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1 Avaluació dels objectius estratègics del centre 

Desplegament dels objectius estratègics 

	   	   	   	  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 
Millorar els resultats 
educatius 

Període 2017 – 
2020 

Codi: 08045549 

Ponderació 40% 
Descripció: Elaboració d'estratègies amb l'objectiu de millorar les competències bàsiques de l'alumnat i 
de proporcionar-los eines que els permetran seguir estudiant al llarg de tota la vida. 

Responsables de l’objectiu: Cap d'estudis i coordinador pedagògic 

Estratègies % 

1:01 Aportació projectes dels departaments (adaptació de la programació dels departaments per àmbits 
amb les plantilles propossades  30 

1:02 
Creació de plantilles i suggeriments de les diferents competències per tal de tenir un criteri 
consensuat als ambits I el Grup Flexible 15 

1:03 Millora especial competència matemàtica 15 

1:04 Millora currículum ESO i batxillerat (GEP I GF) 20 

1:05 Consolidació del grup impulsor del professorat d'altes capacitats 10 

1:06 
Millora acompanyament per als 
resultats 	   	   	   	  

10 

Activitats 17 18 19 20 

1:01:01 Reunions previes amb els caps de departament d'instrumentals i els professorat per 
tal d'establir un pla d'acció de cada curs, tot recollint propostes de millora X X X X 

Activitats 17 18 19 20 

1:02:01 · Compartir i comunicar els mínims i les estratègies d’ensenyament aprenentatge a 
totes les assignatures per a reforçar aquest mínims.. 

X X X X 

1:02:02 Creació de plantilles consensuades amb els àmbits  
 X X X 

Activitats 17 18 19 20 

1:03:01 
Realització d’activitats per a la promoció de les matemàtiques que impliquin la 
utilització de les diferents habilitats descrites en la Competència Matemàtica: activitat 
"Fotografia Matemàtica" a 2n i 4t d'ESO; Gimkamàtica a 1r d'ESO i 6è d'EP (bienal). 

x x x x 

Activitats 17 18 19 20 

1:04:01 Creació de l’espai d’organització del grup impulsor GEP i GF. X X X X 

Activitats 17 18 19 20 

1:05:01 Determinar llistat alumnat altes capacitats 1r i 2n cicle X X X X 

1:05:02 Establir espais per al grup impulsor 
	  

X X X 

Activitats 17 18 19 20 

1:06:01 
· Projecte d’acompanyament mitjançant diferents mètodes de relaxació 
(Sofrologia) i conscienciació de la problemàtica de l’alta diversitat del 
centre. 

X X X X 
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Objectiu estratègic: millora de resultats educatius 

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

• Activitat: 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. 

 
  
 Indicadors Criteris 

d’èxit 
Valor de 

l’indicador 
Observacions 

Grau d’aplicació 5 5  Iniciat  

Grau de qualitat 5 5  Amb bones perspectives 

Grau d’impacte 3 5  De moment petit 

 
Anàlisi de resultats: 
S’ha iniciat la presentació de les plantilles i el seu complementació, hem 
aconseguit parlar del tema en les diferents reunions amb el Cap d’estudis i la 
direcció del  centre, dificultat de treballar per àmbits ja que no coincideixen 
horaris 
  
Propostes de millora: 
Crear plantilla definitiva i consensuada per tots els àmbits i adaptar a l’avaluació 
competencial.  
Buscar espais de reunions per àmbits i transversals per projectes. 
 
Objectiu estratègic: millora de resultats educatius 

. 
2. Estratègia: Creació de plantilles i suggeriments de les diferents 
competències per tal de tenir un criteri consensuat als ambits I el Grup 
Flexible 
 
• Activitat: Compartir i comunicar els mínims i les estratègies 

d’ensenyament aprenentatge a totes les assignatures per a reforçar 
aquest mínims.. 

 
 Indicadors Criteris 

d’èxit 
Valor de 

l’indicador 
Observacions 

Grau d’aplicació 1 5  Petit , sense consens 

Grau de qualitat 3 5  No qualificable 

Grau d’impacte 1   No mesurable 

 
Anàlisi de resultats: No s’ha portar a terme a tots els  àmbits d’instrumentals i 
tenim una mancança en la possibilitat de consensuar mínims en matemàtiques i 
anglès i GF. 
 
Propostes de millora: Crear espais amb reunions periòdiques i fer el seguiment 
per part de la direcció ( Cap d’estudis) 
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 Objectiu estratègic: millora de resultats educatiu 
 3. Estratègia: Millora de la competência en especial matemàtica.  

