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Índex  
 

1. Objectiu 1: Implementar diferents estratègies educatives per a la millora de la comprensió lectora del nostre alumnat a tota l’ESO. 

1.1.- Disseny, desenvolupament i aplicació d’un nou pla de lectura (“Temps de lectura”) 

1.2.- Actuacions i/o estratègies per a la millora de la comprensió lectora catalana 

1.3.- Actuacions i/o estratègies per a la millora de la comprensió lectora castellana 

1.4.- Actuacions i/o estratègies per a la millora de la comprensió lectora anglesa 

1.5.- Ampliació del conjunt de serveis que ofereix la biblioteca com a element determinant per a fomentar la lectura del nostre alumnat  

 

2. Objectiu  2: Consolidar l’aplicació de diferents metodologies d’aprenentatge globalitzades i d’innovació educativa. 

2.1.- Aplicació  de l’ABP a 1r i 2n ESO 

2.2.- Coordinació, aplicació i difusió de l’avaluació per competències 

2.3.- Aplicació del treball globalitzat a la USEE 

2.4.- Consolidació del projecte “Impulsem la robòtica” a 4t d’ESO 

2.5.- Participació per segon curs a la “Xarxa de competències bàsiques”  

2.6.- Curs de formació de gestió d’aula 

 

3. Objectiu 3: Consolidar el projecte Open to the world dins el programa municipal Interseccions per potenciar l’aprenentatge de l’anglès dins i fora de l’aula. 

3.1.- Tallers extraescolars amb anglès 

3.2.- Auxiliar de conversa 

3.3.- Laboratori d’anglès 

3.4.- Participació i preparació de l’Spring festival 
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 4. Objectiu 4:Reforçar els blocs de continguts de la competència matemàtica amb més marge de millora. 

4.1.- Canvi de les activitats estadístiques del dossier de matemàtiques corresponent a segon d’ESO  

4.2.-Augmentar l’ús de software matemàtic educatiu per millorar la interpretació gràfica de funcions i relacions entre variables en general (Geogebra, wiris, etc.) 

4.3.-Augmentar l’ús de software matemàtic educatiu per treballar l’estadística de manera més realista i amb exercicis que provinguin de situacions reals (per 

exemple: utilitzant dades del’Idescat) 

4.4.-Realització d’un crèdit variable a tercer d’ESO d’ampliació de matemàtiques per tal de treballar diferents tècniques de resolució de problemes i més 

concretament aquells més relacionats amb els temes abans esmentats(estadística i relacions i canvi) 

4.5.-Disseny d’un nou projecte pel segon quadrimestre (dins del marc de la realització de projectes interdisciplinars de primer i segon d’ESO) que integri estadística 

i relacions i canvi. 

 

5. Objectiu 5: Ampliar i millorar les relacions externes del centre amb les famílies i amb l'entorn més proper. 

5.1.- Aplicació del nostre propi projecte de Servei Comunitari 

5.2.- Creació d’una escola de famílies en col·laboració amb l’AMPA 

5.3.- Consolidació de la difusió de les nostres activitats i projectes tant a les xarxes socials com a la nostra pàgina web 

5.4.- Exposició i difusió dels nostres projectes d’ABP a les famílies del centre 

5.5.- Millora de la comunicació diària i digital amb les famílies 

5.6.- Modificació i millora de la pre-avaluació a principis de curs 

 

6. Objectiu 6:Revisió, actualització i difusió de diferents documents de centre com a element determinant per a la millora de l’organització interna del centre. 

6.1.- Actualització del Pla d’Acció Tutorial 

6.2.- Difusió del Pla TAC 

6.3.- Modificació i actualització del PEC 

6.4.- Modificació i actualització del NOFC 
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7. Objectiu 7:Escoles verdes 

7.1.-Boscos del futur 

7.2.- Baixa el volum 

7.3.- Gastem molta aigua? 

7.4.- Patis nets 

7.5.- LED’s go 

7.6.- Descobrim l’hàbitat 

7.7.- Som sostenibles 

7.8.- Reduïm els envasos 

7.9.-Les EEVV a les xarxes!!! 

 

8. Objectiu 8:Infraestructures i serveis 

8.1.- Condicionament de les aules per a una aplicació més òptima de l’ABP a 1r ESO 

8.2.- Adquisició d’una dotació de tauletes electròniques per al desenvolupament adequat de l’ABP  a 1r ESO 

8.3.- Millora del cablejat del centre per facilitat l’ampliació de banda de xarxa a internet 

8.4.- Ampliació de la seguretat del centre amb la instal·lació d’una nova alarma a l’edifici annex 

8.5.- Canvi de l’equip de megafonia i àudio exterior per assegurar una bona acústica a festes i celebracions 

8.6.- Anàlisi i unificació de les claus i panys dels diversos espais del centre 

8.7.- Millora de diferents espais del centre (pintura, reparacions,...) 

 

9.-Conjunt de projectes, iniciatives i/o actuacions que seguim realitzant al centre 

10. Sortides escolars 2018/2019 
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OBJECTIU 1 
Implementar diferents estratègies educatives per a la millora de la comprensió lectora del 

nostre alumnat a tota l’ESO 

Diagnosi i exposició de motius 

La comprensió lectora és la capacitat d’entendre i valorar textos escrits, per tal d’assolir objectius personals i desenvolupar el propi coneixement. Des d’aquest punt de 

vista hem de veure que no només consisteix a saber interpretar correctament una lectura. És un recurs també necessari per adquirir nous coneixements o per facilitar 

la comprensió de textos diferents. Per tant, és imprescindible treballar exhaustivament aquesta competència de forma transversal i contínua. A més, el resultats 

obtinguts pel nostre alumnat a les proves d’avaluació de 4t d’ESO, malgrat que en els últims anys han millorat, palesen un cert estancament en la seva evolució i 

encara no estan igualats a la mitjana catalana. És per incidir en aquest aspecte que impulsarem un pla de lectura més ambiciós i intensiu i també incentivarem  

l’aplicació de diferents estratègies des dels tres departaments lingüístics del centre per estimular tant com sigui possible la comprensió lectora. Finalment, seguirem 

augmentant el ventall de serveis i d’actuacions de la nostra biblioteca, entès com un element determinant per aconseguir els nostres propòsits en aquest àmbit. 

ESTRATÈGIES 
ACTIVITATS 

ACTUACIONS 

1.1- Disseny, desenvolupament i aplicació d’un nou Pla de centre 

1.2- Actuacions i/o estratègies per a la millora de la comprensió lectora catalana 

1.3- Actuacions i/o estratègies per a la millora de la comprensió lectora castellana 

1.4.- Actuacions i/o estratègies per a la millora de la comprensió lectora anglesa 

1.5.- Ampliació del conjunt de serveis que ofereix la biblioteca com a element determinant per a fomentar la lectura del nostre alumnat 

1. ESTRATÈGIA 1 Disseny, desenvolupament i aplicació d’un nou Pla lector de centre 

Responsable/s:  Charo González (Coordinadora Pedagògica) 

Destinataris: Tot l’alumnat de l’ESO 

Descripció: Fa quatre cursos que portem a terme el Pla Lector. Enguany ens plantegem tota una sèrie de mesures per millorar-ne el funcionament: 

• El Temps de Lectura es farà els primers 30 minuts de cadascuna de les sis hores de classe. Cada setmana aniran rotant.  
• Hi haurà una capsa del Temps de Lectura  per poder desar els llibres que estan llegint i cada classe tindrà un alumne auxiliar de biblioteca que ajudarà al 

seu bon funcionament 

• La Coordinació Pedagògica, la responsable de la Biblioteca i el professorat implicat en el Temps de Lectura proposaran títols per ampliar el fons de la 
biblioteca i poder fer els préstecs de forma més satisfactòria.  

• Cada alumne/a elaborarà una Bitàcola de Lectura amb l’assessorament del professorat. Es tracta de fer un recull de dibuixos, pensaments, escrits… de 
cada llibre llegit. 
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Temporització:  

Primer Quadrimestre 
-Iniciar el Temps de Lectura el mes d’octubre. 
-Tot l’alumnat d’ESO ha de conèixer el funcionament del Temps de Lectura. 
-Reduir el nombre d’alumnat que no llegeix durant el Temps de Lectura. 
-Aconseguir que totes les classes de primer i tercer d’ESO  hagin passat per la biblioteca a fer la sessió de presentació i funcionament. 
-Aconseguir que tot l’alumnat d’ESO hagi començat la bitàcola lectora. 
 

Segon Quadrimestre 
-Increment del préstec de llibres de la biblioteca. 
-Aconseguir que la biblioteca hagi ampliat el seu fons bibliogràfic amb recomanacions fetes per l’alumnat i/o el professorat. 
 

Recursos utilitzats:Ampliarem el fons bibliogràfic de la biblioteca amb lectures adequades als interessos de l’alumnat, tenint en compte sempre que sigui possible les 

recomanacions i peticions que es facin.  

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Compliment de la temporització establerta 

2. Percentatge d’alumnat que no porta llibre o que no llegeix. Considerarem un 100% d’èxit si el 95% de l’alumnat porta el llibre i el 

llegeix 

3. Compliment de les visites a la biblioteca per part de l’alumnat de 1r i 3r d’ESO 

4. Considerarem un 100% d’èxit si el percentatge de satisfacció per part de l’alumnat al qüestionari de final de curs és superior al 75%. 

5. Increment d’un 50% del préstec de llibres a la biblioteca 

6. Increment d’un 5% del fons bibliogràfic de la biblioteca 

1. ESTRATÈGIA 2 Actuacions i/o estratègies per a la millora de la comprensió lectora catalana 

Responsable/s:  Cap de departament  

Destinataris: Tots els alumnes d’ESO . Els alumnes de 2on i 4rt rebran més actuacions per millorar-ne la comprensió lectora. 

Descripció : Cada tema de tots els cursos començarà amb una comprensió lectora. Sempre es treballaran preguntes literals, preguntes inferides i preguntes de 

reflexió. 

Totes les proves inclouran sempre una comprensió lectora  que serà valorada de manera significativa. 

Temporització: Una de les tres sessions setmanals,  es programarà per fer comprensió lectora. Serà la comprensió que inicia el tema, una comprensió de la lectura 
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obligatòria, una comprensió audiovisual, etc. 

