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1. Introducció.

1.1 Presentació del Projecte de Direcció.
Després d’acabar la nostra primera etapa, realment han estat 6 anys, hem cregut

oportú de tornar-nos a presentar per tal de donar continuïtat al  projecte que ja

teníem  iniciat  i  poder  acabar  de  tancar  alguns  dels  aspectes  que  creiem  més

importants. Sabem que no és una tasca fàcil però acceptem el compromís personal

de tirar-la endavant.

En aquest document volem fer-vos arribar el tipus de direcció que volem exercir i la

idea  de  centre  que  pretenem  aconseguir.  Els  principis  en  què  se  sustentarà

contemplen un lideratge distribuït  i  la  necessitat  de recollir  uns indicadors per  a

cadascuna de les nostres actuacions que ens permetin rendir comptes al final de

cada curs.

La nostra voluntat és articular un projecte de consens, engrescador, amb el qual

tothom s’identifiqui. Pensem que en el decurs d’aquests anys el centre ha assolit un

notable nivell tant de funcionament intern com de projecció externa. La nova etapa

ens permetrà la consolidació de la qualitat del nostre ensenyament

Referències legals bàsiques
L’actual projecte de direcció s’emmarca dins la següent normativa marc:

● Llei  12/2009,  de  10  de  juliol,  d’Educació  de  Catalunya  (DOGC  5422-
16/7/2009).

● Decret  102/2010,  de 3 d’agost,  d’Autonomia de Centres Educatius (DOGC
5686-5/8/2010).

● Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la Direcció de Centres (DOGC 5753-
11/11/2010).

● Llei 8/2013 de 9 de desembre per la millora de la qualitat educativa (LOMCE)
● Decret  143/200,  de  26  de  juny,  pel  qual  s'estableix  l'ordenació  dels

ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria (ESO).
● Decret 51/2012, de 22 de maig, de modificació del Decret 143/2007, de 26 de

juny,  pel  que  s'estableix  l'ordenació  dels  ensenyaments  de  l'educació
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secundaria obligatòria.
● Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010.
● Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s'aproven els documents per

l'organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018.

1.2 Entorn proper del centre

L’institut  Maremar  està  en  funcionament  des  de  l’any  1969  (el  curs  entrant

celebrarem els  50 anys).  Era  un antic  centre de la  secció  femenina que es  va

reconvertir  en  un  centre  de  formació  professional  l’any  1971  i  finalment  es

transforma en un centre d’educació  secundària  l’any 1989.  Aquesta  historia  del

centre encara és present en la memòria col·lectiva del municipi on se’ns coneix pel

centre d’FP. Darrerament considerem que aquesta concepció s'està canviant i  ja

s'ens comença a conèixer com a un centre de secundaria, batxillerat i cicles. 

Del  2006 al  2010 vam portar  endavant  un Pla  estratègic  que ens  va permetre

incorporar la tecnologia a les nostres instal·lacions. Va suposar l'entrada al Projecte

1x1. Formem part de la Xarxa Associades a la UNESCO i som Escola Verda. Ara

estem també dintre de la Xarxa de CB.  Desenvolupem projectes d'innovació en

llengües estrangeres, Erasmus+, i mediambientals. 

La localització del institut és peculiar, es troba en una zona de jardins, bosc,  darrere

de l’Alberg de la Joventut, i no és visible des del carrer. El nivell socioeconòmic de les

famílies és heterogeni (va des de d’un nivell baix a un nivell mitjà-alt) encara que els

darrers cursos s’està notant en algunes famílies el problema de l’atur.

Els darrers cursos hem impulsat amb força la idea d’obrir el centre al municipi, donar

a conèixer el centre amb més i millors relacions amb l’entorn.  Diferents entitats han

utilitzat les  nostres  instal·lacions de manera puntual o continuada o ens han ofert
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activitats per a l’alumnat.  A continuació detallem algunes d’aquestes col·laboracions.

La Fundació El Molí d’en Puigvert és una entitat privada, d’iniciativa social i sense

ànim de lucre, orientada a la inserció laboral i social de persones amb transtorns de

salut mental. Realitza tasques de jardineria i hort en les nostres instal·lacions. A més

realitza diferents activitats amb l’alumnat de l’INS Maremar amb una clara intenció

d’inclusió i de compartir aprenentatges. 

