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I. PLA D'ACTUACIÓ 2018-2019 

 
 
 

Objectius generals de centre 
MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 
MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

 

 

Plans i projectes estratègics 
1. Pla de Llengües: Grup CLIL-AICLE 
2. Pla d’Acollida per al professorat i l’alumnat nous 
3. Pla d’acció tutorial i Orientació 
4. Pla relació amb l’entorn 
5. Pla TIC: Optimització de l’ús de les TIC 
6. Pla de Salut 
7. Pla d’atenció a la diversitat 
8. Pla de Convivència  
9. Pla d’impuls a la lectura 
10.Xarxes per al canvi i GIP 
11.Avaluació competencial 
 

 

Recursos del curs 2018-2019 

Equip humà Formació Altres recursos 

● 4 Coordinadors ESO (un    

per curs) 

● 1 Coordinador BATX 

● 3 orientadores 

● 21 tutors d’ESO 

● 6 Tutors de batxillerat 

● 1 coordinador LIC 

● Formació TIC per al    

nou professorat 

● L’avaluació 

competencial 

● Treball cooperatiu 

● Mentoria per al grup    

GIP 

● Materials de suport per a 
alumnat amb dificultats 

● Beques de llicències 
digitals a alumnat amb 
dificultats econòmiques 

● Convivències a 1r d’ESO 
● Crèdit de síntesi amb 

colònies a 2n 
● Intercanvi amb un centre 

d’Utrecht 
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● 1 Coordinador AICLE 

● 1 Coordinador Informàtic 

● 1 Coordinador d’activitats i    

sortides 

● 1 Coordinador esportiu 

● 1 Coordinador de llibres    

digitals i en paper 

● 1 professor d’enllaç amb    

l’IOC 

● Coordinador del Màster de    

secundària 

● 1 Responsable de la web 

● 64 professors 

● 4 PAS 

 

 

● Participació a la   

xarxa 15 XPC 

 

● (Holanda) a 3r ESO o 
colònies en anglès 

● Semana d’intercanvi amb 
alumnes d’una escola 
alemanya  

● Recursos per a mantenir 
els aparells i instal·lacions 
digitals 

 

 

 

 

 

- 

 

Actuacions del curs 2018-2019 d’acord amb la PGA 

1. Pla de Llengües: Grup CLIL-AICLE 

● L’equip AICLE/CLIL es reuneix setmanalment en tàndems (professor de matèria i professor            
d’anglès) per a coordinar-se i preparar material. Hi ha 7 tàndems.  

● Aquest curs una professora nouvinguda de TEC fa les pràctiques de formació CLIL al centre i                
formarà part del grup el curs vinent 

● Impartim una matèria en anglès a la majoria de l’alumnat de 1r a 3r d’ESO. Només un nombre molt                   
limitat d’alumnat de diversitat no fa matèries en anglès. Les matèries impartides han estat: Música,               
Ciències Naturals i Ciències Socials. Es manté un grup de CN en anglès a 4t. 

● Continuem tenint dificultats per a mantenir el projecte. Depèn del professorat disponible. Les             
places perfilades ajuden però no ho resolen tot. 
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● Potenciar les activitats complementàries AICLE i contactes a l’estranger. 
● Intercanvi amb Holanda a un grup de 3r d’ESO. Ja portem deu anys. A l’intercanvi amb Holanda,                 

van participar 28 alumnes. Es valora molt positivament l’experiència quant a l’oportunitat per             
utilitzar l’anglès en un context real. Paral·lelament es fan unes colònies en anglès per a la resta                 
d’alumnat de 3r 

● Continuar la línia de desdoblaments d’anglès a la major part dels grups. S'ha realitzat positivament               
per millorar l'anglès en tots els nivells. 

● Reforçar el treball per projectes, treball cooperatiu i per projectes i ús de recursos TIC/TAC per                
donar suport a les matèries impartides íntegrament en anglès 

● Continuar amb la introducció de l’alemany com a segona llengua. Aquest curs hem arribat a 4t                
ESO. La introducció de l’alemany es valora positivament per part de les famílies. Durant una               
setmana ens visita un grup d’alumnes i professores de l’Institut Alstertal d’Hamburg. Es fan              
activitats en anglès, castellà i alemany. 

● El francès com a segona llengua està força consolidat gràcies al professor que imparteix la matèria.                
Enguany no s’ha fet la sortida al sud de França per l’alumnat de 4t de francès pel cost del viatge de                     
final de curs. S’intentarà reprendre el curs vinent. Per al curs vinent hi ha canvi de professor a                  
través de la plaça perfilada. Caldrà fer seguiment. 
 

2. Pla d’Acollida per al professorat i l’alumnat nous 

Professorat 
 

● L’acollida i seguiment del professorat nou s’ha realitzat adequadament. El director i el Cap 
d’estudis se n’han  encarregat personalment. Es fa un seguiment els primers mesos. 

● Hi ha un nombre important de professorat que demana ser reclamat el curs vinent. 
 
