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1. OBJECTIUS ESTATÈGICS DEL CENTRE 
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Després de cinc  cursos d’experiència a la direcció del centre volem continuar amb 
una manera de fer que ens faci millorar la nostra tasca docent tot adaptant-nos a les 
novetats legals i metodològiques. L’institut vol continuar aprenent de la seva 
trajectòria i de la dels altres per aconseguir el benestar de tota la comunitat educativa i 
poder crear un clima de treball, aprenentatge, estudi i de recerca que permeti 
desenvolupar al màxim les capacitats de l’alumnat, professorat, PAS i AMPA, 
acompanyant en tot moment a l’alumnat en el seu desenvolupament integral, sempre 
amb la col·laboració de les famílies i les entitats que puguin oferir noves oportunitats a 
la comunitat educativa. 
Volem planificar les activitats al llarg de curs escolar que promogui la participació de 
tota la comunitat educativa. 
 
Així doncs volem  seguir afavorint i potenciant (tal i com diem al Projecte de Centre de 
quatre anys): 
 
● L’obertura a totes les sensibilitats de la comunitat educativa, mostrant 

respecte a la discrepància. 
● La participació de tota la comunitat educativa en la gestió i la coordinació del 

centre segons els òrgans establerts. 
● La transparència en la gestió i l’optimització dels recursos humans, materials 

i econòmics. 
 
Hem  formulat i hem començat a desenvolupar propostes pedagògiques, 
organitzatives i de gestió al servei de l’assoliment de l’excel·lència pedagògica, l’èxit 
(entès com la sortida apropiada a cada persona), en un context d’equitat i inclusió, 
estimulant la participació de la comunitat escolar, especialment en el Consell Escolar i 
en el Claustre, en l’entorn dels delegats/des, d’acord amb el que estableixen les lleis, 
sense oblidar possibles col·laboracions en l’associació d’alumnat. 
 
És per això que el nostre compromís de la millora dels resultats educatius i de cohesió 
social, fa desplegar aquests objectius en aquest pla anual i es continuen resumint en  
tres (en negreta i subratllats (a-d-e), tot senyalant que al 5è queden inclosos els cinc 
fonamentals per llei, donat que hi han que estan implícits amb els projectes del punt 
cinc que permet la participació de la majoria de la comunitat educativa i el creixement 
en qualitat de la nostra tasca: 
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a)  MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

 
Els resultats educatius donaran informació sobre la evolució del nostre alumnat a la 
seva trajectòria a l’institut.  
 
a.1 Millora dels resultats acadèmics de l’ESO i el Batxillerat i potenciació 
de les llengües estrangeres. 
 
A partir del reforç a l’atenció a la diversitat del centre de les assignatures instrumentals (GF i 
SIEI), i de les noves metodologies (GEP,AICLE) i treball per projectes en el primer cicle de 
l’ESO, pensem que podem millorar els resultat acadèmics. Segons el nou decret d’avaluació 
hauríem de tenir un 85% d’alumnat que pugi assolir les competències  

Així doncs inclourem el treball per projectes en el primer cicle de l’ESO, establint les bases 
adequades a la millora progressiva del nivell acadèmic de l’alumnat de primer i segon, sense 
oblidar  2n cicle  d’ESO per a la millora del nivell acadèmic de l’alumnat. 

Cal tenir en compte que hi ha prevista una assignació d'hores de professorat i 
psicopedagogs/es que es dedicaran a l'atenció a la diversitat dels alumnes, i als treballs per 
projectes,  incloent-hi els que manifesten necessitats educatives específiques. La distribució 
d'aquestes hores s'ha d'orientar al desenvolupament competencial de l’alumnat, especialment 
les de caràcter lingüístic i matemàtic. Aquestes hores tenen com a finalitat resoldre les 
necessitats d'atenció específica que alguns alumnes requereixen.  
El  professorat assignat per a dur a terme aquesta tasca són  preferentment de l'especialitat 
de les instrumentals, en aquest moment de castellà, català i matemàtiques, amb gran 
experiència al nostre centre amb l'atenció a la diversitat en CB i AA,  i l'altre és una professora 
d'EF,  amb nivell d'anglès  B2 per tal d'introduir  a aquests alumnes a les llengües estrangeres 
i també amb molta experiència demostrada al nostre centre amb el tractament de la diversitat. 
En un futur pensem que la totalitat del professorat del GF ha de ser especialista. Aquest curs 
consolidarem  també una  especial atenció a les altes capacitats, després de la detecció, amb 
la possible estimulació d’aquest alumnat . 
 
De la mateixa forma el projecte de millora al batxillerat, pot continuar amb les variacions  
curriculars  dictaminades per llei intentant mantenir l’acord iniciat i consensuat amb el Claustre 
i aprovat pel Consell Escolar, millorant els exàmens trimestrals, els paràmetres que dirigeixen 
el Treball de Recerca i la orientació necessària per al nostre alumnat, tot intentant la 
presència d’ex-alumnes universitaris i de grau per poder fer un treball entre iguals. També 
volem impulsar el batxillerat escènic. Cada curs tenim més alumant interessat en aquesta 
especialitat que ha de marxar a Sabadell. 

Pel que fa a la potenciació de les llengües estrangeres, es tindran en compte diferents 
aspectes acadèmics i de funcionament de centre (es desenvolupa al apartat de projectes) es 
treballa amb el multinivell a l’ESO  i continuem amb  les classes de GEP (grup 
d’experimentació plurilingüe) al primer i segon cicle de l’ESO. També s’afegirà la possibilitat 
de formació de professorat en metodologies GEP i augmentaran les assignatures dintre del 
projecte. És per això que s’ha creat un perfil lingüístic d’EF i un nou de CCNN. La idea és 
donar al nostre alumnat les màximes possibilitats lingüístiques i metodològiques per a la 
millora de la llengua anglesa i la competència oral i escrita. 

Aquest curs també posarem gran atenció a les noves programacions competencials i a 
l’adaptació segons el nou Decret d’avaluació. La idea és consensuar amb tot el claustre la 
implementació necessària per a la seva execució. Per aconseguir-ho iniciarem unes reunions 
transversals mensuals que permetran treballar en aquest línia. 
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ESTRATÈGIES (període de quatre anys)  
 

1. Adaptació de la programació dels departaments per àmbits amb les plantilles 
proposades 

2. Creació de plantilles i suggeriments de les diferents competències per tal de 
tenir un criteri consensuat als àmbits. 

3. Millora especial de la competència matemàtica (projecte Hipàtia) 
4. Seguiment d'atenció a l’alumnat d’altes capacitats. 
5. GEP (inclòs a l'apartat de projectes).(Erasmus) 
6. Treball per projectes en transversalitat (Castellà & Socials & Tecnologia) 
7. Concreció Pla TAC a tots els nivells 
8. Projecte Biblioteca: Impuls de  lectura. 

