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ESTRATÈGIES 
1.1 Atenció personalitzada i Educació emocional.  
1.2 Lideratge distribuït. Equips de millora, coordinació interdepartamental i de treball en equip. 
1.3 Progrés en la pràctica reflexiva i l’avaluació per competències. 
1.4 Projecte plurilingüe. Intensificació en la implementació d’àrees no lingüístiques en llengua anglesa.  
1.5 Treball per projectes. Foment de l’Autonomia en l’aprenentatge.  
 
 

OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 1
T 

2
T 

3
T 

Objectiu 1 Millora de la competència comunicativa lingüística i rigor en la producció escrita. 

Indicadors • Resultats a les proves internes i externes. 

Criteri d’acceptació:  
Avaluació interna >= Mitjana de Catalunya 
Proves CB – Resultats  =>90% 
Nivell alt de competència =>25% 

1.1.1 Pla lector  x x x 
1.1.2  Implementació i revisió dels acords interdepartamentals. x x x 
1.1.3 Activitats de redacció, revisió d’errors i d’exposició oral.  x x x 
1.1.4 Projecte Plurilingüe. Auxiliar de conversa. Certificació. x x x 
 
 

 
 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 1 Millorar els resultats educatius 

CURS:     2018/19 
Codi :    43007543 
PONDERACIÓ:  50 

Característiques de qualitat : 
- Aconseguir un elevat nivell acadèmic, personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne/a. 
- Incrementar el nombre d’alumnes que promocionen i milloren l’assoliment de les competències bàsiques. 
- Aprofundir en la coordinació curricular interdepartamental a fi de millorar els resultats educatius de l'alumnat. 

Indicadors: nombre d’alumnes que promocionen a cada nivell 
ESO, BAT I CF. 

Criteris d’acceptació: 
Índex global de promoció        ESO >  = 80% 
Índex de graduació                 ESO >  = 80% 
Índex global de superació        BAT >  = 75% 
Índex de rendiment acadèmic  CFGM >= 75% 
Índex de rendiment acadèmic  CFGS > = 90% 

RESPONSABLES DE L’OBJECTIU:  Coordinadora Pedagògica, Cap d’Estudis i Caps de Departament 

Objectiu 2    Millora de les competències cientificotecnològiques i matemàtiques 

Indicadors • Resultats a les proves internes i externes 

Criteri d’acceptació:  
Resultats Avaluació   >=Mitjana de Catalunya 
Resultats Matemàtiques             >=90% 
Resultats Ciències i Tecnologia >=90% 
Nivell alt de competència           =>25% 

1.2.1 Activitats periòdiques d’interpretació d’informació de caràcter científic/tecnològic i matemàtic 
proporcionada en forma de dades, gràfiques, esquemes, imatges, infografies ... x x x 

1.2.2 Recull de notícies de temes mediambientals o de salut que afecten a la humanitat (En positiu i 
en negatiu). x x x 

1.2.3 Inclusió d’activitats relacionades amb la geometria. Avaluació de la interpretació dels resultats 
en la resolució dels problemes i càlcul mental. x x x 

1.2.4 Implementar activitats pràctiques i competencials a l’àrea de tecnologia. Robòtica i Impressió 
3D. x x x 
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Objectiu 3   Millorar les competències en l’àmbit social  

Indicadors • Resultats a les proves internes  

Criteri d’acceptació:  
Avaluació interna>= Mitjana de Catalunya 
Resultats Avaluació Interna respecte del curs 
anterior >=5% 

1.3.1 Confecció d’eixos cronològics per a l’anàlisi dels canvis, fets i fenòmens històrics 
(Contextualització, conseqüències, permanències, fets periòdics, simultaneïtat) x x x 

1.3.2 Descripció de fonts no escrites (gràfics, taules, mapes, imatges...) per interpretar-les x x x 
1.3.3 Lectura comprensiva de textos per organitzar un discurs argumentatiu escrit o oral x x x 

Objectiu 4   Millorar la competència d’aprendre a aprendre i digital 

Indicadors Realització 
Enquesta professorat 

Criteri d’acceptació:  
Enquestes  >= 7 

1.4.2 Treball per projectes.  Assessorament i bones pràctiques. x x x 
1.4.3 Foment del treball en equip a totes les àrees i etapes. Ús de recursos TAC. x x x 
1.4.4 Foment de l’Emprenedoria. Proactivitat. x x x 
1.4.5 Checklist Competència digital docent i de l’alumnat.  x x x 
1.4.6 Activitats gamificades. x x x 
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ESTRATÈGIES 

2.1 Millorar la gestió de les emocions i habilitats psicosocials dins i fora de l’aula. 
2.2 Foment de la participació i implicació de les famílies en la vida del centre. 
2.3 Potenciació de l’ús social de la llengua catalana i del domini oral de l’anglès. 
2.4 Pla d’Acció Tutorial centrat en la cohesió del grup classe i la participació, l’orientació i la implicació de 

l’alumnat en la vida del centre. 
 

OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 1
T 

2
T 

3
T 

Objectiu 5 Millorar la gestió de les emocions i habilitats psicosocials dins i fora de l’aula 

Indicadors 
• Valoració per part de l’alumnat del treball fet 

a l’ hora de tutoria. 
• Enquesta de satisfacció als tutors i les tutores 

Criteri d’acceptació:>= 7,5 

2.5.1 Projecte Actua. Projecte Empatitza’t. Concurs Aules Netes i ús Boc & Roll x x x 
2.5.2 Segona fase del treball col·lectiu d’elaboració i implementació del Projecte de Convivència i 

Èxit Educatiu. x x x 

2.5.3 Formació Alumnat en Mediació x x x 
2.5.4 Pla d’Acció Tutorial. Coaching. x x x 
2.5.5 Disseny i Planificació del Treball Comunitari. x x x 
 

Objectiu 6 Increment de l’ús del català com a llengua de relació social del centre i del domini oral de 
l’anglès 

Indicadors • Increment de l’ús del català  
• Increment de l’ús oral de l’anglès 

Criteri d’acceptació:  
Grau satisfacció del professorat de català i de 
l’Aula d’Acollida >= 7% 
Grau satisfacció del professorat d’anglès>= 7% 

2.6.1 Potenciació del voluntariat lingüístic.  x x x 
2.6.2 Classes de català per a pares i mares x x x 
2.6.3 Activitats Auxiliar de Conversa i Tallers de Conversa. Projecte de certificació. x x x 
2.6.4 Sortides a l’estranger.  FP Erasmus+ Intercanvis x x x 
 
 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 2 Millorar la cohesió social 

CURS:   2018/19 
Codi :  43007543 
PONDERACIÓ: 30 

Característiques de qualitat : 
- Promoure una educació integral. 
- Aconseguir la cohesió del grup – classe. 
- Maximitzar l’atenció i la convivència a l’aula. 

Indicadors: 
- Grau de satisfacció dels tutors i les tutores en relació a la 
cohesió del grup classe i la convivència. 
- Enquesta a l’alumnat  

Criteris d’acceptació: 
>=7,5 
 
>=7,5 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Coordinadora Pedagògica, Cap d’Estudis Adjunt i Tutors/es 

Objectiu 7  Incrementar l’ús de la intranet i la participació i implicació dels pares i mares en activitats, 
reunions, enquestes i procés educatiu. 

Indicador • Enquesta de satisfacció als tutors i tutores 
• Enquesta pares i mares Criteri d’acceptació: >= 7 

2.7.1 Potenciar l’ús de la intranet per a fer el seguiment del/la fill/a i de les notícies. Fomentar l’ús 
de la nova aplicació de la intranet al telèfon mòbil.  x x x 

2.7.2 Escola de pares i mares. Educació emocional i ús responsable de les xarxes x x x 
2.7.3 Canvi data enquestes famílies i estratègies per a l’increment de la participació  x x 
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OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 1T 2T 3T 

Objectiu 8 Certificació en el sistema de gestió basat en la norma ISO 9001:2015 
Indicador • Resultats de les Auditories Criteri d’acceptació: Certificació 
3.8.1 Tancament de no conformitats en l’auditoria interna i adaptació a l’ISO 9001:2015 x x  
3.8.2  Valoració i implementació de les propostes dels equips de millora. x x x 
3.8.3 Formació en Qualitat i foment de la cultura de la innovació i millora contínua. x x x 
 
Objectiu 9 Obtenció de bons resultats en activitats d’avaluació externa 

Indicador • Resultats de les proves 

Criteri d’acceptació: PAU > 99% 
CB  > 90% 
Grau de satisfacció de les empreses 
col·laboradores (FCT i EE) >= 8  
Certificació =>5% (Alumnat 4t i BAT) 

3.9.1 Proves PAU x x x 
3.9.2 Proves CB – 4t x x x 
3.9.3 Implementació del Projecte de Certificació en proves externes de Llengües estrangeres   x x 
3.9.4 Formació en centres de treball i Estada a l’Empresa x x x 
 
 

 
Objectiu 11 Foment del criteri de sostenibilitat. Projecte Escoles Verdes. 
Indicador • Avaluació Segons criteris fixats per l’equip de millora 
3.11.1 Posada en marxa de l’Equip de Millora. Formació i Diagnosi inicial. x x x 
3.11.2 Inclusió del criteri de sostenibilitat en tot tipus d’activitats, treballs i projectes x x x 
3.11.3 Dedicar un espai de la tutoria a la conscienciació mediambiental x x x 
3.11.4 Foment de l’ús del Boc’n’Roll.  x x x 
 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 3 

Millorar la confiança dels grups d’interès 
(alumnat, famílies, professorat, empreses) 

CURS:    2018/19 
Codi :   43007543 
PONDERACIÓ: 20 

Característiques de qualitat :  
- Millorar la satisfacció dels grups d’interès. 

Indicadors: 
- ISO 9001  
- Enquestes de satisfacció 

Criteris d’acceptació: 
Certificació  >= 7,5 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU:  Directora, Cap d’Estudis i Coordinadors/es 

ESTRATÈGIES 
3.1 Certificació en el sistema de gestió basat en la norma ISO 9001. Formació Excel·lència. 
3.2 Potenciació de la imatge del centre. 
3.3 Tracte personalitzat i humà dels tutors i tutores, professorat  i PAS amb les famílies i altres grups d’interès. 
3.4 Enfortir el compromís del centre amb les necessitats formatives de l’entorn. Implementar DUAL. 
3.5 Potenciació de l’art, la creativitat i la sostenibilitat. Projecte Escoles Verdes. 

Objectiu 10 Fomentar l’art i la creativitat. 
Indicador • Avaluació Segons criteris fixats per cada departament en 

les fitxes corresponents. 
3.10.1 Incentivar la participació a concursos i activitats  x x x 
3.10.2 Exposicions de treballs i obres d’alumnat i professorat, i artistes convidats. x x x 
3.10.3 Assistència a exposicions, concerts, teatre..., conferències i tallers d’experts. x x x 
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