• Activitat: Realització d’activitats per a la promoció de les matemàtiques 
que impliquin la utilització de les diferents habilitats descrites en la 
Competència Matemàtica: activitat "Fotografia Matemàtica" a 2n i 4t 
d'ESO; Gimkamàtica a 1r d'ESO i 6è d'EP (bienal).  

•  
 Indicadors Criteris 

d’èxit 
Valor de 

l’indicador 
Observacions 

Grau d’aplicació 4   Total  

Grau de qualitat 4   Molt positiu 

Grau d’impacte 4   Alt, malgrat que encara s’han de 
trobar estratègies de millora 

 
Anàlisi de resultats: A banda de l’aplicació de treball per projectes augmentant 
una hora més de classe a 1r d’ESO s’ha reforçat en moltes sessions la entrada 
de dos docents per millorar l’atenció a la diversitat que tenim al centre. També 
hem estat amb el projecte Hipàtia. 
 
Propostes de millora: Proper curs hi ha la possibilitat de fer una optativa 
trimestral intentant que passi tot l’alumnat de primer d’ESO i tornar a tenir tres 
hores de matemàtiques com diu la normativa. 
 
 
 Objectiu estratègic: millora de resultats educatiu 
 
 4. Estratègia  : GEP I GF 

• Activitat:  :  Creació de l’espai d’organització del grup impulsor GEP i GF. 
  
 Indicadors Criteris d’èxit Valor de l’indicador Observacions 

Grau d’aplicació 5 5 5 Alt 

Grau de qualitat 5 5 5 Mol bó 

Grau d’impacte 5 5 5 A tots els nivells d’ESO  

 
 
Anàlisi de resultats:   
GEP:  S’ha arribat a fer una formació amb el professorat implicat els dilluns a la 
tarda. 
GF: Continua la seva efectivitat en quan a l’aplicació del projecte.  
 
Propostes de millora: Incorporar professorat d’anglès al grup de GF. Iniciar 
Erasmus Plus, Etwinnig, KA+. 
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Objectiu estratègic: millora de resultats educatiu 
 
 4. Estratègia :  Inici d'atenció a l’alumnat d’altes capacitats.  

• Activitat: Creació de l'espai del grup impulsor d'altes capacitats i 
determinar llistat alumnat altes capacitats 1r cicle. 

  
 Indicadors Criteris d’èxit Valor de l’indicador Observacions 

Grau d’aplicació 3 4  Bon 

Grau de qualitat 5 4  Encara pot millorar 

Grau d’impacte 4   Fluix 

 
Anàlisi de resultats:  S’ha iniciat  la detecció d’alumnat d’altes capacitat, però 
donat la impossibilitat  per part de l’EAP de confirmar la seva detecció, treballem 
amb aquest alumnat com a “talentós” tot atenen a la seva diversitat per dalt , 
oferint noves possibilitats i espais e treball.  
 
Propostes de millora: Dotar d’horari compensatòria al professorat encarregat fora 
del seu horari.  Coordinar amb primària el PI o possibles atencions a les altes 
capacitats. 
Fer PI d’ampliació si s’escau i millorar recursos i concursos per motivar a 
l’alumnat 
 
 
Objectiu estratègic: millora de resultats educatius  
 4-5. Estratègia: Millora acompanyament per als resultats. 
 

• Activitat: :  Projecte d’acompanyament mitjançant diferents mètodes de 
relaxació (Sofrologia)  i conscienciació de la problemàtica de l’alta 
diversitat del centre. 

  
 Indicadors Criteris d’èxit Valor de 

l’indicador 
Observacions 

Grau d’aplicació 1 4  Petit, únicament a nivell 
particular 

Grau de qualitat 5 5  No mesurable 

Grau d’impacte 1 1  Petit 

 
Anàlisi de resultats:  Per problemes externs no s’ha portat a terme,  però si s’ha 
fet a una escola de primària de les adscrites. Hi ha professorat que de forma 
particular ha fet servir la formació rebuda el curs anterior. 
Propostes de millora:  Iniciar a primer cicle  i consensuar amb el PAT l’aplicació 
del mateix. 
Fer accions a 4t en tutories i en  batxillerat  abans de exàmens trimestrals 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 2 
Millorar la cohesió 
social 

Període 2017 – 2020 

Codi: 08045549 

Ponderació 10% 
Descripció: Elaboració d’estratègies que, d'una part, reforcin el sentit de pertinença al centre mitjançant la 
millora de la comunicació interpersonal, l'acollida, l'acompanyament i la participació i difusió de les 
activitats educatives i, d'altra part, que permetin millorar la convivència mitjançant el creixement personal 
en un entorn de treball agradable. 