Alumnat 
 

● Reunions informatives per a les famílies de 1r i entrevistes per aquell alumnat que es considera que 
pot tenir una acollida més complicada 

● Es passa un qüestionari per conèixer l’alumnat nou i convocar entrevistes si es considera necessari 
● Hem consolidat la figura dels «padrins» per a l'alumnat nou al centre. 
● Projecte TEI 
● Aula d’acollida. Continuem potenciat l’aula d’acollida amb una única professora responsable que            

controla tot l’alumnat nouvingut i, a més el tutoritza. Tot es coordina a través de l’assessora LIC.                 

Els resultats són en general bons tot i que hi ha alguns alumnes amb més dificultats. 

● Fem parelles d’alumnat nou amb alumnat del centre, per a la seva integració al centre 

3. Pla d’acció tutorial i Orientació 

● Continuem desenvolupant el PAT de 4t en l’orientació laboral i professional 
● S’ha treballat per a actualitzar els PAT’s de la resta de cursos 
● Centraem les hores de tutoria amb l’alumnat per treballar la orientació a 4t. També durant el darrer 

trimestre de 3r perquè puguin tenir més fàcil la tria d’optatives de 4t. 
● Donem molta importància a l’orientació al batxillerat tant per l’alumnat que no se’n surt com per 

l’alumnat que optè la titulació. S’ha proposat de derivar alumnat de 1r a Cicles d’FP si els resultats 
de la primera avaluació no has estat bons. Suport del Departament 
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● S’han fet xerrades per a reforçar la informació. 
● L’ orientadora dóna informació i orienta els alumnes personalment 
● Enfortir les reunions a l’esbarjo de la Coordinadora Pedagògica amb els delegats de curs. 
● Ha estat molt profitosa i positiva per recollir totes les propostes de l'alumnat de millora. 
● Realitzar la Jornada de tutors 
● Manteniment de contactes amb Porta 22 per a 4t 
● La relació i la cooperació amb les diverses entitats relacionades amb temes d’orientació és molt 

bona i fluïda, la qual cosa ens permet accedir directament a la informació d’aquests recursos de 
forma eficaç i continuada. 

● Seguiment de l’orientació a l’alumnat des de 1r fins a 4t d’ESO i també en el Batxillerat 
● Convé separar els diferents tipus de treball, ja que la intervenció en cada nivell és diferent. 
● Inici de coordinació amb les tres escoles de referència: Farigola, Casas, Provençals 
● Fem la primera reunió per marcar els primers objectius 
● Hem continuat amb el projecte TEI 
● Es consolida el projecte TEI d’apadrinament entre alumnat de 3r i 1r d’ESO 

 

4. Relació amb l’entorn 

● Projecció exterior de la imatge singular i de prestigi del centre mitjançant les bones pràctiques 
actuals 

● Contactes amb les escoles de primària de referència (Farigola, Casas i Provençals) per començar a 
establir alguna activitat o projecte conjunt. 

● Participació en els certàmens que vagin sorgint al llarg del curs: proves CANGUR,  premis diversos 
de treballs de recerca, festes,...S’ha realitzat. Valoració molt positiva 

● Coordinació amb les universitats UB, UAB, UPF i altres en la formació pràctica del màster de 
professorat de secundària de diferents matèries 

● Col·laboració amb universitats per realitzar treballs de recerca de Batxillerat i xerrades per a 
l’alumnat 

● Continuació de la col·laboració amb les empreses del barri en les pràctiques en empreses per a 
l’alumnat de l’Estada a l’empresa 

● Participació de tota la comunitat educativa a la Jornada de Portes Obertes del centre. Enguany hem 
muntat una gimcana per a l’alumnat de 6è que ens va visitar. Forma part d’un projecte GIP a 1r 
ESO 

● Activitats extraescolars de l’AFA. L’oferta d’activitats és atractiva, diversa i abundant. La 
participació ha estat molt important. Festa de Nadal i de fi de curs de l’AFA 

● Jornada anual de delegats. 
● Continuar el Projecte Esport a l’Escola, grup de mediació i voluntariat i el grup vocal de les tardes 
● Celebració de les festes de Nadal, Sant Jordi, Carnestoltes i final de curs amb l’alumnat per enfortir 

el sentiment de pertinença 
● Implicació de l’alumnat més gran en les activitats esportives al pati amb els més petits dins el marc 

de dinamització de l’estona d’esbarjo 
● Reunions AFA-Direcció per atendre les propostes i necessitats dels pares i mares dels alumnes. 
● Celebració de les festes de Nadal, Sant Jordi, Carnestoltes i final de curs amb l’alumnat per enfortir 

el sentiment de pertinença 
 

5. Pla TIC: Optimització de l’ús de les TIC 
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● Optimitzar l’ús de les TIC al centre: Ús del moodle, la intranet, el correu intern de centre i de la 

pàgina web. Ús de l'entorn Google Suite for Education. 
● Formació i assessorament TIC per al professorat: Eines Google Apps, Google Drive, pissarres 

digitals, Moodle, etc. 
● Es generalitza l’ús del classroom  
● El programa de gestió IEduca funciona a ple rendiment. Aquest programa permet fer un seguiment 

rigorós de l’alumnat (Absències, retards, incidències, etc) i és una eina imprescindible per mantenir 
el contacte amb les famílies 

● Continuació de la comunicació digital i el mail a totes les famílies i alumnes del centre per 
comunicacions, avisos i informacions d’interès general.  

