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1.- Millorar els resultats acadèmics 
OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 1 Millorar els resultats acadèmics CURS: 2017/18 

Característiques de qualitat : L’objectiu serà  de qualitat si s’aconsegueix millorar els resultats d'excel·lència i 
d'equitat a partir de la formació dels docents, de canvis metodològics, de l'ús de les TIC i de l'accent en el treball en 
llengües estrangeres. 

 
OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 

Objectiu 1.1 Millorar el Pla de formació de centre 

Indicador/s Nombre de professors 
participants/nombre de professors 

Criteri acceptació i objectiu:  
NA>60%; NO=65% 72,7% 

 
Objectiu 1.2 Millorar el projecte curricular de centre de manera que doni resposta en 

cada moment a les necessitats dels alumnes 

Indicador/s Nombre documents curriculars 
revisats/total 

Criteri acceptació i objectiu:  
NA>80%; NO=100% 

 
80% 

 
Objectiu 1.3 Millorar la interdisciplinarietat dels coneixements que s’imparteixen a 

cada etapa i entre etapes 

Indicador/s - Nombre de projectes en cursos d’ESO 
- Nombre de matèries que han inclòs l'anglès 
i el francès en el seu currículum 

Criteri acceptació i 
objectiu:  
NA>4; NO=5 
NA>3; NO=5  

12 
4 

 
Objectiu 1.4 Avançar en innovació educativa i en la incorporació de noves 

metodologies a l’aula 

Indicador/s Nombre de matèries que han inclòs algun 
projecte o treball innovador 

Criteri acceptació i 
objectiu:  
NA>5; NO=7  

>7 
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Objectiu 1.5 Crear un pla d’introducció al pensament computacional a l’etapa d’ESO. 

Indicador/s Valoració dels alumnes participants en 
les optatives de robòtica 

Criteri acceptació i 
objectiu:  
NA>7; NO=8  

 

 
Objectiu 1.6 Introduir tecnologies mòbils de georeferenciació en els projectes        

interdisciplinaris de centre. 

Indicador/s Projectes que inclouen elements de 
georeferenciació 

Criteri acceptació i 
objectiu:  
NA>2; NO=4  

2 

 
Grau de compliment de l’objectiu 1: 86% 
(proporcional al nivell d’assoliment dels objectius anuals) 
 

Valoració activitats 
● S’han acomplert els objectius de formació establint un grup de professors que 

ha estat treballant en innovació i creativitat a l’aula i que ha estat assessorat 
per la Fundació per a la Creativació. També cal destacar el treball en cada 
equip docent per tal de preparar els diferents projectes interdisciplinars a l’ESO. 

● S’han revisat diferents documents del projecte curricular. Destaquem 
○ els documents d’organització del treball de recerca 
○ s’ha definit un nou format per les programacions didàctiques en base al 

nou decret d’avaluació 
○ s’ha creat un excel de sortides i tallers general per tot el centre 

● En quan a interdisciplinarietat, s’han creat 12 projectes al llarg de l’etapa 
d’ESO. També s’ha reestructurar el treball “Parlem d’actualitat” de 1r de BTX.  

● S’ha introduït l’anglès en diferents matèries, com poden ser la Física de 1r de 
BTX i les matèries de Comunicació i Projectes del CFGM de gestió 
administrativa. El curs vinent, per tal de potenciar aquest punt, el centre s’ha 
inscrit en el Grup Experimentació Plurilíngüe i disposarà de recursos de 
formació per continuar avançant en aquesta línia. 

● En quan a innovació, s’han introduït tècniques de “flipped classroom” a 
diferents matèries de batxillerat (català, castellà…), s’ha gamificat un tema de 
la matèria de FOL i s’ha realitzat diferents projectes tecnològics en el mòdul 
dual de fusteria, el PFI i a tecnologia. 

● S’ha elaborat el Programa d’innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a 
l’Aprenentatge. En aquest pla s’han realitzat diferents accions 
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○ generalitzar les optatives de robòtica a tots els cursos 
○ s’ha generalitzat la formació de programació a tots els cursos i s’ha 

celebrat un concurs de programació a final de curs (hora del codi) 
○ s’han introduït eines de geolocalització en alguns projectes 

interdisciplinars a l’ESO 
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2.- Millorar la cohesió social 
 
OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 2 Millorar la cohesió social CURS: 2017/18 

Característiques de qualitat : L’objectiu serà de qualitat si contempla mesures educatives i aconsegueix millores 
constatables en la convivència, la disminució de conflictes i la seva millor resolució i també en la satisfacció pel que fa a la 
disciplina. 