Responsables de l’objectiu:Coordinador pedagògic, Psicopedagoga  

Estratègies % 

2:01 Elaboració PAT 50 

2:02 
Consolidació de l’aplicació de les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de 
Centre). 20 

2:03 El·laboració i consolidació del Projecte Pati. 10 

2:04 
Promoció de les relacions de col·laboració 
amb els altres. Voluntariat. 

	   	   	   	  
10 

2:05 Creació de grup impulsor de convivència amb la participació de tota la comunitat educativa. 10 

Activitats 17 18 19 20 

2:01:01 Treball conjunt per part d’orientadores i tutors/es per a el·laborar el PAT 
	  

X X X 

2:02:01 ➢ Impuls d’activitats de participació de tota la comunitat educativa, 
especialment de l’alumnat, ajuntament i empreses i en relació amb 
altres ensenyaments. 

X X X 
	  

2:03:01 ➢ : Treball conjunt de professorat/ampa i alumnat a les hores de pati. X X X X 

2:04:02 Formació per part del grup impulsor. X 
	   	   	  

2:05:01 El·laboració activitats de Aprenentatge servei (PILOT) 
	  

X   

2:05:02 

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 

	   	  
X X 

2:06:01 ➢ Creació d'espais de trobada de pares i mares per compartir interessos 
educatius: informació sobre l’orientació i activitats del centre. 

X X X X 

2:06:02 
➢ Impuls d’activitats de participació de tota la comunitat educativa, 
especialment de l’alumnat, ajuntament i empreses i en relació amb 
altres ensenyaments. 

X	   X	   X	   X	  
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Objectiu estratègic: millora de la cohesió social 
 
1. Estratègia: Elaboració del PAT batxillerat (projecte d’orientació) 
 
Activitat: Treball conjunt per part d’orientadores i tutors/es per a el·laborar el PAT 
 

 Indicadors Criteris d’èxit Valor de l’indicador Observacions 

Grau 
d’aplicació 

    

Grau de 
qualitat 

    

Grau 
d’impacte 

    

 
Anàlisi de resultats: No s’ha portat a terme donat que les orientadores eren 
noves al centre i la diversitat a l’ESO ha estat per sobre de la previsió inicial.  
  
Propostes de millora: Iniciar un nou PAT per proper curs des de 1r d’ESO amb 
visió transversal. 
 
 
Objectiu estratègic: millora de la cohesió social 
 
2. Estratègia Consolidació de l’aplicació de les NOFC (Normes 
d’Organització i Funcionament de Centre). 
 

➢ Activitat Impuls d’activitats de participació de tota la comunitat educativa, 
especialment de l’alumnat, ajuntament i empreses i en relació amb altres 
ensenyaments.	  

 
 Indicadors Criteris d’èxit Valor de 

l’indicador 
Observacions 

Grau d’aplicació 5 5  Total 

Grau de qualitat 5 5  Consensuat amb tota la 
comunitat educativa 

Grau d’impacte 5 5  Alt 

 
Anàlisi de resultats: Amb la col·laboració de tota la comunitat educativa i de la 
mà del Cap d’estudis hem aconseguit tenir un NOFC consensuat 
 
Propostes de millora: Tenir en compte les dificultats de moltes famílies en la 
consecució de la feina de l’alumnat  i reflectir al NOFC.  
 
 
 
 
 
Objectiu estratègic: millora de la cohesió social 
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 3. Estratègia: El·laboració i consolidació del Projecte Pati. 
 

➢ Activitat: Treball conjunt de professorat,AMPA i alumnat a les hores de 
pati.	  

 
 Indicadors Criteris d’èxit Valor de l’indicador Observacions 

Grau d’aplicació    Total 

Grau de qualitat    Bona 

Grau d’impacte    A pocs nivells 
 
Anàlisi de resultats: El projecte pati ha donat resposta a l’àmbit esportiu i social 
de la mà de professorat d’EF, dinamitzadors/es de l’AE del centre  i Orientadores 
 
Propostes de millora: Implicar altres agents i pot ser més professorat.  
 
