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¹ Els objectius són declaracions que el centre espera aconseguir a llarg termini. Alguns, són propis del sistema educatiu. Els                    
objectius s’aconsegueixen a través d’estratègies, que es dissenyen per un període de 4 cursos. Les estratègies són línies                  
d’intervenció per aconseguir els objectius. Les estratègies es concreten en activitats. 
2 Les activitats tenen caràcter anual i permeten desenvolupar i aplicar cadascuna de les estratègies. Al final de curs es farà                     
l’avaluació de les activitats. És important que les activitats siguin producte d’un ampli procés participatiu 
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1. OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL CENTRE 
 
Després de sis cursos d’experiència a la direcció del centre i amb noves incorporacions a               
l’equip directiu, volem continuar amb una manera de fer que ens faci millorar la nostra tasca                
docent tot adaptant-nos a les novetats legals i metodològiques i fent les adaptacions             
necessàries al nou sistema d’avaluació i les noves tendències metodològiques, sense perdre            
l’essència de l’esforç i el treball en equip. 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 permet 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 per 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, i de l’Associació d’estudiants del centre, d’acord amb el que estableixen les             
lleis. 
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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. 
 
Aquest curs s’ha reduït un curs de primer d’ESO i això ens permet treballar amb grups més                 
reduïts a primer, ja que tindrem 4 grups però amb una ratio de 24 alumnes aproximadament.                
Això farà que a primer no sigui necessari fer la distribució diferenciadora de Grup Flexible.  

A 2n, 3r i 4t, a partir del reforç a l’atenció a la diversitat del centre de les assignatures                   
instrumentals, i de les noves metodologies i treball per projectes en el primer cicle de l’ESO,                
contribuirà a millorar els resultat acadèmics. Per nosaltres la millora serà a partir del 75%               
d’aprovats en instrumentals (donat la gran diversitat i alumnat amb problemes socials), . 

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 de les competències bàsiques,         
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 d’anglès, castellà, català i matemàtiques, amb gran           
experiència al nostre centre amb l'atenció a la diversitat en CCBB. Aquest curs consolidarem              
també una especial atenció a les altes capacitats, després de la detecció, amb la possible               
estimulació d’aquest alumnat mitjançant possibilitats de presentar-los a noves oportunitats. 
 

D’altra banda aquest curs a mode pilot començarem a treballar per nivells a l’anglès en els                
cursos de 2n, 3r i 4t d’ESO. També mantindrem els desdoblament de totes les hores d’anglès                
al Batxillerat per tal de garantir una millora a la selectivitat. Continuem amb les classes de                
GEP (grup d’experimentació plurilingüe) al primer i segon cicle de l’ESO. S’ha demanat la              
participació del professorat GEP al KA1 i als Erasmus iniciats pel coordinador de GEP que               
permetrà sortir a l'alumnat a l'estranger. 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. 

El projecte de millora al batxillerat, pot continuar mantenint l’acord iniciat i consensuat amb el               
Claustre i aprovat pel Consell Escola de organitzar  els exàmens trimestrals a primer i segon.  

Aquest curs també consolidarem les noves programacions competencials i a l’adaptació           
segons el nou Decret d’avaluació. 
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ESTRATÈGIES (període de quatre anys)  
 

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

2. Seguiment d'atenció a l’alumnat d’altes capacitats. 
3. Nova distribució  de l’assignatura d’Anglès a l’ESO. 
4. Participació KA1 i Eramus +. 
5. Consolidació  Pla TAC a tots els nivells. 
6. Projecte Biblioteca: Impuls de la lectura. 
7. Projecte LECXIT. 

 
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. 

● Seguiment orientació Altes Capacitats. 
● Coordinació professorat àmbit anglès.  
● A nivell KA1:  Mobilitat de professorat. Inici de possibilitat de KA2. Erasmus +. 
● Incidència del Pla TAC a tots els nivells del projecte. 
● A nivell d’assignatures instrumentals, llengües i tecnologia per al foment de la            

lectura. 
● Col·laboracions amb escoles de primària en impuls a 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. 

➢ Presentació a noves oportunitats i espais de desenvolupament acadèmic i          
professional. 

➢ Organització de l’alumnat de segon a quart d’ESO en nivells d’anglès 
➢ Creació de l’espai consulta KA1 i Erasmus. 
➢ Activitats de biblioteca que fomentin l’ús de les TIC i aspectes consensuats            

entre els àmbits. 
➢ Activitats d’APS dintre de Lecxit. 

 
 

a.2 Adequació del currículum  per a una millor 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. 

A l’orientació per al nostre alumnat, inclourem la presència d’exalumnes universitaris i            
de grau per fer un treball entre iguals. 
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ESTRATÈGIES (període de quatre anys) 

1. Reunions prèvies a l'organització curricular pel següent curs amb implicació de           
tutors/es i caps d’àmbits. 

2. Facilitar el currículum de l’alumnat mitjançant les propostes de l’IOC. 
3. Difusió a nivell mediàtic als 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. 

➢ Desdoblaments a les classes setmanals d’anglès. 
➢ 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 

 

Cada curs s’intenta fer un pas més en relació a la cohesió social de l’alumnat, sempre                
pensant en la diversitat i l’acolliment al centre i la participació de tota la comunitat               
educativa en el procés. Es fa especial atenció al PAT de primer i segon cicle i al                 
Projecte del Pla de l’Esport que col·labora eficientment en aquesta millora.  