Recursos utilitzats: Per portar a terme les actuacions sobre la comprensió lectora s’utilitzaran textos literaris,de premsa i de la vida quotidiana. Els textos digitals i els                                                 

audiovisuals hauran d’estar presents en els recursos utilitzats. També es programaran visites a la biblioteca del centre i es tindran en compte les lectures obligatòries 

per millorar les estratègies de la comprensió lectora. 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1.-Considerarem que hem assolit el 100% d’aquesta estratègia si igualem els resultats globals en  comprensió lectora del nostre alumnat 

respecte la mitjana catalana de les proves d’avaluació del curs 2018-19 (suma dels resultats alts i dels mitjà-alts). 

2.- Considerarem que hem assolit el 100% d’aquesta estratgia si superem amb 3 punts els resultats globals en comprensió lectora del 

nostre alumnat de 2n d’ESO respecte l’alumnat del curs anterior. 

1. ESTRATÈGIA 3 Actuacions i/o estratègies per a la millora de la comprensió lectora castellana 

Responsable/s: Cap de departament 

Destinataris: Tot l’alumnat de l’ESO. Es tindrà en compte l’especifictat de l’alumnat de diversitat dels tres primers cursos de l’ESO i els que tinguin un pla 

individualitzat.  

Descripció: Les estratègies orientades a la millora de la comprensió lextora segueixen els passos realitzats en cursos anteriors; aquest any s’intensificaran a cada nivell 

aquestes estratègies, adapatant-les i fent les innovacions que s’especifiquen més avall.  

Temporització: Dediquem des de fa anys una hora setmanal a la lectura dels llibres obligatoris i a la realització d’exercicis escrits i orals amb la finalitat de conèixer la 

comprensió lectora del nostre alumnat. També hi sumem les lectures d’inici de cada unitat, que es fan durant les altres hores de què disposem a l’assignatura. Podem 

aplicar aquesta estratègia a la lectura que es realitza a tota l’ESO de mitja hora diària.  

Recursos utilitzats: Ja que la lectura sol produir plaer, informació i aprenentatge del que som nosaltres i el mon que ens envolta, intentarem oferir exercicis i 

estratègies que reforcin aquests aspectes sempre adaptats a cada edat i nivell.  

Ampliarem la presentació de suports textuals: diaris en paper i digitals, factures, assegurances, tiquets de compra, audiovisuals... Tots aquests textos s’afegeixen, 

doncs, a les lectures del llibre de text, que estan adaptades a les Competències Bàsiques, i a les lectures obligatòries.  

Avaluem a inici de curs la comprensió lectora de l’alumnat amb la resolució de preguntes de la primera lectura del llibre de text. Aquestes preguntes s’aniran ampliant 

als diferents nivells de comprensuió literal, interpretativa i reflexiva.  

Reforçarem les habilitats per captar idees principals, poder resumir el text o el fragment llegit i valorar-lo críticament.  

Abans de cada lectura es demanarà que s’observin els trets externs del text i s’avançaran un seguit d’activitats amb preguntes tancades, obertes, d’opció múltiple, de 

valoració personal, amb d’altres que vagin sorgint (descripcions, poemes, contes, textos instructius, etc.) 

Afrontarem la lectura en comú en suport digital perquè no es perdin en l’hipertex.  
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Es treballarà el lèxic, la semàntica i la morfosintaxi a partir de fragments de lectures, així com la localització de connectors, sempre amb l’objectiu de millorar 

l’escriptura.  

Treballarem a classe amb esperit ctític i farem una reflexió comuna quan es finalitzi la lectura. D’aquesta manera s’ampliarà la cultura general de l’alumnat i la 

valoració estètica en el cas dels textos literaris.  

L’alumnat, un cop el curs ja estigui avançat, podran elaborar ells mateixos les preguntes de comporensió del text.  

 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1.-Considerarem que hem assolit el 100% d’aquesta estratègia si igualem els resultats globals en  comprensió lectora del nostre alumnat 

respecte la mitjana catalana de les proves d’avaluació del curs 2018-19 (suma dels resultats alts i dels mitjà-alts). 

2.- Considerarem que hem assolit el 100% d’aquesta estrategia si superem amb 10 punts el percentatge d’alumnes que van aconseguir el 

curs passat una qualificació de bé, notable o excel·lent (76,5%) a les prova interna de comprensió lectora de 2n d’ESO de competències 

bàsiques en llengua castellana 

1. ESTRATÈGIA 4 Actuacions i/o estratègies per a la millora de la comprensió lectora anglesa 

Responsable/s:  Cap de departament 

Destinataris: Tot l’alumnat del centre 

Descripció: La lectura ocupa un lloc destacat en l’aprenentatge d’una llengua estrangera, en la mesura que posa l’alumne en contacte amb textos on es presenten, en 

un tot integrat, el lèxic i els elements morfosintàctics i discursius. L’exposició a un input abundant, amb textos variats i comprensibles, afavoreix els processos 

d’adquisició de la llengua estrangera. Totes les unitats del llibre de text utilitzat a ESO (Pulse, editorial Macmillan) enfatitzen amb activitats especifiques la dimensió de 

comprensió escrita. 

La lectura de textos en llengua estrangera ofereix a l’alumne l’accés a informació i n’amplia els coneixements i aprenentatges; també li proporciona l’oportunitat de 

conèixer altres cultures i experiències. S’ ha de promoure el gust per la lectura i el llegir per aprendre. 

En funció de la finalitat de la lectura es llegeix d’una manera intensiva per obtenir informació específica d’un text breu, o extensiva, per obtenir una comprensió global 

d’un text més llarg, aplicant estratègies diferents per trobar una informació puntual al text  o bé per identificar-ne  les idees bàsiques . 

Es treballen diferents tipus de text escrit: instruccions, preguntes, missatges i textos de tipologia diversa (descripció, narració, text expositiu, text argumentatiu 

senzill), i diferents formats (cartes, mails, descripcions, textos argumentatius, etc. ) en suport imprès o digital. 

Temporització: Tot el curs 
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INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. L’avaluació d’aquesta dimensió es farà mitjançant la realització i avaluació de dues lectures obligatòries al llarg de cada curs d’ESO. 

Considerarem que hem assolit el 100% d’aquesta acció si tots els cursos de la ESO han realitzat la tasca de lectura i avaluació de les dues 

lectures.  

2. També considerarem els resultats finals obtinguts a les proves  d’avaluació de 4 ESO del curs 2018-19. Considerarem que hem assolit 

el 100% d’aquesta estratègia si igualem els resultats globals en  comprensió lectora del nostre alumnat respecte la mitjana catalana 

(suma dels resultats alts i dels mitjà-alts) 

1. ESTRATÈGIA 5 Ampliació del conjunt de serveis que ofereix la biblioteca com a element determinant per a fomentar la lectura del nostre alumnat 

Responsable/s:  Jose Vidal González (Coordinador-responsable de la nostra biblioteca) 

Destinataris: Tota la comunitat educativa del centre 

Descripció: 

1. Curs de Formació básica: per descobrir l’espai de la biblioteca, estimular-ne l’interès, conèixer-ne el funcionament i les seves possibilitats: materials i serveis que 

ofereix, com s’organitza i com funciona. 

2. Curs d’eines per a la presentació del Treball de Recerca en Word: formació adreçada als alumnes de primer de batxillerat per facilitar la redacció de les memòries 

dels Treballs de Recerca. 

3. Potenciació i ampliació del servei de préstec: per a tal fi, en aquest curs es catalogaran i es disposaran pel préstec els llibres necessaris per cobrir una de les 

lectures d’anglès en tots els cursos i nivells.   

4. Potenciació del Bloc de la biblioteca: aquest curs es vol ampliar la difusió, la utilització i la participació en aquest bloc potenciant les seves publicacions des de les 

xarxes socials de la biblioteca. S’augmentarà la publicació dels butlletins de novetats, les recomanacions de llibres i la difusió d’activitats culturals de la biblioteca, 

del centre, del municipi i de la xarxa de biblioteques. 

5. Col·laboració amb el Pla Lector del centre: aquest curs es dissenyarà una activitat específica d’animació a la lectura dirigida a l’alumnat que no porta llibre des de 

casa. 

Temporització: Durant tot el curs 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 

1.1. Qüestionari sobre el coneixement dels serveis i la normativa de la biblioteca escolar. 

1.2. Estadístiques de participació de l’alumnat en el curs 

2.1. Estadístiques de participació de l’alumnat en el curs. 

2.2. Valoració de la millora en la presentació d’aquest alumnat respecte a la resta per part dels tutors i dels tribunals del Treballs de Recerca. 

3.1. Nombre de llibres d’anglès que han estat folrats, classificats i catalogats per a la seva disposició en préstec. 



Programació General Anual  
 
 
 

9 
 

L’AVALUACIÓ 3.2. Nombre de llibres d’anglès que hi ha en préstec. 

3.3. Nombre de documents (en general)que han estat en préstec. 

4.1. Nombre de butlletins de novetats publicats. 

4.2. Nombre de llibres recomanats. 

4.3. Nombre d’entrades d’activitats culturals publicades. 

4.4. Nombre d’intervencions en les diverses seccions del bloc de la biblioteca. 

5.1. Nombre d’alumnat que ha participat en el Pla Lector des de la biblioteca. 

5.2. Nombre de llibres que s’han portat en préstec en aquestes hores aquests alumnes 

5.3. Nombre d’alumnes que han participat i que han demanat llibres en préstec al marge d’aquesta activitat (després d’haver-hi participat). 
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OBJECTIU 2 
Consolidar l’aplicació de diferents metodologies d’aprenentatge globalitzades i d’innovació 

educativa 

Diagnosi i exposició de motius 

Per donar una resposta més adequada a la gran diversitat que trobem a les nostres aules, hem d’incentivar l’aplicació de metodologies amb un enfocament cada 

vegada més globalitzat.  

Així, aquest curs ampliem l’ABP a tot el primer cicle i incentivem i recolzem dins de les nostres possibilitats tots aquells projectes i estratègies que vagin en aquesta 

direcció. 

A més dels diferents projectes, seguirem participant de la xarxa de competències bàsiques i obrirem un curs de formació a tot el claustre que donarà resposta 

pedagògica i didàctica a aquesta forma de treballar tan enriquidora i complexa alhora. 