 
PLANS D’ACTUACIÓ  

● Reforçar als departaments d’instrumentals respecte de la importància de 
mantenir els mínims competencials iniciats el curs anterior i compartir-los amb 
els departaments i el professorat dels GF (grups flexibles) per poder treballar 
conjuntament els diferents aspectes. Consolidar en 4 cursos. 

● Espai per coordinar el caps d’àmbits  per tal de realitzar les propostes 
d’avaluació. 

● Reforçar les matemàtiques i les llengües amb el treball d’àmbits. 
● A nivell GEP: Altres assignatures (amb professorat del centre amb titulació i 

professorat nouvingut). Inici projectes Etwinning.  
● Comunicació del centre en anglès a diferents nivells, xerrades, etc. 
● Coordinació del projecte de Socials & Castellà & Tecnologia. 
● Incidència del Pla TAC a tots els nivells del projecte 
● A nivell d’assignatures instrumentals, llengües i tecnologia per al foment de la 

lectura. 
 

ACTIVITATS (anuals)  

� Reunions prèvies i amb continuïtat amb els caps d’àmbits per establir un pla 
d’acció d’aquest curs tot recollint les propostes de millora. 

� Coordinació amb departament de matemàtiques. 
� Compartir i comunicar els mínims i les estratègies d’ensenyament aprenentatge 

a totes les assignatures per a reforçar aquest mínims.. 
� Creació de l’espai d’organització del grup impulsor GEP i GF. (Erasmus + 

Etwinning) 
� Creació de l'espai del grup impulsor d'altes capacitats i determinar llistat 

alumnat altes capacitats 1r cicle. 
� Projecte d’acompanyament mitjançant diferents mètodes de relaxació 

(Sofrologia)  i conscienciació de la problemàtica de l’alta diversitat del centre. 
� Espai de reunió a primer cicle per a la coordinació del projecte Socials & 

Castellà & Tecnologia 
� Activitats de biblioteca que fomentin l’ús de les TIC i aspectes consensuats 

entre els àmbits. 
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a.2 Millora del currículum i orientació al batxillerat.  

Aquest objectiu està lligat  als resultats i el tractament de la informació que es porti a 
terme durant aquest curs, així com la difusió del nostre projecte a la ciutat. De fet 
volem impulsar els batxillerat i introduir el batxillerat escènic.  

 

ESTRATÈGIES (període de quatre anys) 

1. Reunions prèvies amb implicació de tutors/es i caps d’àmbits. 
2. Xerrades d’orientació en diferents llengües 
3. Difusió a nivell mediàtic dels centres concertats. 
4. Treball conjunt amb l’Ajuntament i el món empresarial de Cerdanyola. 

 

PLANS D’ACTUACIÓ 

● A nivell d’equip docent amb pla de treball anual. 
● Informar de les millores d’acompanyament dels alumnes. 
● Presència mediàtica a les xerrades que s’oferiran dins del PAT de batxillerat 

amb l’objectiu de millorar la seva formació. 
● Treball conjunt amb ex alumnat del centre i amb els mitjans de comunicació en 

la informació dels currículums i futures professions, mitjançant articles periòdics 
i presència de la comunitat empresarial de Cerdanyola 

 
ACTIVITATS (anuals) 

� Establir un calendari de xerrades dins del PAT amb col·laboració d’ex alumant 
del centre i altres associacions 

� Informar als pares i AMPA de les millores al PAT i, en definitiva, de 
l’acompanyament que es realitza amb l'alumnat. 

� Establir calendari de xerrades que ajudin a la formació de l’alumnat de 
batxillerat, en col·laboració amb els SSTT en diferents llengües. 

� Reunions i oferiments amb la premsa i mitjans de comunicació per fer públic els 
nostres currículums i oferir articles periòdics sobre l’ensenyament. 
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b.  MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

 

Dintre del PAT, del  projecte Pati i  del Pla de  l’Esport  

ESTRATÈGIES (període de quatre anys) 

1. Elaboració del PAT  (projecte d’orientació) 
2. Consolidació del Projecte Pati 
3. Promoció de les relacions de col·laboració amb els altres. Voluntariat. 
4. Creació de grup impulsor de convivència amb la participació de tota la 

comunitat educativa. 
 
PLANS D’ACTUACIÓ  

● A nivell departament orientació i equips de nivell. 
● A partir de la dinamització de les hores d’esbarjo. 
● A nivell de departaments i claustre. 
● A nivell d’horaris de reunions. 
● Reunions periòdiques del grup impulsor del pla de convivència. 

 

 

ACTIVITATS ( anuals) 

� Acompanyament de l'alumnat i la seva família en relació als processos 
d'aprenentatge, avaluació i orientació mitjançant entrevistes personalitzades. 

� Exposició per part dels empresaris de la ciutat de les necessitats del sector i 
visites a empreses. 

� Treball conjunt de professorat/AMPA i alumnat a les hores de pati. 
� Acompanyament de l’alumnat pel que fa a la convivència mitjançant els 

coordinadors de mediació i la comissió de convivència: activitats de 
reconeixement, reflexió i reparació o voluntariat adreçades a l'alumnat amb 
conductes contràries a la convivència. 

� Creació d'espais de trobada de pares i mares per compartir interessos 
educatius: informació sobre l’orientació i activitats  del centre.  

� Impuls d’activitats de participació de tota la comunitat educativa, especialment 
de l’alumnat, ajuntament i empreses i en relació amb altres ensenyaments. 
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      c.  REDUIR L’ABANDONAMENT ESCOLAR  

L’abandonament a l’institut no és significatiu, però no per això deixarem de banda 
aquest objectiu. Dintre del treball de tutoria i reunions d’equip docent (setmanals), es 
porta un treball conjunt amb les famílies i la resta de la comunitat eductiva. Si bé 
aquest any continuarem amb els recursos que l’Ajuntament, però  amb el suport del 
departament d’empresa i de joventut ja iniciada la feina (presentació) al mes de juliol 
de 2017. 

També  pot desenvolupar-se com a conseqüència del PAT i dels projectes que es 
portin a terme a l'institut. Iniciat amb l'alumnat de 1r d'ESO (quatre anys) 

ESTRATÈGIES (període de quatre anys) 

1. Impuls de l’orientació (acadèmica i professional) PAT. 
2. Establiment i desenvolupament de mesures d’atenció a la diversitat adequades 

a les necessitats de l’alumnat. 
3. Reforç de la comunicació en línia amb les famílies. 
4. Millora Estudi Assistit  (amb ajuda de l’Ajuntament i AMPA) 
5. Derivació dels casos als recursos de l’Ajuntament. 

 

PLANS D’ACTUACIÓ 

● Elaboració del  PAT coordinat entre ED i las psicopedagoges. 
● A nivell d’un nou projecte que inclou l’atenció a tot l’alumnat, tot col·laborant 

amb l’Ajuntament. 
● A nivell famílies, recolzant als tutors/es per assolir la bona comunicació. 

 

ACTIVITATS (anuals) 

� Organització de xerrades de professionals, Erasmus i empresaris dirigides a 
l’alumnat que finalitza una etapa. 

