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 El pla anual és el conjunt d’estratègies que fa servir el centre per atendre els alumnes i per intentar millorar els resultats acadèmics i la cohesió 

social. Els objectius per a cada curs segueixen les pautes marcades pel projectes educatiu, el projecte de direcció i la memòria i indicadors del 

curs anterior. Es concreten en funció dels recursos de que disposa el centre. 
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OBJECTIU: MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS + MANTENIR LA COHESIÓ SOCIAL 
 

Objectiu 1 - Mantenir mecanismes (que han funcionat) per l’atenció a la diversitat a l’ESO  i implementació de nous 

Estratègia Activitats Responsables Temporització Indicadors Criteris d’èxit. 

1.1 – Mantenir 
estructura PIM 1 

Grup de 15 alumnes. 
Tutoria específica i 
individualitzada. 6 h. 
setmanals de llengua 
catalana i castellana 

Piscopedagoga/ 
Coordinadora 1r. ESO/ 
Tutors 1r. / Professors 
de llengua / Tutor del 
grup 

Tot el curs. Avaluació 
trimestral. 

Resultats: nombre 
d’aprovats i pas de 
curs. 
Consolidació hàbits de 
treball. 

90% d’aquests alumnes 
haurien de passar a 
segon curs amb 
adaptació. 

1.2 – Mantenir grups 
adaptats 2n C, 3r C, 4t 
C 

- Grups d’entre 13 i 15 
alumnes que amb 
adaptació curricular i 
que depenent 
directament del 
Departament de 
psicopedagogia. 

Departament de 
psicopedagogia 

Tot el curs Resultats: nombre 
d’aprovats i pas de 
curs. 
 

85 % de graduats 

1.3- Introducció del 
treball per projectes 
en els grups C 

Treballar les matèries 
de ciències i tecnologia 
a través de projectes 
d’aplicació al centre 

Tutors/es dels grups i 
professors de ciències , 
tecnologia i visual i 
plàstica 

Tot el curs Realització dels 
projectes 

Si la totalitat dels 
projectes plantejats 
s’han pogut finalitzar. 

1.4- Mantenir el 
Treball STEAM a 1r 
d’ESO. 

Tots els alumnes faran 
4 h de projectes 
aplicant metodologia 
STEAM. Al 2n i 3r 
trimestre s’aplicarà 
treball diferenciat per 
l’alumnat 

Direcció. Tot el curs Realització dels 
projectes plantejats i 
grau de qualitat de les 
solucions trobades 

Que el 90 % de 
l’alumnat acabi la 
recerca plantejada amb 
una qualitat suficient. 
Grau de satisfacció de 
l’alumnat i dels 
aplicadors. 
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Objectiu 1 - Mantenir mecanismes (que han funcionat) per l’atenció a la diversitat a l’ESO  i implementació de nous 

Estratègia Activitats Responsables Temporització Indicadors Criteris d’èxit. 

      

1.6 – Facilitar 
l’aprenentatge de les 
matemàtiques per 
l’obtenció del graduat 
d’ESO 

 

- Mantenir un grup 
petit d’alumnes de 4t 
d’ESO amb dificultats 
en la matèria de 
matemàtiques 

- Cap Departament 
matemàtiques 

Tot l’any Resultats de 
matemàtiques dels 
alumnes de 4t d’ESO 

-Disminució suspesos 
de matemàtiques en 4t 
ESO en un 10 % 
-Millora dels resultats 
de les competències 
bàsiques en l’àmbit 
matemàtic en un 10 % 

1.7 – Projecte Troba’t - Reunió setmanal de la 
CAD on es fa el 
seguiment de l’alumnat 
atesos per Serveis 
Socials. 

CAD Tot l’any Registre del seguiment 
de l’alumnat 

Disminució total de 
l’absentisme i 
l’abandonament 
d’aquests alumnes 

1.8 - Pla d’orientació 
acadèmica pels 
alumnes que es 
preveu que no 
graduaran a l’ESO. 