ESTRATÈGIES 
ACTIVITATS 

ACTUACIONS 

2.1.- Aplicació  de l’ABP a 1r i 2n ESO 

2.2.- Coordinació, aplicació i difusió de l’avaluació per competències 

2.3.- Aplicació del treball globalitzat a la USEE 

2.4.- Consolidació del projecte “Impulsem la robòtica” a 4t d’ESO 

2.5.- Participació per segon curs a la “Xarxa de competències bàsiques” 

2.6.- Curs de formació de gestió d’aula 

2. ESTRATÈGIA 1 Aplicació  de l’ABP a 1r i 2n ESO 

Responsable/s:  Alicia Pequeño 

Destinataris: Alumnat de 1r cicle 

Descripció: Durant aquest curs es dona continuïtat a la metodologia de treball per projectes al nostre centre a 1r d’ESO i s’amplia a 2n d’ESO. A cada nivell es faran 8 

projectes liderats per 4 equips de dos professors. Són projectes d’àrea o interdisciplinars de dues matèries. L’organització horària és en 3 blocs de 2 hores setmanals. 

Temporització: al llarg de tot el curs 

Recursos utilitzats: equip de professorat, aules amb projector, tauletes, ordinadors portàtils, sortides pedagògiques 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Realització dels 8 projectes a cada nivell. 

2. Grau de satisfacció del professorat (s’obtindrà després que es reculln les evidències en la reunió de tancament). 
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2. ESTRATÈGIA 2 Coordinació, aplicació i difusió de l’avaluació per competències 

Responsable/s: Cap d’estudis, Sotscap d’estudis, coordinadora pedagògica, secretaria. 

Destinataris: Tot el professorat 

Descripció : Posar a l’abats de tot el professorat els documents normatius i de suport per a l’aplicació de l’avaluació per competències, tant en suport digital com en 

paper. 

                       Demanar al Centre de Recursos una formació presencial. 

                       Realitzar formació individual de determinats professors i professores. 

                       Convocar una reunió per compartir coneixements, dubtes i inquietuds. 

                       Assistir a la formació per al programa Esfera per part de secretaria . 

                       Difondre la utilització del nou programa per aplicar l’avaluació per competències. 

Temporització: Anual 

Recursos utilitzats: Ordre d’avaluacióENS/108/2018. 

                                     Publicacions del departament d’ensenyament sobre les competències bàsiques de cada àmbit. 

                                     CRP Baix Llobregat. 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Assistència a les diverses formacions. 

2. Realització d’un qüestionari al final de la reunió formativa. 

3. Utilització del programa Esfera a les avaluacions trimestrals. 

2. ESTRATÈGIA 3 Aplicació del treball globalitzat a la USEE tenint com a centre d’interès l’hort del centre 

Responsable/s:  Carme Flo 

Descripció : L’hort escolar, com a recurs pedagògic, és una eina que afavoreix i contribueix al desenvolupament individual i social de cada alumne, ja que aporta una 

dimensió pràctica als aprenentatges. No només reforça les matèries instrumentals com llengua i matemàtiques o també ciències i tecnologia, sinó que permet el 

treball d’hàbits, actituds i valors, i el desenvolupament de l’autonomia personal a través de la participació activa de l’alumnat. 

Competències bàsiques que es treballaran:  

Competència comunicativa; parlar i conversar, escoltar i comprendre, llegir i comprendre, escriure.  

Competència matemàtica: utilització correcte dels estris de mesura i de les unitats de longitud i àrea. Resolució de problemes de càlcul bàsics relacionats amb l’hort. 
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Competència artística i cultural: expressar-se amb el dibuix i el suports murals. Planificar els processos creatius. 

Tractament de la informació i competència digital: Accés a la informació; recerca, selecció i processament de la informació. Ús de tècniques i estratègies segons les 

fons i suports. 

Competència d’aprendre a aprendre: Conscienciació del que se sap, el que cal aprendre i com s’aprèn. Planificació i organització del treball a realitzar.  

Competència d’autonomia i iniciativa personal: Actuar i prendre decisions de forma responsable. Desenvolupament de les habilitats pròpies per cooperar dins del 

grup.  

Temporització: Durant tot el curs 

Recursos utilitzats: Material hort,un espai acotat del terreny de l’hort,... 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. A final de curs entregarem una memòria per poder valorar la consecució d’aquesta estratègia. Entre d’altres apartats, hi haurà una 

autovaloració per part de l’alumnat i una avaluació per part de la professora responsable   

2. ESTRATÈGIA 4 Consolidació del projecte “Impulsem la robòtica” a 4t d’ESO 

Responsable/s:  Joan Alcántara Alcántara i Ramón Baena Iniesta 

Destinataris:  Alumnat dels dos grups de Tecnologia de 4t d'ESO: 

Descripció : Projecte d'innovació educativa fruït de la col·laboració del Departament d'Ensenyament, EduCaixa i Arduino Education. A través d'una fase 

d'experimentació es busca introduir l’alumnat en el món de la programació i, més en concret, en la plataforma Arduino per tal de: 

- Fomentar l’ús de la Tecnologia com a eina creativa. 

- Desvetllar l’interès per la tecnologia i les vocacions tecnològiques. 

- Fomentar l’educació basada en el desenvolupament de projectes. 

- Estimular l’aprenentatge competencial de la tecnologia. 

Temporització: Des del mes d'octubre de 2018 fins al mes de febrer de 2019, tot i que la resta del curs també s'adaptarà per donar continuïtat al programa i aprofitar 

tot el cabal de coneixement. Es treballarà en l’experiència metodològica i en l’aprenentatge adquirit que té com a plantejament metodològic central l'aprenentatge 

basat en projectes. 

Recursos utilitzats: 

- Formació realitzada el curs passat pel professorat responsable a càrrec del CESIRE (Departament d'Ensenyament) 

- Kit subministrat pel CTC per a les fases d'experimentació i de projectes complementat amb material addicional. 
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- Aules d'informàtica amb connexió a Internet. (També es farà ús de les aules de Tecnologia) 

- Material addicional que caldrà definir segons els projectes que realitzi l'alumnat per a la seva presentació a la Fira en el Cosmocaixa (BCN). 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Proves d'avaluació i de satisfacció durant la fase d'experimentació del CTC, eventualment adaptades pel professorat responsable. 

2. Realització de les activitats d'aprenentatge adaptades de les proposades en la fase d'experimentació pel  CTC, en la qual caldrà que 

mostrin interès, així com també la creativitat per a poder-ne fer modificacions, si cal. Igualment, es valorarà el respecte per 

l'equipament i instal·lacions, així com la disposició positiva que l’alumnat manifesti a l’hora de contribuir en un treball que cal que 

sigui realitzat en equip amb la finalitat d'assolir els objectius de cada bloc. 

3. Memòria escrita, vídeo de presentació i projecte realitzat en la fase de creació segons les pautes facilitades. 

4. Enquesta de satisfacció i d'avaluació final del programa. 

2. ESTRATÈGIA 5 Participació per segon curs a la “Xarxa de competències bàsiques” 

Responsable/s:  Maria Muní i Alícia Pequeño 

Descripció : La Xarxa CB està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per 

orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació. En aquest cas, tot el professorat que 

participa del treball per projectes a 1r i 2nd’ESO serà l’equip que l’impulsarà en el nostre centre. 

Temporització: Tot el curs 

Recursos utilitzats:Equip impulsor i la xarxa de competències bàsiques 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Grau d’aprofitament de la xarxa. Es faran reunions mensuals de traspàs d’informació i s’elaboraran projectes nous durant el curs. 

2. Grau de satisfacció del professorat implicat. Es farà una reunió a final de curs on es valorarà la incorporació a la xarxa de 

competències bàsiques. 

2. ESTRATÈGIA 6 Curs de formació de gestió d’aula 

Responsable/s:  Charo González (Coordinadora pedagògica) 

Descripció : L’objectiu d’aquest curs és facilitar al nostre professorat eines útils per a la gestió d’aula i dinamització de grups. Coordinació pedagògica s’ha coordinat 

amb la formadora Lila Lorenzo per tal de dissenyar un curs adaptat a les nostres necessitats i peculiaritats. 

Temporització: Es realitzarà el mes de gener. Són 5 sessions de dues hores de formació i 10 sessions d’aplicació a l’aula 

Recursos utilitzats: Curs de formació per part del departament d’ensenyament dins del pla de formació de zona 
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INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Considerarem un 100% d’èxit d’aquest objectiu si aconseguim un  30%  de participació del professorat del claustre 

2. Percentatge de satisfacció i aprofitament d’aquest curs per part del professorat 
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OBJECTIU 3 
Consolidar el projecte Open to the world dins el programa municipal Interseccions per 

potenciar l’aprenentatge de l’anglès dins i fora de l’aula 

Diagnosi i exposició de motius 

Aquest objectiu té la finalitat de reforçar l’aprenentatge de l’anglès maximitzant l’exposició d’aquesta llengua al nostre centre mitjançant diferents projectes i 

actuacions.  Aquest objectiu es portarà a terme amb el suport imprescindible de l’Ajuntament del Prat gràcies al projecte Interseccions (Projecte Educació, Cultura i 

Comunitat) el qual vol afavorir el desenvolupament cultural i artístic de les persones al llarg de la seva vida a tot el nostre municipi. 

Malgrat que cada actuació/estratègia/activitat té els seus propis indicadors d’avaluació també tindrem en compte de forma genèrica els resultats externs de les 

proves d’avaluació de la competència lingüística anglesa de 4t d’ESO tenint en compte que en el darrer curs els resultats ja van ser prou bons i esperançadors ja que 

vam practicament igualar els resultats globals respecte la mitjana catalana. 

ESTRATÈGIES 
ACTIVITATS 

ACTUACIONS 

3.1.- Tallers extraescolars amb anglès 

3.2.-Auxiliar de conversa 

3.3.- Laboratori d’anglès 

3.4.-Participació i preparació de l’Spring festival 

3. ESTRATÈGIA 1 Tallers extraescolars amb anglès 

Responsable/s:  Norma Brichs 

Destinataris: Tot l’alumnat d’ESO  

Descripció:  Els tallers extraescolars en anglès són una activitat del programa IntersECCions de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, amb l’objectiu de millorar la 

competència comunicativa de l’alumnat i impulsar l’ús de la llengua anglesa. 

Temporització: Tallers trimestrals, dos dies per setmana, fora de l’horari lectiu. 