 

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. APS. 
4. Creació de grup impulsor de convivència amb la participació de tota la            

comunitat educativa. 
5. Participació de la comunitat educativa en els processos de relació i           

aprenentatge.  
 

PLANS D’ACTUACIÓ  

● A nivell departament orientació i direcció i coordinació. 
● A partir de la dinamització de les hores d’esbarjo. 
● A nivell de departaments i claustre. 
● Reunions puntuals del grup impulsor del pla de convivència. 
● Xerrades informatives i col·laboracions.  

 

ACTIVITATS ( anuals) 

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

➢ Treball conjunt de professorat/AMPA i alumnat a les hores de pati. 
➢ Exposició per part dels empresaris de la ciutat de les necessitats del sector i              

visites a empreses. 
➢ 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 educativa. 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 al mes de juliol (es va               
realitzar la presentació del servei). 

També pot desenvolupar-se com a conseqüència del PAT i dels projectes que es             
portin a terme a l'institut.  

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 ajut de l’Ajuntament). 
5. Derivació dels casos als recursos de l’Ajuntament. 

 

PLANS D’ACTUACIÓ 

● Elaboració del  PAT coordinat entre direcció  i les psicopedagogues. 
● Detecció de les necessitats de l’alumnat i les mesures corresponents. 
● A nivell famílies, recolzant als tutors/es per assolir la bona comunicació 
● A nivell d’un nou projecte que inclou l’atenció a tot l’alumnat, tot col·laborant             

amb l’Ajuntament. 
 

ACTIVITATS (anuals) 

➢ Organització de xerrades de professionals, Erasmus i empresaris dirigides a          
l’alumnat que finalitza una etapa. Aplicació de la programació de tècniques a            
cada nivell i àrea de l’ESO per al foment de l’autonomia personal de l’alumnat. 

➢ Creació, manteniment i ús d’un banc de recursos d’orientació. 
➢ Seguiment i orientació de l’alumnat i la família a través d’entrevistes pròpies de             

la tutoria individual en tots els nivells educatius. 
➢ 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. 
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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. 

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. Pla TAC: 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 i protocols PAS. 
● Reparació i dotació de les aules del centre. 

 
ACTIVITATS (anuals) 

➢ Revisió  anual d’espais de tot el centre i recollida d’informació. 
➢ Revisió de cortines i reposició 
➢ Perfeccionament dels documents de treball per inventaris i control         

subministres. 
➢ 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. 

Tanmateix, 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. 

Activitats amb la ciutat 
AMPA 
APS 
Associació Esportiva 
Banews 
Biblioteca : Nou format 
Campus Ítaca 
Dia Discapacitat 
Drets Humans 
Erasmus + E Twinning 
EVA 
GEP 
Marxa a Montserrat 
Mostra de Teatre 
Participació Alumnat 
PAT 
Pla TAC 
Projecte Pati 
Projecte plurilingüe 
Reciclem 
Socials & Castellà 
WEB 
 
 

10 
 PLA ANUAL INSTITUT 2018-2019 

 



 

 
 

2. DESPLEGAMENT DE LES ACTIVITATS³ (gestió de recursos)  
 
 
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 Temporització 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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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:  PROJECTESEstratègia: Diferents ACTUACIONS  en funció de cada G. I. i projecte 

Objectius anuals Actuacions Responsable Temporització Col·lectiu  Recursos 

3D Reunions i 
formacions 

MJBlasco Mensual Delegats Reunions 

Activitats amb la ciutat  Amb L'ajuntament MJBlasco Tot el curs Alumnat   

AMPA  més activa 
 

Continuïtat  MJB I AMPA Anual Comunitat E Formacions  
 

APS (servei comunitari) full adjunt JTel Anual Alumnat  

Associació Esportiva  Formacions, 
activitats diverses  

M. González  
MJB 

Anual Alumnat i 
professorat 

 

Banews Revista  L. Aixalà Trimestral Comunitat E AMPA 

Biblioteca  Accions 
interdisciplinars 

N Agut i P Burro Anual Comunitat E  

Campus ITACA Continuïtat I Ribas Juliol Alumnat 3r ESo  

Dia Discapacitat Artístiques i 
esportives 

Comunitat 
educativa 

Desembre Comunitat E  

Drets humans 
 

Establiment de 
xerrades i actes 

Departament 
Socials 

Un per nivell Alumnat Externs 

Erasmus + eTwinning Sortides  X Cano  
R. Domínguez 

¾ per curs Alumnat 
professorat 

UE 

EVA Programacions F. Santanach  
 D. Gámez 

Trimestral Alumnat  

GEP ESO X.Cano Anual Alumnat  

Marxa Montserrat Caminata  E. Bartrina Maig Comunitat E  

Mostra Teatre  Teatre E Chacón  
M. Baiget 

Juny Ciutat  

PAT Activitats MJB A Lozano Anual Alumnat  

Projecte pati Activitats X. Bages Anual Alumnat  

Reciclem 
 

Continuïtat Ruth  i PAS Trimestral Comunitat 
Educativa 

Externs 

Repàs Banús 
 

Continuïtat R Rillo Trimestral Alumnat Ampa 

Socials Castellà  Continuïtat C Martin J López anual 2n ESO Aula i Act. UAB 

Science Bits  Projecte Science P Torres anual (4 anys) Inici 1r i 3r TIC-TAC 

Web Disseny Coord WEB Anual CE Interns  
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Metodologia¹ de l’activitat: 
 
 
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%   
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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. 
COMPLERT   

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. 
Renovació   
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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 

        

 
       

        

        

        

 
A completar amb els responsables dels projectes i Activitats  
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