● Mantenim la web activa i actualitzada 

6. Pla de Salut 

● Prevenir els riscos físics 
● Instal·lació d’un desfibril·lador al centre. Caldrà fer formació 
● Atenció en sensibilitzar la comunitat educativa a no utilitzar aerosols per fet de causar problemes 

respiratoris a les persones més sensibles. 
● Es segueix el tema del pes de les motxilles  
● Participació en les campanyes solidàries de La Marató de TV3 
● La Infermera atén l’alumnat un cop per setmana 
● Programes a les tutories de 2n a 4t sobre salut sexual i consum de substàncies amb risc d’addicció 

7. Pla d’atenció a la diversitat 

● Assignació de la tutoria de grups al professorat adequat al perfil del grup, i no aleatòriament. 
● Mantenim ràtios a tots els grups de 1r a 3r d’ESO al voltant de 25 alumnes per grup. 
● Enguany ho fem extensiu també a 4t 
● S’ha realitzat així en tots els nivells. Els grups de més dificultat s’assignen a professorat del centre 

amb llarga experiència en aquest tipus d’alumnat. No es donen tutories a professorat nou fins que 
no porten un temps al centre. No sempre ha estat possible 

● El fet de destinar hores de professorat per abaixar la ràtio als grup classe ha afavorit molt l’atenció 
de la diversitat 

● Fem formació a tot el professorat per a poder programar i avaluar d’acord al nou decret 
● Enguany avaluem la final d’acord amb el nou decret 
● Plans Individualitzats als alumnes de d’ESO i Batx que ho necessitin. S’han fet plans per a tot 

aquell alumnat que ho ha necessitat d’acord amb coordinació pedagògica i l’EAP  
● Hem participat en el Programa Èxit. Aquest curs no fem Êxit d’estiu perquè acollim els casals 

d’estiu de l’Escola Casas per les obres del túnel. Coordinació dels tutors amb els “Amics grans” 
●  
● Mantenir el protocol d’acollida per a l’alumnat nouvingut 
● Hem fet seguiment amb les escoles de primària de la preinscripció. Traspàs de les tutores de 6è a la 

coordinadora de 1r d’ESO i coordinadora pedagògica al juny, entrevistes a les famílies admeses, 
carta i comunicació de les reunions al setembre i calendari d’inici de curs, presentació de l’alumnat 
al centre. 

● Als esbarjos s’organitzen trobades d’alumnat nou i de la casa per parlar la llengua catalana i agafar 
confiança al centre 

● Treball estret amb l’EAP els casos que ho requereixen i cercar derivacions i solucions a les 
necessitats de l’alumnat que ho necessiti. Hem tornat a trobar a faltar més hores de dedicació de 
l’EAP per resoldre tots els casos que tenim. Malgrat tot, s’ha fet molta feina. No ens estem, com 
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sempre, de reclamar més hores. Enguany han passat tres vetlladors pel centre i això ha complicat 
una mica la feina.  

● Revisió i anàlisi dels resultats de les proves de competències bàsiques per dissenyar estratègies de 
millora de resultats. Ens mantenim en la idea que els resultats de CCBB  a Català, Castellà i 
Matemàtiques hi ha marge de millora. Tenim esperances en el projecte d’impuls a la lectura. La 
prova cientifico-tècnica també és millorable. Caldrà treballar-hi. Continua el bon nivell d’Anglès  

● Es consolida l’optativa “revista digital” per insistir en la composició de textos sobretot en alumnes 
amb més dificultats. 

● S’ha penjat el resultat de la feina d’aquesta matèria a la web en format revista digital 
● Continuen les classes de reforç extraescolar que imparteix antic alumnat del centre que seguei 

estudis universitaris. Han significat un ajut important per a la consecució de bons resultats als 
alumnes..  

● Consolidació Grups P, S, T, Q: grups per a treballar en matèries instrumentals o no instrumentals 
segons el nivell en grups diferents del grup classe. Permet treballar la diversitat tant per dalt com 
per baix 
 

 
8. Pla de Convivència  

● Es forma la comissió de convivència integrada pel Cap d’estudis i un grup de professors 

● Es comença a redactar el pla de convivència 

● Enfortir els valors de l’esforç i respecte al professorat i entre l’alumnat 
● Continuar establint mecanismes d’informació i de comunicació a les famílies, alumnat i professorat 

per a la detecció i actuació en casos d’assetjament escolar 
● Ha estat molt important el treball conjunt entre tutors, EAP, orientació, Direcció i d’altres 

professionals del centre. 
● Continuar amb el Pla de Mediació per la resolució de conflictes que estableix la normativa vigent. 
● Els mediadors que van rebre formació han intervingut per resoldre conflictes entre alumnat amb una 

valoració molt positiva. 
● Conscienciar en mantenir la neteja dels espais del centre a tota la comunitat educativa. En general 

s’observa que l’alumnat contribueix a mantenir el centre net i ordenat. Tanmateix no es pot baixar la 
guàrdia. 