Recursos utilitzats: Aula d’informàtica, aula amb pissarra digital, gimnàs i pati de l’institut. 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

 

1. Realització dels tallers durant els tres trimestres. 

2. Augment del nombre d’alumnat inscrit als tallers al segon i tercer trimestre. 

3. Valoració del grau de satisfacció de l’alumnat i el professorat. 
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3. ESTRATÈGIA 2 Auxiliar de conversa 

Responsable/s:  Cap de departament de llengua anglesa: Esther Uría 

Destinataris: Alumnat d’ESO, batxillerat i professorat de l’institut. 

Descripció: En el marc del projecte IntersECCions de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, comptem amb un auxiliar de conversa que reforçarà la competència oral de 

l’alumnat, sigui participant a les classes desdoblades d’anglès o bé amb un petit grup d’alumnat de conversa extracurricular. Així mateix, el professorat podrà 

participar en sessions  de conversa per tal de millorar el seu nivell d’expressió oral. 

Temporització: Anual. Un horari diferent per quadrimestre. 

Recursos utilitzats: Aules amb connexió a internet, material del departament de llengües estrangeres i material propi de l’auxiliar. 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Aplicació de les proves PET i KET de Cambridge (listening i speaking) a una mostra homogènia d’alumnat a principi i a final de curs. 

2. Valoració del grau de satisfacció de l’alumnat i el professorat mitjançant qüestionari, conversa o redacció. 

3. ESTRATÈGIA 3 Laboratori d’anglès 

Responsable/s:  Sofia García  

Destinataris: Tot l’alumnat del centre 

Descripció : El laboratori d’anglès és un grup de treball format per tècnics de l’Ajutament, docents de tots els centres públics i representants de l’AMPA amb l’objectiu 

de potenciar l’ús de la llengua anglesa. Els diferents agents tenen com a objectiu acabar de definir una proposta conjunta i dur-ne a terme l’aplicació directe a 

cadascun del centres. 

Temporització: Són vuit sessions de 17 a 19 hores repartides durant tot el curs escolar 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Assistència a totes les sessions del laboratori d’anglès 

2. Valoració de l’aprofitament de les diferents sessions del laboratori 
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3. ESTRATÈGIA 4 Participació i preparació de l’Spring festival 

Responsable/s:  Norma Brichs i Sofía García. 

Destinataris: Alumnat de 3r d’ESO i comunitat educativa del municipi. 

Descripció: Realització d’una mostra de treballs i accions que s’han dut a terme als centres educatius en llengua anglesa, organitzat i coordinat des de l’English Lab, en 

el marc del programa IntersECCions. Amb aquest objectiu, s’ofereix a l’alumnat de 3r d’ESO una matèria optativa de dues hores setmanals en què l’eix vertebrador és 

la música i la llengua anglesa: Mad about music. 

Temporització: Un cap de setmana de primavera. 

Recursos utilitzats: Dossier elaborat per Sofía García, pissarra digital, equips de so i instruments musicals. 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Participació a l’Spring festival. 

2. Rúbrica d’autoavaluació de l’alumnat. 

3. Valoració qualitativa de la professora Sofía García 
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OBJECTIU 4 Reforçar els blocs de continguts de la competència matemàtica amb més marge de millora 

Diagnosi i exposició de motius 

Hem fet observació de les proves de competències bàsiques del passat curs 2017-2018, tant les de quart com les de segon (internes de centre) i hem vist que els ítems 

a millorar són els corresponents a estadística i a canvi i relacions. Un cop feta aquest observació, hem dissenyat estratègies per tal de millorar en aquest aspectes.  

ESTRATÈGIES 
ACTIVITATS 

ACTUACIONS 

4.1.- Canvi de les activitats estadístiques del dossier de matemàtiques corresponent a segon d’ESO  

4.2.-Augmentar l’ús de software matemàtic educatiu per millorar la interpretació gràfica de funcions i relacions entre variables en 

general (Geogebra, wiris, etc.) 

4.3.-Augmentar l’ús de software matemàtic educatiu per treballar l’estadística de manera més realista i amb exercicis que provinguin de 

situacions reals (per exemple: utilitzant dades del’Idescat) 

4.4.-Realització d’un crèdit variable a tercer d’ESO d’ampliació de matemàtiques per tal de treballar diferents tècniques de resolució de 

problemes i més concretament aquells relacionats amb els temes abans esmentats (estadística i relacions i canvi) 

4.5.-Disseny d’un nou projecte pel segon quadrimestre  (dins del marc de la realització de projectes interdisciplinars  de primer i segon 

d’ESO) que integri estadística i relacions i canvi. 

4. ESTRATÈGIA 1 Canvi de les activitats d’estadística del dossier de matemàtiques corresponent a segon d’ESO 

Responsable/s: Ivan de Santiago 

Destinataris: Alumnes de segon d’ESO 

Descripció: Nou disseny d’activitats estadístiques al dossier i eliminació de les ja existents. 

Temporització: Mig trimestre 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Considerarem un 100% d’èxit d’aquest objectiu si aconseguim que el percentatge d’aprovats del bloc d’estadística de les proves 

internes de 2n d’ESO superi el 90% tenint en compte que el darrer curs aquest percentatge va ser del 85%. 
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4. ESTRATÈGIA 2 
Augment de l’ús de software matemàtic educatiu per millorar la interpretació gràfica de funcions i relacions entre variables en 

general (Geogebra, wiris, etc...) 

Responsable/s: Tots el professorat del departament de matemàtiques. 

Destinataris: Tot l’alumnat de matemàtiques del centre de l’ESO 

Descripció : Inclusió de més activitats informàtiques a l’estudi de canvi i relacions 

Temporització: Tots el cursos 

Recursos utilitzats: Informàtics 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Considerarem un 100% d’èxit d’aquest objectiu si aconseguim que el percentatge d’aprovats del bloc d’espai i relació de les proves 

internes de 2n d’ESO superi el 40% tenint en compte que el darrer curs aquest percentatge va ser del 28%. 

2. Considerarem un 100% d’èxit d’aquesta estratègia si aconseguim igualar (percentatge resultat alt i mitja-alt) els resultats de Catalunya 

del bloc de canvi i relacions de les proves d’avaluació de 4t d’ESO. 

4. ESTRATÈGIA 3 
Augment de l’ús de software matemàtic educatiu per treballar l’estadística de manera més realista i amb exercicis que provinguin de 

situacions reals (per exemple: utilitzant dades del’Idescat) 

Responsable/s: Tot el professorat del departament de matemàtiques 

Destinataris: Tots l’alumnat de matemàtiques del centre de l’ESO 

Descripció : Inclusió de més activitats informàtiques a l’estudi de l’estadística 

Temporització: Tot el curs 

Recursos utilitzats: Informàtics 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Considerarem un 100% d’èxit d’aquest objectiu si aconseguim que el percentatge d’aprovats del bloc d’estadística de les proves 

internes de 2n d’ESO superi el 90% tenint en compte que el darrer curs aquest percentatge va ser del 85%. 

2. Considerarem un 100% d’èxit d’aquesta estratègia si aconseguim disminuir la diferència (percentatge resultat alt i mitja-alt) entre els  

resultats de Catalunya i del centre a menys de cinc punts percentuals del bloc d’estadística de les proves d’avaluació de 4t d’ESO. 
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4. ESTRATÈGIA 4 
Realització d’un crèdit variable a tercer d’ESO d’ampliació de matemàtiques per tal de treballar diferents tècniques de resolució de 

problemes i més concretament aquellsmés relacionats amb els temes abans esmentats (estadística i relacions i canvi). 

Responsable/s: Miquel Lleonart 

Destinataris:Alumnat de tercer d’ESO 

Descripció : Disseny d’un nou crèdit d’activitats de resolució de problemes. 

Temporització: Un quadrimestre 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Considerarem un 100% d’èxit d’aquesta estratègia si aconseguim igualar (percentatge resultat alt i mitja-alt) els resultats de Catalunya 

del bloc de canvi i relacions de les proves d’avaluació de 4t d’ESO. 

2. Considerarem un 100% d’èxit d’aquesta estratègia si aconseguim disminuir la diferència (percentatge resultat alt i mitja-alt) entre els  

resultats de Catalunya i del centre a menys de cinc punts percentuals del bloc d’estadística de les proves d’avaluació de 4t d’ESO. 

4. ESTRATÈGIA 5 
Disseny d’un nou projecte pel segon quadrimestre  (dins del marc de la realització de projectes interdisciplinars  de primer i segon 

d’ESO) que integri estadística i relacions i canvi. 

Responsable/s: Eva Garcia i Ivan de Santiago 

Destinataris: Alumnat de primer o segon d’ESO 

Descripció : Creació d’un nou projecte interdisciplinari matemàtic amb una altra matèria on es treballin l’estadística i les relacions i canvi. 

Temporització: Un quadrimestre 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Avaluació escrita del nou projecte tenint en compte l’aprofitament per part de l’alumnat i la valoració per part del professorat 

participant 
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OBJECTIU 5 Ampliar i millorar les relacions externes del centre amb les famílies i amb l'entorn més proper 

Diagnosi i exposició de motius 

Si aconseguim que tota la nostra comunitat educativa conegui, participi i interactui amb el nostre projecte educatiu,tot plegat ens facilitarà una major cohesió amb 

tots els estament del centre. La cohesió assegura i facilita que el nostre alumnat assoleixi amb majors possibilitats d’èxit els objectius acadèmics i personals que ens 

proposem com a comunitat educativa. 

Per primera vegada engeguem el nostre propi Projecte de Servei Comunitari que ens permetrà aprofundir el vincle amb l’entorn social més proper.  

També compartirem blocs temàtics ja que de forma coordinada realitzarem tallers de tutoria i tallers per a les famílies compartint continguts i temes d’especial interés 

tenint en compte l’edat i els interessos del nostre alumnat. 

També tenim la intenció de seguir donant a conèixer totes les nostres activitats educatives, sortides, debats, exposicions,  festes mitjançant les xarxes socials i també 

ensenyar a les nostres famílies els resultats dels diferents projectes d’ABP tant de 1r com de 2n d’ESO. 

