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6.1.- Activitats complementàries 
6.2.- Protocol sortides 
6.3.- Sortides i activitats previstes 

7.- Serveis escolars 

8.- Control de canvis 
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1.- Objectius anuals 
 
Objectiu 1: Millorar els resultats educatius.  
1.1.- Millorar el pla de formació de centre. 

1.2.- Millorar el projecte curricular de centre de manera que doni resposta en cada              

moment a les necessitats dels alumnes. 

1.3.- Millorar la interdisciplinarietat dels coneixements que s'imparteixin a cada etapa i            

entre etapes. 

1.4.- Avançar en innovació educativa i en la incorporació de noves metodologies a             

l'aula. 

1.5.- Crear un pla d’introducció al pensament computacional a l’etapa d’ESO. 

1.6.- Introduir tecnologies mòbils de georeferenciació en els projectes interdisciplinaris          

de centre. 

Objectiu 2: Millorar la cohesió social. 
2.1.- Avançar en el model singular de tutoria compartida del centre. 

2.2.- Millorar l'elaboració i l'aplicació dels plans individuals. 

2.3.- Millorar el tractament de la disciplina i la gestió d'incidències del centre. 

Objectiu 3: Fomentar la participació de tota la comunitat educativa. 
3.1.- Fomentar la participació d'alumnes i famílies en la vida del centre. 

3.2.- Fomentar les activitats de participació dels alumnes en activitats externes al            

centre. 

3.3.- Fomentar la participació de l'equip docent de professors en el centre. 

Objectiu 4: Fer del Brugulat un punt de referència de la vida educativa, cultural,              
industrial i associativa de la ciutat. 
4.1.- Avançar en la millora del pla de comunicació. 

4.2.- Millorar la difusió dels estudis postobligatoris. 
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4.3.- Consolidar l'oferta d'FP a la comarca. 

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. 

Objectiu 5: Avançar en la millora de la gestió i organització del centre. 
5.1.- Avançar en la millora del sistema de gestió de centre. 

5.2.- Millorar les infraestructures, serveis i equipaments del centre. 

 
Aquesta programació general anual recull les actuacions que es proposen a           
partir en diferents documents: 

1. Projecte de direcció (PD) 
2. Actes de les revisions dels equips docents i coordinació i dels diferents            

processos de centre (rev) 
3. Pla TAC (TAC) 
4. Pla Tecnologies Digitals per a l’aprenentatge (PTA) 
5. Pla e2cat pel 2020 (e2cat) 

 
 
OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 1 Millorar els resultats acadèmics CURS: 2018/19 

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. 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU:   Sandra Riera i Jaurés Sanchís (Cap d’estudis), Ioia 
Isern (Coordinadora pedagògica) 

 
ESTRATÈGIES 

1.1 Millorar el Pla de formació de centre 

1.2 Millorar el projecte curricular de centre de manera que doni resposta en 
cada moment a les necessitats dels alumnes 

1.3 Millorar la interdisciplinarietat dels coneixements que s’imparteixen a cada 
etapa i entre etapes 

1.4 Avançar en innovació educativa i en la incorporació de noves 
metodologies a l’aula 
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1.5 Crear un pla d’introducció al pensament computacional a l’etapa d’ESO. 

1.6  Introduir tecnologies mòbils de georeferenciació en els projectes 

interdisciplinaris de centre 

 
 

OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 
Objectiu 
1.1 

Millorar el Pla de formació de centre 

Destinatari / Nivell 
educatiu 

Tot el professorat 

Indicador/
s 

Nombre de professors 
participants/nombre de professors 

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

Avaluació de  seguiment 

1T 2T 3T 
 

T
1 

T
2 

T
3 

1.1.1 Formació en avaluació competencial (rev) x x  

1.1.2 Treball grup impulsor en la Xarxa Competències Bàsiques (rev) x x x 

1.1.3 Formació en com actuar davant els atacs d’angoixa (rev) x   

1.1.4 Formació en lideratge per a coordinadors i caps de departament 
(PD)  x  

 
OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 

Objectiu 1.2 Millorar el projecte curricular de centre de manera que doni resposta en 
cada moment a les necessitats dels alumnes 

Destinatari / Nivell educatiu Alumnes ESO i BTX 

Indicador/s Nombre documents curriculars revisats/total Criteri acceptació i 
objectiu:  
NA>80%; NO=100% 

Avaluació de  seguiment 

1T 2T 3T 
 

T
1 

T
2 

T
3 

1.2.1 Revisió del currículum d’ESO (rev) x x x 
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1.2.2 Organitzar l’avaluació de la dimensió digital a l’ESO (pla TAC)  x x 