El Club Escola de Judo i Gimnàstica Rítmica Masnou utilitza el gimnàs del nostre

centre  durant  els  matins  del  mes  de  juliol.  Les  instal·lacions  de  l’Ajuntament  al

Municipi es col·lapsen amb l’arribada de les vacances d’estiu.

El Club Atlètic Masnou és un dels clubs esportius més tradició del municipi amb més

de 50 anys. Amb la idea de promocionar l’esport, l’Atlètic Masnou i l’INS Maremar

venen treballar per oferir la pràctica de nous esports a la població del Masnou. La

idea és consolidar la pràctica del volei. Dues tardes el gimnàs del centre serà el lloc

d’entrenament de totes les noies i nois que practiquen aquest esport.

La col·laboració amb L’Escola de Música Municipal del Masnou s’ha consolidat els

darrers  anys.  Els  tallers  que venen oferint  a  l’alumnat  del  centre  es  valoren  de

manera molt positiva tant per l’alumnat com pel professorat de música. Ara volem

anar una mica més allà i oferir directament la pràctica del cant al nostre centre,

oferint una tarda per setmana, aquesta pràctica entre l’alumnat del centre. 

En els últims anys, també estem incorporant en les programacions dels diferents

cicles  d’FP  intervencions  que  enriqueixen  el  currículum  a  partir  d’aquestes

col·laboracions amb l’entorn. Es tracta d’intervencions on l’alumnat desenvolupa les

seves  competències  professionals  i  socials  a  partir  de  la  relació  directa  amb les
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persones usuàries d’aquestes entitats. Alguns exemples d’aquestes activitats són les

programades amb centres propers de gent gran  i de persones amb discapacitat o

els jocs i dinàmiques  organitzades per  a  infants, menors de centres residencials i

altres col·lectius.

Considerem que  aquestes  accions  de  col·laboració  amb  entitats  de  l’entorn  ens

donen una bona projecció al municipi alhora que contribueix al desenvolupament

social d’aquest. A més, ofereix l’oportunitat de gaudir d’un ampli ventall d’activitats

extraescolars a les famílies del nostre alumnat al propi centre.

Pràcticament  la  totalitat  del  nostre  alumnat  d’ensenyament  secundari  obligatori

(ESO) s’incorpora a l’Institut des dels centres públics del mateix municipi i algun

alumne del  CIM (Teià).  Pel  que  fa  als  alumnes  de  SIEI   provenen de  diferents

poblacions del Baix Maresme. Quant a l’alumnat de batxillerat, una bona part prové

de l’alumnat que supera l’ESO al nostre Institut i una altra part correspon a alumnat

provinent de l’INS Turó d’en Baldiri, hi ha pocs alumnes dels centres concertats del

Masnou. En quant a l’alumnat que cursa CFGM, hi ha una part que provenen de

l’alumnat que supera l’ESO al nostre centre però majoritàriament l’alumnat prové del

Baix  Maresme.  L’alumnat  de  CFGS prové  del  Baix  Maresme en la  seva  majoria,

alguns d’ells ja han estudia al centre un CFGM.

El  centre  manté  contactes  regulars  amb  les  escoles  de  primària.  Hi  ha  una

coordinació fluïda entre les direccions de les escoles i l’institut a l’hora que es fan

activitats compartides entre els alumnes de sisè de les escoles i  els alumnes de

l’institut. L’alumnat de cicles realitza diferents tallers de sensibilització en els centres

de primària i algunes d’aquestes escoles són centres de pràctiques de la FCT.

A més, els propers cursos (3 cursos mínim) realitzarem una formació conjunta en

treball cooperatiu amb algunes de les escoles de primària del municipi. 
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Assistim regularment a les reunions de directors del municipi i del baix maresme, a

més de participar activament en les coordinacions (Coordinador Pedagògic)  entre

primària  i  secundària.  Hem  aprofundit  en  l’intercanvi  d’informació,  millorant  el

traspàs de primària-secundària i després amb la devolució de resultats.  

Considerem imprescindible un contacte ben estret i un bon coneixement dels centres

de procedència dels nostres alumnes per a tenir més garanties d’èxit en un futur. 

L’equip docent  i  el  personal  que treballa  directament  amb l’alumnat  està  format

actualment per 54 professors (3 professors SIEI) i 2 educadors. El PAS està format

per dues administratives i 3 conserges. El 50 % de les jornades estan cobertes per

funcionaris amb plaça definitiva al centre o comissió de servei, la resta per interins

amb  una  llarga  estada  al  centre  motiu  pel  qual  disposem  d’una  plantilla  amb

estabilitat. Aquesta estabilitat del professorat ens ha permès dur a terme iniciatives

des de i entre els departaments didàctics que han donat lloc a la construcció d’un

projecte educatiu de centre divers, obert, inclusiu i plurilingüe.