� Creació, manteniment i ús d’un banc de recursos d’orientació adreçat a 
l’alumnat, les famílies i el professorat mitjançant el Projecte de Recerca de 4t 
d'ESO. 

� Seguiment i orientació de l’alumnat i la família a través d’entrevistes pròpies de 
la tutoria individual en tots els nivells educatius. 

� Aplicació de la programació de tècniques a cada nivell i àrea de l’ESO per al 
foment de l’autonomia personal de l’alumnat. 

� Foment dels hàbits d’autonomia personal: utilització correcta de l’agenda, 
aportació del material necessari, treball a classe( ambient d’estudi, atenció i 
concentració), treball a casa( deures i estudi),ús del portafolis per al seguiment 
de l’aprenentatge. 

� Disseny, implementació i ús d’aplicacions en línia per al seguiment de 
l’alumnat: assistència i pre avaluació. 

� Manteniment de l’augment de les hores d’atenció a pares i mares. 
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   d.  MILLORA DE LA GESTIÓ ORGANITZATIVA DEL CENTRE 

La bona distribució i optimització dels espais provoca una millora substancial en l’ambient i el clima de 
treball, posant a l’abast de tots les tecnologies i els espais i les micro formacions adients per 
desenvolupar la feina en les millors condicions. Millorar la gerència en tots els aspectes de 
manteniment i contractes, ajudarà a una optimització de recursos. Tanmateix establir processos de 
funcionament col·laboren a millorar la concepció del treball ben fet i la satisfacció pel mateix. 

Aquest curs  es tractarà de seguir implementant i reforçant tot allò que ha fet possible la millora dels 
cursos anteriors i també rectificant aquells aspectes que no han estat satisfactoris.  

d.1 Millora de les instal·lacions, en especial de tot allò referent a les TIC. 

Dintre del  nou PLA TAC: Millorar de la wifi de centre i el servidor i dotar a totes les aules de la 
instal·lació correcta per tenir els ordinadors i tablets connectats,  millorar els altaveus i projectors,  tot 
plegat per poder assegurar la millora del lloc de treball i la facilitat per dur a terme la tasca docent en 
les millors condicions. les aules. 

ESTRATÈGIES (període de quatre anys) 

1. Millora de recursos WIFI. 
2. Canvi de servidor 
3. Millora general de les instal·lacions (manteniment i cortines) 

 
PLANS D’ACTUACIÓ 
 
● Estudi anual amb fulls de control de tot el centre per part de l’equip directiu i el 

PAS. 
● Quantificació de les necessitats per a l'òptim funcionament. 
● Documentació de funcionament PAS. 
● Reparació i dotació de les aules del centre. 

 
ACTIVITATS (anuals) 

� Revisió  anual d’espais de tot el centre i recollida d’informació. 
� Dotació de cablejat i altaveus i canons a totes les aules del centre. 
� Revisió de cortines i reposició 
� Perfeccionament dels  documents de treball per inventaris i control 

subministres. 
� Consolidació de nou procés de assignació de fotocòpies per professorat. 
� Posada en funcionament de la informació a la TV de l'entrada. 
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 e. ALTRES OBJECTIUS 
 
 
En aquest tercer apartat es vol reforçar i donar forma a diferents projectes que puguin 
néixer de la mateixa comunitat educativa, implicant a tots els components de la 
mateixa. 

De la mateixa forma, com fèiem referència a l’inici d'aquest document, hi ha diferents 
projectes que tenen en compte el objectius determinats per llei. 

 

e.1.Reforç dels projectes ja iniciats i implantació de nous projectes per a  
la implicació de tota la comunitat educativa com poden ser: 
 
Donada la complexitat d’un centre educatiu, establim diferents projectes per tal de 
millorar tot allò referent a l’objectiu fonamental, com és la formació integral dels 
nostres alumnes i l’acompanyament cap a l’èxit dels mateixos. 

  

● Projecte Plurilingüe i Projecte GEP. (Etwinning) 
● Treball per projectes a Socials i Castellà  (1r cicle). 
● Projecte Science Bits (ESO). 
● Projecte Hipàtia 
● Nou PAT 
● Pla TAC 
● Servei Comunitari 
● Pla de l’Esport.  
● Projecte pati. 
● Projecte participació: Assemblea alumnat / 3D/ Code club/Repàs Banús. 
● Dinamitazació de la Biblioteca del centre/prèstec de llibres/ Impuls 

Lectura: Porjecte LEXIC. 
● Revista Nou Format 
● Activitats amb la ciutat: PFZ, PE,CEM,EM. 
● Campus Itaca. 
● Reciclem. 
● AMPA. 
● Web. 
● Drets humans. 
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1. PROJECTE ANGLÈS : Projecte de plurilingüisme GEP 
 

Lligat a la millora de resultats de llengües estrangeres. Som conscients  de la 
importància de les llengües estrangeres en formació del nostre alumnat. 

Si bé tenim el projecte GEP en marxa no deixem de banda  el francès per tal de 
complementar la formació i educació. 

ESTRATÈGIES (període de quatre anys) 

1. A nivell curricular. 
2. A nivell professorat. 
3. A nivell de comunicació. 

 
PLANS D’ACTUACIÓ 

● Manteniment dels desdoblaments de l’anglès segons opció de currículum. 
● Introduir professorat del claustre a la docència d’altres assignatures en anglès:  
● Aquest curs es realitzaran les matèries següents en anglès: 

 
● 1r ESO 

Assignatura Professor Groups Metodologia AICLE 
Social 
Sciences 

Enric N. All In some units progressively appears some material in English language. TIn the last term 
some units are explained in English and the students makes some presentation and 
written works. Physical 

Education 
Meritxell 
B. 

All 

Natural 
Science 

Genís T. B & C Scientist vocabulary and a lab for trimester. 
Marc F. A & D Scientist vocabulary and a lab for trimester. 

Basket Sports Meritxell 
B. 

Optional 
subject 

Fully teached in English 

●  
● 2n ESO 

Assignatura Professor Groups Metodologia AICLE 
Technology Francesc 

S. 
All In some units progressively appears some material in English language. TIn the last 

term some units are explained in English and the students makes some presentation 
and written works. Physical Education Meritxell 

B. 
All 

Music Alexis A. All 
Eurovision a 
musical project 

Alexis A. Optional 
subject 

Fully teached in English 

●  
● 3r ESO 

Assignatura Professor Groups Metodologia AICLE 
Technology Victor G. All In some units progressively appears some material in English language. TIn the last 

term some units are explained in English and the students makes some presentation 
and written works. Physical 

Education 
Marta M. All 

Music Alexis A. All 
Physicist & 
Chemistry 

Irene R All Some units in the third term. 

Banús School 
Musical 

MB, MJ, 
AA 

Optional 
subject 

Fully teached in English 

Maths Diego G A & B Scientist vocabulary and a lab for unit. 
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Andrea Z. C & D Scientist vocabulary and a lab for unit. 

