
MAPA ESTRATÈGIC 2020-2024

Objectius 
estratègics

1. Millorar els resultats educatius 2. Millorar la cohesió social
3. Millorar la confiança dels grups 

d'interès

4. Fomentar  la sostenibilitat 
econòmica i mediambiental
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Ponderació al 
PdD

25% 25% 25% 25%

Responsable Directora
Coordinació pedagògica
Cap d'estudis adjunta

Caps d'estudis Secretari

Indicadors meta 
(valor objectiu a 

final del PdD)

Assolir un índex de millora de 1,02 en el 
rendiment acadèmic de cada nivell educatiu

Obtenir un índex de millora > 1,1 en la fidelització 
de l'alumnat

Assolir un índex de millora de 1,05 en la 
satisfacció global dels grups d'interès 

Assolir un índex de millora del 1,04 en els 
euros del pressupost per alumne

PdD

PROCESSOS

PE01: Planificar i revisar l'estratègia de 
centre
PC02: Ensenyament/Aprenentatge 
ESO/BAT/CF/Altres estudis
PS03: Gestió activitats i sortides 
PS06: Gestió empreses col·laboradores i 
transició al treball

PE03: Gestió de la comunicació i promoció
PS02: Gestió biblioteca
PS05: Convivència
PS08: Orinetació personal i social

PE02: Gestió integral
PC01: Gestió de la informació i admissió 
d'alumnat
PC03: Gestió satisfacció dels grups d'interès
PC04: Gestió de la internacionalització
PS07: Gestió de l'equip humà

PS01: Gestió econòmica i acadèmica
PS04: Gestió sistemes informàtics

Línies 
estratègiques

1.1 Sistematització de la línia metodològica que 
asseguri l'aprenentatge competencial de 
l'alumnat
1.2 Actualització del PAT per enfocar-lo cap a un 
model d'orientació individual a nivell personal, 
d'aprenentege i professional.
1.3  Foment del treball col·laboratiu i en xarxa

2.1 Millora de la comunicació interna i externa del 
centre.
2.2 Ampliació i actualització del pla de convivència 
del centre
2.3 Potenciació de les mesures flexibilitzadores de 
centre

3.1 Promoció de la participació dels grups d’
interès en les activitats amb impacte a la vida del 
centre
3.2 Implementació del pla d’internacionalització 
del centre
3.3 Millorar l'eficiència del sistema de gestió

4.1 Consolidació de la inversió interna
4.2 Promoure la cultura ambiental al centre 
4.3 Assegurament del pla de seguretat i riscos

Projectes i xarxes 
associades

Projecte Educat 1x1. Foment de les noves 
tecnologies
Tutories individuals
Pla d’impuls a la lectura
Projecte “Serpent de llibres”
Centre e-Twinning
Català al mon
Intercanvi internacional en anglès a BAT 
Intercanvi internacional en francès a l’ESO
ERASMUS+ a ESO i FP
30+2 Francès
Projecte de generació plurilingüe: GEP
Treball per projectes a l’ESO
Experimenta
Treball per projectes i Aprenentatge/Servei a FP
Xarxa de mobilitat europea i internacional
Programa d’innovació d’Orientació educativa per 
a l’aprenentatge competencial orientador 
Xarxa de competències bàsiques
Xarxa GEP
Avancem
Laboratori de transformació educativa (febrer 
2020)
Pilotatge eina ACTIC (març 2020)
Programa STEAMCAT (març 2020)
Xarxa Mobilitat Internacional FP (curs 20-21)

Projecte educatiu d'entorn
Pla català d'esports a l'escola
Projecte de biblioteca escolar
Projecte per la convivència “Soc capaç”
Escola inclusiva i atenció a la diversitat
#aquiproubulliyng 
PEIRIS
Programa salut i escola
Cor Khoreia
Pla pilot aplicació Watson d’IBM-KIOAI
Invulnerables

Transformació digital
Pla de formació de centre
Assessorament i reconeixement de competències 
professionals
Centre de formació integral en Serveis a la 
comunitat
Jornades d’orientació a les empreses 
Xarxa de Qualitat (e2cat)
Pla Impuls a la innovació per la transformació 
educativa: visita-centres
Xarxa Osona territori FP
Xarxa empresa FP (curs 20-21)
Xarxa Orienta FP (curs 20-21)
Xarxa Activa i innova FP (curs 20-21)

Escola Verda
Desendolla't
Projecte Hack the school
Xarxa medi ambient

Plans i 
Project

es

Objectius operatius o activitats
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