Per consolidar aquest objectiu, també ens proposem canviar la plataforma digital de comunicació amb les famílies per milorar quantitativament i qualitativament la 

comunicació diària amb les famílies i també volem canviar i millorar la pre-avaluació de principi de curs per preveure amb més exactitud i fiabilitat el rendiment 

acadèmic i personal del comjunt de l’alumnat.  

ESTRATÈGIES 
ACTIVITATS 

ACTUACIONS 

5.1.- Aplicació del nostre propi projecte de Servei Comunitari 

5.2.- Creació d’una escola de famílies en col·laboració amb l’AMPA 

5.3.- Consolidació de la difusió de les nostres activitats i projectes tant a les xarxes socials com a la nostra pàgina web 

5.4.- Exposició i difusió dels nostres projectes d’ABP a les nostres famílies 

5.5.- Millora de la comunicació diària i digital amb les famílies 

5.6.- Modificació i millora de la pre-avaluació a principis de curs 
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5. ESTRATÈGIA 1 Aplicació del nostre propi projecte de Servei Comunitari 

Responsable/s:  Agüi Ruiz Gallego (Responsable projecte Servei Comunitari) 

Destinataris: Tot l’alumnat de 4t d’ESO 

Descripció : Per primera vegada posarem en funcionament al nostre centre el Projecte d’aprenentatge de Servei Comunitari.  Portarem a terme 7 projectes: 

LECXIT 

Servei a la comunitat consistent en l’acompanyament d’un infant de cicle mitjà o superior de primària.  

L’acció té lloc una hora a la setmana al centre educatiu dels infants i es focalitza en el treball de la comprensió lectora, per tal d’incrementar aquesta competència així 

com l’èxit acadèmic dels i les participants 

SENTIT ANIMAL 

Formació en etologia i ensinistrament caní, complementari a un programa de voluntariat amb gossos i persones dependents de la 3a edaten dues residències d’avis 

del Prat. 

GESTORS DEL TERRITORI 

Es proposa que l'alumnat de quart desenvolupi les mateixes accions o similars a les que ja es desenvolupen per gestionar els espais naturals protegits, com ara censos 

de biodiversitat, retirada de vegetació exòtica, servei d'informadors ambientals i/o anellament d'aus.  

CONNECTA JOVE 

Els i les joves participants ensenyen informàtica i l’ús de dispositius mòbils a persones adultes que no han tingut ocasió d'aprendre a usar les tecnologies al llarg de la 

seva vida. 

PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES 

Formació d'un conjunt d'alumnes que fomentin hàbits saludables dins de diverses activitats programades al municipi (per exemple: mercat de pagès, fira avícola, banc 

d’aliments…) 

CREACIÓ APP 

Crear unes APP en col·laboració amb l’escola de primària Charles Darwin del Prat i poder posar-les en marxa amb l’alumnat. El nostre alumnat de 4t d’ESO 

desenvoluparia unes APP segons les necessitats plantejades pels mestres de primària.  

TRENCAR ESTEREOTIPS DE GÈNERE 

Servei a la comunitat interna consistent a fer que l’alumnat participi participi en una campanya de sensibilització per tractar de trencar estereotips de gènere (després 

es realitzaran accions externes el dia 8 de març). 

DINAMITZACIÓ ESPORTIVA DE PATIS 

Formar un grup d'estudiants com a dinamitzadors d'activitats esportives als patis entre els companys. 

Temporització: Durant tot el curs 
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Recursos utilitzats: 

- Coordianció amb els responsablesde les diferents entitats. 

- Coordinació amb la responsable de l’Ajuntament del Prat de Servei Comunitari 

- Coordinació amb el CRP 

- Coordinació amb l’equip docent, coordinadora de 4t d’ESO i equip directiu 

INDICADORS 

D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 

RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 

L’AVALUACIÓ 

Hi ha una sèrie d'indicadors que hauran de ser inclosos per a l'avaluació d'aquest projecte en les diferents matèries implicades:  

 

1. Valoració del grau d'implicació i participació de l'alumnat en el projecte.  

2. Capacitat creativa a l'hora d'aportar idees i solucions davant la demanda feta per les entitats.  

3. Actitud crítica davant les demandes i els resultats obtinguts. 

4. Grau d'implicació en totes les sortides efectuades i el treball que s’hi hagi assignat.  

5. Grau d'implicació en les tasques assignades en el treball a classe.  

6. Implicació i actitud positiva en la confecció de treballs i la resolució d'activitats individuals.  

7. Implicació i actitud positiva en la confecció de treballs i la resolució d'activitats en equip o col·laboratiu.  

8. Qualitat dels treballs realitzats de manera individual.  

9. Qualitat dels treballs realitzats en grup.  

10. Implicació de l'alumnat en el disseny, planificació i gestió de les activitats proposades.  

11. Grau de resolució individual davant els inconvenients o problemes que poden sorgir en el decurs de les activitats.  

12. Grau de resolució del grup davant aquells problemes o inconvenients sorgits en la realització de les activitats. 

5. ESTRATÈGIA 2 Creació d’una escola de famílies en col·laboració amb l’AMPA 

Responsable/s:  Charo González i Àngels Vicente (presidenta de l’AMPA) 

Destinataris: Les famílies de tot l’alumnat del centre:  

Descripció: L’escola de mares i pares pretèn ser un espai on es promogui la comprensió, l’aprenentatge de les característiques pròpies durant aquesta etapa i una 

oportunitat per poder compartir les experiències i vivències de mares i pares.  

Els Tallers per a famílies són escollits de la Guia d’activitats proporcionada per l’Ajuntament i  en funció de l’acció formativa que desenvolupi l’alumnat durant les 

tutories al llarg del curs es gestionaran els tallers adreçats a les famílies.  

L’escola de famílies pretèn tenir una continuïtat en el context familiar a l’acció formativa que reben l’alumnat  durant el temps de les tutories en el Centre.  

Es realitzarà un mínim d’un taller per a famílies al trimestre. En el cas que valorem necessari realitzar altre taller específic per les famílies del nivell que així ho farem.  
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Temporització:  

 

Primer trimestre  

Taller: Desmuntant el masclisme 

Objectiu: Sensibilització en clau de gènere 

Data aproximada: Novembre 2018 

Taller: Com podem ajudar a les nostres filles i fills en moments d’ansietat 

Objectiu: Suport en moments d’estress 

Data aproximada: 10 de desembre 2018 

 

Segon trimestre 

Taller: Abordadge dels rumors per afavorir la convivència 

Objectiu: Sensibilització per demuntar rumors i fer-hi front. 

Data aproximada: febrer 2019 

 

Tercer trimestre 

Taller: Comunicació positiva i assertivitat amb filles i fills 

Objectiu: Adquirir estratègies per una millora de la comunicació en l’entorn familiar 

Data aproximada: abril 2019 
 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Nombre de famílies assistents als tallers. Considerem que hem assolit el 100% d’aquest objectiu si aconseguim una mitjana 
d’assistència de 30 famílies de mitjana a cadascun dels tallers 
2. Enquesta valorativa dels diferents tallers 
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5. ESTRATÈGIA 3 Consolidació de la difusió de les nostres activitats i projectes tant a les xarxes socials com a la nostra pàgina web 

Responsable/s:  Marcel Rodà i Jordi Segarra 

Destinataris:: Tota la comunitat educativa 

Descripció : La millor forma de fidelitzar i de vincular al conjunt de la comunitat educativa amb el nostre centre es donar a conèixer i difondre el conjunt de tasques 

educatives que portem a terme amb el nostre alumnat. El curs passatvam augmentar exponencialment el nombre de notícies/novetats a la pàgina web i vam estrenar 

el nostre compte de twitter on també vam publicar un nombre molt elevat de notícies (activitats d’ensenyament-aprenentatge singulars, sortides educatives, 

exposicions o conferències) Per aquet curs l’objectiu és augmentar sensiblement la quantitat d’aquestes informacions tant a la pàgina web com al nostre compte de 

twitter. 

Temporització: Durant tot el curs 

Recursos utilitzats: Disposem d’un responsable de xarxes socials (Jordi Segarra) 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Augmentar el nombre de notícies a la nostra pàgina web. El curs passat vam publicar 50 notícies. Considerem que hem assolit el 100% 

d’aquest objectiu si publiquem més de 55 notícies/novetats a la nostra pàgina web durant aquest curs. 

2.  Augmentar el nombre de missatges/notícies al nostre twitter. El curs passat en vam publicar 84 notícies. Considerem que hem assolit 

el 100% d’aquest objectiu si publiquem més de 100 missatges/notícies al nostre twitter durant aquest curs. 

5. ESTRATÈGIA 4 Exposició i difusió dels nostres projectes d’ABP a les famílies del centre 

Responsable/s:  Alicia Pequeño 

Destinataris: Famílies de l’alumnat de 1r i 2n ESO i d’altres membres de la comunitat educativa (resta del professorat, inspecció educativa, regidoria d’educació de 

l’Ajuntament, membres del Centre de Recursos Pedagògics del Prat) 

Descripció : Una part important del treball per projectes és la difusió que se’n fa. Volem ensenyar a tota la comunitat educativa el treball realitzat per l’alumnat del 

centre en les hores de projectes. Prepararem dues jornades de portes obertes a les aules de 1r i 2n d’ESO on l’alumnat seràl’expert que atendrà les visites i els 

mostrarà la feina realitzada. També en farem difusió a través de la pàgina web i del twitter de l’institut. 

Temporització: 2 portes obertes durant aquest curs. Publicació al llarg de tot el curs de notícies a la web i al twitter. 

Recursos utilitzats: Subvenció econòmica per part de l’Ajuntament per a Projectes pedagògics.  

Aules del centre amb projectors, material elaborat per l’alumnat: tríptics, maquetes, fotografies, vídeos, pòsters... 
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INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Assolir el 50% de famílies d’alumnat que visitin les portes obertes. 

2. Assolir un mínim de 2 notícies publicitades per cada projecte (via web o twitter) 

5. ESTRATÈGIA 5 Millora de la comunicació diària i digital amb les famílies 

Responsable/s:  Secretària, Coordinador GESTIN 

Destinataris: Tot el personal docent i l’alumnat del centre i les famílies. 

Descripció: Per facilitar la comunicació digital i diària amb les famílies, s’ha contractat una plataforma que permet dur a terme aquesta comunicació de manera àgil. 