Biology 
Marc F. C & D Scientist vocabulary and a lab for trimester. 
Eli R. A & B Scientist vocabulary and a lab for trimester. 

●  
● 4t ESO 

Assignatura Professor Groups Metodologia AICLE 
Technology Victor G. All In some units progressively appears some material in English language. TIn the last term 

some units are explained in English and the students makes some presentation and 
written works. 

Computer 
Science 

Diego Optional 
subject 

Class material is given in English. 

Francesc 
S. 

Optional 
subject 

Check the possibility 

Social Science 
Quim O. A & B Check the possibility 
Bea P. C & D Check the possibility 

Music Alexis A. Optional 
subject 

Check the possibility 

Biology Elisabet R. Optional 
subject 

Check the possibility 

    
● Mantenir la retolació de  tot el centre en anglès i reforçar les comunicació en 

aquesta llengua. 
● Iniciar la presència de l’anglès i francès al web. 

 

ACTIVITATS (anuals) 

� Demanar la beca MEC per segon d’ESO 
� Teatre en anglès a tercer d’ESO 
� Xerrades i converses amb l’alumnat als diferents nivells d’ESO i batxillerat amb 

alumnat de l’UAB (Erasmus en anglès i francès) 
� Impulsar la presència de l’anglès i francès al web i a la revista Banews. 
� Etwinning :   
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2. DEPARTAMENT DE CIÈNCIES (en funció de l’àmbit) 

 
SCIENCIES BIT EN ESO 

Treball conjunt amb la editorial per la millora de les ciències i el treball del projecte al centre.  

CIÈNCIA EN CONTEXT  

 1r i 2n Batxillerat  Biologia             1r i 2n Batxillerat  Química 

La Química i la biologia en Context és un projecte de batxillerat elaborat pel grup de treball "Química en 
context per al Batxillerat " Biologia en context per al batxillerat” i “del CESIRE-CDEC a partir de 
materials del projecte Química i biologia Salters, que era un projecte traduït i adaptat de la primera 
versió del projecte anglès Salters Advanced Chemistry i Salters Advanced Biology. 
 

ESTRATÈGIES 
 

1. Adaptació del temari al currículum actual de química i de biologia de Batxillerat. 
2. Presentació de diversos contextos de l’actualitat química i biològica com a punt 

de partida per construir i desenvolupar el conceptes i models de la química i la 
biologia de batxillerat. El fet de contenir activitats que parteixen de situacions 
en context contribueix a la funcionalitat i a l’aplicació dels coneixements, un 
aspecte important en el desenvolupament de les competències de la química i 
la biologia de batxillerat. 

 
PLANS D’ACTUACIÓ 
 

● A nivell de centre impulsor d’implantació i creació del projecte. 
● Centres de recerca. 
● CESIRE-CDEC  

 
ACTIVITATS 
 

� Activitats dissenyades per promoure en l’alumnat un aprenentatge dels continguts 
curriculars d’una manera estretament vinculada als contextos en els quals es 
presenten. 

� Activitats experimentals plantejades de manera d’investigació i algunes amb la 
utilització d'equips de tractament de dades. 

� Nombroses activitats TAC, entre les quals hi ha activitats amb enllaços a vídeos 
d'experiments, utilització de fulls de càlcul, animacions i simulacions, vídeos amb 
fragments de pel·lícules documentals, etc. 
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3. NOU PAT  
 
Iniciat al curs 2012-2013 amb la participació del curs d’ORIENTACIÓ EDUCATIVA, organitzat pels 
SSTT, iniciant l'elaboració d’un nou projecte d’acompanyament començant a 1r d’ESO amb el grup 
impulsor format pel Coordinador de nivell,  les dues psicopedagogues i la direcció del centre. 

Ara toca una nova revisió i iniciació en funció de les noves necessitats i característiques de l’alumnat 

 

ESTRATÈGIES (període de quatre anys) 

1. Creació nou grup impulsor. 
2. Elaboració de documents per a la millora del procés d’aprenentatge i 

desenvolupament de l’alumnat. 
3. Coordinació amb els departaments d’instrumentals. 
4. Coordinació amb els coordinadors de nivell. 
5. Seguiment del PAT. 
6. Estudi de proveïdors externs per a la realització d’activitats a tos els nivells. 

 
PLANS D’ACTUACIÓ 

● Compartir objectius amb els tutors i tutores. 
● Continguts  Batxillerat. 
● Implicacions dels tutors i tutores. 
● Implicació dels delegats i delegades. 
● Implicació de les famílies. 
● Contacte amb proveïdors dels continguts adequant la informació a les nostres 

necessitats. 
● Temporalització  dels continguts. 

 
ACTIVITATS (anuals) 

� Creació de documentació TIC per al funcionament del grup impulsor 
� Manteniment  del tríptic d’informació per  a les famílies. 
� Determinació dels continguts del PAT ( BATXILLERAT) 
� Creació de  documents de continguts de 1r cicle (ajuda als tutors). 
� Millora de la xarxa TIC per a la programació PAT. 
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3.- PLA DE L’ESPORT: Associació Esportiva. 

 
El Pla de l’esport és un projecte iniciat l'any 2006 amb l’objectiu fonamental de 

promoure l’activitat física al centre i a la ciutat, tot millorant la cohesió social i afavorint 
la ràpida integració de l'alumnat nouvingut. 

ESTRATÈGIES (període de quatre anys) 

1. Augment de la participació, malgrat la manca de recursos econòmics per part 
de l’Administració. 

2. Coordinació Departament d’Orientació. 
3. Dinamització de l’alumnat. 
4. Col·laboració amb el centre en tasques de voluntariat per part de l’alumnat. 
5. Integració de la comunitat educativa dintre de la organització de l’AE. 

 

PLANS D’ACTUACIÓ 

● Alumnat i ex alumnat : dinamitzadors i monitors. 
● Professorat i PAS i AMPA (informació). 
● Alumnat promoció. 
● Departament d’Orientació 
● Integració alumnat nouvingut. 
● Participació diferents competicions i activitats. 
● Seguiment dels equips i grups d’esportistes 
● Contacte Ajuntament i Consell esportiu. 

 

ACTIVITATS (anuals) (coordinador) 

� Elecció dels monitors i dinamitzadors, consolidant els anteriors. 
� Direcció de i coordinació de les activitats programades. 
� Direcció i coordinació de les activitats programades pel Consell, Ajuntament, I 

altres institucions. 
� Coordinació dels dinamitzadors en la comunicació de la informació 
� Assistència Consell Esportius municipals. 
� Coordinació de les assemblees de l’AE. 
� Formació del pla de l’esport. 
� Elecció dels dinamitzadors i promoció de la formació necessària. 
� Inici del IV campus d’estiu per a alumnat nouvingut. 
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4. CLUB DE DELEGATS (3D): 
 

ESTRATÈGIES (període de quatre anys) 

1. Elaboració del pla progressiu de quatre anys  
2. Comunicació als Coordinadors de nivell, tutors i professorat. 
3. Col·laboració amb l’equip directiu i Comunitat educativa. 
4. Programa formació per a delegats/des. Ajuntament? 
5. Programa Resolució de conflictes, mediació. 