2. Anàlisi de la situació actual.

2.1 DAFO
DEBILITATS AMENACES

● Plantilla amb alt % d'interinatge a ESO-BATX
● Dependència de matrícula externa per omplir 

dos grups a 1r BATX
● Poca oferta de FIC
● Manca d'espais
● Poc professorat funcionari amb mentalitat 

oberta als canvis metodològics.
● Plantilla amb alt % d'interinatge a CF
● Accés d’alumnat de GM mal orientat
● Manca de cicles de GS de la família de Sanitat
● Valoració negativa de l’alumnat de CCFF 

● Veïnatge de centres concertats i privats.
● Dificultats a la connexió d'internet per l'increment

d'usuaris a primer cicle.
● Rumorologia del poble.
● Veïnatge amb centres amb CCFF, no públics
● Normativa més flexible en els centres no públics 

de CCFF
● Denegació ampliació de CCFF
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basada en percepcions que no s’ajusten a la 
realitat

● Manca de descripció dels diferents processos 
interns de CCFF

● Manca d’autonomia en els càrrecs de 
coordinació de CCFF

● Molta càrrega de feina dels càrrecs directius de
CCFF

● Manca d’espais, al matí, per a CCFF

FORTALESES OPORTUNITATS
● % elevat de graduació en ESO
● % alt d’assoliment de CB
● % alt d’alumnat que supera el 2n BATX i les PAU
● Atenció a la diversitat. Organització i 

metodologia
● Bona imatge del centre per part de les famílies i 

l’entorn.
● Valoració molt positiva de la figura dels tutors/es

per part de l’alumnat i les famílies.
● Tutories individualitzades al primers nivells ESO.
● Relacions amb l’administració local.
● Bon clima de centre entre el professorat.
● Acció tutorial i seguiment amb les famílies.
● Projecte Erasmus+
● Projecte PILE
● Projecte Xarxa de Competències Bàsiques
● Implementació del treball amb metodologies 

globalitzades.
● Servei de cantina.
● Professorat molt competent a les seves matèries.
● Revisió de la documentació del centre (PEC, 

NOFC)
● Revisió periòdica dels procediments i normatives 

de CCFF
● Interacció en augment amb els serveis i centres 

de l’entorn
● Oferta metodològica diferent
● Programació per competències

●Increment de matrícula d'alumnat a 1r ESO degut 
a l'augment de línies.

●Increment de les preinscripcions de matrícula a 
l'ESO

●Nova junta de l'AMPA amb relativa implicació.
●Excel·lents relacions amb l'administració local.
●Formació interna en aprenentatge cooperatiu.
●Valoració positiva dels CCFF de l’entorn
●Valoració positiva de l’exalumnat de CCFF
●Centres i serveis interessats en col·laboracions 

amb CCFF

2.2 Anàlisi del centre
a. Àmbit pedagògic i didàctic

Dels  departaments  didàctics  procedeixen  les  concrecions  del  currículum  que

apareixen  a  les  programacions  didàctiques,  les  quals  s’han  anat  adaptant  als
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successius canvis de la legislació educativa.

Pel que fa a l’ESO, el currículum introdueix el segon idioma a través de les optatives

a partir de 2n, Francès. En el cas de 4t, el currículum introdueix com a optatives

matèries específiques i s’ha decidit deixar oberta la possibilitat que els alumnes triïn

les optatives en funció dels seus interessos i capacitats, sense que hi hagi itineraris

establerts. Això exigeix una acció de tutorització de l’alumnat perquè la tria sigui

adequada, acció que s’exerceix des de la Coordinació pedagògica i de nivell, i des de

les pròpies tutories, tenint  sempre en compte que al  final és l’alumnat (amb les

famílies) qui escull les matèries específiques que s’han de cursar.  

El centre compta amb una SIEI per a 12 alumnes. La línia de treball seguida per

aquests alumnes ha estat sempre la màxima inclusió a la vida ordinària del centre,

per aquest motiu prioritzem la seva estada a l’aula. Se’ls dota d’espais de reflexió i

reforç i d’una orientació acadèmica personalitzada.