 
OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 

Objectiu 2.1 Avançar en el model singular de tutoria compartida del centre 

Indicador/s - Nombre activitats de tutoria revisades/total 
 

Criteri acceptació i objectiu:  
NA>60%; NO=80% 100% 

 
Objectiu 2.2 Millorar l’elaboració i l’aplicació dels plans individuals 

Indicador/s - Nombre de PI's elaborats seguint aquests 
criteris (96 PI’s ESO+BTX) 

Criteri acceptació i objectiu:  
NA>50%; NO=65%  98% 

 
Objectiu 2.3 Millorar el tractament de la disciplina i la gestió d’incidències del centre 

Indicador/s - Contractes didàctics elaborats Criteri acceptació i objectiu:  
NA>20; NO=30  3 

 
Grau de compliment de l’objectiu 2: 66% 
(proporcional al nivell d’assoliment dels objectius anuals) 
 

Valoració activitats 
● S’han revisat les diferents activitats de tutoria a ESO i BTX. El seguiment i 

control setmanal que en fan els coordinadors és molt positiu. 
● S’ha creat el portfoli d’orientació a 3r i 4t d’ESO. En la revisió es considera 

positiu extendre aquest portfoli a 2n d’ESO (on començaria a elaborar-se a final 
de curs) i als cursos de postobligatòria. 
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● Es valora molt positivament les entrevistes prèvies als alumnes de 
postobligatòria que venen d’altres centres. 

● S’han elaborat plans individuals pels alumnes amb altes capacitats (un a 3r 
d’ESO i un a 4t d’ESO) 

● S’han elaborat tres contractes didàctics, quedant lluny de l’objectiu proposat.  
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3.- Fomentar la participació de tota la comunitat 
educativa 
 
OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 3 

Fomentar la participació de tota la 
comunitat educativa CURS: 2017/18 

Característiques de qualitat : L'objectiu serà de qualitat si s'incrementa de manera significativa el grau d'identificació amb el 
centre per part d'alumnes, professors i famiílies 

 
 

OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 
Objectiu 
3.1 

Fomentar la participació d'alumnes i famílies en la vida del centre 

Indicador/
s 

Activitats on participen els delegats i 
representants d’alumnes 

Criteri acceptació i objectiu:  
NA>3; NO=5 

 
5 

 
Objectiu 
3.2 

Fomentar les activitats de participació dels alumnes en activitats externes al 
centre 

Indicador/
s 

Concursos i activitats externes on han participat 
els alumnes del Brugulat 

Criteri acceptació i objectiu:  
NA>6; NO=10 

 
10 

 
Objectiu 
3.3 

Fomentar la participació de l’equip docent de professors en el centre 

Indicador/
s 

- Equips de millora Criteri acceptació i objectiu:  
NA>2; NO=3 

 
5 

 
Grau de compliment de l’objectiu 3: 100% 
(proporcional al nivell d’assoliment dels objectius anuals) 
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Valoració activitats 
● Sobre la participació dels delegats en la vida del centre s’han reallitzat totes les 

activitats proposades exceptuant el torneig d’escacs trimestral. 
● Es valora molt positivament totes les activitats i concursos on han participat els 

alumnes. En destaquem 
○ Concurs narrativa CocaCola 
○ Premis Sambori de Narrativa 
○ Concurs Alzina Reclamadora 
○ Projectes Aprenentatge i Serveis 
○ Cangur 
○ Concurs de traducció en francès 
○ English Day 
○ Banyoles ets tu! 
○ Catskills 
○ Empresa a l’aula 
○ Concurs de fusteria Sabadell i Terrassa 
○ Expojove 
○ … 

● S’han realitzat dues activitats amb les escoles de primària adscrites: el Cangur i 
l’English Day. El curs vinent caldrà consolidar aquestes activitats. 