- Reunions dels 
psicopedagogs amb els 
alumnes 

Departament de 
psicopedagogia 

2n i 3r trimestre -Alumnes derivats. Que l’alumnat continuï 
en el sistema educatiu. 
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OBJECTIU: MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS + MANTENIR LA COHESIÓ SOCIAL 

Objectiu 2 – Atenció a la diversitat: Mantenir mecanismes que han funcionat per potenciar les  capacitats  dels alumnes d’ESO i implementació de nous 
Estratègia Activitats Responsables Temporització Indicadors Criteris d’èxit. 

2.1 – Treball STEAM 1r ESO - Aplicació de la metodologia 
STEAM, diferenciada en el 2n 
i 3r trimestre 

Direcció/equip de 
professors 
aplicadors STEAM 

2n i 3r trimestre Grau  de qualitat de les 
solucions trobades als 
problemes plantejats 

-Grau de satisfacció del professorat que 
aplica STEAM per la qualitat de les 
solucions trobades. 
- Grau de satisfacció alumnat. 

2.2- Consolidació del 
projecte STEM a 3r ESO 

-Agrupació de 15 alumnes 
amb bones capacitats i gran 
interès per a les ciències fan 
una matèria per projectes 
enlloc de Tecnologia amb el 
grup classe. 

Grup de professors 
STEM 

Tot l’any Resultats i assoliment 
de les activitats 
plantejades 

-Que s’hagin fet el 80 % de les activitats 
amb èxit. 
-Grau de satisfacció de l’alumnat i 
famílies. 
- Exposicions i presentacions que es fan 
fora del centre. 

2.3- Establir uns itineraris a 
4t d’ESO que intentin cobrir 
diferents capacitats, 
aptituds o inquietuds de 
l’alumnat  

-S’establirà un nou bloc 
d’optatives: caldrà escollir 
entre Física i Química o 
Filosofia 

- Departament de 
Física i Química i 
Filosofia 

Tot l’any -Resultats de tots els 
grups de 4t ESO 

-Resultats suspesos de la matèria de 
Física i Química: Disminució suspesos en 
un 20 % 
- Grau de satisfacció de l’alumnat i el 
professorat. 

2.4- Fer una matèria de 
cultura científica a 4t 
d’ESO, per aquells alumnes 
de 4t que fan un itinerari 
bàsicament de lletres, amb 
l’objectiu de repassar 
competències bàsiques de 
l’àmbit científic. 

- Establir la matèria de 
cultura científica dins el 
currículum de 4t d’ESO dels 
alumnes que fan filosofia. 

- Direcció i 
Departaments de 
ciències 

Tot l’any Resultats de les 
competències bàsiques 
de l’àmbit científic, dels 
alumnes que cursen 
filosofia 

-Que el 90 % d’aquests alumnes superi 
les competències bàsiques de l’àmbit 
científic. 

2.5- Potenciar el 2n idioma 
en els cursos inicials de 
l’ESO 

- Es farà dues franges com a 
primer idioma estranger: 
Francès i anglès 
- Es farà una franja de segon 
idioma anglès per l’alumnat 
que opti com a primer 
idioma francès 

-Departaments 
Francès i anglès 

Tot l’any Nivell assolit -Número d’alumnes que fan l’opció de 
primera llengua francès i segona anglès. 
-Resultats dels alumnes: un 80 % 
d’alumnat continua optant per aquesta 
via al curs següent. 



INS FORAT DEL VENT - PLA ANUAL 

Curs 2019-2020 

 

4 
 

2.6- Implementar noves 
formes de treball a l’aula 
dels Departaments 

-Establir que cada matèria 
durant 1/3 part del seu 
temps d’un trimestre 
treballa de forma diferent 
(projecte, indagació, treball 
en equip...) 

- Cap d’estudis i 
caps de 
departament 

Tot l’any -Projectes realitzats -Grau de satisfacció del professorat i 
l’alumnat. 