1.2.3 Organitzar l’avaluació de la dimensió personal a l’ESO (rev)  x x 

1.2.4 Difondre les dues opcions de certificació en llengües estrangeres         

(Cambridge i IOC) (pla experimental certificació llengües       

estrangeres) 
 x  

1.2.5 Revisar els encàrrecs de treball personal de l’alumnat fora del          

centre (deures, treballs…) (rev) x   

 
OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 

Objectiu 1.3 Millorar la interdisciplinarietat dels coneixements que s’imparteixen a 
cada etapa i entre etapes 

Destinatari / Nivell educatiu Alumnes ESO, BTX i Cicles 

Indicador/s - 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 
 

Avaluació de  seguiment 

1T 2T 3T 
 

T
1 

T
2 

T
3 

1.3.1 Dissenyar el pla de treball del projecte Generació Plurilíngüe         

(GEP) x x x 

1.3.2 Crear una cartellera amb notícies d’actualitat (PD) x   

 
OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 

Objectiu 1.4 Avançar en innovació educativa i en la incorporació de noves 
metodologies a l’aula 

Destinatari / Nivell educatiu Alumnes ESO, BTX i FP 
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Indicador/s Nombre de matèries que han inclòs algun 
projecte o treball innovador 

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

Avaluació de  seguiment 

1T 2T 3T 
 

T
1 T2 T

3 

1.4.1 Elaboració del pla de treball de la Xarxa de Competències          

Bàsiques (rev) x x x 

 
 

OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 
Objectiu 1.5 Crear un pla d’introducció al pensament computacional a l’etapa d’ESO. 

Destinatari / Nivell educatiu Alumnes ESO 

Indicador/s Activitats de programació organitzades Criteri acceptació i 
objectiu:  
NA>2; NO=3 

Avaluació de  seguiment 

1T 2T 3T 
 

T
1 T2 T

3 

1.5.1 Impartir una optativa de robòtica a 2n d’ESO (pla TDA) x x x 

1.5.2 Organitzar una activitat de programació per trimestre (pla TDA) x x x 
 
 

OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 
Objectiu 1.6 Introduir tecnologies mòbils de georeferenciació en els projectes        

interdisciplinaris de centre. 

Destinatari / Nivell educatiu Alumnes ESO i BTX 

Indicador/s Projectes que inclouen elements de 
georeferenciació 

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

Avaluació de  seguiment 

1T 2T 3T 
 

T
1 T2 T

3 
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1.6.1 Analitzar les possibilitats de l’aplicació Mobile History Maps a         

ciències socials (pla TDA)  x  

1.6.2 Utilitzar la georeferenciació al projectes de recerca de 4t (pla TDA)  x  

1.6.3 Participar a la Biomarató 2019 amb l’aplicació Natusfera (rev)  x x 
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OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 2 Millorar la cohesió social CURS: 2018/19 

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. 
RESPONSABLE DE L’OBJECTIU:  Ioia Isern (coordinadora pedagògica) 

 
ESTRATÈGIES 

2.1 Avançar en el model singular de tutoria compartida del centre 

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

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

 
OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 

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

Destinatari / Nivell educatiu ESO i BTX 

Indicador/s - % portafolis elaborats a 3r d’ESO 
 

Criteri acceptació i objectiu:  
NA>80%; NO=90% 

Avaluació de  seguiment 

1T 2T 3T 
 

T
1 

T
2 

T
3 

2.1.1 Implicar els tutors en les entrevistes prèvies als alumnes de BTX que            

venen d’altres centres (rev)   x 

2.1.2 Expandir el portafolis d’orientació des de 3r d’ESO a postobligatòria          

(rev)  x x 

2.1.3 Participar en la xarxa d’assessorament a alumnes i empreses de          

formació professional (rev) x x x 

 
 

OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 
Objectiu 2.2 Millorar l’elaboració i l’aplicació dels plans individuals 
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Destinatari / Nivell educatiu ESO, BTX i FP 

Indicador/s - Informes de seguiment dels PI’s del 
centre 

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

Avaluació de  seguiment 

1T 2T 3T 
 

T
1 

T
2 

T
3 

2.2.1 Assessorar al professorat de CF que atenen a alumnes NESE x   

2.2.2 Ajustar la informació de tots els plans individuals a Espher@  x  

 
 

OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 
Objectiu 2.3 Millorar el tractament de la disciplina i la gestió d’incidències del centre 

Destinatari / Nivell educatiu ESO, BTX i FP 

Indicador/s - Contractes didàctics elaborats Criteri acceptació i objectiu:  
NA>5; NO=7 

Avaluació de  seguiment 

1T 2T 3T 
 

T1 T2 T3 

2.3.1 Actualitzar la gestió de les incidències en les NOFC (rev) x   

2.3.2 Elaborar contractes didàctics a 1r i 2n d’ESO per tractar el tema retards             

(rev) x x x 
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OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 3 

