, àmbit 
lingüístic, àmbit STEAM, àmbit Participació, CAD  i 
departaments 

PGA  1 - - - Direcció 

D.3.2.2 Activitat de la comissió pedagògica, àmbit 
lingüístic, àmbit STEAM, àmbit Participació, CAD i 
departaments 

Memòria anual de la 
comissió 
pedagògica, àmbit 
lingüístic, àmbit 
STEAM, àmbit 
Participació, CAD i 
departaments 

 1 1 1 1 Coordinació qualitat 

D.3.2.3 Disseny del calendari  de reunions de la 
comissió pedagògica, àmbit lingüístic, àmbit STEAM, 
àmbit Participació, CAD i departaments 

Horaris anuals i 
calendari de 
reunions 

 1 1 1 1 Direcció 

 B.3.3 Establir un sistema organitzatiu d’inclusió educativa que faciliti el seguiment individual dels alumnes i la seva 
orientació acadèmica 

D.3.3.1 Constitució CAD i nivells de coordinació de 
tutories individuals 

PGA  1 1 1 1 Direcció 

D.3.3.2 Activitat CAD i nivells de coordinació de 
tutories individuals 

Memòria anual CAD 
i nivells de 
coordinació de 
tutories individuals 

 1 1 1 1 Coordinació qualitat 

D.3.3.3 Disseny calendari  de reunions CAD i nivells de 
coordinació de tutories individuals 

Horaris anuals i 
calendari de 
reunions 

 1 1 1 1 Direcció 

 B.3.4 Establir un sistema organitzatiu de coordinacions tècniques per la gestió dels processos vinculats als sistemes 
de comunicació, sistema experiencial, TAC i Riscos. 

D.3.4.1 Constitució d’una coordinació de 
Comunicació, sistema experiencial, TAC i Riscos.  

PGA  1 1 1 1 Direcció 

D.3.4.2 Activitat de la coordinació de Comunicació, 
sistema experiencial, TAC i Riscos. 

Memòria anual de la 
coordinació de 
Comunicació, 
sistema 
experiencial, TAC i 
Riscos. 

 1 1 1 1 Coordinació qualitat 

D.3.4.3 Disseny del calendari de coordinacions de la 
coordinació de Comunicació, sistema experiencial, 
TAC i Riscos. 

Horaris anuals  1 1 1 1 Direcció 
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 Indicadors del sistema  Pedagògic 

 Objectiu B4. Millorar els resultats acadèmics 

 B4.1 Millorar les programacions de centre 

Indicadors d’avaluació  
 

Instrument 
d’avaluació  
 

Criteris d’acceptació  Agents 

I.act 18-
19 

19-
20 

20-
21 

21-
22 

D.4.1.1 Disseny de criteris d’avaluació de 
programacions 

Memòria 
Comissió 
pedagògica 

 1 - - - Comissió pedagògica.  
Coord. Qualitat 

D.4.1.2 Avaluació de les programacions d’àmbit Criteris 
d’avaluació de 
programacions 

 60
% 

70
% 

80
% 

90
% 

Comissió pedagògica.  
Coord. Qualitat 

D.4.1.3 Avaluació de les programacions d’àrea Criteris 
d’avaluació de 
programacions 

 60
% 

70
% 

80
% 

90
% 

Comissió pedagògica.  
Coord. Qualitat 

D.4.1.4 Avaluació de les programacions de curs Criteris 
d’avaluació de 
programacions 

 60
% 

70
% 

80
% 

90
% 

Comissió pedagògica.  
Coord. Qualitat 

D.4.1.5 Avaluació de les programacions competències 
transversals 

Criteris 
d’avaluació de 
programacions 

 60
% 

70
% 

80
% 

90
% 

Comissió pedagògica.  
Coord. Qualitat 

D.4.1.6 Grau de satisfacció dels alumnes respecte 
l’organització de treball col·laboratiu de les aules 