 
PLANS D’ACTUACIÓ 

● Alumnat , formació per assemblea 
● A nivell de Tutors/es. 
● Delegats  & formacions.  
● Col·laboració centre i activitats extraescolars. 

 

ACTIVITATS (anuals) 

� Reunions Coordinadors de nivell i tutors. 
� Establir micro formacions per nivells sobre Assemblea, delegats, etc. 
� Crear procediments per a les eleccions. 
� Continuïtat de les  reunions periòdiques amb la direcció del centre. 
� Formar part del projecte Servei Comunitari: 

http://www.xtec.cat/web/comunitat/serveicomunitari  
 
 

5. PROJECTE PATI  
 
Projecte ja iniciat parcialment fa uns cursos per tal de dinamitzar a l’alumnat a l’hora del pati 
 
ESTRATÈGIES (període de quatre anys) 

▪ Creació grup impulsor projecte pati (prof EF, prof de centre i Orientació) 
▪ Elaboració del projecte per escrit. 

 
PLANS D’ACTUACIÓ 

▪ A nivell de professorat (àmbits) 
▪ A nivell alumnat (delegats/sotsdelegats) 

 
ESTRATÈGIES 

▪ Reunions prèvies i de seguiment. 
▪ Dinamització de les activitats a l’hora del pati 
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6. PROJECTE  BIBLIOTECA 
 

La biblioteca és un espai que pot ajudar a l’alumnat a iniciar-se al gust per la lectura.  Volem donar la 
oportunitat de que l’alumnat participi en noves activitats. 
 
ESTRATÈGIES (període de quatre anys) 

1. Renovar el concepte de la biblioteca. 
2. Donar servei al alumnat i al professorat. 
3. Obrir la biblioteca a la ciutat dos dies a la tarda. 
4. Millorar el servei amb la col·laboració de l'AMPA. 
5. Incrementar i millorar la presència TIC. 

 

PLANS D’ACTUACIÓ 

● A nivell de participació de professorat.  
● Compromís AMPA. 
● Col·laboració amb les llibreries de la ciutat. 
● Participació als actes culturals de la ciutat. 

 

ACTIVITATS (anuals) 

� Obertura biblioteca a les hores de pati. 
� Creació de noves activitats 
� Obertura biblioteca dilluns tarda i possible dimecres tarda. 
� Oferir servei TIC-TAC a l'alumnat. 
� Implicació AMPA en un altre dia d’obertura de la biblioteca. 
� Suport a l’impuls de lectura del centre. 
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6. NOVA REVISTA  
 
El centre porta des del 1999 desenvolupant  el projecte de la revista. Ara amb canvi de direcció de la 
mateixa, continuarà amb la difusió i informació dels projectes, activitats i notícies de centre. 

ESTRATÈGIES (període de quatre anys) 

1. Seguiment de la revista. 
2. Utilització de la revista per a obtenir micro mecenatges. 
3. Noves seccions. 
4. Creació d’un departament de comunicació amb l'alumnat. 

 
PLANS D’ACTUACIÓ 

● A nivell d’alumnat  de 3r d’ESO 
● Contacte amb proveïdors i AMPA. 
● Estudi de TIC per a revista digital. 
● Contacte amb tota la comunitat educativa per a les noves seccions (club de 

lectura, projecte plurilingüisme, etc.). 
 
ACTIVITATS (anuals) 

� Edició de tres números (un per trimestre ) 
� Aconseguir micro mecenatges  anuals dels proveïdors. 
� Estudi de diferents revistes i formats  i proves en el primer any per a la revista 

digital. 
� Noves seccions: 

o AMPA 
o Club de lectura 
o Plurilingüisme 
o Ciutat / Ajuntament 
o Publicitat 
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9. REPÀS BANÚS (RB) 

Des del curs passat volem oferir juntament amb l’AMPA el projecte  RB per tal d’oferir classes de repàs  
per grups de nivell al Banús en un horari de tarda de dilluns a dijous. Intentem donar oferta a l’alumnat 
amb NEE i a l’alumnat que requereix de repàs o tècniques d’estudi, al centre o al seu domicili. 

ESTRATÈGIES (període de quatre anys) 

1. Consolidació del projecte. 
2. Donar servei a la comunitat educativa. 
3. Motivació  pels alumnes de 1r i 2n batxillerat. 
4. Integració de l’alumnat dins la realitat social del Banús. 
5. Millora de la comunicació amb el professorat. 
6. Atenció reduïda a l’alumnat. 

 
PLANS D’ACTUACIÓ 

● Organitzativa de la comunitat educativa. 
● Professorat. 
● AMPA. 
● Alumnat de 1r i  2n batxillerat. 
● Alumnat amb necessitats educatives o de reforç. 

 

ACTIVITATS (anuals) 

� Crear grup impulsor projecte AMPA, Professorat, alumnat. 
� Informar a professorat i alumnat de 2n batxillerat. 
� Creació grup d’alumnat monitoratge. 
� Preparar pressupost i control pressupostari. 
� Organitzar horari i necessitats materials. 
� Formar grups de nivell segons necessitats educatives de l'alumnat. 
� Fer el seguiment mensual i trimestral.  
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10.-ACTIVITATS CULTURALS AMB LA CIUTAT i CAR 

Volem que l’alumnat pugui participar i aconseguir un ambient cultural i sentir-se partícip de les 
activitats culturals i esportives de la seva ciutat. 

ESTRATÈGIES (període de quatre anys) 

Augmentar les actuacions a nivell Ajuntament i tots els sectors amb la implicació dels 
pares i mares i AMPA. 

Col·laboracions amb la resta de escoles i instituts de la ciutat. 

PLANS D’ACTUACIÓ 

● Reunions amb diferents àmbits i associacions, etc. 
● A nivell de la comunitat educativa. 
● Impuls d’actuacions comunes 

 
ACTIVITATS (anuals) 

� Anar a tots els consells. 
� Activitat de jornada inclusiva amb el CAR 
� Establir actuacions concretes amb els diferents sectors. 
� Participació activa al Pla d’entorn, pla de formació de zona, etc. 

 

11. CAMPUS ITACA  

Aquest projecte vol impulsar a l’alumnat amb problemes econòmics la necessitat de millorar els 
seus resultats acadèmics per tal d’obtenir la possibilitat d’assistir-hi al campus d’estiu. 

ESTRATÈGIES (període de quatre anys) 

Determinació de la persona responsable de connexió amb l’equip docent i l’UAB 
Incentivar la participació del centre al campus. 

PLANS D’ACTUACIÓ 

 Treballar conjuntament amb l’UAB i l’Ajuntament. 

 

ACTIVITATS (anuals) 

 Elaboració del llistat de candidats . 

 Participació al campus i seguiment del mateix. 

