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Índex  
 

1. Objectiu 1: Millorar els resultats educatius en competència lingüística catalana i castellana mitjançant la implementació de diferents estratègies tant per 

treballar la comprensió lectora com l’expressió escrita 

1.1.- Consolidació del nostre pla de lectura (“Temps de lectura”) 

1.2.- Actuacions i/o estratègies per a la millora tant de la comprensió lectora com de l’expressió escrita en llengua catalana 

1.3.- Actuacions i/o estratègies per a la millora tant de la comprensió lectora com de l’expressió escrita en llengua castellana 

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

 

2. Objectiu  2: Millorar els resultats educatius en competència lingüística anglesa mitjançant la implementació de diferents estratègies tant per treballar la 

comunicació oral, la comprensió lectora com l’expressió escrita 

2.1.- Actuacions i/o estratègies per a la millora de la comprensió lectora en llengua anglesa 

2.2.- Actuacions i/o estratègies per a la millora de l’expressió escrita en llengua anglesa 

2.3.- Aprofitament màxim de l’auxiliar de conversa del centre 

2.4.- Consolidació dels tallers extraescolars amb anglès del centre (English Workshops) 

2.5.- Visualització en versió original de tots els suports audiovisuals utilitzats durant l’horari lectiu 

 

3. Objectiu 3: Millorar els resultats educatius en competència matemàtica mitjançant el reforç d’aquells blocs de continguts amb més marge de millora 

3.1.- Substitució dels dossiers utilitzats els darrers anys per llibres de text i treball de material complementari actualitzat 

3.2.- Adequació de les activitats i continguts treballats amb els grups de diversitat 
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3.3.- Disseny d’una nova prova de competència matemàtica de 2n 

3.4.- Realització d’una matèria optativa a tercer d’ESO de reforç de matemàtiques 

3.5.- Implementació d’estratègies i actuacions per tal de millorar el bloc d’Espai, forma i mesura 

 

4. Objectiu 4: Consolidar l’aplicació de diferents metodologies d’aprenentatge globalitzades i d’innovació educativa 

4.1.- Consolidació de l’ABP a 1r i 2n ESO  

4.2.- Realització d’un curs de formació en programació i avaluació competencials 

4.3.- Ampliació i major difusió de la participació i formació del centre a la “Xarxa de competències bàsiques”  

4.4.- Aplicació del treball globalitzat i competencial al SIEI (USEE)  

4.5.- Elaboració d’estratègies per a la formació i avaluació de la competència transversal personal i social i la competència transversal digital 

 

5. Objectiu 5: Millorar la cohesió del centre mitjançant l’aplicació de diferents estratègies i/o actuacions 

5.1.- Realització i aprovació del Projecte de convivència de centre per capacitar l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva 

dels conflictes 

5.2.- Creació d’una comissió de coeducació al centre i realització de diferents estratègies de centre per aconseguir el reconeixement de les potencialitats i 

individualitats de tot l’alumnat, corregir les discriminacions i valorar les diferències enriquidores dels diferents sexes    

5.3.- Difusió i aplicació del Pla d’Acció Tutorial 

5.4.- Creació i organització d’un programa de salut i escola en col·laboració amb el CAP del Prat per realitzar accions de promoció de la salut, de prevenció de les 

situacions de risc i d’atenció precoç relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, hàbits de salut, trastorns de conducta alimentària...  

5.5.- Elaboració d’un pla d’acció per a la Coordinació d’activitats extraescolars del centre 
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6. Objectiu 6: Consolidar les relacions externes del centre amb les famílies i amb l'entorn més proper 

6.1.- Consolidació de l’escola de famílies en col·laboració amb l’AMPA 

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

6.3.- Reajustament del nostre propi projecte de Servei Comunitari 

6.4.- Actualització i ampliació de continguts de la nostra pàgina web 

6.5.- Cessió d’espais esportius de l’institut a entitats properes al centre a canvi de diferents accions de promoció esportiva al nostre alumnat (activitats 

extraescolars, tallers Sant Jordi,...) 

 

7. Objectiu 7: Reforçar la sostenibilitat i l’optimització dels nostres recursos com un dels eixos principals del nostre projecte d’Escoles Verdes    

 

7.1.- ODS (Acció climàtica) 

7.2.- Baixa el volum 

7.3.- Cada gota compta 

7.4.- Patis nets 

7.5.- LED’s go 

7.6.- Descobrim l’hort 

7.7.- Embolica’t 

7.8.- Les escoles verdes a les xarxes!!! 
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8. Objectiu 8: Optimitzar les diferents infraestructures, serveis i equipaments del centre 

 

8.1.- Unificació de panys amb bandes magnètiques a les zones comunes del centre 

8.2.- Adequació del sistema ACS i de la calefacció segons normativa vigent 

8.3.- Adequació de les aules de 2n d’ESO 

8.4.- Millora de la xarxa wifi 

8.5.- Millora de diversos espais del centre 

 

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

 

10. Sortides escolars 2019/2020 
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 OBJECTIU 1 
Millorar els resultats educatius en competència lingüística catalana i castellana mitjançant la 
implementació de diferents estratègies tant per treballar la comprensió lectora com l’expressió 
escrita 

Diagnosi i exposició de motius 

     La comprensió lectora i l’expressió escrita són competències bàsiques i imprescindibles per aconseguir una millora en l’èxit educatiu del nostre alumnat.  Durant els 

últims cursos, hem dedicat tots els nostres esforços principals per treballar primer l’expressió escrita i després la comprensió lectora. En tots dos casos la millora tant a 

les proves de 2n d’ESO com de 4t d’ESO han estat evidents i demostrables. Malgrat tot, creiem que encara tenim bastant marge de maniobra amb l’objectiu 

d’aconseguir igualar els nostres resultats amb els resultats globals de Catalunya. De forma progressiva ens hem acostat a la mitjana catalana però excepte en  

l’expressió escrita en llengua catalana a les últimes proves externes realitzades de 4t d’ESO en tots els casos en major o menor mesura estem una mica per sota.  

Per tant, consolidarem el nostre pla de lectura, incentivarem  l’aplicació de diferents estratègies des dels dos departaments lingüístics del centre per estimular tant 

com sigui possible l’expressió escrita i 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.- Consolidació del nostre pla de lectura (“Temps de lectura”) 
1.2.- Actuacions i/o estratègies per a la millora tant de la comprensió lectora com de l’expressió escrita en llengua catalana 
1.3.- Actuacions i/o estratègies per a la millora tant de la comprensió lectora com de l’expressió escrita en llengua castellana 
1.4.- Ampliació del conjunt de serveis que ofereix la biblioteca com a element determinant per a fomentar la lectura del nostre alumnat 

1. ESTRATÈGIA 1 Consolidació del nostre pla de lectura (“Temps de lectura”) 

 Responsable/s:  Charo González 

 

Destinataris: Tot l’alumnat de la ESO 

 

Descripció: Fa cinc cursos que portem a terme el Pla Lector. Aquest curs volem mantenir les mesures que vam iniciar el curs passat i fer algunes modificacions a 

proposta dels coordinadors de nivell: 

 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-hi els llibres que estan llegint i cada classe tindrà un alumne auxiliar de biblioteca que ajudarà al 
seu bon funcionament; en alguns casos s’ha decidit que serà el delegat o la delegada de classe. 

 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.  

 L’alumnat de primer i segon elaborarà una bitàcola de Lectura amb l’assessorament del professorat. Es tracta de fer un recull de dibuixos, pensaments, 
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escrits… de cada llibre llegit. La tècnica de biblioteca farà una  formació a les tutories de primer per aprendre a fer la bitàcola i el seu contingut.  

 L’alumnat de tercer i quart farà un full de registre de totes les lectures que han fet durant el temps de lectura. 
 

Temporització:   

 

-Iniciar el Temps de Lectura el mes d’octubre. 

-Tot l’alumnat d’ESO ha de conèixer el funcionament del Temps de Lectura abans de finals d’octubre. 

-Reducció  del nombre d’alumnat durant el mes d’octubre que no llegeix durant el Temps de Lectura. 

-Totes les classes de primer d’ESO i primer de Batxillerat  passen  per la biblioteca a fer la sessió de presentació i funcionament. 

-Inici de la formació de la bitàcola lectora el mes d’octubre a l’alumnat de primer d’ESO. 

-Tot l’alumnat de primer d’ESO comença la bitàcola lectora el mes d’octubre. 

 

Recursos utilitzats:  

-Els tutors/es i els coordinadors/es faran detecció de l’alumnat de cada nivell que no porta llibre o no llegeix.  

-La tècnica de la biblioteca farà les xerrades formatives als nivells pactats. 

-La tècnica de la biblioteca farà la formació de les bitàcoles lectores durant el mes d’octubre.  

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. Realització de les formacions de bitàcola. Considerarem un 100% d’èxit si el 90% realitza la bitàcola. 

1. ESTRATÈGIA 2 Actuacions i/o estratègies per a la millora tant de la comprensió lectora com de l’expressió escrita en llengua catalana 

  

Responsable/s:  Alba Sabaté 

 

Destinataris: Tot l’alumnat de l’ESO 
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Descripció: Al llarg de cada unitat impartida a cada nivell de l’ESO es faran dues tasques concretes. La primera consistirà en l’elaboració d’un text escrit seguint les 

directrius i la temàtica prèviament marcada. Sempre que es pugui, es farà una lectura pública dels textos que s’han redactat.  

En segon lloc, es procedirà també a la lectura d’algun text que presenti certa dificultat de comprensió. Un cop llegit, ja sigui en veu alta o individualment, es 

formularan diverses preguntes que s’aniran responent en una mena de taula rodona a l’aula. Periòdicament, aquest “qüestionari” prendrà la forma de prova 

avaluable.  