 
Objectiu estratègic: millora de la cohesió social 
 
4. Estratègia: Promoció de les relacions de col·laboració amb els altres. 
Voluntariat. 
 
Activitat: Formació per part del grup impulsor.  
 
 Indicadors Criteris d’èxit Valor de 

l’indicador 
Observacions 

Grau d’aplicació    Total 

Grau de qualitat    Bona 

Grau d’impacte    Iniciat projecte per 
proper curs 

 
Anàlisi de resultats: S’ha fet la formació inicial del grup impulsor i segurament es 
captaran altres professionals per a la seva implementació 
 
Propostes de millora: Continuar amb una prova pilot el proper curs a 4t d’ESO: 
Parelels lingüístiques, Servei comunitari en activitats amb altres entitats com El 
dia de la discapacitat, organització events esportius, LEXIC, etc.  
 
Objectiu estratègic: millora de la cohesió social 
 
5. Estratègia: Creació de grup impulsor de convivència amb la participació 
de tota la comunitat educativa. 
 

➢ Activitat: 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.	  
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 Indicadors Criteris d’èxit Valor de l’indicador Observacions 

Grau d’aplicació    Mig 

Grau de qualitat    Bona 

Grau d’impacte    MIg 

 
Anàlisi de resultats: S’ha creat un grup impulsor de convivència a nivell 
professorat i el corresponent que surt del Consell Escolar. Les reunions ha sigut 
escasses, donada la poca conflictivitat al centre. 
 
Propostes de millora: Incloure alumnat a les sessions de reunions de grup 
impulsor millora convivència. 
 
Objectiu estratègic: Millora de la cohesió social 
Estratègia: 

➢ Activitat: 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.	  

 
 Indicadors Criteris d’èxit Valor de l’indicador Observacions 

Grau d’aplicació 3 3  Totes les accions 
programades 

Grau de qualitat 3 3  Bones xerrades 

Grau d’impacte 3 3  Petit participació del 
5% 

 
Anàlisi de resultats: S’ha realitzat xerrades i activitats de pares i mares i reunions 
per posar a debat l’ensenyament que es vol a Cerdanyola i per suposat al Banús, 
amb la participació de professorat actual i exprofessorat i direcció del centre  i 
Ajuntament.  
 
Propostes de millora: Proposta de continuïtat  en aquan a les activitats de 
informació i formació de pares i mares.  
Seguir amb les col·laboracions amb entitats de la ciutat a canvi de beneficis per 
als nostre alumnat. 
Impulsar les activitats amb ex alumnat del centre. 
Seguir amb coordinació d’altres centres de Cerdanyola , primària i secundària. 
Establir una col·laboració positiva  amb  l’Ajuntament  en les activitats de 
Projecte de Recerca de 4t i impuls de la Biblioteca, i les que puguin surgir 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
3 Prevenir l'abandonament prematur 

Període 2017 – 2020 

Codi: 8045549 

Ponderació 10% 
Descripció: Estratègies de prevenció de l'abandonament escolar prematur basades en l'orientació i l'acció 
tutorial, l'atenció a la diversitat i el reforç de les competències que potenciïn l'autoaprenentatge al llarg de 
la vida. 

Responsables de l’objectiu: Direcció 

Estratègies % 

3:01 Impuls de l'orientació personal (acadèmica i professional) 30 

3:02 Establiment i desenvolupament de mesures d’atenció a la diversitat adequades a les 
necessitats de l’alumnat 30 

3:03 Reforç de la comunicació en línia amb les famílies 30 

3:04 Millora de la derivació de casos a l'Ajuntament i treball conjunt am EAP 10 

Activitats 17 18 19 20 

3:01:01 
Organització de xerrades de professionals dirigides a l’alumnat 
que finalitza una etapa X X X X 

3:01:02 Creació d'un banc de recursos dintre del PAT 
	   	  

X X 

3:01:03 
Seguiment i orientació de l’alumnat i la família a través 
d'entrevistes pròpies de la tutoria individual en tots els nivells 
educatius. 

X X X X 

3:02:01 
Atenció de l'alumnat, amb més necessitats d'aprenentatge 
d'àrees instrumentals i de llengua estrangera, en grups reduïts 
mitjançant ajustaments de currículum. 