 

 

 

- En relació a aquest objectiu hi ha estratègies i activitats que el centre ja ha consolidat: 

o Participació Campus Ítaca 

o Participació “Joves i ciència” 

o Participació “Emprenedoria... 

o Participació caps de setmana de ciències i Programa Argó. 

o Pels alumnes de Batxillerat: estades de 3 dies en diverses ciutats europees per visitar centres de referència. 
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OBJECTIU: MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS + MANTENIR LA COHESIÓ SOCIAL 
 

Objectiu 3 – Millora de l’ atenció de l’alumnat a batxillerat 

Estratègia Activitats Responsables Temporització Indicadors Criteris d’èxit. 

3.1-Manteniment de 
Disminuir ràtio a matèries de 
modalitat 

- Desdoblar matèries 
(1r i 2n batxillerat): 
matemàtiques, 
matemàtiques ciències 
socials, física, química, 
biologia, cultura 
audiovisual, Geografia  

Direcció Tot l’any -Com avancen (temari) 
les matèries. 
 

-Millora de resultats de les 
matèries desdoblades: disminuir 
número de suspesos i disminuir 
alumnes d’aquestes matèries a les 
recuperacions extraordinàries. 

      

3.3- Consolidació del 
programa BATXIBAC 

-Adequació del 
currículum de l’alumnat 
per a poder realitzar 
Batxibac 
- Trobada amb les 
escoles que fan francès, 
per unificar criteris 

Direcció i cap 
Departament de 
Francès 

Tot l’any -Quantitat d’alumnes 
que es mantenen 
cursant batxibac i 
quantita d’alumnes que 
es matriculen a 1r de 
batxillerat de Batxibac. 
- Resultats de la 
promoció exàmens 
Batxibac 

-Número d’alumnes que superen 
les matèries del batxibac. 
-Número d’alumnes que poden 
continuar el programa a 2n de 
batxillerat. 
-Número d’alumnes que s’apunten 
al batxibac el curs 2020/21 
- Que el 80 % dels alumnes superi 
les proves del Batxibac. 

3.4- Mantenir una optatives 
que completen formació de la 
modalitat 

- Posar com a optativa 
Cultura audiovisual. 
- Ofertar optativa 
d’anglès a 1r i 2n de 
batxillerat per a 
alumnes del Batxibac. 
- Publicitar la 
Programació i Robòtica 

- Direcció Tot l’any -Alumnes matriculats a 
aquestes optatives. 

-Grau de satisfacció de l’alumnat. 
-Visibilitat dels projectes de 
Programació i Robòtica i Cultura 
Audiovisual 
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OBJECTIU: MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS + MANTENIR LA COHESIÓ SOCIAL 
 

Objectiu 4 – Establir objectius precisos en reforços i matèries pendents   

Estratègia Activitats Responsables Temporització Indicadors Criteris d’èxit. 

4.1- Canvi de l’estudi assistit: 
L’institut crea una bossa de 
professors (alumnes 2n 
batxillerat) per fer estudi 
assistit 

Creació i publicació de 
la borsa 

Cap d’estudis i director Tot l’any Resultats dels alumnes 
d’estudi assistit 

-Grau de satisfacció 
-Reducció del numero de matèries 
que suspenen els alumnes. 
- Quantitat d’alumnat que en fa ús 

4.2- Establir un mecanisme 
per al seguiment de matèries 
pendents 

-Abans de les proves de 
recuperació (que ja 
figuren a les NOFC) 
tenir constància que els 
caps de departament i 
professors implicats 
han contactat amb els 
alumnes. 
- Departaments:Establir 
un mecanisme de 
seguiment i 
d’entregues parcials de 
feines 
 -Tenir un registre de 
comunicació tutor-
família de l’alumne que 
té matèries pendents 

- Coordinadora 
pedagògica/ Caps 
Departament   

Tot l’any. Cal concretar 
que les probes de 
recuperació és fan al 
febrer i juny. 

Resultats de la 
superació de matèries 
pendents 

-Disminució de les matèries 
pendents. Al menys un 50 % a 
febrer i un 25 % a juny. 