 

9. Pla d’impuls a la lectura 

● Es comença un projecte de sensibilització a la lectura per a tot l’alumnat de l’ESO 

● És una hora setmanal rotativa. Comencem al febrer i acabem al maig 

● Es convida l’alumnat a portar llibres de casa o els deixem del centre 

● S’avalua positivament tot i que caldrà fer ajustaments de cara al curs vinent 

10. Xarxes per al canvi i GIP 

● El grup impulsor (GIP) participa en la introducció de projectes a 1r d’ESO amb l’ajut d’una                

mentoria 

● Participem a la xarxa 15 de XxC 
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● Volem introduir un projecte trimestral de 1r a 3r. Ho fem poc a poc d’acord amb les possibilitats del                   

centre 

● Ens interessen sobretot les metodologies i l’extensió dels projectes a través del GIP 

● Aconseguim fer dos projectes: un al 2n trimestre i un al tercer coincidint amb el CS. La valoració és                   

molt positiva 

● De cara al curs vinent volem consolidar els tres projectes a 1r i fer-ne 3 a segon 

● Es muntaran dos grups GIP independents però que es coordinaran. Un per 1r i un per a segon 

● S¡ocuparà una franja horària i unes matèries determinades però s’intentarà implicar altres matèries 

11. Avaluació competencial 

● S’han fet les programacions per àmbit-matèria i s’han donat instruccions per a començar a elaborar 
les programacions per unitats 

● Formació sobre el nou decret d’avaluació per a tot el professorat dins de l’horari en hores de reunió 
● Les programacions es desen en una carpeta al Drive amb accés selectiu perquè tot el professorat les 

pugui consultar i els caps de departament les puguin actualitzar 
● Aquestes programacions ens ha facilitat l’avaluació final segons el nou decret. 
● Avaluació per primera vegada de les competències transversals digital i social 
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II. RESULTATS DELS INDICADORS D'AVALUACIÓ DEL PLA 

D'ACTUACIÓ  
 

● Dades dels indicadors relacionats amb els objectius del pla.  

 

Indicadors d’avaluació 

Objectiu 1: MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 

a) Indicadors de centre 
Valor obtingut el setembre 
2018 

Valor obtingut 
el setembre 
2019 

Taxa d’alumnes de 1r d’ESO que 
promocionen curs 98,32% 100% 

Taxa d’alumnes de 2n d’ESO que 
promocionen curs 95,30% 98,32% 

Taxa d’alumnes de 3r d’ESO que 
promocionen curs 90,35% 91,61% 

Taxa d’alumnes que es graduen en ESO 93,22% 84,48% 

Taxa d’alumnes que es graduen en BAT 87,06% 89,25% 

Taxa d’alumnes que aproven la selectivitat 95,65% 98,5%& 

Taxa d’absentisme a l’ESO 
Continua sent molt baix i 

molt localitzat Idem 

Taxa d’abandonament a l’ESO 0,84% 0% 

Nombre i percentatge de l’alumnat que 
continuen els estudis postobligatoris després 
de l’ESO 97,32% 

91,5% 
11 alumnes 

repeteixen 4t 
molts d’ells 
nouvinguts 

      

Indicadors de millora i seguiment de les activitats del Pla de llengües 

 

Valor obtingut el setembre 
2017 

Valor obtingut 
el setembre 
2018 

Nombre d’alumnes que cursen matèries en 105 124 
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anglès a 1r ESO 

Nombre d’alumnes que cursen matèries en 
anglès a 2n ESO 108 107 

Nombre d’alumnes que cursen matèries en 
anglès a 3r ESO 102 135 

Percentatge d’alumnes del projecte CLIL que 
aprova l’anglès 96% 97% 

Grau de millora en competència lingüística 
oral en anglès per part dels alumnes del 
projecte CLIL Alt Alt 

      

Resultats per 
matèries 
instrumentals. 
 Nivell 

Resultats curs 
17-18 

Resultats 
curs 18-19  

Taxa 
d’alumnes que 
assoleixen 
l’àrea de 
català en 
acabar 

1r d'ESO 96,63% 92,50%  

2n d'ESO 93,29% 90,76%  

3r d'ESO 85,08% 83,92%  

4rt d’ESO 89,65% 92,44%  

Taxa 
d’alumnes que 
assoleixen 
l’àrea de 
castellà en 
acabar 

1r d'ESO 88,23% 100%  

2n d'ESO 89,18% 92,44%  

3r d'ESO 81,57% 88,11%  

4rt d’ESO 89,65% 81,90%  

Taxa 
d’alumnes que 
assoleixen 
l’àrea de 
matemàtiques 
en acabar 

1r d'ESO 93,27% 93,33%  

2n d'ESO 93,24% 80’67%  

3r d'ESO 87,71% 81’12%  

4rt d’ESO 96,55% 83,62%  

 

 

 

Objectiu 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 
Activitats més importants desenvolupades durant el curs que contribueixen a la cohesió 
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social 