 

Temporització: Un text redactat i un de comprensió per cada unitat.  

 

Recursos utilitzats: El llibre de text i/o articles de premsa escrita 
 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Reunió de departament a final de curs per conèixer el percentatge global  d’aplicació de les dues tasques encomanades a tota la ESO  

2. Considerarem que hem assolit el 100% d’aquesta estratègia si igualem els resultats obtinguts per al nostre alumnat de 2n d’ESO en 

comprensió lectora a la prova interna de 2n (el curs passat van obtenir una nota mitjana de 8) 

3. Considerarem que hem assolit el 100% d’aquesta estratègia si reduïm a menys de tres punts percentuals la diferència entre els 

resultats globals en comprensió lectora del nostre alumnat de 4t d’ESO respecte la mitjana catalana a les proves externes de 4t d’ESO ( 

suma dels resultats alts i dels mitjà-alts) 

4. Considerarem que hem assolit el 100% d’aquesta estratègia si aconseguim una nota mitjana superior a 7 per al nostre alumnat de 2n 

d’ESO en expressió escrita a la prova interna de 2n d’ESO (el curs passat van obtenir una nota mitjana de 6) 

5. Considerarem que hem assolit el 100% d’aquesta estratègia si igualem els resultats globals en expressió escrita del nostre alumnat de 

4t d’ESO respecte la mitjana catalana a les proves externes de 4t d’ESO (suma dels resultats alts i dels mitjà-alts) 

1. ESTRATÈGIA 3 Actuacions i/o estratègies per a la millora tant de la comprensió lectora com de l’expressió escrita en llengua castellana 

 

Responsable/s millora comprensió lectora:  Antonio Ezpeleta 

 

Destinataris: Tot l’alumnat de l’ESO. Es tindrà en compte l'especificitat 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 lectora segueixen els passos realitzats en cursos anteriors; aquest any s’intensificaran a cada nivell 

aquestes estratègies, adaptant-les i fent les innovacions que s’especifiquen més avall. 
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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 comprensió literal, interpretativa i reflexiva. 

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

Abans de cada lectura es demana que s’observin els trets externs del text i s’avança 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’hipertext. 

 

Responsable/s millora expressió escrita: Antonio Ezpeleta i resta del seminari 

 

Destinataris: l’alumnat de l’ESO. L’aplicació de les estratègies dependrà del curs i de si són alumnes de Diversitat 

 

Descripció: Aquests recursos són un recull de tot allò que venim fent des de fa anys, aplicant novetats apreses a cursos de formació, recomanacions, idees que 

sorgeixen de diàlegs... 
 

Temporització: Tot el curs 

 

Recursos utilitzats: Per tal de millorar l'expressió escrita de l’alumnat, el departament de Llengua castellana ha consensuat els següents punts que haurem de 

treballar, d’acord a cada curs i circumstància: 

Fer resums de les lectures de cada bloc del llibre de text, de manera que es fomenti el fet de pensar i tractar d’arribar a l’essència del text amb una o dues frases; 

també es faran activitats d’escriptura segons el text llegit: recreacions, redistribució de les parts de l’estructura , a l’inversa del què fan els/les alumnes a la comprensió 

lectora, el revers de la moneda… 
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Descriure amb paraules una música, un quadre, una emoció, un objecte quotidià i tot allò que podem implementar segons nivell i alumnat. 

Aprofitarem la lectura de poemes per fer valoracions personals, imitacions a partir del primer vers, transformar-los en petits relats, així com jugar a canviar d’ordre els 

versos i crear-ne d’altres a partir d’aquests canvis. 

Fer un petit diari de classe sobre allò més rellevant que ha passat a classe durant la setmana sense xafarderies ni banalitats. Cada setmana se n’encarregarà un alumne 

i llegirà a inicis de la següent el text i se’n valorarà en conjunt. 

Donarem una sèrie de paraules i l’alumnat haurà de posar-les en un relat, descripció o text poètic. 

Farem èmfasi en la tipologia textual que a cada curs s’explica i l’alumnat tindrà la oportunitat d’escriure textos diferents i amb diverses funcions comunicatives, 

algunes literàries i d’altres més properes a la vida quotidiana. 

Quan volem que l’alumnat escrigui un text de tema lliure, explicarem alguna tècnica o exercici previ. Així, per exemple, escriure en un cercle la paraula clau i al seu 

voltant les paraules que  tinguin relació, unir-les amb ratlles i  desprès redactar un petit text. O bé, continuar una frase que ha quedat tallada… 

 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

Reunió a finals de curs dels membres del Seminari o Departament. 

1.- Considerarem que hem assolit el 100% de les estratègies de millora de la comprensió lectora a 2n si a les proves internes milloren els 

resultats un 10%.  I a 4t de l’ESO, proves externes,  considerem que hauran millorat si la suma de mitjà alt-alt és més gran que el curs 

passat i el nombre de no assolits es menor. 

2.- En quant a l’expressió escrita, tindrem les mateixes consideracions que el que hem explicat per a la comprensió lectora: una millora 

objectiva i quantificable de resultats a 2n i 4t. 

1. ESTRATÈGIA 4 
Perfeccionament del conjunt de serveis que ofereix la biblioteca com a element determinant per a fomentar la lectura del nostre 

alumnat 

 

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

Destinataris: Tota la comunitat educativa del centre 

Descripció:  

1. Curs de Formació bàsica. 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.  Aquest curs s’oferirà també a l’alumnat de 1r de batxillerat (fins ara només s’oferia a l’alumnat nouvingut). 

2. Sessions formatives del Treball de Recerca. Adreçades a l’alumnat de 1r de batxillerat per facilitar l’elaboració dels Treballs de Recerca. El temes de formació 
seran: 

a) La cerca i recuperació de la Informació. 
b) La presentació del Treball de Recerca en Word. 
c) Com fer una presentació. 
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3. Potenciació i ampliació del servei de préstec. Es continuarà la col·laboració amb els departaments de llengües i s’ampliarà a l’AMPA (es farà el préstec d’algunes de 
les lectures que formen part dels llibres socialitzats).   

4. Potenciació del Bloc de la biblioteca. Es vol augmentar la utilització i la participació en aquest bloc i la difusió de la seva activitat a través de les xarxes socials de la 
biblioteca. L’objectiu últim és la potenciació dels serveis de la biblioteca, l’animació a la lectura i la dinamització cultural. 

5. Col·laboració amb el Pla Lector del centre. Al llarg del curs es continuarà amb la formació en Bitàcoles lectores i amb el Concurs de bitàcoles de Sant Jordi. També 
es vol mantenir els Clubs de Lectura actuals i es vol potenciar que se’n creïn de nous. 

Temporització: Durant tot el curs 

 

 

1.1. Qüestionari sobre el coneixement dels serveis i la normativa de la biblioteca escolar: Considerarem que hem assolit aquest objectiu al 100% si 
aconseguim mantenir els percentatges de coneixement en cada pregunta del curs passat amb un marge de variació d’un ±5%. 

1.2. Estadístiques de participació de l’alumnat en el curs: Considerarem que hem assolit aquest objectiu al 100% si aconseguim que participi el 95% de 
l’alumnat seleccionat. 

2.1. Nombre total de sessions formatives: Considerarem que hem assolit aquest objectiu al 100% si aconseguim realitzar les 3 sessions formatives.  

2.2. Estadístiques de participació de l’alumnat en les sessions formatives: Considerarem que hem assolit aquest objectiu al 100% si aconseguim 
incrementar la participació en un 5% respecte al curs passat. 

3.1. Nombre de llibres d’anglès que han estat en préstec: Considerarem que hem assolit aquest objectiu al 100% si aconseguim mantenir el nombre 
de llibres prestats del curs passat amb un marge de variació d’un ±5%. 

3.2. Nombre de llibres en català que han estat en préstec: Considerarem que hem assolit aquest objectiu al 100% si aconseguim incrementar el 
nombre de llibres prestats un 10% respecte al curs passat. 

3.3. Nombre de llibres en castellà que han estat en préstec: Considerarem que hem assolit aquest objectiu al 100% si aconseguim incrementar el 
nombre de llibres prestats un 10% respecte al curs passat. 

3.4. Nombre de documents (en general) que han estat en préstec: Considerarem que hem assolit aquest objectiu al 100% si aconseguim incrementar 
el nombre de llibres prestats un 10% respecte al curs passat. 

4.1. Nombre de visites al Bloc de biblioteca: Considerarem que hem assolit aquest objectiu al 100% si aconseguim incrementar el nombre de visites al 
Blocun 10% respecte al curs passat. 

4.2. Nombre de butlletins de novetats publicats: Considerarem que hem assolit aquest objectiu al 100% si aconseguim incrementar el nombre de 
butlletins de novetats publicats un 10% respecte al curs passat. 

4.3. Nombre de llibres recomanats: Considerarem que hem assolit aquest objectiu al 100% si aconseguim incrementar el nombre de llibres 
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recomanats un 10% respecte al curs passat. 

4.4. Nombre d’entrades d’activitats culturals publicades: Considerarem que hem assolit aquest objectiu al 100% si aconseguim incrementar el 
nombre d’entrades d’activitats culturals publicades un 10% respecte al curs passat. 

4.5. Nombre d’intervencions en les diverses seccions del bloc de la biblioteca: Considerarem que hem assolit aquest objectiu al 100% si aconseguim 
incrementar el nombre d’intervencions en les diverses seccions del bloc de la biblioteca un 10% respecte al curs passat. 

5.1. Nombre d’alumnat que ha participat en el Pla Lector des de la biblioteca: Considerarem que hem assolit aquest objectiu al 100% si aconseguim 
incrementar la participació en un 10% respecte al curs passat. 