 Seguiment de l’alumnat al llarg de la seva escolarització. 

 

 

 



	  

	  
PLA	  ANUAL	  INSTITUT	  2018-‐2019 21 

	  

 

12.CENTRE FORMADOR (Únicament si l’administració reconeix la tasca docent) 

Som conscients de la importància d’esdevenir centre formador per tal de millorar la tasca docent i 
ajudar als futurs professionals de l’ensenyament a introduir-se en la comunitat educativa. El 
professorat de forma lliure es presenta a fer de formadors, la direcció coordina tot el Pla de 
formació del centre per facilitar el treball col·lectiu. 

Aquest curs estarà en suspensió fins que els SSTT en facilitin les condicions del projecte. 

ESTRATÈGIES (període de quatre anys) 

▪ Fomentar la participació del professorat. 
 
PLANS D’ACTUACIÓ 

● Informació i facilitats per a ser tutor de pràctiques. 
 
 
ACTIVITATS (anuals) 

�  Busca espais per a la execució de les tasques. 
� Coordinació global de les pràctiques. 

 

13. RECICLEM 
 
Fa uns cursos el centre va ser Escola verda, amb la intenció de recuperar la distinció de la mateixa, 
volem continuar amb el reciclatge que es va duent a terme des de fa 4 cursos amb molt bona acollida i 
sensibilització de tots els integrants en la comunitat educativa. 

L’objectiu fonamental és aconseguir una comunitat educativa responsable a nivell d’utilització de 
recursos. 

ESTRATÈGIES (període de quatre anys) 

1.- Fomentar la participació de l’alumnat, el professorat i les famílies. 

PLANS D’ACTUACIÓ 

● Participació de l’equip directiu i el PAS. 
● A nivell alumnat i delegats.  
● Crear un grup impulsor. 

 
ACTIVITATS (anuals) 

� Recollida de roba. 
� Recollida de taps. 
� Reciclatge de llaunes. 
� Reunions de sensibilització. 
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14. AMPA: MÉS ACTIVAT I PRESENT AL CENTRE  

Amb moltes de les actuacions que es deriven d’aquest pla anual l’AMPA té un paper molt important 
i és per això que cada any està més present i amb grans intencions de col·laborar en el procés 
educatiu dels seus fills i filles. 

ESTRATÈGIES (període de quatre anys) 

1. Implicar als pares i mares en el procés educatiu dels seus fills. 
2. Presència més important a les activitats del centre de l’AMPA. 
3. Integració de les famílies nouvingudes 

 
PLANS D’ACTUACIÓ 

● Creació d’un grup impulsor o grup de treball. 
● A nivell de comunicació interna i externa. 
● Establir seccions i objectius.  

 
ACTIVITATS (anuals) 

� Participació en tots els àmbits de l’institut. 
� Millorar la comunicació amb l’institut i els pares i mares. 
� Fomentar la participació dels pares i mares a l’AMPA. 
� Creació de noves estratègies.  

 
 

14. WEB 
 
La nostra WEB ha iniciat un procés de renovació constant, d’ aquesta forma volem 
que poc a poc es pugui treballar des dels diferents sectors de la comunitat educativa 
en la nova WEB. 

ESTRATÈGIES (període de quatre anys) 

LA WEB del centre ha de ser una eina fonamental per al desenvolupament de les 
activitats i la comunicació interna i externa, així com la projecció del centre cap a 
l’exterior. 

PLANS D’ACTUACIÓ 

● Grup impulsor des de direcció, coordinador TIC i professorat. 
● Àmbits i  Professorat. 
● Famílies i AMPA i Alumnat. 
● Serveis. 

 
ACTIVITATS (anuals) 

� Fer una web d’acord amb les necessitats educatives. 
� Dissenyar noves entrades i activitats. 
� Trobar la manera de que sigui una eina indispensable i interactiva. 
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16. FOMENTAR LA COL·LABORACIÓ DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA 

En tot el Pla Anual podem veure que un objectiu fonamental és el treball en xarxa i la col·laboració de 
tota la comunitat educativa. Intentant que tothom trobi un espai de treball i expressió. 

ESTRATÈGIES (període de quatre anys)  

1.- Implicar als pares en la dinàmica del centre 

PLANS D’ACTUACIÓ 

● A nivell de manteniment del centre. 
● A nivell d’organització del centre. 
● Participació a la biblioteca. 
● Millorar les reunions amb les famílies. 

 
ACTIVITATS (anuals) 

� Neteja de pati. 
� Pintura d'aules. 
� Folrar llibres i organització dels mateixos. 
� Participar a les reunions activament amb propostes de millora. 

  

17. DRETS HUMANS ( A desenvolupar pels  responsables) 

 Projecte de conscienciació de l’alumnat i professorat sobre els drets humans . 
Es considera que el reconeixement de la dignitat de tot membre de la família 
humana està a la base de la llibertat, de la justícia i de la pau; el menyspreu d'aquesta 
dignitat ha originat moltes barbaritats. Es considera essencial protegir les persones 
amb drets fonamentals, establir relacions amistoses entre els països, afavorir el 
progrés social, instaurar millors condicions de vida. 
El conjunt de la Declaració Universal dels Drets Humans expressa un ideal comú de la 
comunitat de nacions, un ideal moral mínim i compartit que ha de guiar les relacions 
entre les persones. Un ideal comú que és inalienable, que és universal, que és 
innegociable. 
ESTRATÈGIES (període de quatre anys) 

 1. Conscienciació d’alumnat i professorat sobre els dret humans. 

PLANS D’ACTUACIÓ 

● A nivell alumnat i professorat i ciutat. 
ACTIVITATS (anuals) 

� Establir xerrades per al alumnat de l’ordre de dos anuals. 
� Crear un espai al centre i a la revista on es recullin les actuacions i activitats. 
� Agermanament poble Saharaui (TInduf) 
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Objectiu estratègic: MILLORA DE LA GESTIÓ ORGANITZATIVA DEL CENTRE 
 
Estratègia:  
 

1. Millora de recursos TIC-TAC. 
2. Formació PAS –TIC-TAC. 
3. Revisió contractes i recursos i la seva re ordenació i control, en especial neteja. 
4. Establir un control pressupostari amb els departaments. 