Enquesta 
satisfacció 

 70
% 

72
% 

74
% 

76
% 

Coord. Qualitat 

 B4.2 Implementar el projecte lingüístic 

D.4.2.1 Acreditació del nivell C1 llengua catalana 
alumnes 4t ESO 

Prova nivell C1 
llengua catalana 

 75
% 

78
% 

82
% 

85
% 

Àmbit lingüístic 

D.4.2.2 Acreditació del nivell C1 llengua castellana 
alumnes 4t ESO 

Prova nivell C1 
llengua castellana 

 75
% 

78
% 

82
% 

85
% 

Àmbit lingüístic 

D.4.2.3 Acreditació del nivell B1 llengua anglesa  
alumnes 4t ESO 

Prova nivell B1 
llengua anglesa 

 30
% 

35
% 

40
% 

45
% 

Àmbit lingüístic 

D.4.2.4 Acreditació del nivell B2 llengua anglesa  
alumnes 4t ESO 

Prova nivell B1 
llengua anglesa 

 6% 7% 8% 9% Àmbit lingüístic 

D.4.2.5 Acreditació del nivell A2 alemany  alumnes 4t 
ESO que hagin cursat les optatives. 

Prova nivell C1 
llengua alemany 

 - - 35
% 

40
% 

Àmbit lingüístic 

D.4.2.6 Acreditació del nivell A2 francès  alumnes 4t 
ESO que hagin cursat les optatives. 

Prova nivell C1 
llengua francès 

 - - - 40
% 

Àmbit lingüístic 

D.4.2.7  % d’assignatures que realitzen alguna activitat 
utilitzant la llengua anglesa 

Document de 
compromís 
d’utilització de 
llengua anglesa 

 22
% 

26
% 

30
% 

34
% 

Coord. Qualitat 

D.4.2.8  % alumnes de 3r i 4t que realitzen proves 
oficials de l’EOI  

Memòria anual 
àmbit lingüístic 

16
% 

18
% 

20
% 

22
% 

24
% 

Coord. Qualitat 

D.4.2.9  % d’alumnes que participen a l’intercanvi 
cultural a 3r. 

Memòria anual 
àmbit lingüístic 

25
% 

40
% 

43
% 

46
% 

50
% 

Coord. Qualitat 

D.4.2.10 Participació en un projecte Erasmus+ Memòria anual 
àmbit lingüístic 

 - - 1 1 Àmbit lingüístic 

D.4.2.11 Resultats CCBB llengua catalana en comprensió 
lectora nivell alt 

Resultats proves 
CCBB 4t 

28,3
% 

>30
% 

>30
% 

>30
% 

>30
% 

Coord. Qualitat 

D.4.2.12 Resultats globals CCBB llengua castellana nivell 
alt  

Resultats proves 
CCBB 4t 

29,55
% 

>30
% 

>30
% 

>30
% 

>30
% 

Coord. Qualitat 

D.4.2.13 Resultats CCBB llengua castellana en 
comprensió lectora nivell baix 

Resultats proves 
CCBB 4t 

16,4
% 

<15
% 

>15
% 

>15
% 

>15
% 

Coord. Qualitat 

D.4.2.14 Resultats CCBB llengua castellana en 
comprensió lectora nivell alt 

Resultats proves 
CCBB 4t 

20
% 

>22
% 

>24
% 

>26
% 

>28
% 

Coord. Qualitat 

D.4.2.15 Resultats CCBB llengua castellana en expressió 
escrita nivell alt 

Resultats proves 
CCBB 4t 

28,3
% 

>30
% 

>30
% 

>30
% 

>30
% 

Coord. Qualitat 
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D.4.2.16 Resultats globals CCBB llengua anglesa  nivell 
baix 

Resultats proves 
CCBB 4t 

16,1
% 

<15
% 

<15
% 

<15
% 

<15
% 

Coord. Qualitat 

D.4.2.17 Resultats CCBB llengua anglesa en expressió 
escrita nivell alt 

Resultats proves 
CCBB 4t 

28,3
% 

<35
% 

<30
% 

<25
% 

<20
% 

Coord. Qualitat 

D.4.2.18 Resultats CCBB llengua anglesa Expressió 
escrita nivell baix 

 37,2
% 

     

D.4.2.19 Resultats CCBB llengua anglesa expressió 
escrita nivell alt  

Resultats proves 
CCBB 4t 

26,7
% 

>30
% 

>30
% 

>30
% 

>30
% 

Coord. Qualitat 

 B4.3 Redactar i implementar el projecte STEAM 

D.4.3.1 Redacció del projecte STEAM centre Memòria anual  1 - - - Direcció. Coord. STEAM 

D.4.3.2 Elaboració d’indicadors d’avaluació relacionats 
amb l’assoliment de les competències de l’àmbit. 