Fomentar la participació de tota la 
comunitat educativa CURS: 2018/19 

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 
RESPONSABLE DE L’OBJECTIU:  Sandra Riera, Jaurés Sanchís (caps d’estudis) i Ioia Isern 
(coordinadora pedagògica) 

 
ESTRATÈGIES 

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

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

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

OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 
Objectiu 
3.1 

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

Destinatari / Nivell 
educatiu 

Alumnes i famílies 

Indicador/
s 

Activitats on participen els delegats i 
representants d’alumnes 

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

Avaluació de  seguiment 

1T 2T 3T 
 

T
1 

T
2 

T
3 

3.1.1 Formació en lideratge pels delegats del centre (PD)  x  

3.1.2 Aconseguir la participació de l’AMPA en l’elaboració de la revista El Clip            

(PD) x  x 

3.1.3 Organitzar el projecte Arete per a reconèixer els millors alumnes a final            

de curs (rev)   x 
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OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 
Objectiu 
3.2 

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

Destinatari / Nivell 
educatiu 

Alumnes 

Indicador/
s 

Concursos i activitats externes on 
han participat els alumnes del 
Brugulat 

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

Avaluació de  seguiment 

1T 2T 3T 
 

T
1 

T
2 

T
3 

3.2.1 Elaborar un full de departament de control de participació a concursos i            

activitats (rev) x x x 

3.2.2 Sistematitzar els convenis i la participació dels alumnes en         

l’aprenentage i servei de 3r d’ESO (rev) x x x 

3.3.3 Elaborar un carnet de xerrades i activitats pels alumnes de BTX (rev)  x x 

 
OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 

Objectiu 3.3 Fomentar la participació de l’equip docent de professors en el centre 

Destinatari / Nivell educatiu Professors 

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

Avaluació de  seguiment 

1T 2T 3T 
 

T1 T
2 

T
3 

3.2.1 Elaborar un sistema d’indicadors de sostenibilitat (PD)  x x 

3.2.2 Establir mecanismes per a recollir els suggeriments dels professors a          

l’hora de definir els actes, conferències o activitats organitzades des          

de la biblioteca (PGA/PD) 
 x x 
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3.2.3 Fomentar i facilitar la participació dels docents en xarxes educatives          

(pla TAC) x   

 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 4 

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

associativa de la ciutat 
CURS: 2018/19 

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 
RESPONSABLE DE L’OBJECTIU:  Rafel Juanola (director), Juli Lozano (cap d’estudis FP) i 
Guillem Lunar (secretari) 

 
ESTRATÈGIES 

4.1 Avançar en la millora del pla de comunicació 

4.2 Millorar la difusió dels estudis postobligatoris 

4.3 Consolidar l’oferta d’FP a la comarca 

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 

 
OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 

Objectiu 
4.1 

Avançar en la millora del pla de comunicació 

Destinatari / Nivell 
educatiu 

Comunitat educativa i comarca 

Indicador/
s 

- Ús del tokapp per part de les 
famílies 

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

Avaluació de  seguiment 

1T 2T 3T 
 

T
1 

T
2 T3 

4.1.1 Ampliar l’ús del tokapp a totes les famílies del centre (rev) x x  

4.1.2 Afegir retiment de comptes i indicadors a les cartes de servei (e2cat)  x x 

4.1.3 Establir el càrrec de coordinador de correcció lingüística (pla TAC) x   
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OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 

Objectiu 
4.2 

Millorar la difusió dels estudis postobligatoris 

Destinatari / Nivell 
educatiu 

Comarca 

Indicador/
s 

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

Avaluació de  seguiment 

1T 2T 3T 
 

T
1 

T
2 

T
3 

4.2.1 Executar la programació de BTX artístic (rev) x x x 

4.2.2 Dissenyar un pla de difusió dels cicles de la família d’Administració i            
finances (rev) x   

 
OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 

Objectiu 
4.3 

Consolidar l’oferta d’FP a la comarca 

Destinatari / Nivell 
educatiu 

Comarca 

Indicador/
s 

- Nombre de contactes amb noves 
empreses 
 

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

Avaluació de  seguiment 

1T 2T 3T 
 

T
1 

T
2 

T
3 

4.3.1 Intercanvis d’alumnes amb altres centres (FP)  x  

4.3.2 Reconeixer la participació de les empreses en FP Dual (rev)  x  

4.3.3 Repensar els objectius de participació del centre en la Fundació          

Escola-Empresa Bernat de Vallespirans (rev)  x x 
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OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 
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 