 

ACTIVITATS 

� Millora de la utilització de les TIC al PAS. 
� Manteniment de documents de treball per inventaris i control subministres. 
� Millora del processos de les feines pròpies del PAS. 
� Creació d’un espai de reunió amb personal extern al centre i protocol d’ús. 
� Re organització del material de les aules. 
� Consolidació del contracte de neteja (2 anys) per a millorar la conservació del 

centre amb la neteja de vidres. 
� Millora estètica sala del professorat. 
� Posada en funcionament de la informació a la TV de l'entrada. 
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Objectius anuals 
de l’activitat 

Actuacions Responsable Temporitzaci
ó 

Col·lectiu a 
qui s’adreça 

Recursos 

Optimització espais  Revisió, 
organització 
 
 

MJB i Xavi C 
 

Estiu i primer 
trimestre 

Professorat 
i PAS 

Externs 

Millora TIC-TAC 

 

 
Estudi, compra i 
instal·lació 

Xavi C Anual  Professorat 
i alumnat 

Interns (pres) 

Control 
pressupostari 
Departaments 

Estudi Elaboració i 
ejecució 

Xavi C i MJB Anual Departamen
ts 

 

 
 
Recursos externs 

Entrevistes MJB Juliol CEducativa Ampa i Banews 

 
 
Metodologia de l’activitat: 
 
Al mes de juliol recollida de dades i estudi de viabilitat dels diferents aspectes i zones 
a millorar. 
Establir fases de realització de les diferents actuacions en funció de les aportacions 
econòmiques. 
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2. DESPLEGAMENT DE LES ACTIVITATS³ (gestió de recursos) a desenvolupar pels 
grups impulsors 
 
 
 
Objectius anuals 
de l’activitat 

Actuacions Responsable Temporitzaci
ó 

Col·lectiu a 
qui s’adreça 

Recursos 

Millora dels 
resultats 
acadèmics de 
l’ESO (inici 1r 
ESO) 
 
 

Pedagògiques: 
 
Desdoblaments 
Optatives 
Projecte Lectura 
LEXIC 
 

Direcció  
Caps de 
departament 
d’instrumentals 

Trimestral/ 
anual 

Prof. de 
primer i 
segon 
d’ESO i 
alumnat 

Reunions 
setmanal ED 
GF 
Desdoblaments 

Millora dels 
resultats de 
batxillerat (PAU) 
 
 

Pedagògics 
Estudi resultats 
anteriors. 
Valoració de 
l’estudi 
Modificació de 
currículum 
Exàmens 
trimestrals 
 

Cap d’estudis 
Coordinador 
Batx 

Trimestral 
/anual 

Prof. 
batxillerat 

Reunions ED 
Nova organització 
exàmens 

Potenciació 
llengües 
estrangeres 
Projecte de 
Plurilingüisme 
(DINTRE DE 
PROJECTES) 
 
 
 

Pedagògiques: 
Potenciació GF 
Millora 
desdoblaments 
Optatives anglès 
ETWINNING 
Retolació 
comunicació en 
anglès 

Coordinador 
pedagògic 
Cap de 
departament 
anglès 

Anual / 
Bianual 

Prof.  
Anglès i 
Francès i 
prof. amb 
B2 

Reunions 
departament, 
externs ( aux 
conversa, 
xerrades) 
 

 
Metodologia¹ de l’activitat:  
 
Mitjançant reunions amb els caps de departament 1r i 2n  i entre el professorat afectat després a l'ED, i 
aquest curs com a novetat les reunions transversals de treball per projectes o afinitats,  s’establiran les 
activitats a realitzar durant el curs. 
Buscar espais d’activitats per millorar la coordinació amb els ED d’ESO i BATX. 
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Objectiu estratègic: AUGMENT DE LA MATRÍCULA DE BATXILLERAT  

 
Estratègia: ACTUACIONS A NIVELL ORGANITZATIU I DE PROFESSORAT 
Activitat 1: 

Objectius anuals 
de l’activitat 

Actuacions Responsable Temporitzaci
ó 

Col·lectiu a 
qui s’adreça 

Recursos 

Millora de la 
matrícula de 
batxillerat  
 
 

Difusió externa de 
la oferta, 
currículum i 
resultats 

Cap d’estudis 
Coordinador 
Batx 

Trimestral 
/anual 

Famílies de 
4rt d’altres 
centres 
concertats 

Reunions 

 
Metodologia de l’activitat: 
 
Mitjançant reunions amb les escoles i els diferents àmbits, ajuntament, comunicació, es farà una difusió 
del currículum, oferta i resultats. 
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ALTRES: REFORÇ DELS PROJECTES JA INICIATS I IMPULS DE NOUS PROJECTES 
 
Els objectius s’estableixin en funció de la participació i el grup impulsor de cada un dels projectes:                
Objectiu estratègic:  PROJECTES 
Estratègia: Diferents ACTUACIONS  en funció de cada grup impulsor i projecte 
 

Objectius anuals 
de l’activitat 

Actuacions Responsable Temporització Col·lectiu a 
qui s’adreça 

Recursos 

Projecte plurilingüisme Formacions i 
optativa 

Xavi C  i MJosé B anual ED, Alumnat 1r 
i 2n ESO 

Formacions 

Millora CCNN Projecte Science A Bayo anual Inici 1r i 3r TIC-TAC 

Millora transversal Castellà &Socials C Martin Diego G anual 2n ESO Aula i Actuacions 
UAB 

Nou  PAT fase 3 de 4 
 

Elaboració 3r  d’ESO Psicos  i Ruth R anual Tutors, 
coordinadors 

Reunions 

Pla de l'Esport (AEE) 
 

Esport extraescolar Marc G i MJB anual Alumnat Act esportives 

Club de Delegats Formacions Dieg G i Mjosé B anual Alumnat Reu. i formacions  

Incentivació i 
dinamització de la 

biblioteca 

Dinamització  Núria A i Pascual B 
  

anual Alumnat i 
Ampa 

Espai i llibres 

Banews Elaboració Txe LUI N Trimestral Com.Educativa AMPA 

Repàs Banús 
 

Continuïtat RuthR I MJosé B  Trimetral Alumnat Ampa 

Activitats culturals amb 
la ciutat 

Continuïtat MJB  Anual Comunitat 
Educativa 

Interns 

Campus ITACA Continuïtat Anna S Juliol Alumnat 3r ESo  

Centre formador Continuïtat MJB Anual Professorat  

Reciclem 
 

Continuïtat Ruth R i PAS Trimestral Comunitat 
Educativa 

Externs 

AMPA  més activa i 
present al centre 

 

Continuïtat MJB I AMPA Anual Comunitat 
Educativa 

AMPA 

Nova web Disseny Coord WEB Anual CE Interns  

 
Fomentar la 

col·laboració de tota la 
comunitat educativa 

 
Disseny de noves 

activitats 

MJB  
Anual 

Comunitat 
Educativa 

Comenius 

Projecte Drets humans 
 

Establiment de 
xerrades i actes 

Txe Lui Negreira   Dos  al curs Alumnat Externs 
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3. ANNEXOS 
 