5.2. Nombre de llibres que han agafat en préstec en aquestes hores aquest alumnat: Considerarem que hem assolit aquest objectiu al 100% si 
aconseguim incrementar el nombre de llibres prestats un 10% respecte al curs passat. 

5.3. Nombre de Clubs de Lectura en funcionament: Considerarem que hem assolit aquest objectiu al 100% si aconseguim incrementar el nombre de 
Clubs de Lectura un 30% respecte al curs passat. 

5.4. Nombre bitàcoles participants en el concurs de Sant Jordi: Considerarem que hem assolit aquest objectiu al 100% si aconseguim incrementar el 
nombre de bitàcoles participants un 5% respecte al curs passat. 
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OBJECTIU 2 
Millorar els resultats educatius en competència lingüística anglesa mitjançant la 
implementació de diferents estratègies tant per treballar la comunicació oral, la comprensió 
lectora com l’expressió escrita 

Diagnosi i exposició de motius 

La competència lingüística anglesa és un dels nostres eixos principals de referència. Els nostres resultats a les proves de 4t d’ESO han obtingut una millora 

constant i progressiva, sobretot en el que fa referència a l’expressió escrita on els nostres resultats estan per sobre de la mitjana catalana a les proves externes 

de 4t d’ESO. Totes les actuacions realitzades en els últims cursos estan començant a donar els fruits esperats.  

Per aquest curs seguim doblant esforços amb el suport de l’Ajuntament per aprofitar al màxim l’auxiliar de conversa i per intentar que el major nombre 

possible d’alumnat pugui aprofitar-se dels tallers extraescolars amb anglès (English Workshops) . 

Gràcies al projecte Open to the world podem fer un salt qualitatiu important ja que disposem de tota una sèrie de recursos que segur que seran molt 

beneficiosos a llarg termini per al conjunt de l’alumnat.  

Aquest curs introduïm la visualització en versió original subtitulada de pel·lícules i documentals que a més de beneficiar la dimensió de la comunicació oral 

també beneficia la dimensió transversal i actitudinal i plurilingüe.   

ESTRATÈGIES 
ACTIVITATS 

ACTUACIONS 

2.1.- Actuacions i/o estratègies per a la millora de la comprensió lectora en llengua anglesa 
2.2.- Actuacions i/o estratègies per a la millora de l’expressió escrita en llengua anglesa 
2.3.- Aprofitament màxim de l’auxiliar de conversa del centre 
2.4.- Consolidació dels tallers extraescolars amb anglès del centre (English Workshops) 
2.5.- Visualització en versió original de tots els suports audiovisuals utilitzats durant l’horari lectiu 

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

 

Responsable/s: Olga Pena 

 

Destinataris: 1r, 2n, 3r, 4t ESO i 1r i 2n BATX 

 

Descripció: Per tal de millorar la competència lectora, ja sigui a l´ESO per assolir l´objectiu de les competències bàsiques, o per assolir el nivell de la prova de 

Selectivitat a 2n de Batxillerat, considerem del tot necessari mantenir activitats de lectura durant tot el curs i la lectura de dos llibres adaptats en llengua estrangera a 

cada curs. 

 

Temporització: Lectura amb activitats de comprensió i vocabulari, com també d´opinió i reflexió, de textos de diferents formats i registres durant tot el curs. Les dues 
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lectures adaptades es faran preferentment al 1r i 2n trimestre. 

 

Recursos utilitzats: Textos del mètode d´anglès utilitzat (Macmillan Pulse a l´ESO i Key to Batxillerat de l´editorial Oxford a Batxillerat) amb exercicis o textos proposats 

pel professorat amb activitats adaptades al nivell. Dos llibres de lectura adaptats a cada curs, interessants a nivell cultural per tal de donar a conèixer esdeveniments o 

personatges clau de la literatura anglesa i americana. 

 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1-Considerarem que hem assolit el 100% d’aquesta acció si tots els cursos han realitzat les diferents activitats de lectura i la lectura dels 

dos llibres amb les seves corresponents activitats d’avaluació. 

2- Considerarem que hem assolit el 100% d’aquesta estratègia si disminuïm en un 5% la diferència en comprensió lectora  entre  el 

nostre alumnat de 4t d’ESO i la mitjana catalana (suma dels resultats alts i dels mitjà alts) a les proves d’avaluació de 4t d’ESO. 

2. ESTRATÈGIA 2 Actuacions i/o estratègies per a la millora de l’expressió escrita en llengua anglesa 

 

Responsable/s: Olga Pena 

 

Destinataris: 1r, 2n, 3r, 4t i 1r i 2n de Batxillerat 

 

Descripció: Tenint en compte que l´expressió escrita és la competència en què l´alumnat presenta més dificultats, considerem del tot necessari treballar a classe la 

redaccció des de 1r d´ESO fins a 2n de Batxillerat, on l’alumnat mostra la seva habilitat a la prova de Selectivitat. Per això, creiem molt important, treballa-ho tant de 

manera individual, com en parelles o en grups, per tal d´aprendre, no només de la reflexió individual davant les correccions i estratègies facilitades pel professorat, 

sinó també aprendre dels companys i de les companyes. 

 

Temporització: Durant tot el curs. 

 

Recursos utilitzats: 1- Redaccions a classe amb diferents formes de correcció 

                                    2- Guions pels diferents treballs en grups presentats al Concurs d´Anglès per St Jordi (còmics, revistes, curtmetratges, anuncis publicitaris), i        

                                       especialment a Batxillerat, presentacions orals individuals o en parelles. 
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INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1- Considerarem que hem assolit el 100% d’aquesta acció, si tots els cursos han realitzat redaccions de forma regular durant tot el curs 

amb les seves corresponents activitats d’avaluació. 

2- Considerarem que hem assolit el 100% d’aquesta estrategia, si igualem la diferència en expressió escrita  entre  el nostre alumnat de 
4t d’ESO i la mitjana catalana (suma dels resultats alts i dels mitjà alts) a les proves d’avaluació de 4t d’ESO. 

2. ESTRATÈGIA 3 Aprofitament màxim de l’auxiliar de conversa del centre 

 

Responsable/s: Olga Pena 

 

Destinataris: 2n, 3r, 4t, 1r i 2n de Batxillerat 

 

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 trimestre. 

 

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 and speaking) a una mostra homogènia d´alumnat a principi i a final de curs. 

2- Valoració del grau de satisfacció de l´alumnat mitjançant qüestionari. 

2. ESTRATÈGIA 4 Consolidació dels tallers extraescolars amb anglès del centre (English Workshops) 

 

Responsable/s:  Norma Brichs 
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Destinataris: 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. Per a aquest curs, hi ha programats els següents tallers: Robotics, Sports, Social networks. 

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

Dilluns i dimecres de 16:00 a 17:30. 

Dilluns i dimecres de 17:30 a 19:00. 

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 tres tallers al llarg del curs. 
2. Augment d’inscripcions respecte el curs passat. 
3. Valoració del grau de satisfacció per part de l’alumnat mitjançant qüestionari 

2. ESTRATÈGIA 5 Visualització en versió original de tots els suports audiovisuals utilitzats durant l’horari lectiu 

 

Responsable/s:  Norma Brichs 

Destinataris: Tot l’alumnat d’ESO i Batxillerat 

Descripció: L’estratègia busca millorar la dimensió oral de la competència comunicativa en llengües estrangeres, així com la dimensió actitudinal i plurilingüe cap a la 

diversitat de llengües i cultures. També es vol afavorir la utilització de subtítols en suport audiovisual en ser un centre d’agrupament d’alumnat amb pèrdua auditiva. 

Temporització: Tot el curs. 

Recursos utilitzats: Pel·lícules, documentals i altres audiovisuals en versió original i subtitulades, ordinador d’aula, altaveus, pissarra digital i wifi (sempre que sigui 

possible).        

 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Registre de les pel·lícules, documentals i audiovisuals visionats per nivell. 
2. Registre de les dificultats o impediments per tal de no fer-ho i valoració a final de curs. 
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OBJECTIU 3 
Millorar els resultats educatius en competència matemàtica mitjançant el reforç d’aquells blocs 
de continguts amb més marge de millora 

Diagnosi i exposició de motius 

L’anàlisi de la prova de competència matemàtica de 4t corresponent al curs 2018-19 suggereix una lleugera millora respecte del curs anterior. Tot i així, hi ha bastant 
marge de millora ja que els resultats globals estan una mica per sota de la mitjana catalana. En particular, el bloc de continguts on hi ha un cert estancament és el 
corresponents a Espai, forma i mesura. Per millorar els resultats en competència matemàtica caldrà incidir especialment en aquell alumnat amb més dificultat en la 
matèria. 
Quant a la prova de competència matemàtica realitzada enguany per l’alumnat de 2n (prova de caràcter intern), els resultats han empitjorat respecte els del curs 
anterior. Aquí el reforç no ha d’anar dirigit a cap bloc en particular, sinó que ha de ser de caire general. De nou, cal dirigir especialment l’atenció a l’alumnat de 
diversitat i als que tenen problemes importants amb l’assignatura. 
 

ESTRATÈGIES 
ACTIVITATS 

ACTUACIONS 

3.1.- Substitució dels dossiers utilitzats els darrers anys per llibres de text i material complementari actualitzat 
3.2.- Adequació de les activitats i continguts treballats amb els grups de diversitat 
3.3.- Disseny d’una nova prova de competència matemàtica de 2n 
3.4.- Realització d’una materia optativa a tercer d’ESO de reforç de matemàtiques 
3.5.- Implementació d’estratègies i actuacions per tal de millorar el bloc d’Espai, forma i mesura 

3. ESTRATÈGIA 1 Substitució dels dossiers utilitzats els darrers anys per llibres de text i material complementari actualitzat 

  
Responsable/s:  Miquel Lleonart 
 
Destinataris: Tots l’alumnat d’ESO. 
 