Projecte STEAM 
centre 

 1 - - - Coord. STEAM 

D.4.3.3 Projecte vinculat a les competències d’educació 
física 

Memòria anual  - 1 - - Dep. educació física 

D.4.3.4 Resultats globals CCBB matemàtica nivell alt Resultats proves 
CCBB 4t 

23,5
% 

>2
5% 

>2
7% 

>2
9% 

>3
0% 

Coord. Qualitat 

D.4.3.5 Resultats CCBB matemàtiques en Numeració i 
càlcul nivell baix 

Resultats proves 
CCBB 4t 

18.1
% 

<1
5% 

<1
5% 

<1
5% 

<1
5% 

Coord. Qualitat 

D.4.3.6 Resultats CCBB matemàtiques en Numeració i 
càlcul nivell alt 

Resultats proves 
CCBB 4t 

19% >2
1% 

>2
3% 

>2
5% 

>2
7% 

Coord. Qualitat 

D.4.3.7 Resultats CCBB matemàtiques en Espai, forma i 
mesura nivell baix 

Resultats proves 
CCBB 4t 

36,8
% 

<3
4% 

<3
1% 

<2
8% 

<2
5% 

Coord. Qualitat 

D.4.3.8 Resultats CCBB matemàtiques en Espai, forma i 
mesura nivell alt 

Resultats proves 
CCBB 4t 

18,7
% 

>2
1% 

>2
3% 

>2
5% 

>2
7% 

Coord. Qualitat 

D.4.3.9 Resultats CCBB matemàtiques en Canvi i 
relacions nivell alt 

Resultats proves 
CCBB 4t 

29,4
% 

>3
0% 

>3
0% 

>3
0% 

>3
0% 

Coord. Qualitat 

D.4.3.10 Resultats CCBB matemàtiques en Estadística 
nivell alt 

Resultats proves 
CCBB 4t 

16,9
% 

>1
9% 

>2
1% 

>2
3% 

>2
5% 

Coord. Qualitat 

D.4.3.11 Resultats globals CCBB cientifictecnològic nivell 
alt 

Resultats proves 
CCBB 4t 

14,7
% 

>1
7% 

>1
9% 

>2
1% 

>2
3% 

Coord. Qualitat 

D.4.3.12 Resultats CCBB cientifictecnològic en Explicar 
fenòmens naturals i tecnològics utilitzant el 
coneixement científic i tècnic nivell alt 

Resultats proves 
CCBB 4t 

8,1
% 

>1
1% 

>1
3% 

>1
5% 

>1
7% 

Coord. Qualitat 

D.4.3.13 Resultats CCBB cientifictecnològic en 
Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic 
proporcionada en forma de dades i proves nivell alt 

Resultats proves 
CCBB 4t 

14,9
% 

>1
7% 

>1
9% 

>2
1% 

>2
3% 

Coord. Qualitat 

D.4.3.14 Resultats CCBB cientifictecnològic en Analitzar 
i avaluar explicacions tecnològiques d’especial 
rellevància nivell baix 

Resultats proves 
CCBB 4t 

23,5
% 

<2
1% 

<1
9% 

<1
7% 

<1
5% 

Coord. Qualitat 

 B4.4 Redactar i implementar el projecte de Participació 

D.4.4.1 Projecte Participació centre   - 1 - - Coord. Participació 

D.4.4.2 Elaboració dels indicadors d’avaluació 
relacionats amb l’assoliment de les competències de 
l’àmbit. 