Destinatari / Nivell 
educatiu 

Comarca 

Indicador/
s 

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

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

Avaluació de  seguiment 

1T 2T 3T 
 

T
1 

T
2 

T
3 

4.4.1 Crear un pla de dinamització de la biblioteca (rev) x x x 
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OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 5 

Avançar en la millora de la gestió 
i l’organització de centre CURS: 2018/19 

Característiques de qualitat : L'objectiu serà de qualitat si  augmenta la satisfacció amb l'organització del centre i 
amb les seves infrastructures. 
RESPONSABLE DE L’OBJECTIU:  Rafel Juanola (director), Juli Lozano (cap d’estudis 
d’FP) i Guillem Lunar (secretari) 

 
ESTRATÈGIES 

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 

Destinatari / Nivell 
educatiu 

Comunitat educativa 

Indicador/
s 

- Nombre de no conformitats en les 
auditories interna i externa 

Criteri acceptació i objectiu:  
NA<2; NO=0 

Avaluació de  seguiment 

1T 2T 3T 
 

T
1 

T
2 

T
3 

5.1.1 Millorar la transparència en la gestió de les quotes de material i            

sortides (rev) x x x 

5.1.2 Crear un programa d’aplicació dels eixos del pla e2cat pel 2020           

(e2cat)  x x 

 
 

OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 
Objectiu 
5.2 

Millorar les infraestructures, serveis i equipaments del centre 

Destinatari / Nivell 
educatiu 

Comunitat educativa 
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Indicador/
s 

- Incidències de manteniment 
resoltes 

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

Avaluació de  seguiment 

1T 2T 3T 
 

T
1 

T
2 

T
3 

5.2.1 Crear la comissió de seguiment d’obres (rev) x   

5.2.2 Aconseguir recursos per a la climatització dels barracons (rev) x x  

5.3.3 Millorar les aules (rev) 
x x  

5.3.4 Fer crèixer la biblioteca d’aula (PD) 
 x x 

5.3.4 Millorar els espais on s’imparteix el BTX d’arts  (PD) 
  x 
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2.- Currículum 
El currículum per a cada etapa està definit en els diferents Projectes Curriculars 
de Centre que es poden consultar a la intranet del centre. En aquests projectes 
s’hi pot trobar l’estructura i organització de les matèries així com diferents 
concrecions organitzatives i sobre els criteris d’avaluació i de pas de curs. 

3.- Plans d’actuació 
3.1.- Pla de millora 
Aquest pla recull les diferents accions de millora que s’han decidit a partir de 
l’anàlisi de la revisió per la direcció del sistema de gestió del mes de juliol. En 
aquesta revisió s’inclouen els resultats de les enquestes, els suggeriments de 
la comunitat educativa  i l’anàlisi de riscos dels diferents processos. 
 
En el pla de millora també s’inclou el tractament de les no conformitats i 
desviacions de les auditories internes i externes del sistema de qualitat. Pot 
consultar-se en l’apartat Qualitat de la intranet. 
 
El seguiment del Pla de millora es fa en les reunions mensuals de la Comissió 
de Qualitat del centre. 

3.2.- Pla de formació 
Aquest pla recull les diferents activitats de formació interna i externa dirigides a 
l’equip docent de professors. Es pot consultar a la intranet del centre. 
 
El seguiment del Pla de formació és responsabilitat de coordinació pedagògica. 

3.3.- Pla d’acció tutorial 
El Pla d’acció tutorial conté les línies generals de l’acció tutorial al centre. Es 
pot consultar a la intranet de centre. 

 

 

Versió 1 Pàgina 19 de 38 

Elaborat Equip Directiu 

Data d’entrada en vigor 25/09/18 

 



 

 

 
Programació General Anual 

 

El seguiment del Pla d’Acció Tutorial és responsabilitat de coordinació 
pedagògica. 

3.4.- Pla d’emergència 
El pla d’emergència conté un anàlisi dels edificis de l’INS Josep Brugulat i dels 
riscos associats a espais i instal.lacions. També inclou les indicacions en el cas 
d’evacuació i confinament en el centre. Pot consultar-se a la intranet del centre. 

3.5.- Projecte aula de convivència 
Aquest projecte descriu l’organització de l’Aula de Convivència i Reflexió i dels 
Serveis a la Comunitat, dos iniciatives que es porten a terme des del curs 2012 
per fomentar un bon clima d’aula i de centre i per facilitar la convivència a 
l’institut. Pot consultar-se a la intranet del centre. 

3.6.- Projecte esportiu de centre 
El projecte descriu les diferents activitats esportives, així com la normativa 
associada, que es realitzaran durant el curs escolar en horari de tardes. Pot 
consultar-se a la intranet del centre. 