Descripció: Durant els darrers cursos s’ha plantejat la necessitat d’actualitzar o substituir els dossiers de treball de l’alumnat. Aquests dossiers, utilitzats des de fa 
molts anys, feien que no fos necessari un llibre de text. Tot i que s’anaven actualitzant esporàdicament, la realitat és que havien quedat una mica obsolets en molts 
aspectes i acumulaven una sèrie de mancances difícils de resoldre amb noves actualitzacions. En conseqüència, s’ha decidit substituir-los en tots els cursos pels llibres 
de text corresponents de l’editorial Teide. Els principals avantatges d’aquest canvi són: 

- Activitats noves i variades, de diferents nivells i adaptades al nou marc competencial. 

- Material nous per a l’atenció a la diversitat (fitxes de reforç i d’ampliació curricular). 

- Recursos per al professorat (guies didàctiques, activitats d’avaluació, etc). 
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- Recursos TIC per utilitzar a l’aula (projecció del llibre de text a la pissarra digital, activitats interactives...). 

Temporització: El canvi es farà a l’inici del curs 2019-20. 
 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

 

1. Considerarem que hem assolit el 100% d’aquesta estratègia si substituïm tots els dossiers de tots els cursos per llibres de text i 
material complementari. 
2.- Realitzarem una reunió a final de curs per valorar la qualitat pedagògica i didàctica tant dels llibres com dels materials 
complementaris. 

3. ESTRATÈGIA 2 Adequació de les activitats i continguts treballats amb els grups de diversitat 

  
Responsable/s: Professors de matemàtiques dels grups de diversitat. 
 
Destinataris: Alumnat dels grups de diversitat. 
 
Descripció: La raó d’aquesta estratègia de millora és el fet que l’alumnat d’aquests grups solen obtenir uns resultats molt pobres en les proves de competències 
bàsiques. Tot i formar part dels grups de diversitat, els resultats en aquestes proves tenen, en molts casos, un marge de millora important. Fins ara, aquests grups 
sovint realitzaven activitats que s’allunyaven massa del que feia la resta de grups. Es tracta, doncs, que l’alumnat de diversitat treballin els mateixos continguts que la 
resta de grups però limitant-se a aquells procediments més bàsics, incidint en la realització d’activitats de tipus competencial. 
 
Temporització: Tot el curs. 
 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

Considerarem que hem assolit el 100% d’aquesta estratègia si augmentem en 10 punts el percentatge d’alumnat de diversitat aprovat a 
les proves internes de 2n d’ESO tenint en compte que el curs passat van aprovar (de 0 a 10 punts) el 13,3 de l’alumnat. 

3. ESTRATÈGIA 3 Disseny d’una nova prova de competència matemàtica de 2n 
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 Responsable/s:  Miquel Lleonart 
 
Destinataris: Alumnat de segon d’ESO. 
 
Descripció: La diferència entre els resultats de les proves de competència matemàtica de 4t (proves externes) i les de 2n (proves internes) ens fa pensar que aquesta 
última es pot redissenyar i millorar per tal que sigui similar a la prova externa de quart. Els baixos resultats de la prova de segon, suggereixen que les activitats i el 
nivell de la prova no són els més adequats. 
 
Temporització: Durant el segon trimestre. 
 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

Considerarem que hem assolit el 100% d’aquesta estratègia si finalment dissenyem una nova prova interna de competència matemàtica 
a 2n d’ESO i si augmentem en 10 punts el percentatge d’alumnat aprovat a les proves tenint en compte que el curs passat van aprovar 
(de 0 a 10 punts) el 47’3% de l’alumnat. 

3. ESTRATÈGIA 4 Realització d’una matèria optativa a tercer d’ESO de reforç de matemàtiques 

 
Responsable/s: M. Cruz Villar 
 
Destinataris: Alumnat de 3r amb dificultats importants a matemàtiques. 
 
Descripció: Un nombre important d’alumnat de 2n d’ESO ha obtingut resultats força baixos en matemàtiques. En vista d’això, hem decidit afegir a la matèria optativa 
d’ampliació de matemàtiques, una de reforç. L’objectiu és intentar motivar i recuperar aquells alumnes amb mancances importants en la matèria per a que no donin 
l’assignatura per perduda. El contingut de la matèria optativa s’adequarà a les necessitats específiques del grup d’alumnat que el cursi. 
 
Temporització: Un quadrimestre. 
 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 

Considerarem que hem assolit el 100% d’aquesta estratègia si finalment portem a terme aquesta matèria optativa de reforç a 

tercer d’ESO i si la valoració d’aquesta matèria optativa és altament positiva tant pel professorat com per l’alumnat 
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L’AVALUACIÓ 

3. ESTRATÈGIA 5 Implementació d’estratègies i actuacions per tal de millorar el bloc d’Espai, forma i mesura 

 

Responsable/s: Tots el professorat del departament de matemàtiques. 
 
Destinataris: Tots l’alumnat  d’ESO (especialment els de 1r, 2n i 3r). 
 
Descripció: Els resultats obtinguts en les proves d’avaluació i en les competències bàsiques de 2n i 4t corresponents al bloc Espai, forma i mesura mostren un cert 
estancament i estan lluny de ser satisfactoris. Tot i ser similars als de la resta de Catalunya, tenen un ampli marge de millora. Per intentar corregir aquesta situació, es 
proposen les següents actuacions: 

- Començar 2n de ESO amb els continguts corresponents al bloc d’Espai, forma i mesura. 

- Dedicar més temps a la part de geometria en detriment, si cal, del bloc de numeració i càlcul. 

- Augmentar el nombre d’activitats competencials que motivin l’alumnat i donar més presència als contextos reals a l’hora de treballar la geometria (veure el 

document Orientacions pràctiques per a la millora de la geometria). 

- Emprar més material manipulable i més programari tipus Geogebra en l’ensenyament de la geometria. 

Temporització: Tot el curs. 
 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Considerarem que hem assolit el 100% d’aquesta estratègia si augmentem en 20 punts el percentatge d’alumnat aprovat al bloc 
d’Espai, forma i mesura a les proves internes de 2n d’ESO  tenint en compte que el curs passat van aprovar (de 0 a 10 punts) el 17,3% de 
l’alumnat. 
2. Considerarem que hem assolit el 100% d’aquesta estratègia si igualem els resultats del nostre alumnat amb la resta de Catalunya dins 
el bloc d’Espai, forma i mesura a les proves externes d’avaluació de 4t d’ESO (suma dels resultats mitjà-alt i alt). 
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OBJECTIU 4 
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 consolidem 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 d’assessorament a tot el claustre en programació i 

avaluació competencial que donarà resposta pedagògica i didàctica a aquesta forma de treballar tan enriquidora i complexa alhora. 

ESTRATÈGIES 
ACTIVITATS 

ACTUACIONS 

4.1.- Consolidació de l’ABP a 1r i 2n ESO  
4.2.- Realització d’un curs de formació en programació i avaluació competencials 
4.3.- Ampliació i major difusió de la participació i formació del centre a la “Xarxa de competències bàsiques”  
4.4.- Aplicació del treball globalitzat i competencial al SIEI (USEE)  
4.5.- Elaboració d’estratègies per a la formació i avaluació de la competència transversal personal i social i la competència transversal 
digital 

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

 Responsable/s:  Alicia Pequeño 

 

Destinataris: Alumnat de 1r cicle 

 

Descripció: Al llarg d’aquest curs es consolidarà la metodologia de treball per projectes al nostre centre a primer cicle de l’ESO. Es revisaran i s’aplicaran els 8 projectes 

liderats per 4 equips de dos professors a cada curs del primer cicle. L’organització horària és en 3 blocs de 2 hores setmanals. Els projectes són d’àrea o 

interdisciplinars de dues matèries.  
 

Temporització: Al llarg de tot el curs. 

 

Recursos utilitzats: Equip de professorat, aules amb projector, tablets, ordinadors portàtils, sortides pedagògiques, reunions periòdiques. 

INDICADORS 1. Realització i revisió dels 8 projectes a cada nivell. 
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D’AVALUACIÓ I 
INSTRUMENTS DE 

RECOLLIDA 
D’INFORMACIÓ PER 

L’AVALUACIÓ 

2. Grau de satisfacció del professorat, es recolliran evidències en les reunions periòdiques al llarg del curs i en la reunió de 
tancament. 

4. ESTRATÈGIA 2 Realització d’un curs de formació en programació i avaluació competencials 

 Responsable/s:  Charo González 

 

Destinataris: Tot el professorat del centre 

 

Descripció: El curs passat vam sol·licitar una formació al CRP, ja que  teníem la necessitat com a claustre de formar-nos en quant al Currículum competencial i 

l’avaluació. Finalment, aquest curs se’ns ha ofert un curs pilot en forma d’Assessorament a centres en currículum i avaluació competencial. 

 

Temporització: L’assessorament es concreta en 8 sessions presencials que segueix el calendari següent: 

1. Per què un aprenentatge competencial? 14 d’octubre 

2. Creem activitats competencials? 19 de novembre 

3. De què parlem quan parlem d’avaluació? 25 de novembre 

4. Els àmbits transversals. 20 de gener 

5. Programem 1. 10 de febrer 

6. Programem 2. 30 de març 

7. Programem 3. 28 d’abril 

8. L’informe d’avaluació 19 de maig 
 
Recursos utilitzats: La formació pilot que ens ha ofert el departament d’Ensenyament. 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Considerarem que hem assolit  aquesta estratègia al 100% si aconseguim la participació del  50% del claustre. 