4.3 – Facilitar l’aprenentatge 
de les matemàtiques per 
l’obtenció del graduat d’ESO 

- Fer un grup petit 
d’alumnes de 4t d’ESO 
amb dificultats en la 
matèria de 
matemàtiques 

- Cap Departament 
matemàtiques 

Tot l’any Resultats de 
matemàtiques dels 
alumnes de 4t d’ESO 

-Disminució suspesos de 
matemàtiques en 4t ESO en un 25 
% 
-Millora dels resultats de les 
competències bàsiques en l’àmbit 
matemàtic en un 10 % 
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OBJECTIU: MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS + MANTENIR LA COHESIÓ SOCIAL 
 

Objectiu 5 – Millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita en Llengua Catalana i Castellana. Pla de lectura i escriptura 

Estratègia Activitats Responsables Temporització Indicadors Criteris d’èxit. 

5.1 – Arribar a acords 

d’aplicació 

sistemàtica dels 

Departaments de 

llengües. 

-Concretar accions per 
departaments i mètodes de 
control de les mateixes.  

Professorat de cada 
departament 
didàctic 

Tot el curs -Acords reflectits a les 
memòries dels 
departaments 

-Modificació de les 
memòries dels 
Departaments . 
 

5.2- Utilitzar la franja 
de les matèries 
optatives a l’ESO (2n i 
3r ESO), per la millora 
de l’expressió oral i i 
escrita i comprensió 
lectora 

- Activitats a la franja 
d’optatives 2n i 3r ESO. 

Caps de 
departament de 
llengües 

Tot el curs Millora resultats 
llengua catalana i 
castellana 

Millora expressió 
escrita i comprensió 
lector en Llengua 
Catalana i castellana. 

5.3 – Pla d’impuls de 
les humanitats 

Fer un grup de treball per 
definir activitats per la 
millora de les humanitats 

Coordinadora 
pedagògica  

Tot el curs Modificacions 
proposades 

Activitats portades a 
terme i grau d’èxit 
assolit. 

5.4 – Reactivar la 
Biblioteca 

- Establir un protocol de 
préstec i catalogació. 
- Establir una proposta de 
dinamització de l’espai. 

- Responsable 
Biblioteca 

Tot el curs Concreció de cadascun 
dels punts proposats 

-ús intensiu de l’espai 
biblioteca. 
-Valoració del 
professorat i de 
l’alumnat del canvi. 
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OBJECTIU: MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS + MANTENIR LA COHESIÓ SOCIAL 
 

Objectiu 6 – Noves estratègies per la millora de resultat dels grups adaptats 

Estratègia Activitats Responsables Temporització Indicadors Criteris d’èxit. 

6.1 – Integrar noves 

formes de treball. 

-Iniciar  una franja de 
treball per projectes a 
2n d’ESO 

Psicopedagoga Tot el curs -Compliment  de les 
fases del projecte 
 

-Qualitat del resultat 
del projecte. 
-Grau de satisfacció de 
l’alumnat i el 
professorat. 

6.2 – Establir accions 
concretes per la 
millora de les 
competències 
bàsiques dels grups 
adaptats 

Reunió trimestral amb 
la Direcció per establir 
accions concretes i el 
seguiment de les 
mateixes 

Equip Directiu Tot el curs -acords a que  s’arriben 
-Avaluació dels acords  

- Número d’accions 
acordades que 
s’apliquen 
- Millora dels resultats 
obtinguts a les 
competències bàsiques 
i durant el curs, després 
de l’aplicació dels 
acords. 
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OBJECTIU: MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS  + MILLORA COMUNICACIÓ FAMÍLIES 
 

Objectiu 7 – Implementació del nou entorn virtual d’aprenentatge i d’altres entorns 

Estratègia Activitats Responsables Temporització Indicadors Criteris d’èxit. 

7.1 – Consolidació 
d’acords d’ús de la 
plataforma clickedu 

- Consolidar la 
plataforma com a 
protocol de 
comunicació amb les 
famílies. 
- Consolidar la 
plataforma com a 
element de 
transparència i registre 
del funcionament del 
Centre. 
 

Direcció 
 

Tot l’any Ús de la plataforma per 
part dels tutors, 
professors, pares i 
alumnes. 

-Grau de satisfacció de 
tots els col·lectius que 
en fan ús. 
 

 Participació en sessions 
específiques de 
formació del 
professorat nou. 
 