X X X X 

3:02:02 Aplicació d'ajustaments curriculars per a alumnat amb dificultats 
d'aprenentatge en àrees no instrumentals. X X X X 

3:03:01 
➢ Manteniment de l’augment de les hores d’atenció a 
pares i mares. X X X X 

3:04:01 Disseny, implementació i ús d’aplicacions en línia per al 
seguiment de l’alumnat: assistència i preavaluació. X X X X 

3:03:02 Creació de protocols i seguiments dels casos i el seu retorn 
	  

x x x 
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Objectiu estratègic: millora de la gestió organitzativa del centre 
 
 Estratègia: Millora de los recursos TIC- TAC i formació PAS 

➢ Activitat: Millora de la utilització de les TIC al PAS  i Millora del processos 
de les feines pròpies del PAS. Fer el Pla TAC. 

➢ Dotació de cablejat i altaveus i canons a totes les aules del centre. 
➢ Posada en funcionament de la informació a la TV de l'entrada 

 
Anàlisi dels resultats: Inici del Pla TAC a tots els nivells, Tant la consergeria com 
la secretaria han millorar el processos de control de centre.  
Els canons estan en totes les aules i comença la renovació dels mateixos. D’altra 
banda en quan a so hi ha millores però depend de la dotació econòmicai de 
moment no és possible.  
La TV de l’0entrada no ha estat possible posar-la en funcionament. 
 
Objectiu estratègic: millora de la gestió organitzativa del centre 

• Estratègia: Revisió contractes i recursos i la seva re ordenació i control, 
en especial neteja. 

• Activitat: Revisió dels contractes i trobades amb proveïdors per establir 
col·laboracions  

 
Anàlisi de resultats: S’ha realitzat un nou concurs de neteja i amb les noves 
condicions malgrat pujar una mica la despesa, el centre ha millorat en quan a 
aspecte i manteniment de neteja.  
En quan a la revisió de contractes i col·laboracions estem en procés de revisió. 
 
Propostes de millora:  Acabar la revisió de contractes i establir el processos 
necessaris per a tot el referent a RRLL i col·laboracions.  
 
Objectiu estratègic: millora de la gestió organitzativa del centre 

• Estratègia Establir un control pressupostari amb els departaments Activitat 
➢ Fer una plantilla al respecte consensuada amb els diferents àmbits.  

 
 
 
Anàlisi de resultats: S’ha realitzat un control pressupostari sobre els sortides i es 
pot establi un patró anual.  
 
 
Propostes de millora: Trobar un fórmula de pagament de els sortides que millori 
la seva gestió. 
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2 Avaluació dels resultats educatius del centre 

2.1 Resultats de promoció 

ESO 
 

INSTITUT  
    

Matrícula total 4t inici de curs 127 
 Matrícula total 4t fi de curs 119 

Desglossament de matrícula de 4t ESO segons tipologia a final de curs (nombre 
alumnes) 
Nombre d’alumnes 
nouvinguts 

Nombre d’alumnes 
NEE  

Nombre d’alumnes 
NEED 

Nombre d’alumnes 
repetidors 4t 

1 12 4 11 
    

Superen ESO  
Desglossament de graduació/superació ESO segons tipologia a final de curs 
(nombre alumnes) 
Nombre d’alumnes 
nouvingut 

Nombre d’alumnes 
NEE  

Nombre d’alumnes 
NEED 

Nombre d’alumnes 
repetidors 4t 

1 3 2 2 
    

Superen les proves de 4t ESO 
Llengua catalana: 75,25% Llengua estrangera: 71,4 
Llengua castellana: 78,81% Matemàtiques: 51,9 
Científica tecnològica: 62,8   
    

Dels que superen ESO (orientació) Dels que no superen ESO (orientació) 
Batxillerat 70 Repetiran 4t ESO al centre 5 

CFGM 33 PFI 9 
Accedeixen al món laboral 5 Adults 2 

 
Altres estudis no reglats  

Accedeixen al món laboral  
No estudien / No treballen  

 
 
Anàlisi de resultats: Aquest curs amb la tipologia de l’alumnat de 4t d’ESO hem 
vist un gran augment d’ells que aniran a cicles.  
 
Propostes de millora: 
 En quan a orientació, consolidar el programa de projecte de vida que es 
realitza a les tutories.  
També es poden augmentar les xerrades d’orientació a l’alumnat.
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POSTOBLIGATÒRIA 
 

Curs 2017-18 
2N BATXILLERAT 

Nombre 
d’alumnes 
matriculats a 
inici de curs 

Nombre 
d’alumnes 
matriculats a 
final de curs 

Nombre alumnes 
GRADUATS 

ORIENTACIÓ 

PAU CFGS REPETICIÓ MÓN 
LABORAL 

96 94 64 54 10 
 

3 2 

 
 
Anàlisi de resultats: 
 
Realment es resultats són molt positius amb un 100% d’aprovats a les PAU. 
Les repeticions i mon laboral són alumnat no recomanat en el seu moment per 
fer batxillerat. 
 