2. Considerarem que hem assolit  aquesta estratègia al 100% si aconseguim que tots els departaments hi  participin i que presentin les 

programacions adaptades de forma real a la normativa vigent. 
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4. ESTRATÈGIA 3 Ampliació i major difusió de la participació i formació del centre a la “Xarxa de competències bàsiques” 

Responsable/s:  Norma Brichs i Alícia Pequeño 
 
Destinataris: Equip docent de projectes a 1r i 2n d’ESO 
 
Descripció: Per tercer any, formarem part de la Xarxa de Competències Bàsiques. Aquesta xarxa està formada per docents interessats en la innovació pedagògica i en la 
seva aplicació als centres. Al llarg del curs hi ha sis trobades de les coordinacions dels centres per zones i reunions periòdiques amb l'equip impulsor del centre per 
reflexionar i  desenvolupar l'aprenentatge competencial i els processos d'avaluació. 
El professorat que fa projectes a 1r i 2n d’ESO forma l’equip impulsor del centre, i cada any l’equip impulsor s’imposa algun objectiu propi. Aquest curs ens centrarem a 
millorar l’avaluació dels projectes, de manera que sigui més efectiva i competencial. 
 

Temporització: Tot el curs 
 
Recursos utilitzats: Material sobre el treball per competències, instruments d’avaluació (rúbriques, carpetes d’aprenentatge, etc.) 
                                    http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb (01/10/2019)    

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Assistència a les reunions de l’equip impulsor 
2. Revisió i definició dels objectius d'aprenentatge d'una unitat didàctica/projecte 
3. Modificació dels instruments d’avaluació dels projectes de 1r i 2n 

4. ESTRATÈGIA 4 Aplicació del treball globalitzat i competencial al SIEI (USEE) 

 Responsable/s:  Maria Gràcia Monés 

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.  

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb
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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. 

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 

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   

4. ESTRATÈGIA 5 
Elaboració d’estratègies per a la formació i avaluació de la competència transversal personal i social i la competència transversal 

digital 

  

Responsable/s:  Maria Muní 

 

Destinataris: Tot el professorat 

 

Descripció: Establir una organització per poder avaluar de forma col·legiada les competències transversals al llarg del curs. S’ha elaborat una plantilla que cal omplir 

per cada seminari, ons’especifica quines competències es treballen a cada curs i amb quines activitats ho treballen.  

 

A partir d’aquesta informació, coneixerem l’abast de les competències transversals treballades al centre i elaborarem una organtizació que permeti una avaluació 

col·legiada per trimestres d’aquestes competències. A més, sabrem si les treballem totes o si cal dissenyar activitats per a les que falten. 
 

Temporització: Tot el curs 
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Recursos utilitzats: Plantilla pròpia, llibret competència digital, llibret competència personal i social, Ordre d’avaluació ENS/10/2018 de 4 de juliol, formularis del curs 

de formació “Competències i avaluació dels àmbits transversals”. 

 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Considerarem que hem assolit el 100% d’aquesta estrategia si tots els departaments consensuen i entreguen el conjunt de 
competències transversals que treballaran i avaluaran per cursos i trimestres.  

2. També considerarem que hem assolit el 100% d’aquesta estratègia si a final de cada trimestre avaluem les competències 
transversals de tot el nostre alumnat de la ESO de forma conjunta i col·legiada.  
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OBJECTIU 5 Millorar la cohesió del centre mitjançant l’aplicació de diferents estratègies i/o actuacions 

Diagnosi i exposició de motius 

 Aquest curs disposarem de tota una serie d’instruments i protocols que ens ajudaran a millorar la cohesió general al centre. En primer lloc construirem de forma 

participativa i reflexiva el nostre propi Projecte de convivència que ens pugui ser útil tant per prevenir com per gestionar de forma positiva els diferents conflictes que 

poden sorgir dins de la comunitat educativa del centre. També recollirem i estructurarem nous reptes per a una educació no sexista al centre mitjançant la creació 

d’una comissió de coeducació al centre i la realització de diferents estratègies de treball. Difondrem i aplicarem el nou Pla d’Acció tutorial, portarem a terme un nou 

programa de salut i escola en col·laboració amb el CAP del Prat i, finalment, elaborarem un pla d’acció per a la coordinació d’activitats extraescolars del centre. 

ESTRATÈGIES 
ACTIVITATS 

ACTUACIONS 

5.1.- Realització i aprovació del Projecte de convivència de centre per capacitar l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la 
convivència i la gestió positiva dels conflictes 
5.2.- Creació d’una comissió de coeducació al centre i realització de diferents estratègies de centre per aconseguir el reconeixement de 
les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, corregir les discriminacions i valorar les diferències enriquidores dels diferents sexes    
5.3.- Difusió i aplicació del Pla d’Acció Tutorial 
5.4.- Creació i organització d’un programa de salut i escola en col·laboració amb el CAP del Prat per realitzar accions de promoció de la 
salut, de prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, hàbits de salut, 
trastorns de conducta alimentària,...  
5.5.- Elaboració d’un pla d’acció per a la Coordinació d’activitats extraescolars del centre 

5. ESTRATÈGIA 1 
Realització i aprovació del Projecte de convivència de centre per capacitar l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la 

convivència i la gestió positiva dels conflictes 

Responsable/s:  Norma Brichs i Alba Sabaté (LIC) 

 

Destinataris: Tota la comunitat educativa 

 

Descripció : El Projecte de convivència és l’instrument on es reflecteixen les accions que el centre docent desenvolupa per capacitar tot l'alumnat i la 
resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. La cap d'estudis assistirà a la formació 3000250540, Elaboració 
del Projecte de convivència. i es realitzarà mitjançant una aplicació informàtica amb elements de diagnosi, orientacions i recursos per elaborar un 
projecte que respongui a la necessitat percebuda col·lectivament de millorar el clima escolar i contribuir així a l’èxit personal, acadèmic, social i laboral de 
tot l’alumnat. 

 

Temporització: Aprovació per consell escolar abans del dia 24 de març del 2020 
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Recursos utilitzats: Aplicació informàtica i http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/documents/PdC.pdf 

 

INDICADORS 

D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 

RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 

L’AVALUACIÓ 

1. Assistència a la formació 3000250540, Elaboració del Projecte de convivència . 

2. Elaboració del Projecte de convivència. 

3. Aprovació del Projecte de convivència per part del claustre i del consell escolar. 

5. ESTRATÈGIA 2 
Creació d’una comissió de coeducació al centre i realització de diferents estratègies de centre per aconseguir el reconeixement de les 

potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, corregir les discriminacions i valorar les diferències enriquidores dels diferents sexes    

Responsable/s:  Norma Brichs i María Padín  

Destinataris: Comunitat educativa: alumnat, professorat, PAS i famílies. 

Descripció: La comissió de coeducació estarà formada per la persona de referència en coeducació al Consell Escolar, Cap d’estudis, professorat, mares o pares i 

alumnat. Es tracta de recollir i estructurar el que ja es feia a l’institut, alhora que es proposen nous reptes per a una educació no sexista. Els objectius es revisaran 

periòdicament, en reunions presencials o contacte virtual. De moment, els objectius per a aquest curs són: 
 

1. Demanar una activitat externa de tutoria que tracti la coeducació cada curs (Ajuntament del Prat). 
2. Proposar una activitat sobre coeducació per part de l’AMPA a les famílies. 
3. Realitzar  una activitat interna al voltant de les dates 25 de novembre i 8 de març. 
4. Visionar una pel·lícula amb perspectiva de gènere a cada curs de l’ESO i batxillerat. 
5. Introduir alguna lectura obligatòria en llengua anglesa escrita per una dona. 
6. Revisar l’orientació acadèmica i professional per incorporar-hi la perspectiva de gènere. 
7. Tenir cura d’utilitzar un llenguatge no sexista en tots els documents i publicacions que es generin a l’institut. 
8. Coordinar-se amb el servei comunitari Trenquem estereotips. 

 

Temporització: Tot el curs. 

 

Recursos utilitzats:  
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http://www.gencat.cat/empresaiocupacio/nimesnimenys/content/inici.html 

https://media-edg.barcelona.cat/wp-

content/uploads/2019/04/21125324/guia_def_04_20052019_web.pdfhttp://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/57b523cd-bbf0-42e2-

8ac8-9e24070209ad 

https://oficinaigualtat.uib.cat/Guies-per-lus-no-sexista-del-llengutge-o-dus-inclusiu/ 
 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Realització de les activitats de tutoria i de famílies. 
2. Commemoració dels dies 25 de novembre i 8 de març. 
3. Recull de títols de les pel·lícules amb perspeciva de gènere que s’han visionat per curs. 
4. Titol de la lectura de llengua anglesa escrita per una dona. 
5. Registrar quin material d’orientació acadèmica i laboral no sexista s’ha utilitzat. 
6. Revisió de documents i publicacions per incorporar un ús inclusiu del llenguatge. 
7. Revisió i aprovació dels objectius 2019-20 per part de la comissió. 
8. Proposta d’objectius per al curs 2020-21per part de la comissió. 

5. ESTRATÈGIA 3 Difusió i aplicació del Pla d’Acció Tutorial 

Responsable/s:  Charo González 

 

Destinataris: Tutors/es de l’ESO i Batxillerat 

 

Descripció: Un cop actualitzat el PAT, amb la col·laboració dels coordinadors/es de nivell, es compartirà aquest document amb el grup de tutors/es d’ESO i Batxillerat. 

El PAT conté les activitats de tutoria i la seva temporització per a cada nivell. Els coordinadors/es l’adapten i modifiquen mensualment. Si cal, s’hi afegeixen noves 

activitats. Es tracta d’un document viu i flexible que estarà en continua revisió.   