Professors que 
lideraran el projecte 

1r i 2n trimestre 

7.2- Establir 
formacions pel 
professorat d’entorns 
d’aprenentatge i eines 
TIC  

-Establir calendari de 
formacions. 

Direcció 1r i 2n trimestre Ús de les tecnologies 
TiC per part del 
professorat 

-Grau de satisfacció de 
la formació. 
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OBJECTIU: MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS  + MILLORA COMUNICACIÓ FAMÍLIES 
 

Objectiu 8 – Millora de la comunicació amb les famílies 

Estratègia Activitats Responsables Temporització Indicadors Criteris d’èxit. 

8.1 – Rapidesa en la 
presa de contacte amb 
les famílies 

El tutor ha de tenir un 
mínim d’una 
comunicació amb la 
família abans que acabi 
el 1r trimestre. 

Cap d’estudis 
 

 Si s’ha fet el contacte 
amb les famílies 

-Que el 90% de les 
famílies hagin pogut 
contactar amb el tutor 
abans de la finalització 
del primer trimestre. 

8.2- Consolidació de 
les reunions inicials 
amb les famílies i 
tutor 

Rebuda de l’equip 
directiu i dels tutors per 
totes les famílies el mes 
setembre  

Direcció 1r trimestre Si s’han fet Grau de satisfacció de 
les famílies 
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OBJECTIU: MILLORAR LA PROJECCIÓ DEL CENTRE I LA INTEGRACIÓ A LA COMUNITAT EDUCATIVA DE CERDANYOLA  
 

Objectiu 9 – Millorar la projecció del centre i la integració a la comunitat educativa de Cerdanyola. 

Estratègia Activitats Responsables Temporització Indicadors Criteris d’èxit. 

9.1 – Realització d’un 
pla d’activitats 
conjuntes amb les 
escoles adscrites 

-Exposar projectes Stem. 
- Taller STEAM. 
- Taller d’arqueologia 
 

Direcció 2n i 3r trimestre Nombre d’accions fetes Grau de satisfacció dels 
alumnes que ho fan i 
de les escoles. 

9.2- Esponsoritzacions 
/activitats conjuntes 
amb l’entorn 
empresarial 

 -Mailing i reunions amb 
l’entorn empresarial proper 

Coordinador  i 
director 

Tot el curs -Nombre de reunions -Nombre de 
col·laboracions. 
-Esponsoritzacions 
concretades. 

9.3 – Implementació 
de l’aprenentatge-
servei 

-Concreció del projecte 
d’aprenentatge-servei: cursa 
solidària i programa LÈXIT 
 

Direcció Durant el curs - Realització de les 
activitats. 
 

-Concreció del projecte 
aprenentatge-servei.  

9.4 – Sol·licitud del IB. - Pla d’acció IB. 
- Reunions famílies amb 
temàtica IB. 
- Reunions escoles de l’entorn 
per explicar IB. 

Direcció Tot el curs El pla d’acció es duu a 
terme 

Assolir ser centre IB en 
el curs 2019-20 

9.5 – Actualització del 
PEC del centre 

- Nova redacció, aprovació i 
publicació del PEC 

Direcció 1r trimestre Concreció de 
l’adaptació del PEC 

Aprovació de 
l’actualització del PEC. 

9.6 – Consolidar 
exposicions obertes a 
la població 

- Exposició STEM per famílies. 
- Exposició de treballs de 
Tecnologia i innovació oberta 
a la Biblioteca de la població 
- Fer pública obra de teatre 2n 
ESO 

Departament de 
Tecnologia i 
llengües 

3r trimestre -Realització de 
l’activitat 

-Grau de satisfacció de 
famílies, alumnes i 
professorat. 
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 OBJECTIU: MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 
 

Objectiu 10–  Promoure activitats que impliquin tots els alumnes del mateix nivell i/ o tots els alumnes del centre 

Estratègia Activitats Responsables Temporització Indicadors Criteris d’èxit. 

10.1 – Promoure activitats 
esportives i culturals a realitzar 
en horari lectiu i fora del centre, 
per cada nivell educatiu 

-Consolidació del grup 
de dinamitzadors. 
 