Propostes de millora: 
 
Explicar molt bé a les famílies la importància del compromís per fer la post 
obligatòria 
 

2.2 Resultats 1r, 2n, 3r ESO, 1r Batxillerat, 1r CFGM i 1r CFGS 
 

1r, 2n, 3r ESO 
Matrícula total final de curs  
(nombre alumnes) 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 

122 117 118 
Superen curs  
(nombre alumnes) 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 

117 121 120 
 
 
Anàlisi de resultats: 
La superació de curs en alguns alumnes és manté amb un PI, hem tingut greus 
problemes a 3r d’ESO i s’ha realitzat diferents accions per part de les tutories i 
direcció  
 
Propostes de millora: 
Aconseguir mitjançant el PAT que els cursos tinguin una motivació per l’esforç i 
el treball diària 
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1r BATXILLERAT 

Alumnes 
matriculats a inici 
de curs 

73 Alumnes que 
passen a 2n curs 

70 
 

Alumnes 
matriculats a final 
de curs  

72 Alumnes orientats 
a repetir 1r curs 

 

 
 
Anàlisi de resultats: 
 
Tot l’alumnat que aprova passa a segon, cap repeteix , els 2 que no superen 
van a un CM tal i com els hi havia dit l’orientació del curs anterior 
 
 
Propostes de millora: 
 
Continuar amb la millora dels desdoblament d’anglès i treball acurat, seguiment 
i orientació. 
 

2.3 Resultats en relació a la convivència 

2.3.1 Nombre total d’expedients disciplinaris amb resolució de sanció: 
Cap expedient  

2.3.2 Nombre total de procediments abreujats (art. 25.7 del Decret 102/2010 
imposició i aplicació directa de sanció): 34 

2.3.3 Nombre de mediacions: 24 
 

Anàlisi de resultats: Seguint la línia d'altres cursos, la conflictivitat cada vegada 
és menor i queda acotada a uns quants alumnes, sempre els mateixos, 
normalment de famílies olt des estructurades o de joves absolutament 
desmotivats per a la vida acadèmica. 
La disciplina al centre es vehicula pels equips de nivell, únicament en casos 
greus actua la direcció o el cap d’estudis.  
La Comissió de convivència s’ha convocat quan ha estat necessari per la seva 
actuació.  

 
Propostes de millora: 

 
Realitzar un seguiment acurat per trimestres dels expedients i sancions.  
Incloure alumnat a la comissió de convivència. 
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2.4 Resultats en relació a l’atenció a la diversitat 
 

 
1r 2n 3r 4t 

nee1 need2 nv3 nee need nv nee need nv nee need nv 

Nombre 
d’alumnes 
matriculats  

4 16 4 20 17 0 14 4  10 6 1 

Nombre 
d’alumnes 
amb PI 

6 13 4 9 17 0 7 12 0 6 12 0 

Nombre 
d’alumnes 
superen el PI 

6 13 3 9 16 0 7 11 0 6 12 0 

 
 
Anàlisi de resultats:  A destacar la gran diversitat que tenim al centre i que 
fa una atenció molt individualitzada dels diferents casos. A augmentat la 
sensibilitat del professorat vers els PI i els diferents sistemes d’atenció a la 
diversitat. Aquest curs s’han renovat tots els PI de l’alumnat.    
 
Propostes de millora: Aconseguir més recursos (hores docents o TIS) per tal 
de poder atendre a l’alumnat del centre. 
 

 
 

2.5 Resultats de proves lligades a les activitats prioritzades pel centre 
 
 

2.6 Avaluació altres resultats: programes del Departament 
d’Ensenyament (ILEC, GEP...), altres proves de centre, àrees 
significatives... 

2.6.1 Programes del Departament d’Ensenyament 
 
Nom del programa: GEP 
 
 
Resultats:   Nombre d’accions metodològiques per cursos: 
1r  d’ESO: 3 ( Opt CCNN, EF, Socials) 
2n d’ESO: 3 ( Tecnologia, Educació Física, Optativa de  ) 
3r d’ESO: 3 ( Optativa d’Anglès i EF, Educació Física, Tecnologia) 
4t d’ESO: 1 (Informàtica) 
 

                                                
1 nee: necessitats educatives especials 
2 need: necessitats educatives especials derivades de situacions socioeconòmiques o culturals desfavorides 
3 nv: nouvinguts 
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Avaluació  dels resultats:  Cada curs augmenta el professorat amb formació 
GEP i ganes de entrar en el grup GEP.  
 