 

Temporització:  

- 4 de setembre: Es farà una reunió de tutors i coordinadors de nivell. Se n’explicarà el contingut, l’estructura i organització del PAT. Es presentarà el document i es 

compartirà per DRIVE. Els tutors/es poden visualitzar i els coordinadors/es podrán editar. 

-Al mes de juny: Es realitzarà una reunió amb els coordinadors/es per valorar el PAT. Caldrà revisar el següent: 

                                   -valorar les activitats del catàleg de l’ajuntament. 

                                   -valorar les activitats del propi centre. 

                                   -analitzar temàtiques a afegir. 

http://www.gencat.cat/empresaiocupacio/nimesnimenys/content/inici.html
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2019/04/21125324/guia_def_04_20052019_web.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2019/04/21125324/guia_def_04_20052019_web.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2019/04/21125324/guia_def_04_20052019_web.pdf
https://oficinaigualtat.uib.cat/Guies-per-lus-no-sexista-del-llengutge-o-dus-inclusiu/
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                                   -analitzar les activitats i la seva metodología. 

 

Recursos utilitzats: El document PAT compartit al DRIVE. 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1.-S’han realitzat les reunions pactades i se n’han revisat els punts . 

2.-A final de curs els coordinadors/es de nivell faran una valoració del PAT amb els tutors/es i  informaran a la Coordinadora Pedagògica 

5. ESTRATÈGIA 4 
Creació i organització d’un programa de salut i escola en col·laboració amb el CAP del Prat per realitzar accions de promoció de la 
salut, de prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, hàbits de 
salut, trastorns de conducta alimentària...  

Responsable/s:  Charo González 

 

Destinataris: Tot l’alumnat d’ESO i Batxillerat 

 

Descripció: La coordinadora pedagògica de l’institut es coordinara amb el professional de l’Equip d’Atenció Primària per organitzar la posada en marxa el Programa 

Salut i Escola aquest curs. El departament de Salut posarà en marxa el Programa Salut i EScola. Un profesional de l’Equip d’Atenció Primària de zona será assignat al 

nostre centre per fer prenvenció i atendre posibles problemas de salut de la población escolar, especialmente a segon cicle de l’ESO. Aquest professional assistirà un 

cop de semana a l’institut i tindrà un espai on atendre alumnat o professorat que demani orientació . 

Realitzarà les següents funcions: 

           -Informar i assessorar en temes de salut l’alumnat de l’ESO i Batxillerat individualment i en grup. 

           -Ajudar el professorat en el desenvolupament d’activitats de promoció de la salut. 

           -Orientar i derivar l’alumnat, si s’escau, als serveis de salut.  

 

Temporització: Una hora a la setmana una infermera del CAP vindrà al centre per atendre les diferents demandes del nostre alumnat. 

 

Recursos utilitzats:  El professional de l’Equip d’Atenció Primària per organitzar la posada en marxa el Programa Salut 
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INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1.- El Programa Salut i Escola es posa en marxa durant el curs 2019-2020. 

2.- El nombre d’alumnat que s’ha atès de manera individual. 

3.- El professional  de l’Equip d’Atenció Primària ha desenvolupat activitats de promoció de la salut al centre. 

5. ESTRATÈGIA 5 Elaboració d’un pla d’acció per a la Coordinació d’activitats extraescolars del centre 

 

Responsable/s:  Sofía García 

 

Destinataris: L'elaboració del manual del comitè de festes té com a finalitat recollir totes les festes i/o esdeveniments que es porten a terme a l'Institut per part de 
l'alumnat formador del comitè. A més a més, es descriuran els passos a seguir per la formació del comitè, el protocol i recursos que s'utilitzen a cadascun dels actes. Es 
presenta aquest manual com un document de centre que en permeti la consulta a qualsevol membre de la comunitat educativa, amb l'objectiu de facilitar la tasca per 
esdeveniments futurs. 
 

Descripció: Es pretén elaborar un manual on es descriguin els esdeveniments i festes que es porten a terme a l’Institut per part de l’alumnat formador del comitè de 

festes. Els principals objectius són deixar constància de l’activitat extraescolar de l’Institut i disposar d’aquesta eina per a possibles consultes i/o dubtes.  
 

Temporització: L’elaboració d’aquest manual es durà a terme durant tots el curs escolar 2019-2020. La seva finalització coincidirà amb el final de curs.  

 

Recursos utilitzats: Recopilació  en un document escrit de tots els recursos utilitzats a les celebracions de l’Institut, així com de les estratègies i protocols emprats per 
al seu bon funcionament. 
 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1. Realització i finalització del pla d’acció abans que finalitzi l’actual curs 

2. Reunió conjunta de l’equip directiu i de la responsable de la Coordinació d’Activitats Extraescolars del centre per valorar de forma 

objectiva la funcionalitat i la qualitat del document marc a final de curs. Revisió del document i proposta de possible canvis i millores. 
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OBJECTIU 6 Consolidar 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. 

Aquest és el segon curs que portem a terme 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 o informació respecte antic alumnat 

mitjançant l’actualització de la nostra pàgina web i la seva difusió per les xarxes socials. 

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

comunicació diària amb les famílies i també cedirem els nostres espais esportius a aquelles entitats properes al centre i que puguin aportar nous serveis i possibilitats 

de participació al nostre alumnat. 

ESTRATÈGIES 
ACTIVITATS 

ACTUACIONS 

6.1.- Consolidació de l’escola de famílies en col·laboració amb l’AMPA 
6.2.- Millora de la comunicació diària i digital amb les famílies 
6.3.- Reajustament del nostre propi projecte de Servei Comunitari 
6.4.- Actualització i ampliació de continguts de la nostra pàgina web 
6.5.- Cessió d’espais esportius de l’institut a entitats properes al centre a canvi de diferents accions de promoció esportiva al nostre 
alumnat (activitats extraescolars, tallers Sant Jordi...) 

6. ESTRATÈGIA 1 Consolidació de l’escola de famílies en col·laboració amb l’AMPA 

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

 

Destinataris: Totes les famílies de l’ESO i Batxillerat. 

 

Descripció : El curs passat es va posar en marxa l’Escola de Famílies. Liderat per l’AMPA i en col.laboració amb la coordinadora pedagògica es va estudiar la necessitat 

d’organitzar una Escola de famílies. De manera conjunta es va fer la detecció de necessitats i se li va donar forma organitzant una xerrada trimestral dirigida a les 

famílies de l’institut. Es van acordar les temàtiques analitzant el Pla d’Acció Tutorial i les activitats que es fan als diferents nivell d’ESO i Batxillerat.  
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Aquest curs ens plantegem la continuïtat d’aquesa escola de families amb l’objectiu d’augmentar-ne la participació.  

 

 Temporització: -Reunió AMPA i coordinació pedagògica (mes d’octubre) per analitzar necessitats i programar temàtica i trimestre en el qual es vol organitzar. 

                              -Cada trimestre es farà una xerrada amb diferent temàtica dirigida al total de les famílies. 

                              -Mes de juny:  Reunió AMPA i coordinació pedagògica per valorar les xerrades fetes i la participació de les famílies. 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

-S’han realitzat les reunions pactades amb l’AMPA. 

-S’han realitzat les tres xerrades de famílies segons el calendari establert. 

-Nombre de famílies que han participat a cada xerrada. Considerarem que hem assolit el 100% d’aquest objectiu si augmentem un 10% 

el percentatge de famíliars participants. 

6. ESTRATÈGIA 2 Millora de la comunicació diària i digital amb les famílies 

Responsable/s:  Cristina Grasset (Secretària),  Jordi Segarra (Coordinador GESTIN) 

 

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

 

Descripció: És molt important tenir una comunicació àgil i eficient amb les famílies. Per aquest motiu s’ha de tenir actualitzat el llistat de correus electrònics i de 
telèfons dels diversos tutors legals de l’alumnat. 
 

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.- Valoració qualitativa de la comunicació diària i digital amb les famílies: actualització de correus electrònics i llistat de telèfons 
correcte. Si un 80% delprofessorat ho valora positivament, l’objectiu es donarà per assolit. 
2.- Si es reben més de 5 queixes formals per part de les famílies sobre una mala gestió en la comunicació, caldrà revisar l’assoliment de 
l’objectiu. 
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6. ESTRATÈGIA 3 Reajustament del nostre propi projecte de Servei Comunitari 

Responsable/s:  Agüi Ruíz 
 
Destinataris: Tot l’alumnat de 4t d’ESO 
 
Descripció: Per segon any, posarem en funcionament al nostre centre el Servei Comunitari. Portarem a terme 6 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 

 

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. 

 

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.  

 

TRENQUEM ESTEREOTIPS DE GÈNERE 

Servei a la comunitat intern en què l'alumnat col·laborarà amb l'AMPA en el manteniment del suro lila; participarà en les accions del 25 de novembre i del 8 de març; i 
crearà una llista de cançons amb perspectiva de gènere. Aquest any es farà una col·laboració amb el centre cívic Palmira Domènech (wikidones, tarda feminista...). 
 
DINAMITZACIÓ ESPORTIVA DE PATIS 

Formar un grup d'estudiants com a dinamitzadors d'activitats esportives als patis entre els companys i companyes. 
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Temporització: Durant tot el curs 

 
Recursos utilitzats: 

- Coordinació 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 

1. Graella d’avaluació en coordinació amb les entitats. 

2. Memòria elaborada pels alumnes que han fet cada Servei Comunitari. 

3. Grau d’assoliment de la competència social i ciutadana per part de l’alumnat. 

(Es considerarà que aquest indicador estarà 100% assolit, si un  70% de l’ alumnat treu entre assoliment notable o assoliment  excel·lent 

a l’avaluació de la competència social i ciutadana) 

4. Grau de participació de l’ alumnat. 

(Es considerarà que aquest indicador estarà 100% assolit si no abandona més d’un 10% de l’alumnat) 

6. ESTRATÈGIA 4 Actualització i ampliació de continguts de la nostra pàgina web 

 

Responsable/s:  Jordi Segarra i Alba Sabaté (informació antic alumnat) 

 

Destinataris: Tota la comunitat educativa. 