3.7.- Projecte de qualitat i millora contínua 
Es continua en el projecte participant i assistint a les reunions de la xarxa E4. 
D’altra banda, s’estableix el següent Pla d’auditories 
 
Pla d’auditories: 
 

Tipus Data Auditors Objectiu 

Auditoria externa Febrer Bureau Veritas 
(ECA Certificacion) 

Auditoria de seguiment. 
Les no conformitats i 
accions associades poden 
consultar-se a l’Intranet 

Auditoria interna Novembre Susana Reixach i 
dos auditors d’un 
altre centre 

Revisió de processos i 
procediments. Les no 
conformitats i accions 
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associades poden 
consultar-se a l’Intranet 

 

3.8.- Projecte singular POTS 
El projecte POT’s és una experiència educativa on hi participen tots els sectors 
que actualment incideixen en l’educació dels joves, a partir de la implicació de 
l’Ajuntament de Banyoles, el Departament d’Ensenyament i els centres 
col·laboradors de la població (establiments comercials, empreses, negocis, 
organismes públics…). L’objectiu principal és evitar el fracàs escolar facilitant el 
contacte dels alumnes amb el món laboral. 

3.9.- Projecte lingüístic de centre 
El projecte lingüístic de centre recull els acords que sobre les propostes 
educatives per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i la 
comunicació ha elaborat la comunitat educativa del centre. Pot consultar-se a la 
intranet. 

3.10.- Pla TAC 
El pla TAC estableix a dos anys vista les directrius per assegurar la 
competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la 
innovació metodològica. Pot consultar-se a la intranet del centre. 
 
El seguiment de les accions proposades en el Pla TAC es fa en les reunions 
mensuals de la comissió informàtica del centre 

3.11.- Pla Innovació Tecnològica 
Es tracta d’un programa d’innovació pedagògica de tecnologies digitals per a 
l’aprenentatge, lligat al pla TAC del centre. El programa té una durada de dos 
cursos acadèmics (17/18 i 18/19) i pot consultar-se a la intranet. El seu objectiu 
és promoure el pensament computacional i l’ús de les tecnologies mòbils per 
part dels alumnes. 
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3.12.- Pla de comunicació 
El pla de comunicació ordena tot el procés de comunicació tan interna com 
externa del centre, indicant temporització, continguts i responsables. Pot 
consultar-se a la intranet del centre. 

3.13.- Equips de millora i comissions de treball 
Aquest curs es constitueixen diferents equips de millora i comissions de treball. 
 
NOM 

Equip de millora d’Escoles Sostenibles 

Equip de millora de la Biblioteca 

Equip de millora Projectes FP 

Equip de millora Orientació i assessorament FP 

Equip de millora Grup impulsor GEP 

Equip de millora Revisió PEC 

Comissió de Revista 

Comissió seguiment d’obres 

Comissió Informàtica 

Comissió de Riscos Laborals 

Comissió qualitat 

 
En les actes de cada equip poden consultar-se els objectius i el seguiment de 
les diferents accions 

3.14.- Pla d’enquestes 
 
 
PROCEDIMENT  PLA I GESTIÓ D’ENQUESTES 
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Opinió de l’alumnat: 
Enquesta de 
satisfacció 

Dates Grups  Forma/respon. Anàlisi 

ES-1 
Acolliment 

Primera 
setmana de 
novembre 

1r ESO , 1r 
BAT 

1r CFGM 

1r CFGS, 
CAS 

i alumnes 
nous altres 
cursos 

Coordinadora pedagògica 

Cap d’estudis FP 

- Sessió de tutoria 

- Formulari online  

Coordinador 
de qualitat 

ES-3 Estudis 
realitzats  

(final de curs) 

Maig-juny Grups de 4t 
ESO,  2n 
BAT,  2n CF, 
1 CFA 

CAS 

Sessió de tutoria i de 
classe. 

Cap d’Estudis d’FP cicles 

Coordinadora pedagògica 
resta 

Coordinador 
qualitat 

ES-4  

 Formació en 
centres de 
treball 

Abans del 
lliurament 
del llibre de 
seguiment 
de l’FCT, 
amb 
l’avaluació 
definitiva. 

Tots els 
alumnes que 
hagin fet i 
acabat l’FCT 
durant el 
curs. 

Tutor d’FCT. 

Tutors de pràctiques 

Cap d’estudis FP 

Tutor de 
pràctiques/C
oordinador 
de 
FCT/Coordi
nador 
Fundació 

ES-8 

Satisfacció 
amb la 
preinscripció 

Època de 
preinscripci
ó  

Alumnes 
preinscrits a 
1r d’ESO 

Lliurament en el moment. 

 

Coordinador 
de qualitat 

ES-9 

Satisfacció 
amb la 
matrícula 

Època de 
matrícula  

Alumnes 
matriculats 
no del 
centre(cicles 
i batxillerat) 

Lliurament en el moment. 