Pel  que  fa  al  Batxillerat,  en  canvi,  el  currículum s’organitza  en  quatre  itineraris

relativament  oberts:  Humanitats,  Ciències  socials,  Tecnologia  i  Ciències.

L’organització d’aquest currículum s’ha fet de manera que les assignatures de 2n són

només matèries de les quals l’alumnat es pot examinar a les PAU i, doncs, li deixen

opcions obertes per poder-se presentar amb garanties a més matèries en la fase

específica. 

El Treball de recerca de Batxillerat es comença a preparar a finals del 1r curs i es

presenta durant el mes de novembre. La temporització fa que el primer trimestre

tingui potser excessivament ocupats els alumnes de 2n de Batxillerat.

Pel que fa a cicles formatius, la família de Serveis socioculturals i a la comunitat el

currículum ja està adaptat a LOE, on destaquem la posada en marxa de l’FP Dual al

cicle superior d’Integració Social.  En aquesta família el currículum s’ha adaptat a
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aquesta modalitat creant un mòdul específic amb les hores de lliure disposició.

En quant al cicle de la família de Sanitat, CAI, encara segueix el currículum LOGSE.

Els  darrers  anys  s'ha  sol·licitat  al  Departament  d'Ensenyament  la  possibilitat

d'ampliar  la  família  de  Sanitat  amb  un  CFGS  però  sempre  ha  estat  denegada.

Considerem  imprescindible  aquest  cicle  per  poder  donar  una  continuïtat  en  els

estudis als estudiants de CAI, que d'altra manera han de canviar de centre. Aquest

fet també suposaria millorar l'oferta eductiva i atreure més i millor alumnat.

Vinculat als cicles de Serveis socioculturals i a la comunitat oferim també els servei

d’Assessorament i Reconeixement pel cicle d’Atenció a les Persones en Situació de

Dependència.  Aquest  servei  està  adreçat  a  treballadors  amb  més  de  dos  anys

d’experiència laboral que volen equiparar aquesta amb els mòduls professionals del

cicle. 

A l’Institut Maremar s’imparteix ESO, batxillerats i formació professional.

● ESO: 2/3 línies. 9 grups. Cal destacar també que el centre compta amb una

SIEI de 12 alumnes repartits per els diferents nivell d’ESO.

● Batxillerat: Dues línies. 4 grups. Científic-tecnològic i Social-Humanistic.

● Cicles Formatius: Actualment el centre té dues famílies professionals, Serveis

socioculturals i a la comunitat i Sanitat.

● Serveis  socioculturals  i  a  la  comunitat:  d’aquesta  família  el  centre

imparteix  el  CFGM  d’Atenció  a  les  Persones  amb  Situació  de

Dependència, CFGS Educació Infantil i el CFGS d’Integració Social.

● Sanitat:  d’aquesta  família  s’imparteix  el  CFGM  de  Cures  Auxiliars

d’Infermeria.  
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Actualment els estudis d’ESO i batxillerat s’imparteixen en horari de mati (de 8h a

14.45h) i  el  cicles formatius en horari  de tarda (de 15h a 21h). Aquests horaris

permeten una ocupació dels espais més eficient.

b. Àmbit organitzatiu
La coordinació entre els diferents òrgans de gestió del centre és essencial per al seu

bon funcionament. L’Institut Maremar s’organitza a partir del Consell escolar i del

Claustre  com  a  òrgans  col·legiats  principals.  L’organització  del  currículum  passa

primer per la Coordinació d’ESO i Batxillerat (coordinadors de nivell,  Coordinador

pedagògic,  Cap  d’Estudis  i  la  Direcció)  o  per  la  Coordinació  de  CCFF  (Cap  de

departament, coordinador d’FP, Secretari, Cap d’Estudis Fp i la Direcció) El treball

d’aquestes  comissions  sobre  el  currículum  acaba  sent  valorada  i  eventualment

aprovada pel Claustre i el Consell escolar. 

La  Comissió  Pedagògica està  formada  pels  Caps  de  Departament,  la  Cap

d’Estudis  i  la  Direcció  del  centre.  Aquesta  comissió  analitza  resultats,  proposa

actuacions  i  serveis  com a  corretja  de  transmissió  (en  els  dos  sentits)  entre  la

Direcció  del  centre  i  els  diferents  departaments.  Organitza  el  Sant  Jordi  i  altres

activitats del centre com la festa final de curs.