 

Descripció: El contacte amb la comunitat educativa és una motivació constant pels professorat i per l’alumnat del nostre centre. Aquest contacte ha estat afavorit tant 

per l´ús de les xarxes socials (Twitter) com per la nostra página web. Hem assolit amb escreix els objectius del curs passat amb la publicació de 60 notícies a la web i 

més de 200 novetats al Twitter: sortides, conferències, premis, projectes, activitats innovadores i treballs fets per l´alumnat. Per aquest curs l´objectiu seria augmentar 

la quantitat de notícies i de seguidors del nostre Twitter, actualitzar la informació de la nostra página web i incloure un nou apartat dedicat a l’antic alumnat del 

centre. 
 

Temporització: Tot el curs 
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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 60 notícies. Considerem que hem assolit el 
100% d’aquest objectiu si publiquem més de 70 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 200 notícies. Considerem que hem 
assolit el 100% d’aquest objectiu si publiquem més de 200 missatges/notícies al nostre twitter durant aquest curs. 

3. Assolim el 100% si a creem un nou apartat dedicat als antics alumnes del centre i actualitzem la informació de la nostra página 
web (estructura centre, informació dels diferents departaments,…) 

6. ESTRATÈGIA 5 
Cessió d’espais esportius de l’institut a entitats properes al centre a canvi de diferents accions de promoció esportiva al nostre 

alumnat (activitats extraescolars, tallers Sant Jordi...) 

 

Responsable/s: Marcel Rodà 

 

Destinataris::Club Escola Rítmica del Prat 

 

Descripció : L’Institut cedirà el gimnàs del centre els dimarts i els dijous de 17 a 19:30 hores a aquesta entitat esportiva del Prat i, a canvi, l’entitat col·laborarà amb la 

difusió i la promoció d’aquest esport a l’alumnat del nostre centre. Es comprometen a realitzar una activitat extraescolar d’aquest esport només per al nostre alumnat 

els dimarts de 16 a 17 hores, a promocionar-lo  mitjançant una classe pràctica per a tot l’alumnat de 1r i 2n d’ESO i també a fer un taller promocional de la gimnàstica 

rítmica el dia de Sant Jordi. 

 

 Temporització: Durant tot el curs escolar 
 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

Considerarem que hem assolit aquest objectiu al 100% si realitzem la promoció d’aquest esport a tots els grups de 1r i 2n d’ESO, si 

realitzem el taller de gimnàstica rítmica el dia de Sant Jordi i si aconseguim que com a mínim cinc alumnes realitzin l’activitat 

extraescolar de gimnàstica rítmica. 
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OBJECTIU 7 
Reforçar la sostenibilitat i l’optimització dels nostres recursos com un dels eixos principals del 
nostre projecte d’Escoles Verdes    

Diagnosi i exposició de motius 

 Enguany és el tercer curs que continuem implementan el pla d’acció d’Escoles Verdes  iniciat el curs 2017-18 i en reformulem algunes per tal de donar resposta a les 

nostres inquietuds ambientals i adptar-nos a l’actualitat del moment.  

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. 

ESTRATÈGIES 
ACTIVITATS 

ACTUACIONS 

7.1.- ODS (Acció climàtica) 

7.2.- Baixa el volum 

7.3.- Cada gota compta 

7.4.- Patis nets 

7.5.- LED’s go 

7.6.- Descobrim l’hort 

7.7.- Embolica’t 

7.8.- Les escoles verdes a les xarxes!!! 

7. ESTRATÈGIA 1 ODS (Acció climàtica) 
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Responsable/s:  Cristina Cabrera i Marcel Rodà 
 

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

Descripció: Elaboració d’una sèrie d’activitats relacionades amb la temàtica d’enguany del Dia Mundial del Medi Ambient 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 del Medi Ambient (5 de juny). 
Finalment, aquest dia es farà una acció conjunta per tal d’aportar el nostre granet de sorra al planeta. 
 

 Temporització: Setmana del Dia Mundial del Medi Ambient (05 de juny) 

 

Recursos utilitzats: 1 o 2 hores per cada matèria durant aquella semana. El dossier d’activitats elaborat per cada Departament. 
 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

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 matèria. 

7. ESTRATÈGIA 2 Baixa el volum 

Responsable/s:  Carles Casas 

 
Destinataris: Alumnat de 2n i 3r d’ESO 
 

Descripció: Participar en les activitats sobre soroll proposades per la Guia d’Activitats de l’Ajuntament del Prat. 
 

Temporització: Durant tot el curs 

 

Recursos utilitzats:  2 hores de tutoria o 5, en funció del grup. El material proporcionat pels educadors que porten a terme l’activitat.  



Programació General Anual  
 
 
 

37 
 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

Considerem que hem assolit al 100% aquest objectiu si els 8 grups de 2on i 3er d’ESO del centre  han realitzat aquestes activitats durant 
les sessions a tutoria. 

7. ESTRATÈGIA 3 Cada gota compta 

 

Responsable/s:  Cristina Cabrera, Isabel Peinado i delegats verds 

Destinataris: Tota la comunitat educativa 

Descripció: Valoració del consum i de l’estat de les instal·lacions d’aigua del centre amb l’ajuda d’un grup de delegats verds. Un cop tinguem una diagnosi fiable, 
s’elaborarà un pla d’acció per als propers cursos 19-20 i 20-21.Aquest grup de delegats verds presentaran a les seves aules aquesta diagnosi i el pla d’acció per al 
proper curs. 
 

Temporització: 2n trimestre 

Recursos utilitzats: Elements de mesura i altres materials de l’Ajuntament. Factures de l’aigua 

 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

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

7. ESTRATÈGIA 4 Patis nets 

 

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

 

Destinataris: Alumnat de l’ESO del Centre 

 

Descripció : Realitzar una diagnosi amb l’ajuda d’un petit grup de delegats verds de l’estat del pati. Aquesta diagnosi consisteix a realitzar diverses rondes pel pati 
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comprovant el seu estat respecte als residus que hi hagi. Després se’n farà el registre mitjançant fotografies i un petit informe. El procés acabarà amb propostes de 
millora per part d’aquest grup de delegats i la seva aplicació. 
 

 

Temporització: Durant el curs 19-20 
 

Recursos utilitzats: Reunions, càmera de fotos o mòbil, informe 

 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

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 realitzarà de forma periòdica una comissió de delegats verds. 

7. ESTRATÈGIA 5 LED’s go 

 

Responsable/s: Marcel Rodà 

 
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 substituir  el 60% de fluorescents de la segona planta del centre. 
 

Temporització: Durant el curs escolar 2019-20 

 

Recursos utilitzats: Disposarem d’uns 1000 euros per comprar uns 150 LED’s. El suport i assessorament de l’exprofessor del centre Josep Ramon Agulló. Alumnat de 
Tecnologia de quart d’ESO i primer de batxillerat. 
 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

Considerem que hem assolit al 100% aquest objectiu si canviem tots els fluorescents de la 2a planta 
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D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

7. ESTRATÈGIA 6 Descobrim l’hort 

 
Responsable/s: Laura Sánchez i Maria del Mar Delgado i Cristina Cabrera (professores de Biologia de 1r d’ESO), alumnat de 4t d’ESO de l’Aula Oberta. 
 

Destinataris: Tota la comunitat educativa 
 

Descripció: Incorporem nous elements de treball a l’espai de l’hort (hivernacle, compostador,..), per millorar-ne les possibilitats de treball. A més, l’alumnat de l’Aula 
Oberta realitzarà diverses sessions a l’hort amb l’alumnat de 1r d’ESO, i els faran una visita guiada per aquest espai; també els ajudaran a fer-hi alguna petita 
experimentació que hi estigui relacionada. 
 

Temporització: 2n i 3r trimestre. 
 

Recursos utilitzats: Eines de l’hort, material de laboratori. 
 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

Considerem que hem assolit al 100% aquest objectiu si es poden incorporar aquests elements a l’hort i l’alumnat de l’Aula Oberta pot 
realitzar aquestes sessions amb els 4 grups de 1r de l’ESO. 

7. ESTRATÈGIA 7 Embolica’t 

 
Responsable/s: Carles Casas i Marta Montori 
 
Destinataris: Alumnat de 1r i 2n d’ESO 
 

Descripció: Volem fomentar l’ús d’embolcalls sostenibles a l’hora de l’esmorzar, a part d’insistir en què els aliments siguin saludables. Per fer-ho, organitzarem una 
mena de concurs entre totes les classes de 1r i 2n d’ESO per tal de descobrir la classe més sostenible de cada mes.  
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Els delegats verds ompliran cada dia una graella amb els diferents embolcalls utilitzats per la seva classe. Al final de mes, farem una foto de la classe més sostenible i la 
penjarem a les xarxes. La classe més sostenible de tot el curs rebrà un petit reconeixement.  
 

Temporització: 1r, 2n i 3r trimestre 
 

Recursos utilitzats: Graella d’anotacions 

 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

Considerem que hem assolit positivament aquest objectiu si observem un augment important de l’ús dels embolcalls sostenibles en 
l’esmorzar dels alumnes de 1r i 2n d’ESO 

7. ESTRATÈGIA 8 Les escoles verdes  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 

Considerarem l’objectiu assolit amb la publicació de mínim 20 notícies a les xarxes socials de l’institut 
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OBJECTIU 8 Optimitzar les diferents infraestructures, serveis i equipaments del centre 

Diagnosi i exposició de motius 

El centre educatiu, entès com a espai físic on l’alumnat i el professorat desenvolupen la jornada educativa, 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. 