 

Coordinador 
de qualitat 
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Opinió de les famílies: 
 
Enquesta de 
satisfacció 

Dates Població  Forma/respon. Anàlisi 

ES-6
Satisfacció de 
les famílies 

 

Final de 
curs: Quan 
es facin les 
reunions de 
orientació a 
2n i 4rt d’ 
ESO. 

Mateixes 
dates 
lliurament a 
alumnes 
perquè se 
l’emportin a 
casa. 

Reunió de 
pares de 
segon, 
s’avaluarà 
primer 

Tots els 
assistents.  

 

 

Finalistes 

 

 

 

2ns cursos 

Sessió d’orientació 

 

 

Coordinadora pedagògica 

 

 

 

Coordinado
r/a de BAT/ 
ESO/ FP 

 
 
Opinió de les empreses que col·laboren en l’FCT: 
 
Enquesta de 
satisfacció 

Dates Població  Forma/resp Anàlisi 

ES-5
Satisfacció de 
les empreses 
(FCT) 

Final de 
curs: mes 
de juny. 

Totes les 
empreses 
que han 
tingut 
alumnes en 
FCT 

Telefònica 

Fundació 

Capd’estudisd’FP 

 

Tutor FCT/ 
Coordinació
Fundació 
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Opinió del professorat de l’Institut 
 
Enquesta de 
satisfacció 

Dates Població  Forma/resp Anàlisi 

ES-7
Satisfacció del 
professorat 

Final de 
curs: mes 
de juny. 

Tots els/les 
professors/es 

Deixar en caseller i 
tornar resposta 

Director 

 

Equip 
directiu 

ES-10 
Satisfacció 
acollida de 
l’equip humà

Satisfacció del 
professorat 
acollit 

Setembre 
per tots 
els 
professors 
nous .  

1 o dos 
cops cada 
trimestre: 
A mesura 
que 
s’incorpori 
el nou 
professora
t 

Tots els/les 
professors/es 
nous 

 

 

Coordinador/a 
pedagògica 

 

 

 

Coordinador/
a 
pedagògica 

 

 

 
Opinió del personal ‘Administració i Serveis  que Treballa a l’IES: 
 
Enquesta de 
satisfacció 

Dates Població  Forma/resp Anàlisi 

ES-10b 
Satisfacció 
acollida PAS

 

Setembre 
per tots el 
PAS Nou 

A mesura 
que 
s’incorpori 
el nou PAS 

Tots els/les 
professors/e
s nous 

Secretari/a Coordinador/
a 
pedagògica 
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ES-11 
Satisfacció del 
PAS 

Final de 
curs: mes 
de juny. 

Tot el 
personal 
d’administra
ció i serveis 

Correu electrònic amb 
l’enquesta 

Secretari/a 

 Equip 
directiu 

 
El processament de les dades i l’elaboració de l’informe es faran a través de la 
comissió de qualitat  i en la  revisió de juliol.  
 
L’elaboració dels informes  és responsabilitat del coordinador de qualitat. 
 

4.- Comunitat educativa 
Alumnes per cicles 
Pla d’estudis Matrícules Pla d’estudis Matrícules 

ESO  CFPM Gestió Admin 

1r 121 1r curs 17 

2n 126 2n curs 14 

3r 122 CFPM Instal.lació i moblament 

4t 117 1r curs 21 

BTX Arts 2n curs 17 

1r curs 35 CFPM Fusteria i moble 

2n curs 25 3r curs 11 

BTX Ciències i Tecnologia CFPM Manteniment electromecànic 

1r curs 33 1r curs 26 

2n curs 34 2n curs 17 
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BTX Humanitats i ciències socials CFPS Administració i finances 

1r curs 28 1r curs 11 

2n curs 27 2n curs 19 

CAS CFPS Disseny i moblament 

1r curs 14 1r curs 10 

PIP 2n curs 10 

1r curs 12 CFPS Mecatrònica industrial 

  1r curs 24 

  2n curs 24 

 

Llistat personal, per departaments amb 
responsabilitats 
 
Equip directiu : 
 

DIRECTOR Rafel Juanola 
 CAP D'ESTUDIS Sandra Riera 

CAP D'ESTUDIS DE FP Jaurès Sanchis 
CAP D’ESTUDIS ADJUNT Juli Lozano 
COORD. PEDAGÒGICA Ioia Isern 

SECRETÀRIA Guillem Lunar 
 

Equip de coordinació : 
 

COORDINADOR/A 1r d'ESO Josep Planas/ Consol Duran 
COORDINADOR/A 2n d'ESO Consol Duran / Josep Planas 
COORDINADORA 3r d'ESO Núria Carandell 
COORDINADORA 4t d'ESO Mariona Dalmau 