  - 1 - - Coord. Participació 

D.4.4.3 Signatura dels convenis amb entitats 
col·laboradores al projecte Participació 

Memòria anual  1 1 1 1 Coord. Participació. 
Direcció 

D.4.4.4 Participació en la coordinació zona socialment 
educadora 

Actes zona 
socialment 
educadora 

 1 1 1 1 Coord. Participació. 
Direcció 

 B4.5 Millorar les estratègies d’inclusió i de seguiment dels alumnes 

D.4.5.1  % alumnes que aproven totes les matèries a la 
1a avaluació  

Saga  >70
% 

>70
% 

>70
% 

>70
% 

Coord. Qualitat 

D.4.5.2   % alumnes que aproven totes les matèries a la 
2a avaluació  

Saga  >75
% 

>75
% 

>75
% 

>75
% 

Coord. Qualitat 
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D.4.5.3   % alumnes que aproven totes les matèries a la 
3a avaluació  

Saga  >80
% 

>80
% 

>80
% 

>80
% 

Coord. Qualitat 

D.4.5.4   % alumnes que promocionen  Saga  >90
% 

>90
% 

>90
% 

>90
% 

Coord. Qualitat 

D.4.5.5   %alumnes que obtenen el graduat Saga  >95
% 

>95
% 

>95
% 

>95
% 

Coord. Qualitat 

D.4.5.6   % alumnes amb PI que promocionen (58%) Memòria anual  >60
% 

>60
% 

>60
% 

>60
% 

 

D.4.5.7   Realització de la formació en tutoria 
competencial 

Memòria anual  1 1 - - Direcció 

D.4.5.8  Grau satisfacció famílies respecte la tutoria 
individual 

Enquestes 
sistema 
experiencial 

 75
% 

77
% 

79
% 

81
% 

Coord. Sist. 
Experiencial 

 

Indicadors per a l’avaluació del sistema Comunicació i Marketing 

Objectiu B5. Millorar el sistema de comunicació i marketing 

B.5.1 Actualitzar el sistema de comunicacions digitals del centre per fer més accessible la informació. 

Indicadors d’avaluació  
 

Instrument 
d’avaluació  
 

Criteris 
d’acceptació  

Agents 

18-
19 

19-
20 

20-
21 

21-
22 

D.5.1.1  Disseny i posada en marxa del nou espai web Web del centre 1 - - - Coord. Comunicació 

D.5.1.2  Disseny i redacció del pla de comunicacions 
del centre 

Pla de 
comunicacions 

1 - - - Coord. Comunicació 

D.5.1.3 Grau de satisfacció comunicació 
d’informacions famílies 

Enquesta satisfacció 
famílies 

70
% 

73
% 

76
% 

80
% 

Coord. Qualitat 

D.5.1.4 Nombre d’actualitzacions a les xarxes socials 
realitzades per la brigada de comunicacions 

Memòria coord. 
Comunicació 

> 
30 

> 
30 

> 
30 

> 
30 

Coord. Qualitat 

D.5.1.5 Grau satisfacció gestió Moodle centre Enquesta satisfacció 
professorat 

70
% 

73
% 

76
% 

80
% 

Coord. Qualitat 

B.5.2 Augmentar la difusió del PEC 

D.5.2.1 Nombre d’actuacions per publicitar els valors i 
els principis que regeixen el PEC. 

Memòria anual >=3 >=3 >=3 >=3 Coord. Qualitat 

D.5.2.2 Nombre de participacions en congressos, cursos 
i xerrades 

Memòria anual >=3 >=3 >=3 >=3 Coord. Qualitat 

D.5.2.3 Nombre de participacions en premis i concursos Memòria anual >=3 >=3 >=3 >=3 Coord. Qualitat 

 

Indicadors per l’avaluació del sistema Experiencial 

Objectiu B5. Millorar el sistema de comunicació i marketing 

B6.1 Recollir i analitzar dades del sistema experiencial 

Indicadors d’avaluació  
 

Instrument 
d’avaluació  
 

Criteris 
d’acceptació  

Agents 

18-
19 

19-
20 

20-
21 

21-
22 

D.6.1.1 Nombre de dades recollides del sistema 
experiencial 

Memòria coord. Sist. 
Experiencial 

> 
10 

> 
10 

> 
10 

> 
10 

Coord. Sist. 
Experiencial. 