Temporització: 1r trimestre 

Recursos utilitzats: Part econòmica del pressupost del centre 

 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

Valoració qualitativa del correcte funcionament de la nova plataforma amb la comunicació diària i digital amb les famílies. Si un 80% del 

professorat valora positivament el canvi i l’ús de la plataforma, l’objectiu es donarà per assolit. 

Si es reben més de 10 queixes formals per part de les famílies sobre una mala gestió en la comunicació, caldrà revisar l’assoliment de 

l’objectiu. 

5. ESTRATÈGIA 6 Modificació i millora de la pre-avaluació a principis de curs 

Responsable/s:  Maria Muni (Sots-cap d’Estudis) 

Destinataris: Tota la comunitat educativa 

Descripció : Volem modificar i millorar els documents de preavaluació que utilitzava els centre fins ara. S’afegirà un document d’autoavaluació de l’alumnat. Tot els 

pares/mares rebran l’informe de pre-avaluació i d’autoavaluació dels seus fills/es. Aquest document s’actualitzarà tenint en compte la programació per competències i 

l’avaluació per àmbits. 

Temporització: Principis d’octubre 
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INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Disseny dels diferents documents i aplicació  
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OBJECTIU 6 
Revisió, actualització i difusió de diferents documents de centre com a element determinant 

per a la millora de l’ organització interna del centre 

Diagnosi i exposició de motius 

Hem d’actualitzar i posar al dia tota la documentació bàsica del centre. Si som capaços de fer amb encert aquesta tasca aconseguirem que tota aquesta documentació 

sigui útil i pràctica per a tota la comunitat educativa.  També ens permetrà unificar tots els esforços i  actuacions en benefici del centre i de tots els seus membres i 

facilitarà una millor organització, funcionament i convivència.   

ESTRATÈGIES 
ACTIVITATS 

ACTUACIONS 

6.1.- Actualització del Pla d’Acció Tutorial 

6.2.- Difusió del Pla TAC 

6.3.- Modificació i actualització del PEC 

6.4.- Modificació i actualització del NOFC 

6. ESTRATÈGIA 1 Actualització del Pla d’Acció Tutorial 

Responsable/s: Charo González i Maria Muni 

Destinataris:: Tutors/es de l’ESO i Batxillerat 

Descripció : Necessitem actualitzar el pla que es va fer fa sis anys. Cal crear un document més flexible i realista que respongui a les necessitats dels tutors i del seu 

alumnat i per a cada nivell. En aquest nou PAT plantejarem els objectius i les competències necessàries per treballar cada trimestre. Amb la col·laboració de tutors i 

coordinadors volem crear un banc de recursos per nivell i que tinguin coherència al llarg de l’ESO i el batxillerat. 

Temporització: Generarem aquest pla durant tot aquest curs. 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Considerem que hem assolit el 100% d’aquest objectiu si presentem el PAT abans de que finalitzi el curs i que ens serveixi per als 

propers cursos. 
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6. ESTRATÈGIA 2 Difusió del Pla TAC 

Responsable/s:  Enrique Borràs (Coordinador TIC) 

Destinatari: Conjunt del professorat del centre 

Descripció : Durant el curs 2017-18 vam elaborar el nostre propi Pla Tac. És necessari que el professorat tingui una visió global de quina és la nostra situació actual en 

referència a les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement al nostre centre, conegui quins són els nostres objectius a mig i llarg termini, les diferents actuacions 

programades per als propers cursos i finalment tinguin una idea global de com realitzarem el seguiment i l’avaluació dels diferents objectius. 

Temporització: 2n trimestre 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

 

1. Considerarem que hem assolit aquesta estratègia al 100% si tot el claustre disposa i té una idea general del nostre pla TAC. 

6. ESTRATÈGIA 3 Modificació i actualització del PEC 

Responsable/s:  Marcel Rodà 

Destinataris:: Conjunt de la comunitat educativa  

Descripció : Després d’un llarg procés d’elaboració i discussió el juny de l’any 2013 vam aprovar el nostre PEC. Fins ara s’ha mantingut estable i sense modificacions. És 

evident que després de tant de temps i després dels grans canvis que s’han produït a tots els nivells durant aquests últims cursos se’n fa necessària l’actualització i 

millora.  Per tant, durant aquest curs ens proposem d’actualitzar i millorar aquest document 

Temporització: 3r trimestre 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Considerarem que hem assolit aquesta estratègia al 100% si a final de curs podem aprovar després d’un període de debat i discussió 

les modificacions d’actualització del nostre PEC.  
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6. ESTRATÈGIA 4 Modificació i actualització del NOFC 

Responsable/s:  Marcel Rodà 

Descripció : Després d’un llarg procés d’elaboració i discussió el juny de l’any 2015 vam aprovar el nostre NOFC. Fins ara s’ha mantingut estable i amb petites 

modificacions. És evident que després de tant de temps i després dels grans canvis que s’han produït a tots els nivells durant aquests últims cursos se’n fa necessària 

l’actualització i millora.   

Destinataris:: Conjunt de la comunitat educativa 

Temporització: 3r trimestre 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

 

1. Considerarem que hem assolit aquesta estratègia al 100% si a final de curs podem aprovar després d’un període de debat i discussió 

les modificacions d’actualització del nostre NOFC 
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OBJECTIU 7 
Ampliar i consolidar el projecte d’Escoles Verdes a través de la realització de diferents accions 
per aconseguir un centre més sostenible i amb una major consciència mediambiental 

Diagnosi i exposició de motius 

Aquest curs continuem amb algunes de les accions iniciades el curs passat 2017-18 i n’incorporem de noves per donar resposta a les nostres inquietuds ambientals.  

També continuem treballant per a implicar i sensibilitzar tots els membres de la nostra comunitat educativa.  

Per assolir aquests objectius un any més participem de la Xarxa d’Escoles més sostenibles que ens donarà les diferents eines i estratègies per aconseguir un centre de 

referència en aquest camp. 

De fet, el Departament d’Ensenyament valorant el nostre estalvi elèctric ens proveirà d’un nombre molt important de plaques solars per a reduir encara més el nostre 

consum.  

ESTRATÈGIES 
ACTIVITATS 

ACTUACIONS 

1. Boscos del futur  

2. Baixa el volum 

3. Gastem molta aigua? 

4. Patis nets 

5. LED’s go 

7. Som sostenibles 

8. Reduïm els envasos 

9. Les EEVV a les xarxes!!! 

7. ESTRATÈGIA 1 Boscos del futur 

Responsable/s:  Direcció del centre 

Destinataris: Per a tots els usuaris del centre en benefici general del centre 

Descripció: Elaboració d’una sèrie d’activitats relacionades amb la deforestació per part de cada Departament del centre. Aquestes activitats seran pensades per a 

cada nivel i es duran a terme dins de cada materia durant la setmana prèvia al Dia Mundial dels Boscos (21 de març). Finalment, aquest dia es farà una acció conjunta 

per tal d’aportar el nostre granet de sorra al planeta, i farem una plantació en el nostre pati. 

Temporització: Setmana del Dia Mundial dels Boscos 

Recursos utilitzats: 1 o 2 hores per cada materia durant aquella setmana 

El dossier d’activitats elaborat per cada Departament. Espècies de plantes o arbres que seran plantades, a part de tot el material per poder plantar 
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INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Considerem que hem assolit el 100% d’aquesta activitat si els 17 grups d’ESO del centre han realitzat aquestes activitats durant 
les hores de cada materia i es finalitza l’acció realitzant la plantació 

7. ESTRATÈGIA 2 Baixa el volum 

Responsable/s:  Coordinació Escoles Verdes 

Destinataris: Tot l’alumnat del centre 

Descripció: Implementar el dossier de bones pràctiques en l’àmbit del soroll durant les sessions de tutoria. Aquest dossier ja està elaborat i implicarà unes dues 

sessions a l’aula. 

Temporització: Durant tot el curs 

Recursos utilitzats: 2 hores de tutoria 

El dossier de bones pràctiques que ja està elaborat  

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Considerem que hem assolit al 100% aquest objectiu si els 23 grups del centre (ESO i BTX) han realitzat aquestes sessions a 
tutoria 

7. ESTRATÈGIA 3 Gastem molta aigua? 

Responsable/s:  Cristina Cabrera i Isabel Peinado 

Destinataris: Delegatsverds 

Descripció: Valoració del consum i de l’estat de les instal·lacions d’aigua del centre. Un cop en tinguem una diagnosi fiable s’elaborarà un pla d’acció per al proper curs 

19-20. 

Els delegats verds presentaran a les seves aules aquesta diagnosi i el pla d’acció per al proper curs 

Temporització: Segon trimestre 

Recursos utilitzats:Elements de mesura i altres materials de l’Ajuntament, Factures de l’aigua 
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INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Considerem que hem assolit al 100% aquest objectiu si portem a terme aquesta diagnosi i si els 23 delegats verds han presentat 
els diferents resultats a les seves aules. 

7. ESTRATÈGIA 4 Patis nets 

Responsable/s:  Cristina Cabrera, Norma Brichs i Mari Carmen Díaz 

Destinataris: Alumnat de l’ESO del centre 

Descripció : Establir mesures conjuntament amb els delegats verds per millorar l’espai d’esbarjo i gestionar-ne els residus 

Temporització: Durant el proper curs 

Recursos utilitzats: Reunions, boc and roll 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1.  Considerem que hem assolit al 100% aquest objectiu si observem una millora qualitativa d’aquest espai un cop finalitzi la mitja 
hora d’esbarjo. Aquesta valoració la realitzarem de forma periòdica per part d’una comissió de delegats verds. 

7. ESTRATÈGIA 5 LED’s go 

Responsable/s:  Direcció del centre 

Destinataris: Per a tots els usuaris del centre en benefici general del centre 

Descripció: Tenim destinada una reserva econòmica per canviar tots els fluorescents per LEDs. Comptem amb el suport i assessorament del nostre apreciat i antic 

professor Josep Ramon Agulló. Ens falta per completar tota la segona planta del centre. 

Temporització: Primer trimestre 

Recursos utilitzats: Disposarem d’un stock d’aproximadament 80 LED’s. 

El suport i assessorament de l’ex-professor Josep Ramon Agulló. 