● Queda pendent el sistema de recollida de suggeriments dels professors a l’hora 
de definir els actes, conferències i activitats organitzades des de la biblioteca. 
Aquesta activitat quedarà enllaçada amb la dinamització de la biblioteca. 
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4.- Fer del Brugulat un punt de referència de la vida 
educativa, cultural, industrial i associativa de la ciutat 
 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 4 

Fer del Brugulat un punt de referència de 
la vida educativa, cultural, industrial i 

associativa de la ciutat 
CURS: 2017/18 

Característiques de qualitat : L’objectiu serà de qualitat si contempla mesures educatives i aconsegueix millores 
constatables. Tanmateix haurà de constatar-se una consolidació de preinscripcions i matrícules 

 
OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 

Objectiu 
4.1 

Avançar en la millora del pla de comunicació 

Indicador/
s 

- Ús del tokapp per part de les 
famílies 

Criteri acceptació i objectiu:  
-NA>50%; NO=70% 

 
53% 

 
Objectiu 
4.2 

Millorar la difusió dels estudis postobligatoris 

Indicador/
s 

Nombre d'activitats de difusió Criteri acceptació i objectiu:  
NA>3; NO=5 

 
>5 

 
Objectiu 
4.3 

Consolidar l’oferta d’FP a la comarca 

Indicador/
s 

- Nombre de contactes amb noves 
empreses 
 

Criteri acceptació i objectiu:  
-NA>5; NO=6 >6 

 
Objectiu 
4.4 

Potenciar les activitats culturals fora de l'horari lectiu, obertes a la comunitat 
educativa i a tota la ciutat, amb la biblioteca com a eix dinamitzador 
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Indicador/
s 

Nombre d'activitats a la biblioteca 
obertes a la ciutat i la comarca 

Criteri acceptació i objectiu:  
NA>2; NO=3 

 
1 

 
 
Grau de compliment de l’objectiu 4: 77% 
(proporcional al nivell d’assoliment dels objectius anuals) 
 

Valoració activitats 
● S’ha introduit el sistema Tokapp de comunicació amb les famílies. 

Actualment, el 50% de les famílies tenen un compte i caldrà continuar 
insistint en aquest nou mitjà de comunicació. 

● S’han realitzat diferents accions de difusió del centre, tant dels estudis 
obligatoris com postobligatòris 

○ Teatre a 4t i 2n BTX 
○ Concerts d’ESO i BTX 
○ Exposició Bòlit Mentor 
○ Exposició Darder 
○ Actuacions en la programació del BTX escènic 
○ Expojove 
○ Exposicions Temps de Flors de Girona i Banyoles 

● S’han realitzat els contactes necessaris amb les empreses de la 
comarca per a la implementació de la modalitat dual en la família 
d’Instal.lacions i manteniment 

● En quan a les activitats de la biblioteca, caldria repensar el seu 
funcionament (només s’ha realitzat una de les 3 activitats previstes). És 
per això que s’ha definit una plaça de castellà amb perfil professional de 
biblioteca, per tal de liderar un equip de professors amb l’encàrrec de 
crear un pla per a la biblioteca i la lectura al centre. 
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5.- Avançar en la millora de la gestió i l’organització de 
centre 
  
OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 5 

Avançar en la millora de la gestió 
i l’organització de centre CURS: 2017/18 

Característiques de qualitat : L'objectiu serà de qualitat si  augmenta la satisfacció amb l'organització del centre i 
amb les seves infrastructures. 

 
5.1 Avançar en la millora del sistema de gestió del centre 

5.2 Millorar les infraestructures, serveis i equipaments del centre 
 

OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 
Objectiu 
5.1 

Avançar en la millora del sistema de gestió del centre 

Indicador/
s 

- Nombre de millores en el sistema 
de gestió 

Criteri acceptació i objectiu:  
NA>6; NO=10 

 
>10 

 
Objectiu 
5.2 

Millorar les infraestructures, serveis i equipaments del centre 

Indicador/
s 

- Incidències de manteniment 
resoltes 

Criteri acceptació i objectiu:  
NA>80%; NO=100%  100% 

 
Grau de compliment de l’objectiu 5: 100% 
(proporcional al nivell d’assoliment dels objectius anuals) 
 

Valoració activitats 
● S’han reelaborat processos i procediments associats i s’ha activat l’apartat de 

Qualitat a la intranet. 
● S’han elaborat totes les fitxes de procès lligades al manual d’indicadors 
● S’ha actualitzat el format de totes les cartes de servei. 
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● En quan al manteniment, s’han realitzat les actuacions programades. Queda 
pendent la climatització dels barracons 
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