COORDINADORA BATXILLERAT Albert Bayot 
COORDINADOR CICLES Jordi Planella 
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Temes específics 
 

COORDINADOR DE QUALITAT Susanna Reixach 
COORDINADOR ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Isabel Casals 

COORDINADOR INFORMÀTIC Santi Coll / Lluís Alemany 
COORDINADOR DE RISCOS LABORALS Isidre  Colomer 

 

Membres del Consell Escolar 
- Rafael Juanola 
- Sandra Riera 
- Guillem Lunar 
- Isabel Casals 
- Dolors Espunya 
- Miquel Vilà 
- Toni Ribó 
- Montse Andreu 
- Rut Jou 
- Jordi Camps 
- Ioia Isern 
- Carme del Molino 

 

5.- Calendari i marc horari 
Marc horari general 
A sota s’adjunta un marc horari per etapes educatives. Els horaris més concrets 
i detallats es poden consultar en el programa d’horaris, a la Intranet del centre i 
també en els Projectes Curriculars de cada família. 
 

ESO i Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà (matins) 
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Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8.30-9.25      

9.25-10.20      

10.20-10.40 pati 

10.40-11.35      

11.35-12.30      

12.30-12.50 pati 

12.50-13.45      

13.45-14.40      

CAS (matins) 

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

8.30-9.25     

9.25-10.20     

10.20-10.40 pati 

10.40-11.35     

11.35-12.30     

12.30-12.50 pati 
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12.50-13.45     

 
Els alumnes de CFGM i CAS que només reben 5 hores de classe durant el 
matí, si la disponibilitat dels professors ho fa possible, podran compactar les 
tres darreres hores eliminant el pati. D’aquesta manera, en aquests dies, 
sortiran del centre a les 13:25h 

Cicles Formatius de grau Superior (tardes) 
 

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

14:50-15:45      

15:45-16:40      

16:40-17:35      

17:35-18:00 pati 

18:00-18:55      

18:55-19:50      

19:50-20:45      
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Calendaris 
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6.- Activitats extraescolars i 
complementàries 
6.1.- Activitats complementàries 

- Biblioteca oberta de dilluns a dijous de 15:45h a 18:00h 
- Aula d’estudi ESO 
- Veure activitats del Pla d’Esport a l’Escola 

6.2.- Protocol sortides 
El protocol de sortides pot consultar-se en les Normes d’Organització i 
funcionament de centre. 

6.3.- Sortides i activitats previstes 
Consultar intranet 

7.- Serveis escolars 
Equipaments/Serveis digitals 
 
A. LA INTRANET Ieduca 
 
La Intranet d’Ieduca permet la gestió i control de les diferents tasques            
relacionades amb la gestió del centre. També s’hi poden trobar tots els            
documents estratègics i de funcionament. 

- Calendari i tasques: recull les tasques assignades en les diferents          
reunions 

- Els meus documents: en la carpeta Professorat s’hi troben els          
documents d’ús més habitual 
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- Enllaços: enllaços a diferents documents de drive que s’actualitzen         
durant el curs (control alumnes, memòries de departament…) 

- Qualitat: accés a tots els documents de gestió 
- Professorat: per passar llista, extreure llistat d’alumnes… 
- Incidències: per entrar incidències de manteniment 
- Programacions 
- Reunions i actes 

 
Enllaç: https://insbrugulat.ieduca.com 
 
B. MOODLE per al treball i comunicació amb l’alumnat.  
 
En el Moodle s’hi recullen tot tipus de documents, enllaços, formularis,           
exàmens, notes... que es comparteixen amb l’alumnat i s’utilitzen en la tasca            
docent del professorat. 
Enllaç Moddle: http://agora.xtec.cat/ies-brugulat/moodle 
 
C. PÀGINA WEB per al treball i comunicació amb l’exterior.  
 
La web de centre és l’eina de comunicació amb l’exterior del centre.  
Enllaç a la web: http://insbrugulat.cat/ 
 
D. ORDINADORS PORTÀTILS I PROJECTORS 
Hi ha ordinadors i projectors pel professorat a totes les aules de grup, així com               
també en altres aules específiques (laboratoris, aules de Tecnologia, Biblioteca,          
aula d’idiomes).  
A més, hi ha un ordinador i projectors portàtils (carret amb rodes) al despatx              
d’entrevistes.  
Per l’ús d’ordinadors amb els alumnes hi ha diferents aules específiques           
d’informàtica i aules de grup on hi ha ordinadors als armaris d’aula:  
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Tipus aula Aula Número 
d’ordinadors 