D.6.1.2 Anàlisi dades sistema experiencial Memòria coord. Sist. 
Experiencial 

1 1 1 1 Coord. Sist. 
Experiencial. 

B6.2 Crear espais de participació i trobada per alumnes, exalumnes i famílies 

D.6.2.1 Nombre de participacions d’alumnes en 
reunions i xerrades informatives 

Memòria coord. Sist. 
Experiencial 

>=
3 

>=
3 

>=
3 

>=
3 

Coord. Sist. 
Experiencial. 

D.6.2.2 Nombre de trobades “club” exalumnes Memòria coord. Sist. 
Experiencial 

>=
1 

>=
1 

>=
1 

>=
1 

Coord. Sist. 
Experiencial. 

D.6.2.3 Nombre d’activitats Escola de pares Memòria coord. Sist. 
Experiencial 

>=
1 

>=
1 

>=
1 

>=
1 

Coord. Sist. 
Experiencial. 
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7. Els mecanismes de retiment de comptes als òrgans de control i participació.  

L’article 147.71 de la LEC ja explicita l’obligatorietat de presentar, difondre, implementar i retre comptes de totes les 

actuacions. En el mateix sentit el Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 

personal directiu professional docent comenta en l’article 2.3 2 una qüestió similar. 

A la taula que hi ha a continuació s’especifiquen els instruments pel retiment de comptes, a qui van dirigits i la periodicitat 

amb què es duu a terme. 

Instruments Destinatari Periodicitat 
PEC Consell escolar, claustre, SSTT departament ensenyament, PAS, 

Inspecció, famílies, alumnes 
Fins quan calgui renovar-lo 

PdD Consell escolar, claustre, SSTT departament ensenyament, PAS, 
AMPA 

Fins quan calgui renovar-lo 

NOFC Consell escolar, claustre, SSTT departament ensenyament, PAS, 
Inspecció, famílies, alumnes, AMPA 

Fins quan calgui renovar-les 

PGA Consell escolar, claustre, SSTT departament ensenyament, PAS, 
Inspecció, famílies, alumnes 

Anual 

Memòria Anual Consell escolar, claustre, SSTT departament ensenyament, PAS, 
Inspecció 

Anual 

Competències 
bàsiques 

Claustre, famílies, alumnes, consell escolar, inspecció Anual 

Indicadors de centre Consell escolar, claustre, inspecció, PAS Anual 

Projectes de centre Claustre, famílies, alumnes Sempre 

Proves internes Alumnes Sempre que es requereixi 

Butlletins de notes Famílies, alumnes Trimestral 

Comunicacions de 
tutoria 

Famílies, alumnes Sempre que sigui necessari 

Enquestes de 
satisfacció 

Claustre, famílies, alumnes, AMPA Anual o sempre que es requereixi 

Valoració formació Claustre Anual 

Pressupost anual Consell escolar, claustre, SSTT departament ensenyament Anual 

 

Per tal de mesurar l’evolució dels indicadors es proposa un model on hi trobem l’objectiu, els indicadors proposats, els 

criteris d’acceptació, la situació inicial, la desitjada (final) i la real amb una anàlisi i proposta de millora.  

Objectiu B4. Millorar els resultats acadèmics 

Estratègia B.4.2 Implementar el projecte lingüístic 
Codi Nom indicador Inicial Final Real Desviat 

C.4.2.3 Acreditació nivell B1 llengua anglesa alumnes 4t ESO 25% 30% 35% 5 

Anàlisi del compliment Propostes de millora 

S’ha assolit l’estratègia marcada Ampliar nombre d’alumnes que es presenten a les proves del nivell B1 

 

Amb aquest sistema es podrà veure de cadascun dels indicadors quin ha estat el seu grau de compliment. Per tant, això ha 

d’afavorir que l’avaluació sigui clara i permeti una anàlisi acurada dels resultats any per any. Així serà fàcil detectar les  