Propostes de millora: Augmentar en la mesura dels possibles les intervencions 
pedagògiques i lingüístiques en els diferents àmbits. De fet adjuntem la 
proposta pel proper curs: 
 
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. 
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 
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Bea P. C & D Check the possibility 
Music Alexis A. Optional 

subject 
Check the possibility 

Biology Elisabet R. Optional 
subject 

Check the possibility 

    
 

2.6.2 Programes del Departament d’Ensenyament 

2.6.3 Altres proves de centres 

 

2.6.4 Àrees significatives 
 
Nom: CCNN, Projectes Science Bits 
 
Resultats: L’alumnat treballa  a nivell competencial amb les noves tecnologies 
en col·laboració amb el professorat i la editorial.  
 
Avaluació  dels resultats: Millora significativa de la motivació de l’alumnat i les 
ganes d’aprendre 
 
Propostes de millora: Augmentar els recursos per millorar la docència de les 
CCNN. 
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2.6.5 Àrees significatives 
 
PROJECTE SOCIALS & CASTELLÀ 
 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC _____ PROJECTE 
 

Període 2017 – 
2020 

Codi: 08045549 

Ponderació: 

Descripció:  

Responsables de l’objectiu: Enric Navarro i Cristina Martín 

Àmbit actuació: Ciències Socials i Lengua Castellana de 1r d'ESO 

Estratègies % 

4:01 Treball per Projectes 
 

4:02 Aprenentatge cooperatiu 
 

4:03 
Interdisciplinarietat (treball dels continguts i competències de les dues matèries 
curriculars) 

 
4:04 

  
Activitats 17 18 19 20 

4:01:01 Xerrada informativa sobre les publicacions digitals 
    

4:01:02 Wordpress. Creació d'una revista digital 
    

4:01:03 

Diferents	  activititats	  relacionades	  amb	  els	  continguts	  curriculars	  de	  
les	  dues	  matèries	  

      
4:02:01 Creació de una revista digital 

     
 
 
 
PROJECTE SOCIALS & CASTELLÀ 

Resum d’indicadors d’activitat i recollida d’informació relativa a 
l’execució d’una activitat 

  
Curs 17-18 

     

Objectiu estratègic 

ABP/Pla	  
TAC	   Responsable	  

Enric Navarro i Cristina Martín 
Sanz 

Estratègia  

Interdiscip
linarietat	  
CCSS/LS	  

Treballar els continguts i les competències de les 
dues matèries 
elaborant un producte final amb eines TIC/TAC 

Activitat 

No existia una hora fixa a l'horari del professorat participant per poder coordinar-
se. No obstannt ens trobàvem periòdicament  

en hores de guàrdia o permanència al centre per poder dissenyar aspectes com 
activitats o el seguiment conjunt de l'avaluació 
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Grau d’execució 

Mesura si l’activitat s’ha dut a terme de la manera 
prevista: s’han dut a terme les accions programades i s’ha 

aplicat a les àrees o a l’alumnat previst. 

 
Gens Poc Bastant Molt 

 

Grau d’execució de les accions 
programades (1) 

  	  
X	  

Aplicació a les àrees, nivells i/o 
alumnat (2) 

  	  
X	  

Qualitat d’execució 

Mesura	  si	  l’activitat	  s’ha	  dut	  a	  terme	  amb	  
qualitat,	  això	  és	  acomplint	  els	  terminis	  

establerts,	  utilitzant	  la	  metodologia	  prevista,	  
els	  recursos	  assignats	  i	  amb	  la	  participació	  dels	  

responsables.	  

 
Gens Poc Bastant Molt 

 

Acompliment dels terminis d’execució 
(1) 

  
X	  

 Nivell de compliment de les persones 
implicades (2) 

   
X	  

Utilització dels recursos previstos (3) 
   

X	  

Adequació metodològica (4) 
  

X	  
 

     

       
Grau d’impacte 

Mesura si l’activitat contribueix a assolir i/o millorar els 
resultats en relació a l’objectiu de sistema. 