Una de les qüestions que enguany seran prioritàries i que van quedar pendents del curs anterior és la unificació de panys i claus. S’ha comprovat que les portes de les 

aules estan molt malmeses i seria un cost inassumible fer-ne un canvi. Per aquest motiu es repararan els panys i manetes malmeses sense canviar-ne el sistema de 

clau. Ara bé, a les zones comunes les portes estan en millors condicions i en aquests espais sí que s’intentarà canviar el sistema de pany per una clau magnètica.   

Un altre apartat a considerar és d’adequació de la sala de calderes i d’ACS per tal de tenir unes infraestructures emmarcades dins la normativa correcta.  

Pel que fa a la millora de certs espais o aspectes de caràcter més general, aquest curs es començaran a substituir les pissarres verdes de guix per pissarres blanques de 

retoladors. Aquest canvi es deu a una necessitat expressada pel coordinador TAC i el coordinador informàtic ja que el guix de les pissarres deixa anar un polsim que 

malmet amb freqüència els projectors audiovisuals que hi ha a les aules. Aquesta actuació es farà a les aules de 1r d’ESO i s’ampliarà en funció del pressupost 

econòmic del centre per l’any 2017. 

Finalment, el seguit de mesures que calia fer al pati interior amb la ubicació d’unes jardineres laterals ha quedat posposada pel curs vinent a proposta del grup de 

jardiners que han desenvolupat el projecte ja que consideren que primer cal assentar bé la vegetació de la part central del pati. 

ESTRATÈGIES 
ACTIVITATS 

ACTUACIONS 

8.1. Unificació de panys amb bandes magnètiques a les zones comunes del centre 

8.2. Adequació del sistema ACS i de la calefacció segons normativa vigent 

8.3. Adequació de les aules de 2n d’ESO 

8.4. Millora de la xarxa wifi 

8.5. Millora de diversos espais del centre 

8. ESTRATÈGIA 1 Unificació de panys amb bandes magnètiques a les zones comunes del centre 

Responsable/s:  Cristina Grasset 

 

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

 

Descripció: Canvi de panys amb clau física per panys amb clau magnètica de les zones comunes 
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Temporització: 2n i 3r trimestre 

 

Recursos utilitzats: Part econòmica del pressupost del centre 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

1.- Si es poden canviar tots els panys de les zones comunes de la planta baixa es considerarà l’objectiu assolit un 50%. 

2.- Si es poden canviar tots els panys de les zones comunes de la planta baixa i primera planta es considerarà l’objectiu assolit un 80%. 

3.- Si es poden canviar tots els panys de les zones comunes de la planta baixa, primera i segona planta es considerarà l’objectiu assolit un 

100% 

8. ESTRATÈGIA 2 Adequació del sistema ACS i de la calefacció segons normativa vigent 

Responsable/s:  Cristina Grasset 

 

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

 

Descripció: Fer les modificacions corresponents per tenir unes infraestructures de gas i aigua calenta sota normativa vigent 

 

Temporització: 2n i 3r trimestre 

 

Recursos utilitzats: Part econòmica del pressupost del centre 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

 

1.- Si es poden fer totes les modificacions, independentment del grau d’afectació, l’objectiu serà acomplert en un 100%. 

2.- Si només es poden dur a terme les modificacions de grau elevat, l’objectiu estarà acomplert un 50%. 

8. ESTRATÈGIA 3 Adequació de les aules de 2n d’ESO 
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Responsable/s:  Cristina Grasset 

 

Destinataris: Alumnat aules 2n d’ESO 

 

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

 

Temporització: 1r trimestre 

 

Recursos utilitzats: Ajut econòmic de l’AMPA 

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 2n d’ESO. Si un 80% del 

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

8. ESTRATÈGIA 4 Millora de la xarxa wifi 

Responsable/s:  Cristina Grasset 

 

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

 

Descripció: Assegurar que les infraestructures internes referents a la xarxa WIFI estan en òptimes condicions per garantir que el Departament pugui fer la 

transformació pertinent. 

 

Temporització: Tot el curs 

 

Recursos utilitzats: Part econòmica del pressupost del centre 
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INDICADORS 
D’AVALUACIÓ I 

INSTRUMENTS DE 
RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ PER 
L’AVALUACIÓ 

 

Si es fan les reparacions i adequacions suficients per tal que el Departament ens doni el vist-i-plau per engegar la transformació. 

8. ESTRATÈGIA 5 Millora de diversos espais del centre 

 Responsable/s:  Cristina Grasset 

 

Destinataris: Tot el personal docent i administratiu i l’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 2019-2020 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% 
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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,.. en què la llengua d’aprenentatge i vehicular 

sigui totalment 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. 

 

5. Impulsem la robòtica: 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 de 4t d’ESO a través de dues matèries optatives de Tecnologia en el món de la programació i, més en concret, en la 

plataforma Arduino.  
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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 2019-2020 
 

1r ESO 

Data prevista Lloc Alumnat Departament 

30/10/2019 Sant Ramon  Tutoria 

1r trimestre Catedral de Barcelona Religió Religió 

1r trimestre Orientació  Educació Física 

2n trimestre Barcelona  Ciències Socials 

2n trimestre Atletisme Sagnier  Educació Física 

2n trimestre Teatre  Castellà 

3r trimestre MatiPrat  Matemàtiques 

3r trimestre Sitges  Ciències Naturals 

3r trimestre Vela Platja del Prat  Educació Física 

 

2n ESO 

Data prevista Lloc Alumnat Departament 

16/10/2019 Cal Ganxo  Tutoria 

1r trimestre Barcelona  Ciències Socials 

1r trimestre Tarragona  Ciències Socials 

1r trimestre Catedral de Barcelona Religió Religió 

2n trimestre Bicicleta ciutat  Educació Física 

2n trimestre Teatre Modern  Anglès 

2n trimestre El Prat / Radio Prat  LLengües Estrangeres 

2n trimestre Teatre  Castellà 

3r trimestre Museu de Matemàtiques de  Matemàtiques 
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Catalunya 

3r trimestre Estels a la platja del Prat  Educació Física 

Durant tot el curs Cosmocaixa  Física i química 

3r ESO 

Data prevista Lloc Alumnat Departament 

29/10/2019 Sant Ramon 
 

Tutoria 

1r trimestre Rugby (Hospitalet de Llobregat) 
 

Educació física 

1r trimestre El Prat de Llobregat Crèdit Variable Ciències Socials 

2n trimestre Esquiada 
 

Educació física 

2n trimestre Atletisme 
 

Educació física 

2n trimestre Teatre Modern 
 

Anglès 

2n trimestre El Prat 
 

Ciències Socials 

2n trimestre Visita a un centre religiós (sinagoga o centre budista) Religió Religió 

2n trimestre Teatre 
 

Castellà 

3r trimestre Festa de la ciència UB 
 

Física i química 

3r trimestre Activitats platja 
 

Educació física 

 

4t ESO 

Data prevista Lloc Alumnat Departament 

29/10/2019 Cal Ganxo 
 

Tutoria 

1r trimestre Expominer (Barcelona) Biologia Ciències naturals 

1r trimestre Apropa't al Camp (El Prat Llobregat) Biologia Ciències naturals 

2n trimestre Artesà 
 

Anglès 

2n trimestre Esquiada 
 

Educació Física 

2n trimestre Trekking Garraf 
 

Educació Física 

2n trimestre Visita a un centre religiós (per decidir sinagoga o centre budista) Religió Religió 

2n trimestre Teatre 
 

Castellà 

3r trimestre CRAM (El Prat de Llobregat) Biologia Ciències naturals 
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3r trimestre El Prat de Llobregat Cooperativa Emprenedoria Ciències Socials 

3r trimestre Barcelona 
 

Ciències Socials 

3r trimestre Activitats Platja 
 

Educació Física 

 

1r BAT 

Data prevista Lloc Departament 

1r trimestre Històries de ciència (Barcelona) Ciències Naturals 

1r trimestre Parc de Recerca Biomèdica (Barcelona) Biologia 

1r trimestre Biblioteca de Catalunya Català 

2n trimestre Museu del cinema Girona Català 

2n trimestre Cursa d'orientació a Collserola Educació Física 

2n trimestre Barcelona Ciències Socials 

3r trimestre Fisidabo Física i química 

3r trimestre Teatre Castellà 

3r trimestre Itàlia Tutoria 

Durant tot el curs UB, UAB o MUSEU TERRASSA Física i química 

    

2n BAT 

Data prevista Lloc Departament 

1r trimestre Barcelona Ciències Socials 
1r trimestre Biblioteca de Catalunya Català 

2n trimestre Cursa d'orientació a Collserola Educació Física 

2n trimestre Cursa d'orientació a Collserola Educació Física 
11/03/219 Museu Història Catalunya Ciències Socials 
2n trimestre Madrid Ciències Socials 
2n trimestre Museu cinema Girona Català 
2n trimestre Teatre Castellà 

2n trimestre 
Parc de Recerca Biomèdica 
(Barcelona) Biologia 
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Altres 

Data prevista Lloc Alumnat Departament 

13/11/2019 Perpinyà Francès de 3r, 4t, 1r bat i 2n bat Llengües estrangeres 

3r trimestre Port Aventura Guanyadors Carnestoltes 
 

Durant tot el curs EL Prat de Llobregat Alumnat de la SIEI Psicopedagogia 

 

 

 