3.1 Indicadors de l’ objectiu 1 
 

INDICADORS DE PROGRÈS previssió 
OBJECTIU	  1:	  	  MILLORA	  DELS	  RESUSTATS	  ACADÈMICS	  PER	  CURSOS	  
INDICADORS	  

VALOR	  
INICIAL	   ESPECTATIVA	   17-‐18	   18-‐19	   19-‐20	   20-‐21	   VALORACIÓ	  FINAL	  

%	  SUPERACIÓ	  MAT	  	   73%	  (set17)	   80%	   75%	   77%	   80%	   80%	   	  	  

%	  SUPERACIÓ	  LC	  
87,58%	  
(set17)	   90%	   88%	   89%	   90%	   90%	   	  	  

%SUPERACIÓ	  LCS	  
<82,95%	  
(set17)	   90%	   83%	   85%	   87%	   90%	   	  	  

%	  SUPERACIÓ	  ANG	  
<85,89%	  
(set17)	   90%	   85%	   87%	   88%	   90%	   	  	  

%	  SUPERACIÓ	  4rt	  
ESO	  

76%	  
(set17)	   80%	   77%	   78%	   79%	   82%	   	  	  

%SUP.	  1r	  	  BATX	   75%-‐	  60%	   80%	   65%	   70%	   75%	   80%	   	  	  
 
 
 

INDICADORS DE PROGRÈS (real) 

OBJECTIU	  1:	  	  	  	  	  	  	  	  MILLORA	  DELS	  RESUSTATS	  ACADÈMICS	  
INDICADORS	  

VALOR	  
INICIAL	   ESPECTATIVA	   17-‐18	   18-‐19	   19-‐20	   20-‐21	   VALORACIÓ	  FINAL	  

%	  SUPERACIÓ	  
MAT	  	   73%	  (set17)	   80%	   	   	   	   	   	  	  

%	  SUPERACIÓ	  LC	  
87,58%	  
(set17)	   90%	   	   	   	   	   	  	  

%SUPERACIÓ	  LCS	  
<82,95%	  
(set17)	   90%	   	   	   	   	   	  	  

%	  SUPERACIÓ	  
ANG	  

<85,89%	  
(set17)	   90%	   	   	   	   	   	  	  

%	  SUPERACIÓ	  4rt	  
ESO	  

76%	  
(set17)	   80%	   	   	   	   	   	  	  

%SUPERACIÓ1r	  	  
BATX	   75%-‐	  60%	   80%	   	   	   	   	   	  	  

%SUPERACIÓ	  2n	  	  
BATX	  PAU	   71%-‐	  95%	   100%	   	   	   	   	   	  	  
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INDICADORS DE PROGRÈS (previsions) 
OBJECTIU	  
3:	  

ESTABLIR	  PLA	  DE	  MILLORA	  PER	  A	  LA	  CONSERVACIÓ	  DE	  LES	  
INSTALACIONS	  EN	  ESPECIAL	  TIC	  

INDICADORS	  
VALOR	  
INICIAL	   ESPECTATIVA	   17-‐18	   18-‐19	   19-‐20	   20-‐21	  

VALORACIÓ	  
FINAL	  

	  ELABORACIÓ	  
QUADRES	  DE	  
COMANDAMENT	   FUNC	   FUNCIONANT	  

REVISIÓ	  I	  
MILLORA	  

IMPLEME
NTACIÓ	   FUNCIONA	  

FUNC.	  
COMPLER
T	   	  	  

CORTINES	  	  

Renov	  
2n	  

plant	  	   Tot	  l’edifici	  antic	   Planta	  2	   Planta	  1	   Planta	  1	  
Planta	  
baixa	   	  	  

PINTURA	  	   	  
MIG	  INSTITUT	  
PINTAT	  

ESTUDI	  
VIABILITAT	  

2NA	  
PLANTA	   1RA	  PLANTA	  

PLANTA	  
AIXA	   	  	  

CANONS	   TOTS	  	  	  
EN	  PROCÈS	  
RENOV	   MILLORA	   MILLORA	   MILLORA	   MILLORA	   	  

QUADRE	  3	  
AULES	  
PANTALLES	  

Totes	  
Aules	  	   Renovació	  	   Renovació	   Renovació	   Renovació	  

FUNCIO.	  
Renovaci
ó	   	  	  
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INDICADORS DE PROGRÈS 

OBJECTIU	  4:	   REFORÇ	  DELS	  PROJECTES	  JA	  INICIATS	  I	  IMPLANTACIÓ	  DE	  NOUS	  PROJECTES	  PER	  A	  LA	  
IMPLICACIÓ	  DE	  LA	  COMUNITA	  EDUCATIVA	  

INDICADORS	   VALOR	  INICIAL	  
ESPECTATIV
A	   17-‐18	   18-‐19	   19-‐20	   20-‐21	  

VALORACIÓ	  
FINAL	  

Projecte 
plurilingüis (GEP) 

	  
9	  

Mínim	  3	  acc	  
per	  nivell	   13	   15	   17	   20	   	  

Nou  PAT fase 1 
de 4 
	  

PAT	  1R-‐3R	  
ESO	  I	  

BATXILLERA
T	  

	  
ESO	  I	  
BATX	  

FUNCIONAM
ENT	   Consolid	   	  

Servei Comunitari Formació	  GI	  
En	  

funcionament	  	   Formació	  	   Inici	  pilot	   4t	  d’ESO	   Consolidació	   	  

Pla de l'Esport  
	  

2006(739ACCI
ONS)	  

MANT	   MANT	   MANT	   MANT	   MANT	   	  

REVISTA  BANWES	  3	   3	  exempl	  i	  
web	  

3	  exempl	  i	  
web	  

3	  exempl	  
i	  web	  

3	  exempl	  i	  
web	  

3	  exempl	  i	  
web	  

	  

Club de Delegats 
	  

20	  +	  4	  consell	  
escola	  

GRUP	  DE	  
DELEGATS	   MANT	   MANT	   MANT	   MANT	   	  

Projecte Biblioteca 
	  

Nº	  	  Part	  	  
accions	  

Projectes	  
vinculats	  

	  
10%	   15%	   20%	   20%	   	  

Science Bits Tot	  ESO	   Consolidació	   Consolidació	   Consolid
ació	  

Consolidació	   Consolidació	   	  

Repàs Banús 
	   RB	  20	   40	   35	   40	   40	   40	   	  

Activitats culturals 
amb la ciutat i 
altres entitats 

	  

2-‐3	   2	  PER	  
TRIMESTRE	  

2	   2	   2	   2	   	  

Coordinació	  
Primària	   3	  accions	   2/3	  per	  

trimestre	  	   4	   6	   8	   9	   	  

P.	  Ciències	  socials	  i	  
Castellà	  

Implementaci
ó	  

Consolidació	   Consolidació	   MANT	   MANT	   MANT	   	  

Reciclem 
	   1-‐2	  ACCI	  

3	  accions	  
anuals	   2	   3	   3	   3	   	  

Drets humans Treball	  a	  2n	  
agermanam

ent	   2	  ACC	   2	  ACC	   2	  ACC	   2	  ACC	   	  

PLA TAC Confecció	  
En	  

funcioname
nt	  

Grup	  imp	   Pla	  de	  
treball	   Implemt	   Consol	   	  

NovaWEB web 
WEB 

web	  inici	  
WEB	  

ACTUALIT	  
WEB	  

ACTUALIT	  

WEB	  
ACTUALI

T	  

WEB	  
ACTUALIT	  

WEB	  
ACTUALIT	   	  
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