Coordinador 
d’activitats 
extraescolars 

Tot l’any -Número de noves 
activitats i augment de 
participants 

Consolidació en el temps. 

 Difusió  i realització Coordinadors. Tutors. 
Professors. 

Tot l’any Nombre de professors 
implicats. 
Nombre d’alumnes 
implicats 

Arribar al 30 % de l’alumnat 

10.2- Cursa solidària de Nadal. Realització d’una cursa 
pel Turonet i Collserola 
. Dues categories: 1r. i 
2n. ESO / 3r., 4t. i Btx. 
Convidar els alumnes 
de 6è. de primària de 
les escoles adscrites. 
Convidar alumnes de 
batxillerat d’altres 
instituts. 
-Promoure que un grup 
d’alumnes s’encarregui 
de la organització (4t 
ESO) 

Equip directiu. 
Professorat, 
coordinador/a 
d’activitats 
extraescolars 

1r. Trimestre. 21 de 
desembre 

Nombre participants. 
Grau de satisfacció 

Participació del 90% de 
l’alumnat. 
 
Participació escoles adscrites. 

10.3 – Caminada per Sant Jordi Redissenyar la 
concreció d’aquesta 
activitat, ja 
consolidada. 

Equip directiu  
 

2n. Trimestre Nombre participants. 
Grau satisfacció 

Participació 90% alumnes. 
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- Pel curs 2019-2020 els projectes definits són: 

o 1r. ESO – Esquí a la Cerdanya (2 dies) 

o 2n. ESO – Colònies esportives (3 dies) 

o 3r. ESO – Colònies d’anglès (4 dies) 

o 4t. ESO – Viatge a París. 

- Totes aquestes activitats impliquen la modificació de l’horari marc del centre. 
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OBJECTIU: MILLORA DELS DOCUMENTS DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ 
 

Objectiu 11 – Adequar les programacions i memòries dels departaments didàctics  a les formes de planificació estratègica 

Estratègia Activitats Responsables Temporització Indicadors Criteris d’èxit. 

11.1 – Anàlisi conjunt 
entre l’equip directiu i 
el cap de departament 
dels resultats i les 
memòries dels 
Departaments 

-Facilitar dades de 
resultats als caps de 
departament 
-Reunió dels 
Departaments amb la 
Direcció 

Direcció 2 cops l’any: un al 
primer trimestre i un 
altre a final de curs 

Realització -Concretar una o dos 
accions de millora per 
Departament.  
 
 
 
 
 
 
 
Qualitat i precisió de 
l’anàlisi realitzat. 
 

     

11.2- Adequar les 
programacions dels 
departaments al nou 
currículum: 
programació per 
competències. 

Presentar programació Caps de departament 1r i 2n trimestre Realització Que tots els 
departaments ho 
tinguin actualitzat  

11.3- Implementació 
dels nous criteris 
d’avaluació als 
diferents 
Departaments. 

-Incloure en la 
programació del 
Departament. 
-Formació específica 

Caps departament 1r i 2n trimestre Realització -Número de professors 
que han pogut tenir 
accés a una formació 
d’aquest tipus 
-Actualització dels 
criteris d’avaluació de 
tots els Departaments, 
a les seves memòries 

 



INS FORAT DEL VENT - PLA ANUAL 

Curs 2019-2020 

 

15 
 

 

OBJECTIU: MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 
 

Objectiu 12 – Millorar el grau d’implicació de l’alumnat amb el centre 

Estratègia Activitats Responsables Temporització Indicadors Criteris d’èxit. 

12.1 – Creació d’un 
consell de delegats 

- Reunions periòdiques 
dels delegats amb la 
direcció. 
 

Director 1r, 2n i 3r trimestre Realització Grau de satisfacció 
 
 
 
 

 -Responsabilitzar 
delegats del 
manteniment de les 
aules: control setmanal 
dels aparells electrònics 
de l’aula 

Director i coordinador 
d’informàtica 

1r, 2n i 3r trimestre Realització Millora en el temps de 
reparació dels 
desperfectes. 

 

 

 

 

 