La  Coordinació  de  CCFF està  formada  per  el  Cap  de  Departament  d'FP,  la

Coordinació d'FP,  Secretari, Cap d’Estudis FP i la Direcció. Aquesta comissió analitza

els resultats, proposa millores i planifica les activitats.

Els  departaments  i  seminaris  estableixen  les  programacions,  els  criteris

d’avaluació  i  els  materials  de  text  o  digital  a  utilitzar.  Marquen  els  criteris  de

recuperació. 

Les Caps d’estudis tenen cura de la confecció i del funcionament dels horaris i de

la disciplina en el dia a dia, i gestiona les matèries específiques de 4t d’ESO i les
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optatives de Batxillerat, que condicionen la confecció dels horaris. Les tutories en

depèn per tot allò que fa referència a l’acció pròpiament tutorial tant d’ESO com de

Batxillerat com de l’FP i als criteris per adjudicar les optatives d’ESO. 

Els  Equips  docents,  que  es  reuneixen  quinzenalment,  fan  el  seguiment  de

l’alumnat han d’establir dinàmiques de treball a classe i tenen un paper rellevant en

els criteris per confeccionar els grups d’ESO.

La Comissió d’atenció a la diversitat (CAD), en què hi participa la professional

de  l’EAP  assignada  al  centre,  depèn  de  la  Direcció  del  centre.  Es  preocupa

bàsicament de les propostes sobre els criteris relacionats amb els grups flexibles i

del seguiment de l’alumnat amb dificultats coordinadament amb els Serveis socials. 

Té un funcionament prou independent la Coordinació d’informàtica, formada per

dos professors i la direcció del centre. La complexitat i quantitat creixent d’equips i

xarxes  condiciona  les  tasques  més  pròpiament  pedagògiques  que  caldria

implementar.  La  incorporació  d’un  segon  professor  es  valora  de  manera  molt

positiva. El suport extern es considera insuficient

Pel que fa a l’ús de les TIC, la utilització que en fa l’institut resulta alta però depèn

del professorat. Els darrers anys s’han fet diverses formacions internes dirigides a

assolir un bon nivell en les noves tecnologies per part del professorat. 

La Coordinació de riscos laborals, la Direcció i la Cap d’estudis adjunta,  duu a

terme bàsicament  la  gestió  dels  simulacres  d’evacuació  i  el  manteniment  de  les

instal·lacions i equipaments.

La Coordinació d’Escoles Verdes,  és l’encarregada de realitzar el pla de treball

com a Escola Verda. 

La Coordinació d’FP,  supervisa la tasca del  tutors d’FCT vetllant per a que la
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documentació de la formació en les empreses sigui la correcta. És l’enllaç entre les

empreses i el departament d’Ensenyament. 

   

c. Àmbit administratiu i de gestió

El  Consell  escolar  ha  d’aprovar  el  pressupost  de  l’exercici.  En  aquest  sentit,  el

pressupost  és  presentat  al  Claustre  i,  després,  al  Consell  escolar  per  a  la  seva

aprovació.  En  aquests  darrers  cursos,  però,  no  hi  ha  intervingut  la  comissió

econòmica. Els recursos procedeixen bàsicament de l’administració educativa i  es

complementen  amb  aportacions  de  l’Ajuntament,  de  l’AMPA  i  de  les  mateixes

famílies.

El  personal  d’administració  i  serveis  (PAS)  té  una  importància  molt  gran  en  el

funcionament de l’institut. Hi ha una comunicació directa i fluida entre el personal

administratiu  i  la  Direcció  del  centre,  facilita  la  comunicació  i  poder  resoldre els

problemes de gestió pràctica que puguin anar apareixent.

L’edifici té deficiències degudes a l’estat de conservació que s’intenta anar resolent,

tot i la reducció pressupostària actual. Es parteix de la base que l’aspecte extern de

les instal·lacions influeix en les persones que les utilitzen. No hi ha Sala d’actes la

qual cosa sempre es valora de manera molt negativa. El gimnàs no presenta un

aspecte  gaire  agradable  especialment  degut  al  deteriorament  de  les  parets,  la

il·luminació i la instal·lació multimèdia. La biblioteca,  encara que s’ha renovat està

infravalorada com a biblioteca i és un espai més del centre per fer classe. 