Alumnat de Tecnologia de quart d’ESO i primer de batxillerat. 
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INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Considerem que hem assolit al 100% aquest objectiu si canviem tots els fluorescents de la 2a planta 

7. ESTRATÈGIA 6 Descobrim l’hàbitat 

Responsable/s:  Laura Sánchez i Lali Pineda 

Destinataris: Tota la comunitat educativa 

Descripció: Incorporem nous elements de treball a l’espai de l’hort i la bassa (col·locació de cartells d’identificació d’espècies, anàlisi de les imatges del foto-

trampeig,...) 

Temporització: Tot el curs 

Recursos utilitzats: Subvenció econòmica per part del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament del Prat de Llobregat 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Considerarem els criteris d’avaluació del Projecte que presentarem a l’Ajuntament 

7. ESTRATÈGIA 7 Som sostenibles 

Responsable/s:  Lurdes Bañón i Cristina Cabrera 

Destinataris: Alumnat de 1r d’ESO 

Descripció: Durant el segon quadrimestre tot l’alumnat de 1r d’ESO realitzarà un projecte curricular d’unes 30 hores d’aprenentatge basat en projectes que té per 

objectiu sensibilitzar aquest alumnat per tal que sigui conscient del seu impacte en el medi. Al final d’aquest projecte, tothom tindrà el seu boc and roll elaborat per ell 

mateix. 

Temporització: Segon quadrimestre 

Recursos utilitzats: Franja horària de Projectes, subvenció econòmica per part de l’Ajuntament del Prat de Llobregat,... 
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INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Considerarem els criteris d’avaluació del Projecte d’ABP 

7. ESTRATÈGIA 8 Reduïm els envasos 

Responsable/s:  Carles Casas i Marta Montori 

Destinataris: Tota la comunitat educativa 

Descripció : Volem fer una gestió més òptima de la recollida selectiva dels envasos i minimitzar-ne la producció mitjançant diferents campanyes de sensibilització  

Temporització: 2n i 3r trimestre 

Recursos utilitzats: Reunions específiques, bujols d’envasos,... 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Considerem que hem assolit positivament aquest objectiu si observem un augment important de la separació dels residus i una 
progressiva minimització en la fracció d’envasos recollits. 

7. ESTRATÈGIA 9 Les EEVV a les xarxes!! 

Responsable/s:  Cristina Cabrera i comitè d’Escoles Verdes 
Destinataris: Tota la comunitat educativa i la resta de la població 
Descripció : Publicació a les xarxes socials de totes les notícies i activitats relacionades amb Escoles Verdes 
Temporització: Tot el curs escolar 
Recursos utilitzats: Recursos informàtics i mòbils 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Considerarem l’objectiu assolit amb la publicació d’un mínim de 20 notícies a les xarxes socials de l’institut. 
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OBJECTIU 8                                                                     Infraestructures i serveis 

Diagnosi i exposició de motius 

El centre educatiu, entès com a espai físic, ha de presentar unes condicions òptimes per assegurar un bon rendiment i ambient entre estudiants i docents. Així doncs, 

es té present que les infraestructures no presentin desperfectes i que els diferents espais del centre siguin confortables i òptims per a la tasca docent. Enguany 

s’intentarà, en la mesura que les condicions econòmiques ho permetin, fer cinc actuacions principals.  

Per començar, i relacionat amb l’ABP, es pretén condicionar les aules de 1r d’ESO amb la col·locació d’un suro a la paret final de les aules que permeti exposar 

diferents treballs sense malmetre la paret. També relacionat amb aquesta metodologia, s’adquirirà un banc de tauletes electròniques per les aules de 1r d’ESO. 

Una altra acció que es valorarà, i més tenint en compte el gran nombre d’aparells electrònics que es requereixen d’accés a internet, és la millora de la connexió a la 

xarxa. Des del Departament d’Ensenyament se’ns ha garantit una ampliació de l’amplada de banda per evitar el col·lapse quan hi ha molts aparells connectats, però 

perquè això sigui possible cal millorar el cablejat del centre, tasca que es durà a terme aquest curs.  

La quarta actuació està relacionada amb la seguretat del centre. L’edifici annex ubicat al pati no disposa de cap element de seguretat per evitar furts i ocupacions 

indegudes de l’espai. Per aquest motiu, es col·locarà una alarma específica per aquell espai. 

Per altra banda, després de les festes i celebracions del curs anterior es va constatar el mal funcionament de l’aparell d’àudio i megafonia. Per aquest motiu, l’equip 

s’arreglarào es canviarà si és necessari. 

La sisena acció respon a una demanda per part del professorat i del personal administratiu de consergeria sobre l’enorme disparitat de claus que hi ha al centre per 

obrir i tancar aules, armaris d’aula, armaris d’audiovisuals, lavabos, sales polivalents, gimnàs, vestuaris, tallers i altres espais. Davant d’aquesta petició, es farà un 

estudi per economitzar l’ús de les claus i intentar, en la mesura del que sigui possible, unificar-les. 

Pel que fa a la millora de certs espais o aspectes de caràcter més general, aquest curs es destinarà una part de la despesa econòmica a pintar i condicionar parets de 

zones comunes del vestíbul i passadissos i d’algunes aules de 1r i 2n d’ESO. Per evitar que es malmetin amb facilitat, s’ha optat per una pintura plàstica especial que 

permet ser netejada amb facilitat, sobretot a les aules. 

ESTRATÈGIES 
ACTIVITATS 

ACTUACIONS 

8.1.- Condicionament de les aules per a una aplicació més òptima de l’ABP a 1r ESO 

8.2.- Adquisició d’una dotació de tauletes electròniques per al desenvolupament adequat de l’ABP  a 1r ESO 

8.3.- Millora del cablejat del centre per facilitat l’ampliació de banda de xarxa a internet. 

8.4.- Ampliació de la seguretat del centre amb la instal·lació d’una nova alarma a l’edifici annex. 

8.5.- Canvi de l’equip de megafonia i àudio exterior per assegurar una bona acústica a festes i celebracions 

8.6.- Anàlisi i unificació de les claus i panys dels diversos espais del centre 

8.7.- Millora de diferents espais del centre (pintura, reparacions,...) 
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8. ESTRATÈGIA 1 Condicionament de les aules per a una aplicació més òptima de l’ABP a 1r ESO 

Responsable/s:  Secretària 

Destinataris: Alumnat de 1r d’ESO 

Descripció : Col·locació d’un suro a la paret final de les aules 

Temporització: 1r trimestre 

Recursos utilitzats:Part econòmica del pressupost del centre 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Si aconseguim col·locar el suro a les quatre aules haurem assolit l’objectiu un 100%. 
2. A més, caldrà fer una valoració qualitativa i quantitativa sobre l’ús que se n’ha fet entre el professorat de 1r d’ESO. Si un 80% del 

professorat en fa una valoració positiva, també haurem aconseguit l’objectiu. 

8. ESTRATÈGIA 2 Adquisició d’una dotació de tauletes electròniques per al desenvolupament adequat de l’ABP  a 1r ESO 

Responsable/s:  Secretària, Coordinador TIC i Coordinadora Projectes 

Destinataris: Alumnat i professorat de 1r ESO:  

Descripció : S’adquiriran 30 aparells tecnològics que permetin dur a terme part del treball per projectes a 1r d’ESO 

Temporització: 1r trimestre 

Recursos utilitzats: Part econòmica del pressupost del centre  

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Valoració qualitativa i quantitativa del correcte funcionament dels aparells adquirits.  
2. Es considerarà una estratègia assolida si es poden obtenir un mínim de 25 aparells. 
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8. ESTRATÈGIA 3 Millora del cablejat del centre per facilitat l’ampliació de banda de xarxa a internet. 

Responsable/s:  Secretària, Coordinador TIC 

Destinataris: Tot el personal docent i administratiu i l’alumnat del centre 

Descripció: Es farà una anàlisi del cablejat actual i es faran les millores necessàries per garantir una bona xarxa que permeti l’ampliació de la banda. 

Temporització: 1r trimestre 

Recursos utilitzats: Part econòmica del pressupost del centre 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Si es fa un bon cablejat i des del Departament es valora suficient per poder ampliar la banda d’internet haurem aconseguit 
l’objectiu 

8. ESTRATÈGIA 4 Ampliació de la seguretat del centre amb la instal·lació d’una nova alarma a l’edifici annex. 

Responsable/s:  Secretària, Consergeria 

Destinataris: Tot el personal docent i administratiu i l’alumnat del centre 

Descripció : Per garantir la seguretat de l’edifici annex a l’exterior, s’hi col·locarà una alarma  

Temporització: 1r trimestre 

Recursos utilitzats: Part econòmica del pressupost del centre 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Si es millora la seguretat de l’espai amb la nova alarma, l’objectiu serà assolit un 100% 

8. ESTRATÈGIA 5 Canvi de l’equip de megafonia i àudio exterior per assegurar una bona acústica a festes i celebracions 

Responsable/s:  Secretària, professorat responsable d’extraescolars 

Destinataris: Tot el personal docent i administratiu i l’alumnat del centre 

Descripció: En una primera instància, es farà una revisió de l’aparell actual per si és factible reparar-lo. Si això no fos possible, s’haurà d’adquirir un aparell nou. 
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Temporització: 2n trimestre 

Recursos utilitzats: Part econòmica del pressupost del centre 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Valoració qualitativa del correcte funcionament de l’equip de megafonia durant les festes i celebracions per part dels 
protagonistes. 

8. ESTRATÈGIA 6 Anàlisi i unificació de les claus i panys dels diversos espais del centre 

Responsable/s:  Secretària i consergeria 
Destinataris: Tot el personal docent i administratiu del centre 
Descripció : Es farà un inventari de les claus del centre i s’intentarà unificar-les al màxim possible per reduir el nombre de claus necessàries 

Temporització: Tot el curs 

Recursos utilitzats: Part econòmica del pressupost del centre 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Si s’aconsegueix unificar les claus de les aules, laboratoris i seminaris de la 1a, 2a i 3a planta l’objectiu s’haurà assolit un 50% 
2. Si s’aconsegueix unificar les claus dels lavabos de la 1a i 2a planta l’objectiu s’haurà assolit un 25% 
3. Si s’aconsegueix unificar les claus dels armaris d’aules de la 1a i 2a planta l’objectiu s’haurà assolit un 25% 

8. ESTRATÈGIA 7 Millora de diferents espais del centre (pintura, reparacions,...) 

Responsable/s:  Secretària 
Destinataris: Tot el personal docent i administratiu i alumnat del centre 
Descripció: Millora de diversos espais del centre que han permès millorar-ne l’ús i l’efectivitat. 
Temporització: Tot el curs 

Recursos utilitzats: Part econòmica del pressupost del centre 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

A final de curs, es descriuran a la memòria del curs 2017-2018 els canvis realitzats en els diversos espais. Si s’han dut a terme més de tres 

actuacions en millora i condicionaments d’espais, l’objectiu estarà assolit un 100% 



Programació General Anual  
 
 
 

40 
 

9. Conjunt de projectes, iniciatives i/o actuacions que seguim realitzant al centre 

 

El nostre centre ha de prioritzar cada curs els objectius principals per aconseguir una millora constant en la seva qualitat d’ensenyament-aprenentatge. 