Activitats per a l'objectiu….. 0% – 40% 
40% – 
60% 

60% 
– 

80% >80% 

Elaboració de notícies amb continguts de la Hº de 
Roma (assassinat de Juli Cèsar) 

   
X	  

Itinerari d'un diari de viatges amb personatge de la 
Hª de Roma (Les Guerres púniques) 

   
X	  

Descripcions de personatges del període 
   

X	  

Descripció de la vida quotidiana 
   

X	  

Reportatge sobre Pompeia (alumnat altes capacit.) 
   	   

 
Resultats:  
 
Molts positius en quan a la motivació de l’alumnat i el producte final 
 
Avaluació  dels resultats:   Positius, amb petits ajustos pel proper curs 
 
Propostes de millora: 
 

Ampliació a tot el primer cicle i trobar un espai de reunió dels àmbits 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC _____ 
PROJECTE COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES EN PROBABILITAT I EN 
GEOMETRIA 

 

Període 2017 – 
2020 

Codi: 08045549 

Ponderació: 

Descripció: Pràctiques diferents, que els alumnes realitzen a l’aula, de forma 
autònoma, però amb la supervisió i l’ajuda del professor. Els alumnes es poden 
ajudar i preguntar, i en última instància reben ajuda. Es tracta de que ells mateixos 
arribin a conclusions que després es discuteixen a classe.  

Responsables de l’objectiu: Mª Antonia Enebral, Cristina Segura. 

Àmbit actuació: 1r ESO i 2n d'ESO. 

Estratègies % 

4:01 

Experimentació en Probabilitat fent extraccions 
en gran número. Discussió en grup per treure 
conclusions. 1r ESO, 

 
4:02 

Trobar criteris de construcció en Geometria. 
Discussió en grup. 1r ESO 

 
4:03 Descobrir la geometria que ens envolta. 2n ESO 

 
4:04 

  
Activitats 17 18 19 20 

4:01:01 
Activitat de probabilitat a 1r ESO. 
Monedes. Fet	   Previst	  

	    
4:01:02 

Activitat de probabilitat a 1r ESO. 
Baralles de cartes. Fet	   Previst 

  
4:01:03 

Activitat de probabilitat a 1r ESO. 
Fitxes de colors. Fet	   Previst 

  
4:01:04 

Activitat de probabilitat a 1r ESO. 
Daus. Fet	   Previst 

  

4:02:01 

Activitat per trobar el criteri de 
construcció de triangles doblegant 
bastonets flexibles i prenent mides. Fet	   Previst 

  
4:02:02 

Descobrir quan fa la suma dels tres 
angles de qualsevol triangle. Fet	   Previst 

  

4:02:03 

Localitzar els punts notables d’un 
triangle fent papiroflèxia amb plecs 
adequats en triangles.  Fet	   Previst 

  

4:02:04 

Deduir les fòrmules d'àrea i 
perímetre de moltes figures 
geomètriques Fet	   Previst 

  

4:02:05 

Classificar 24 figures planes 
donades en plantilles inventant un 
criteri. Fet	   Previst 

  
4:02:06 

Establir simetries per rotació i 
nombre d’eixos de les figures Fet	   Previst 

  

4:03:01 

Gimcana: Geometria al pati- : 
Càlcul d'àrees i perímetres de 
figures d'objectes diversos de 
l'institut. Fet	  

Per	  
decidir	  
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2.7 Resultats de satisfacció 
 
Nivell de satisfacció 2017-18 
Alumnat   No fet 
Famílies 8 
Professorat 7/8 
 

Índex de demanda =  0,975 

nombre de preinscripcions de1r 
ESO 117 

nombre places ofertades 1r 
ESO:120 

 
 
Anàlisi de resultats:  L’equip directiu estem satisfets, donada la massificació 
que tenim en aquest moments al centre. 
 
Propostes de millora: Fer el qüestionari d’alumnat.  
 

3 Grau d’acompliment global dels objectius del pla anual 
 
Valorar a partir de les valoracions dels diferents apartats de la memòria el grau 
d’acompliment global dels objectius del pla anual. 
 

Poc Gens Bastant Molt 
  X  

 
Observacions: 
 
Podem constatar que estem en un bon camí per la implicació de la majoria del 
professorat i les ganes de millorar com a centre. 

4 Propostes de millora per al proper curs 
 
Propostes significatives de centre a implantar en el pla anual del proper curs: 
 
 
Projecte biblioteca  
Treball transversal dels Àmbits 
Millora al projecte convivència 
Aplicació PLA TAC 
Projecte GEP: Etwinning 
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5 Annexos 
 
projecte de centre 17-21.xlsx 
 