● Coordinació amb les escoles de primària per a fer el traspàs d’alumnat 
● Primers contactes amb els centres de referència per a organitzar activitats conjuntes 
● Gimcana per a l’alumnat de 6è de primària que ens visita 
● Jornada de portes obertes 
● Colònies de 2 dies a 1r d’ESO 
● Programa TEI entre alumnat de 1r i 3r 
● Actuació dels mediadors en la resolució de conflictes 
● Festes de Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi 
● Participació en les festes de l’AFA 
● Participació en el torneig de Korfbal amb alumnat de 3r  
● Intercanvi amb Holanda i Colònies lingüístiques a 3r 
● Activitats de tarda Mediació i voluntariat. Activitats a l’AFAB 
● Viatge de final de curs de 4t 
● Viatge de 1r de Batxillerat a València per a cohesionar els grups 
● Pràctiques d’Estada a l’empresa en empreses i escoles de l’entorn 
● Projecte de recerca de 4t sobre la memòria històrica 
● Participació en l’acte de commemoració de l’Holocaust al Parlament amb alumnat de 4t 
● Festa de graduació a 4t 
● Aula d’acollida 
● Acollida al professorat i l’alumnat nou 
● Festa de graduació 2n Batxillerat 
● Comissió de convivència 
● Departament d’orientació 
● Tutories 
● Beques de llicències digitals per a famílies amb dificultats econòmiques 
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III. ANÀLISI DE L'EVOLUCIÓ DELS RESULTATS EDUCATIUS 

 

A) Anàlisi dels resultats acadèmics 

 

A 1r d'ESO el nombre total d'alumnes és 120, tot l’alumnat passa de curs malgrat hi ha alumnat                  

que ho fa amb dificultats. La promoció d’aquest curs és acadèmicament fluixa. Són molt moguts               

i no tenen hàbits de treball. Es distreuen amb facilitat. S’ha hagut de treballar molt amb ells a les                   

tutories i s’ha hagut de fer PIs per aquells alumnes amb més dificultats. El programa Èxit i els                  

reforços del centre han ajudat a  aquest alumnat amb més dificultats.  

A 2n d'ESO. És alumnat pots que no destaquen en conjunt acadèmicament però són molt               

tranquils i s’hi po treballar bé amb elles. Hem vist una evolució en positiu respecte al curs                 

anterior. Ha promocionat la pràctica totalitat del nivell. 

A 3r ESO, és la promoció dels 150 alumnes. No hi ha un grup important d’alumnat excel·lent                 

però, per contra,la majoria d’alumnat promociona de curs. La totalitat dels alumnes no aprovats              

continuen dins del sistema educatiu. Ja sigui perquè repeteixen el curs o perquè s’orienten a               

programes de formació professional bàsica. 

Es valora positivament tant la baixada de ràtios a tots els grups de 1r a 3r com les franges amb                    

distribucions diferents al grup classe per a treballar en diferents matèries.  

A 4t ESO, hi ha hagut un nombre important d’alumnat repetidor (11). Això és degut al fet que                  

ens van venir molts alumnes nouvinguts durant el curs. Alguns repeteixen i d’altres s’han              

orientat cap a altres tipus d’estudis: FP bàsica, garantia social, etc. Segons el departament              

d’orientació tots continuen dins del sistema educatiu. 

A batxillerat hem tingut un grup a 1r, el social, que ha donat problemes. Bàsicament hi havia un                  

nombre important d’alumnat amb poca base i amb pocs hàbits. Es va intentar orientar-los cap a                

cicles durant el 1r trimestre. Cap alumne o família ho va voler.  

La promoció de 2n va promocionar pràcticament tota i gairebé tothom va aprovar selectivitat tot               

i que els resultats no són excel·lents, més aviat són discrets. 

 

 

B) Anàlisi de les dades d'absentisme 
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No hi ha absentisme significatiu al centre. Normalment és sempre justificat. L’alumnat absentista             

se l’ha orientat per a fer altres estudis i continuen dins del sistema educatiu. 
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IV. VALORACIÓ DE LA GESTIÓ DE RECURSOS: LA 
COORDINACIONS i CÀRRECS ADDICIONALS SIGNIFICATIUS 
 

La Coordinadora del Pla de llengües, la Teresa Socias realitza una tasca fonamental en l’impuls               

de l’assoliment de les competències comunicatives lingüístiques en el nostre centre. En            

l’actualitat coordina tot un equip de 7 professors/es de diferents matèries (SOC, CN, MUS) i 3 de                 

llengua anglesa que es reuneixen setmanalment (habitualment per parelles: un professor de            

matèria amb un d’anglès) per compartir experiències i treballar conjuntament amb un            

enfocament AICLE a l’alumnat. 

El seu treball ha estat excel·lent i una millora indiscutible per al centre. 

 

Responsable de la web, Victòria Bescós, ha estat clau per a potenciar la web i per a mantenir-la                  

actualitzada. També ha contribuït a incrementar la participació del professorat a través de             

l’aportació d’infomacions sobre les activitats del centre. 

 

Cristobal Carrasco, encarregat de la revista digital. Activitat nova d’aquest curs que ha permès              

també fer evidents moltes de les activitats del centre. 

 

Sergi Rochera, Màster. Molt important la seva tasca de coordinació de l’alumnat amb el              

professorat de pràctiques del màster de secundària. 

 

Elena Martinez. SAGA i programa IEduca. Ha estat responsable juntament amb direcció            

d’implantar el nou programa de gestió IEduca. A meitat de curs ha hagut d’assumir la               

Coordinació pedagògica per la baixa i renúncia de la titular. 