Malgrat tot, hi ha tota una sèrie de projectes, actuacions, activitats que malgrat no quedin reflectides a la PGA mantenim i seguim executant sense fer 

grans variacions. A continuació us descrivim aquests conjunt de projectes que donem continuïtat i que també ens permeten donar un servei de qualitat 

a tota la comunitat educativa: 

 

1. Projecte específic de suport a l’audició i el llenguatge i SIAL (Centre d’agrupament d’alumnat amb discapacitat auditiva): Col·laborar amb el 

professorat de l’institut com a centre d’agrupament d’alumnat amb discapacitat auditiva (D.A.) en els plantejaments educatius globals del centre per 

incloure l’alumnat afectat dissenyant i portant a terme activitats relacionades amb la pèrdua auditiva del Pla d’Acció Tutorial de 1r i 2n i 3r d’ESO. 

Col·laborar amb el centre i participar en el disseny de l’atenció educativa d’aquest alumnat amb P.A.: informació sobre l’alumnat, atenció individual i/o 

petit grup per part de la logopeda del CREDA, intervencions individuals, petit grup i dins l’aula per part de la SIAL i anticipacions per part del professorat 

d’algunes àrees. 

 

2. Projecte per a la millora de l’expressió escrita:Tenim uns criteris de correcció de l’expressió escrita tant a l’ESO com al batxillerat de les marques de 

correcció per a totes les matèries. També tenim marcat el procés d’expressió escrita per al nostre alumnat que els serveix de guia i finalment també 

tenim l’acord de tot el claustre d’incloure sempre a totes les proves escrites alguna pregunta on l’alumnat apliqui la seva competència en expressió 

escrita. 

 

3. Learn in English: L’objectiu d’aquest projecte és que a tots els cursos tinguem matèries comunes, optatives, variables,.. on la llengua d’aprenentatge i 

vehicular sigui total o parcialment la llengua anglesa. 

 

4. Proves internes d’avaluació de competències a 2n d’ESO: Tot l’alumnat realitzarà una prova escrita per valorar la seva competència lingüística tant en 

llengua catalana, castellana i anglesa com també de Matemàtiques. Aquesta prova ha de servir per veure l’evolució de l’alumnat entre les proves de 

primària i les proves d’avaluació de 4t d’ESO. 

 



Programació General Anual  
 
 
 

41 
 

5. Expressió oral: Com venim fent cada curs, tots els departaments estan compromesos a realitzar alguna activitat d’avaluació oral a tots els cursos, 

matèries i alumnat com a mínim una vegada durant l’any acadèmic on l’alumnat haurà de posar en joc la seva competència oral.  

 

6. Projecte de sostenibilitat i reutilització de llibres de text: Projecte que té com objectiu fomentar la reutilització i el reciclatge dels llibres de text a tots 

els cursos del centre amb l’objectiu de reduir la despesa econòmica de les famílies en la compra de llibres de text, fomentar els valors de responsabilitat, 

solidaritat i l’ús responsable. També es vol incidir en la sensibilització de l’aprofitament dels recursos existents i fomentar la sostenibilitat amb el medi 

ambient (objectiu inclòs en el Projecte d’Escola Verda del Centre). 

 

7. Centre formador:Oferim la possibilitat que alumnat del màster de secundària pugui realitzar les seves pràctiques al nostre centre amb la seva 

corresponent tutorització i/o assessorament. 
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10. Sortides escolars 2018/2019 
 

Psicopedagogia 

 

Curs/os Lloc de sortida Data aproximada Matèria 

USEE 
Sortides per la ciutat 

segons necessitat del grup 
Durant el curs 

 

4t E Visita Ràdio El Prat Durant el curs Orientació 
 

Geografia i Història 

Curs/os Lloc de sortida Data aproximada Matèria 
1r ESO Platja del Prat 1r trimestre Ciències Socials 
1r ESO Segons esdeveniments 2n trimestre Ciències Socials 
1r ESO Empúries 3r trimestre Ciències Socials 

2n ESO 
Museu d’història de 

Catalunya 
2n trimestre Ciències Socials 

2n ESO Poblet 3r trimestre Ciències Socials 
3r ESO Segons esdeveniments 2n trimestre Ciències Socials 
4t ESO Cooperativa 2n trimestre Economia 
1r BAT Segons esdeveniments 2n trimestre Economia 
1r BAT CaixaLabExperience 2n o 3r trimestre Economia 

2n BAT 
Museu Nacional d’Art de 

Catalunya 
2n trimestre Història de l’art 

2n BAT 
Museu d’història de 

Catalunya 
2n trimestre Història 
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Visual i Plàstica i Música 

Curs/os Lloc de sortida Data aproximada Matèria 
1r ESO La Capsa 2n trimestre Música 

2n i 4t ESO Segons esdeveniments Durant el curs Visual i plàstica 
 

Llengües estrangeres 

Curs/os Lloc de sortida Data aproximada Matèria 
Tots Teatre segons oferta Durant el curs Anglès i francès 
Tots Cinema segons oferta Durant el curs Anglès i francès 

2n ESO Tour El Prat de Llobregat 2n trimestre Projectes 

 

Física i Química 

Curs/os Lloc de sortida Data aproximada Matèria 
2n ESO Cosmocaixa Pendent de determinar Física i Química 
3r ESO Festa de la Ciència 3r trimestre Física i Química 
1r BAT 
4t ESO 

Fisidabo 3r trimestre Física 

1r BAT Museu de la Ciència 
Terrassa 

2n trimestre Química 

1r i 2n BAT UB o UAB 2n trimestre Química 
2n BAT Sincrotró ALBA 2n trimestre Física 
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Educació física 

Curs/os Lloc de sortida Data aproximada Matèria 
1r ESO El Prat de Llobregat 1r trimestre Educació Física 
1r ESO CEM Sagnier 2n trimestre Educació Física 
1r ESO Platja El Prat de Llobregat 3r trimestre Educació Física 
2n ESO Tennis Platja Prat 1r trimestre Educació Física 
2n ESO Bici Ciutat El Prat 2n trimestre Educació Física 
2n ESO Estels Platja Prat 3r trimestre Educació Física 
3r ESO Camp Bellvitge 1r trimestre Educació Física 
3r ESO CEM Sagnier 2n trimestre Educació Física 
3r ESO Platja El Prat de Llobregat 3r trimestre Educació Física 
4t ESO Camp Bellvitge 1r trimestre Educació Física 
4t ESO La Molina 2n trimestre Educació Física 
4t ESO Platja El Prat de Llobregat 3r trimestre Educació Física 
1r BAT Jornada Les Salines 3r trimestre Educació Física 
1r BAT Collserola 2n trimestre Educació Física 

Tots Instal·lacions Estruch Durant tot el curs Educació Física 

 

Biologia i Geologia 

Curs/os Lloc de sortida Data aproximada Matèria 
1r ESO Collserola Sant Ramon 1r trimestre Ciències Naturals 
1r ESO Hotel dels Insectes Durant tot l’any Projectes 
1r ESO Capellades 3r trimestre Ciències Naturals 
3r ESO Històries de Ciència 1r trimestre Ciències Naturals 
4t ESO Expominer Montjuïc 1r trimestre Biologia i geologia 
4t ESO Apropa’t al Delta Prat 2n trimestre Biologia i geologia 
4t ESO CRAM 3r trimestre Biologia i geologia 
1r BAT Cosmocaixa 1r trimestre Biologia i geologia 
1r BAT Històries de Ciència 2n trimestre Biologia i geologia 



Programació General Anual  
 
 
 

45 
 

Tecnologia 

Curs/os Lloc de sortida Data aproximada Matèria 
4t ESO Cosmocaixa Febrer Robòtica 

 

Llengua i literatura castellana 

Curs/os Lloc de sortida Data aproximada Matèria 

3r ESO Barcelona 2n trimestre 
Llengua i literatura 

castellana 

Tot ESO Teatre segons cartellera Segons disponibilitat 
Llengua i literatura 

castellana 

Tot BAT Teatre segons cartellera Segons disponibilitat 
Llengua i literatura 

castellana 

 

Llengua i literatura catalana 

Curs/os Lloc de sortida Data aproximada Matèria 

Tot ESO Teatre segons cartellera Segons disponibilitat 
Llengua i literatura 

catalana 

Tot ESO 
Exposicions segons 

cartellera 
Segons disponibilitat 

Llengua i literatura 
catalana 

Tot BAT Teatre segons cartellera Segons disponibilitat 
Llengua i literatura 

catalana 

Tot BAT 
Exposicions segons 

cartellera 
Segons disponibilitat 

Llengua i literatura 
catalana 
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Religió 

Curs/os Lloc de sortida Data aproximada Matèria 
1r i 2n ESO Centre Migrastudium 2n trimestre Religió 

1r ESO Catedral de Barcelona 1r trimestre Religió 
4t ESO Sinagoga 2n trimestre Religió 
Tots els 
cursos 

Segons esdeveniments Durant tot el curs Religió 

 

Filosofia 

Curs/os Lloc de sortida Data aproximada Matèria 
4t ESO Segons esdeveniments 2n trimestre Filosofia 
2n BAT Segons esdeveniments 2n trimestre Filosofia 

 

Tutories 

Curs/os Lloc de sortida Data aproximada Matèria 
1r ESO Ermita de Sant Ramon 1r trimestre Tutoria 
2n ESO Cal Ganxo (Castelldefels) 1r trimestre Tutoria 
3r ESO Ermita de Sant Ramon 1r trimestre Tutoria 
4t ESO Barcelona gòtic 1r trimestre Tutoria 

 

 

 

 