Tipus 

Informàtica Aula 14 18 Sobretaula 

informàtica Aula 15 17 Sobretaula 

informàtica/idiomes Aula idiomes 12 Sobretaula 

informàtica Aula S5-EL 18 Sobretaula 

informàtica/electromecànica Aula TN 18 Sobretaula 

Informàtica/de ciències Aula P2 13 Sobretaula 

de fusteria Aula fusteria 8 Sobretaula 

S0 Aula fusteria 11 Sobretaula 

de grup/eso Aula S6 16 Portàtils 15’ 

de grup/cma Aula 02 12 Portàtils 15’ 

de grup/eso Aula P1 15 chromebooks 

de grup/eso Aula 04 15 chromebooks 

de grup/eso Aula 10 15 chromebooks 

de grup/eso Aula 11 15 chromebooks 

específica Aula S6-dib. 4 3 MAC i 1 PC 

Informàtica/taller admi Taller Admin 23 Sobretaula 

Taller elèctric Aula automat 2 Sobretaula 

   IPADS 

 
També s’han habilitat tres armaris amb una capacitat d’uns 11-15 ordinadors           
cada un: a l’aula 15, a l’Aula de Tecnologia i al despatx dels barracons. Aquest               
maquinari es pot reservar des de la intranet del centre i es pot traslladar a les                
diferents aules de l’Institut. 
 

  

 

 

Versió 1 Pàgina 35 de 38 

Elaborat Equip Directiu 

Data d’entrada en vigor 25/09/18 

 



 

 

 
Programació General Anual 

 

Serveis consergeria i secretaria 
 
Personal de secretaria:  
Carme Del Molino i Teresa Peinado  
Horari Secretaria: 
Dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 
Dimarts i dijous a la tarda de 15:00 a 18:00 
 
Personal de consergeria:  
Mº Teresa Agustí 
Josep Mach 
Gemma Fructuoso 
Horari Consergeria 
De dilluns a divendres de 8.00 a 21.00 
 
Personal de manteniment: De dilluns a divendres de 15.00 a 19.00 

Fotocòpies 
A consergeria hi ha dues fotocopiadores en blanc i negre i una fotocopiadora             
en color. La utilització d’aquesta fotocopiadora, en còpies en color, serà           
restringit i caldrà consultar-ho a Secretaria. 
Els professors poden deixar feina a fotocopiar d'un dia per l'altre, omplint la             
butlleta que trobaren a consergeria en què indicaran les dades de l’encàrrec.            
També es poden encarregar fotocòpies via mail a l’adreça         
consergeria.brugulat@gmail.com 

● Termini: 24 hores 
● Format: pdf 
● Assumpte obligatori: fotocòpies 
● Text obligatori: 
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- Nom i cognoms professor:   

- Departament:   

- Curs:   

- Grup:   

- Número de fotocòpies:   

A una sola cara:   

Es pot omplir amb creueta X 

Per dues cares:   

Grapat:   

Enquadernat:   

Classificat:   

Sense classificar ("a pilons"):   

Observacions:     

  

 

També hi ha a la disposició dels professors dels centre 4 fotocopiadores Konica             
Minolta Virtual (2 en color i 2 en blanc i negre). 
 

Telèfon 
Hi ha telèfons per a la recepció de trucades a tots els Departaments, la Sala de                
professors, Tutories i al despatx per a entrevistes.  
Es podran fer trucades internes (entre els departaments i diferents despatxos).           
Per realitzar trucades a l'exterior relacionades amb l'exercici de les nostres           
funcions caldrà telefonar a consergeria i indicar o bé nom de l'alumne ( en cas               
que es desitgi telefonar a alguna família) o bé telèfon i destinatari de la trucada. 
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La normativa de centre restringeix l’ús del mòbils a l’interior de l’edifici (veure             
NOFC) 

Transport 
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany va enviar les guies de transport escolar              
amb horaris i línies a les famílies dels alumnes de fora de Banyoles. 
Per més informació es pot consultar la pàgina web www.plaestany.cat a l’àrea            
cultura i educació transport escolar, o bé trucar al número de telèfon 972             
573550. 

Casellers 
A principi de curs els alumnes podran reservar una guixeta per guardar el             
material. El preu total per guixeta és de 12€: 6€ per ús i 6€ de fiança que es                  
tornaran a final de curs.  
Es recomanem que les guixetes es comparteixin entre dos alumnes. 
 

Menjador 
L’institut compta amb servei de menjador i bar. Alumnes i professors poden            
encarregar el dinar (6€) abans de les 10:40h de cada dia. Els professors             
disposen d’un mètode per encarregar el dinar per tot el mes a la intranet del               
centre 

8.- Control de canvis 
 

Versió Data 
d'aprovació 

Canvis a les NOFC 

V1 
 

25/09/17 Aprovació 
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