 

Enric Ríos, enllaç amb l’IOC. Ha facilitat molt la tasca de coordinació amb el IOC per ajudar                 

l’alumnat que cursava matèries en aquest centre virtual. 
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V. VALORACIÓ DE LA IMPLICACIÓ DELS DIFERENTS AGENTS 
A) SECTOR PROFESSORAT 

1) Programa de primer contacte amb empreses a 3r d’ESO 

Des del departament d’Orientació es va crear un grup d’alumnat en la franja “T” on feien 

projectes coordinats per la Mònica Sandoval. Dintre d’aquest grup alguns alumnes van sortir a 

fer hores en empreses amb les quals s’havia acordat una participació. L’experiència ha estat molt 

positiva. 

2) Coordinació interdepartamental  

Enguany el Projecte CLIL-AICLE ha arribat al seu onzè curs. Tot i que es troba consolidat costa                 

molt cada anys comptar amb el professorat necessari. Arribem sempre “in extremis” per poder              

cubrir una  matèria per a tots l’alumnat. 

Es continuen fent grans esforços per poder garantir unes condicions de feina suficients per als               

participants. La inversió d’hores de professorat és important. 

Es valora molt el treball en tàndems (un professor de matèris i un d’anglès) per preparar les                 

classes i els materials.  

 

3) Comissió TIC-TAC. 

Hem fet el seguiment del projecte tot introduint-hi millores. S’acorda introduir Chromebooks a             

1r d’ESO.  

 

4) Departament de Tecnologia i Equip de Coordinació informàtica 

No hem tingut un any especialment destacable, més aviat al contrari. El departament de              

tecnologia no acaba de funcionar tot i els esforços dedicats. 

La coordinació informàtica recau en un professor amb més bones intencions que domini del tema               

en un centre com el nostre. 

Cal una remodelació del departament. No és fàcil perquè no ens queden vacants per perfilar               

places. La que tenim perfilada TEC-TIC no s’ha acabat cobrint i ha passat a ordinària. 
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5) Programa TEI (Tutoria entre iguals)  

Hem consolidat el model. Es fa la proposta de fer coincidir les tutories de 1r i 3r totes alhora per                    

facilitar el projecte. Es farà si els horaris ho permeten. 

 

6) Jornada escolar de tutories. 

La Jornada de tutors va realitzar-se amb la col.laboració de la psicòloga de l’EAP i la professora                 

d’Orientació i inserció professional. Es va facilitar molta informació als tutors per tal d’aplicar a               

les tutories amb l’alumnat. 

 

7) Coordinació tutorial. 

-Alguns professors/es que tutoritzen treballs de recerca a l’alumnat de 2n de Batxillerat, fan el               

seguiment  per les tardes. 

-Una part del professorat realitza entrevistes i tutories familiars de seguiment dels alumnes per la               

tarda, quan les famílies manifesten la impossibilitat de poder assistir a la convocatòria que fa el                

tutor/a pel matí. 

-A partir d’aquest curs es fan dues hores de reunions els dimecres a la tarda. De 16 a 18 h. 

 

8) Jornada anual de delegats 

Al mes de maig varem celebrar la Jornada de delegats anual durant un matí dirigit per la                 

coordinació pedagògica. En grups de treball van analitzar punts forts i febles del centre i               

propostes de millora confeccionant un dossier final de resultats. 

 

També es fan d'altres activitats per al Batxillerat: 

9) Preparació per a les PAU 2019 

L’alumnat de 2n de Batxillerat que es vol presentar a les matèries que van cursar a 1r de                  

Batxillerat (literatura castellana) i donat que fa temps que no l’han cursat tenen la possibilitat de                

repassar els continguts per la tarda, amb l’ajut d’un professor del centre. A més, una altra                

professora reforça les Matemàtiques aplicades a les Ciències socials i les Matemàtiques d’àmbit             

científic, consolidant continguts i assajant tècniques de realització de les proves de les PAU als               

alumnes de 2n Batxillerat interessats. 

 

10) Tutorització dels Treballs de Recerca a 2n de Batxillerat 
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Hi ha professorat de ciències que orienta i fa les activitats de seguiment dels seus alumnes per a                  

la realització del treball de recerca a les tardes. Les activitats de laboratori i els assajos                

experimentals només es poden fer per les tardes, atès que pels matins aquests estan ocupats per                

les classes reglades. 

11) Projecte de memòria històrica a 4t d’ESO 

Es consolida el projecte però es fa només per a una part de l’alumnat. La resta han fet projectes                   

d’altres àmbits: científic, tecnològic i artístic 

B) SECTOR ALUMNAT 

INDICADORS DE PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT EN ACTIVITATS EDUCATIVES A         

LES  TARDES 

1.- PROGRAMA ÈXIT 

Tenim grups de suport escolar amb col·laboració dels centres de primària amb un suport a la                

realització dels deures per les tardes, creant un hàbit d’estudi i de treball diari i constant a                 

l’alumnat. Les famílies s’han beneficiat d’aquesta activitat a cost zero, ja que el Consorci              

d’Educació ha vetllat per aquest objectiu. La valoració de l’alumnat, les famílies i el centre ha                

estat molt positiva, pel fet que va crear un hàbit de treball en aquest tipus d’alumnat durant el                  

curs que si no fos així, probablement no haguessin dedicat un temps d’estudi per assolir               

continguts i aprenentatges bàsics per poder superar el curs.  