                                                           
1 el director respon del funcionament del centre i del grau d’assoliment dels objectius del projecte educatiu, d’acord amb el projecte de direcció, i ret 
comptes davant el consell escolar i l’Administració educativa. 
2 la direcció està sotmesa al control social mitjançant el consell escolar del centre i al control acadèmic i administratiu de l'administració[...]. Les direccions 
responen del grau d'assoliment dels objectius del projecte educatiu d'acord amb el projecte de direcció, i han de retre comptes a la comunitat escolar, en el 
marc de les funcions que el consell escolar té atribuïdes per llei, i a l'administració educativa de la seva gestió, dels resultats obtinguts[...] mitjançant els 
pertinents processos d'avaluació. 
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llacunes i proposar la resolució dels impediments, si és possible, que eviten que el compliment de l’objectiu sigui ple. O, si 

s’escau, caldrà retocar a la baixa o a l’alça el criteri d’acceptació de l’indicador proposat. La Memòria Anual, per la seva 

banda, recollirà els resultats i les propostes de canvi es plantejaran a la PGA del curs posterior. 

A més a més, després del primer i tercer any s’avaluarà l’acompliment i la satisfacció de la comunitat educativa per 

l’aplicació del PdD i per l’exercici de la direcció per mitjà d’apreciacions orals, amb opinions a través d’enquestes o 

processos d’autoreflexió sobre la pràctica a les reunions per part dels membres de la comunitat educativa (equip directiu, 

professorat, famílies, alumnat, PAS i serveis i administració municipal). Aquesta valoració es farà constar a la Memòria 

Anual del primer i tercer curs, per tal d’introduir propostes de canvi a la PGA del segon i quart curs. 

També es contempla una valoració final en finalitzar els quatre anys del PdD on s’avaluarà la incidència del PdD en la 

millora de la qualitat educativa, especialment dels aprenentatges de l’alumnat i els resultats d’aprenentatge i la satisfacció 

de la comunitat educativa pels processos i els resultats del centre. Per fer-ho s’utilitzaran els indicadors de progrés del PdD, 

els resultats acadèmics i de proves externes de l’alumnat i un informe valoratiu de l’equip directiu al final del mandat que 

reculli les valoracions pròpies i les de les Memòries Anuals que contenen les valoracions dels membres de la comunitat 

educativa. L’informe final es lliurarà a l’Administració Educativa i es farà arribar una síntesi al claustre i al Consell Escolar. 

Per altra banda l’estratègia B.3.1 que proposa impulsar un sistema organitzatiu basat en processos, gestionat per la 

coordinació de qualitat que faciliti la gestió, la implementació i l’avaluació del projecte de direcció, permetrà auditories 

externes que evidenciaran el grau d’implementació del projecte i en proposaran estratègies de correcció si s’escau. 

 

8. Els elements per a l'aprofundiment en l'exercici del lideratge distribuït i per al foment de la 

participació de la comunitat escolar en el centre. 

Aquest projecte exposa en les concrecions organitzatives una estructura que permet, conjuntament amb els objectius de 

millora del sistema pedagògic, establir els elements de l’exercici del lideratge distribuït: 

1.  Estructura organitzativa que designa una persona de referència, el coordinador, per cada una de les comissions 

i coordinacions tècniques. (Estratègies B.3.2, B.3.3, B.3.4) 

2. Organització sistema pedagògic que estableix les responsabilitats en tres nivells diferenciats: comissió 

pedagògica, àmbits i departaments. (Estratègies B.4.1, B.4.2, B.4.3, B.4.4) 

3. Organització sistema d’inclusió que estableix les responsabilitats en dos nivells diferenciats: comissió atenció 

diversitat i coordinacions tutors. (Estratègia B.4.5) 

També exposa les concrecions per al foment de la participació de la comunitat escolar en el centre, recollides en els 

objectius, estratègies i actuacions del sistema experiencial. (Estratègia B.6.1, B.6.2) 