Hi ha alumnes de tots els nivells d’ESO (entre 8 i 10 a 1r i 2n. Menys a 3r i 4t) amb un perfil                        

semblant. Bàsicament se’ls proporciona un entorn per poder treballar a les tardes i poder fer               

deures amb un monitor que els dóna suport. 

La participació és més alta a 1r i 2n i concentra alumnat amb dificultats econòmiques. Les                

famílies amb més possibilitats tenen  el suport resolt particularment. 

Tanmateix s’observa una millora en aquells alumnes que hi assisteixen. 

 

2. REFORÇ ESCOLAR 

L’institut conjuntament amb l’AFA organitza de dilluns a dijous, entre les 16 i les 18 hores,                

classes extraescolars de suport de les matèries instrumentals per a la millora del rendiment              

escolar a l’ESO i al Batxillerat. Aquestes classes estan impartides per exalumnes de bon              

expedient acadèmic i estan coordinades per la Direcció. 

Cada vegada costa més trobar alumnat per formar grups de reforç. El programa Èxit ja ve a donar                  

resposta a un sector d’alumnat (amb dificultats econòmiques). La resta de l’alumnat i de famílies               
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busquen alternatives que els permet compaginar les classes de reforç amb les activitats             

extraescolars. 

 

3. TALLER DE MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES  

La responsable va presentar la memòria del curs en la qual es destacava el bon funcionament i la                  

participació de l’alumnat. Es comenten les activitats que s’han fet i es fa esment de les millores                 

que es voldrien introduir el curs vinent 

Mantenir l'espai de presentació dels tallers ja que fomenta i motiva la participació en els tallers i                 

fa més visible i rellevant les tasques que es realitzen, vinculades a valors, a la millora del clima                  

de convivència i a la participació social. 

Organitzar les sessions de formació com a mediadors entre iguals de forma compactada, en el               

mes d'octubre fent dues sessions de 2 hores, facilitant la tasca de seguiment durant la resta del                 

curs. 

Fer un recordatori entre el professorat del benefici en la millora de la convivència a través de                 

reconstruir la relació a través de les mediacions entre iguals, tot i que es realitzin altres mesures                 

paral·leles (disciplinàries o no) 

Implicar als Delegats com a elements de motivació per  la mediació. 

Seguir participant una comissió de Mediadors a la reunió de Delegats com a mínim 2 cops al                 

llarg del curs 

Potenciar la xarxa amb els altres instituts que comparteixen la trobada de mediadors de              

Barcelona  perquè facilitin i estimuli la tasca de mediadors. 
 

 

4. TALLER DE VOLUNTARIAT  

Amb l’objectiu de portar a terme accions de voluntariat: social (amb algunes sortides fora del               

centre), de suport a la gestió del nostre centre, de defensa dels drets humans, etc. i adquirir un                  

coneixement real i directe de la realitat del nostre barri i ciutat. Els destinataris d’aquest projecte                

són tots els alumnes de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat. 

Aquest any les activitats més importants han estat les que s’han fet conjuntament amb l’AFAB,               

les diferents campanyes pels drets humans, la recollida d’aliments pel Banc d’aliments i la              

recollida solidària de taps. 

Com a elements a millorar: visualitzar les activitats, convidar a la participació, coordinar millor              

les activitats amb el calendari de centre. 
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5.- GRUP VOCAL 

Enguany la participació ha estat més baixa que altres anys. Caldrà incentivar la participació de               

cara al curs vinent. 

Han participat 8 alumnes de diferents nivells. Les activitats més importants són els assajos              

setmanals i les actuacions per Nadal i a la festa de Batxillerat. S’han fet actuacions en altres                 

espais com la Farinera del Clot. 

La valoració de l’alumnat és molt positiva però cal comptar amb més participació. 

 

6. ESPORT A L'ESCOLA: LLIGA ESPORTIVA FUTBOL SALA 

L’objectiu d’aquest pla (patrocinat pel Departament d’Ensenyament, el Departament d’Esports i           

l’Ajuntament de BCN) és fomentar la pràctica esportiva extraescolar en els instituts per als              

alumnes. Les activitats del programa es desenvolupen per la tarda des de les 16h, essent els                

propis alumnes els encarregats de la seva organització i dinamització. A més a més, l’alumnat               

participa en l’associació esportiva escolar amb tutorització d’un professor d’Educació Física té            

per finalitat lligar les activitats extraescolars i consolidar-les amb un projecte de futur. 

Hi participen més de seixanta alumnes de pràcticament tots els nivells. És una activitat molt               

integradora i divertida. Com a millora cal estimular més la participació de noies. 

 

8 -TARDES D'ESTUDI 

L’institut disposa durant la setmana de 16 a 17h d’unes hores d’estudi i reflexió per a l’alumnat                 

que per unes circumstàncies concretes de retards sistemàtics o conductes contràries a les normes              

de convivència en el centre, la Direcció d’estudis considera apropiat la seva realització, d’acord              

amb la família. 

 

C) SECTOR FAMÍLIES 

Actuacions realitzades per al sector famílies 

-Al llarg de l’any es celebren per les tardes, diverses reunions presidides per l’equip directiu i/o                

càrrecs de coordinació i tutoria amb les famílies, com són:  

Setembre: -Reunió sobre el Projecte Educat 2.0 per a les famílies de 1r d’ESO -Reunió sobre                

el Projecte AICLE de llengües estrangeres per a les famílies de 1r d’ESO 
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Octubre: -Reunions per a totes les famílies del centre per nivell (1r, 2n, 3r, 4rt d’ESO i                 

Batxillerat) 

Gener: -Reunió sortida amb pernocta de l'alumnat per a les famílies de 2n d’ESO 

Febrer: -Xerrades informatives a les famílies d’escoles adscrites de primària per a 1r d’ESO              

-Jornada de portes obertes 

Març: -Reunió de les famílies que participen en l’intercanvi a 3r d’ESO 

Abril: -Reunió per les famílies d’alumnat de 4rt d’ESO per al viatge de fi de l'ESO 

Maig: -Reunió del viatge «Ruta del Quixot» per al Batxillerat -Reunions per les famílies de               

4rt d’ESO que volen fer Batxillerat. 

-Xerrades informatives per a l’alumnat nou i famílies que vol fer Batxillerat -Xerrades             

informatives per a l’alumnat que vol fer CFGM 

 

 

VI. VALORACIÓ DE L'APLICACIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ 
 

Canvis significatius com a conseqüència de l’aplicació del pla en els àmbits següents, entre              

d’altres, per a l’assoliment dels objectius:  

 

a) Respecte al Projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera)            

l’aprenentatge de matèries no lingüístiques en llengua estrangera no sols ofereix una immersió             

qualitativa en llengua estrangera molt important, sinó que genera situacions significatives d’ús de             

la llengua entre l’alumnat i un context on es donen situacions comunicatives reals que potencien               

la interacció oral en la llengua estrangera.  

Per tal que els alumnes puguin seguir una matèria en anglès i interactuar entre ells, cal utilitzar                 

una metodologia molt activa, amb un enfocament comunicatiu, treball en equip, ús de les noves               

tecnologies, realització de tasques i projectes que no sols faciliten l’assimilació d’uns continguts             

sinó que impliquen preses de decisions i un producte final de “creació pròpia”.  

 

El centre atén aquest curs una demanda creixent de famílies de 1r d’ESO interessades en               

participar en el projecte AICLE. Aquest curs oferim gairebé a tot l’alumnat alguna matèria en               

anglès a 1r d’ESO, exceptuant els alumnes de l’aula d’acollida i aquells alumnes, llurs famílies               

van manifestar la no conveniència d’entrar en el projecte en les entrevistes del mes de juny. Així                 
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doncs, impartim algunes matèries en anglès als grups de 1r d’ESO, per tal de continuar amb la                 

coherència dels projectes educatius d’algunes escoles adscrites . 

Hem continuat amb el suport a la segona llengua estrangera amb la consolidació del francès a                

l’ESO i l'alemany que enguany s’ha impartit a 1r, 2n i 3r. 

No hem pogut comptar amb auxiliar de conversa com el curs passat. 

Es valora molt positivament el treball del professorat en tàndems (un professor de matèria amb               

un de llengua anglesa) per a organitzar les sessions i preparar materials. 

 

b) Respecte al Projecte Digital, tant el Coordinador del projecte, la Coordinadora d’informàtica             

com la major part dels departaments valoren positivament l´ús de la plataforma a tots els nivells                

de l´ESO així com el treball i l’esforç fet per les persones responsables del seu manteniment. Es                 

valora positivament per part dels departaments afectats la tornada al llibres de paper en algunes               

matèries. 

Pel que fa al canvi de plataforma digital, no tots els departaments hi estan satisfets. El material                 

científic i tecnològic no té molta qualitat. Es buscaran alternatives per al curs vinent. 

 

c) Organització interna 

L’institut disposa durant la setmana de 16 a 17h d’unes hores d’estudi i reflexió per a l’alumnat                  

que per unes circumstàncies concretes de retards sistemàtics o conductes contràries a les normes              

de convivència en el centre, la Direcció d’estudis considera apropiat la seva realització, d’acord              

amb la família.  

 

d) Participació al Programa Exit: no es va fer pel fet d’haver d’acollir els casals de l’escola                 

Casas. 

 

Suport tècnic informàtic 

El tècnic que ens ha vingut donant suport durant els darrers anys es jubila. Es decideix contractar                 

una empresa per a fer aquesta feina i reduir l’horari d’atenció al centre. 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A LES TARDES PER A L’ALUMNAT DEL CENTRE          

ORGANITZADES PER L'AFA 

Es mantenen les activitats de tarda de l’AFA i fins i tot se n’inicia alguna de nova. L’horari és de                    

16 a 20 h. Hi ha oferta d’idiomes, esportives, artístiques i culinàries. 
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També s’han muntat caps de setmana de colònies amb idiomes, projecció de pel·lícules en              

VOSE, xerrades per a les famílies etc. 

L’experiència és molt positiva. L’únic inconvenient és que de vegades aquestes activitats se             

solapen en les que munta el centre i trobem que l’alumnat, en distribuir-se entre moltes activitats,                

ha perjudicat alguna de les nostres ofertes. 

 

 

David Pagès Cebrián 

Director  

INS Salvador Espriu 

 

 

 

Barcelona,  25 d'octubre de 2019 
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