En relació a la conservació de les instal·lacions i a l’ús dels serveis, la revisió dels

contractes  de  manteniment  vigents  és  obligada  en  un  moment  de  restriccions

pressupostàries.  Un  altre  aspecte  relacionat  amb  l’administració  és  el  de  la

comunicació  entre  el  centre  i  les  famílies.  Aquesta  informació  es  vehicula

principalment a través del lloc web de l’institut i la missatgeria (mails, whatsapp, sms

i telefon) s’ha fet una reducció massiva de paper per comunicar amb les famílies. No

hi ha, però, un model clar de comunicació del centre amb les famílies.
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Les estratègies que portem a terme actualment són les següents:

  
   

● Objectiu 1: Millorar els resultats acadèmics de l’alumnat del centre:
1.  Dissenyar  actuacions  per  a  la  millora  de  l’assoliment  de  les  competències
bàsiques.
2. Treballar específicament la lectura i l’expressió escrita
3. Potenciar l’aprenentatge de les llengües estrangeres.
4. Potenciar l’aprenentatge de les matemàtiques.    
5. Consolidar el projecte 1x1
6. Continuar amb les mesures d’adaptació curricular individuals i grupals.
7. Adequar les matèries de modalitat de batxillerat a la demanda i a les necessitats.
8. Treballar per a la millora dels resultats als Cicles Formatius.

   
● Objectiu 2:Millorar la cohesió social del centre.

   
1. Disminuir les diferències entre els percentils  90 i  10 en les proves d’avaluació
externes potenciant l’acció tutorial. (Equitat relativa).
2. Incloure l’alumnat amb suport USSE a la dinàmica general del centre.
3. Integrar alumnes amb grans diferències de capacitats i de caràcter social. (Equitat
absoluta).
4.Millorar la convivència en el centre i la participació de l’alumnat.
5. Revisar la Carta de compromís per fer-la una eina per afavorir la implicació de les
famílies en l’evolució educativa dels seus fills. 

   
● Objectiu 3: Millorar l’organització interna i la imatge del centre.

   
1.Donar  difusió  de  la  tasca  educativa  que  estem  portant  a  terme  a  l’ESO,  el
Batxillerat i els cicles formatius
2.Revisar i actualitzar la documentació externa del centre.
3. Mantenir i fomentar la col·laboració amb les diferents entitats del centre i del
municipi.
4. Adequar i condicionar els espais físics del centre en funció de les necessitats.
5. Continuar amb els projectes de centre ja endegats.
6. Consolidar i ampliar els cicles formatius existents.
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7. Consolidar els Serveis d’Assessorament i Reconeixement.

   

2.3 Estudi de la promoció d’ESO 2014-2017.
Aquestes  són  les  dades  de  la  promoció  que coincideix  amb el  mandat  que ara

finalitza i ha estat sota la nostra responsabilitat com a equip directiu. 

Si fem una anàlisi  dels resultats de promoció i graduació ESO, hi ha una millora

significativa a mesura que l’alumnat avança de curs, és a dir, a 1r d’ESO els resultats

de promoció són pitjors que els de graduació a 4t d’ESO. Entenem aquests resultats

com a conseqüència de la incorporació a l’institut des de la primària és un moment

difícil per l’alumnat, al qual li costa l’adaptació. 

Dades de 1r a 3r d'ESO
Si fem una comparativa amb la resta de Catalunya, els resultats de l’INS Maremar 

són millors tenim una mitjana de promoció superior al de Catalunya. 

Si afegim les dades de graduació,

15



                                                                                             Projecte Direcció INS Maremar 2018-2022

Podem observar que aquestes dades també són més positives que a Catalunya.  Si

contrastem aquestes dades de graduació-promoció amb els resultats de les CCBB

dels darrers 4 cursos, 

podem  dir  que  els  resultats  interns  del  centre  queden  avalats  per  les  proves

externes. 

Els resultats de les CCBB en general han estat satisfactoris. La promoció 14-15 va

ser una de les millors promocions que hem tingut. Després les promocions no han

estat tan bones, però estudiant detalladament tant els resultats de les CCBB com els
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resultats  de promoció d’aquestes  observem una evolució  positiva.  Van començar

tenint uns resultats discrets a 1r d’ESO però han estat millorant al llarg de l’ESO.  

S’assoleix el percentatge d’alumnes situats a les franges baixes per sota del 15% en

totes les matèries avaluades; un dels objectius 2018 de l’Ofensiva de país a favor de

l’èxit  escolar. Tant en llengua catalana com els de castellana han assolit  aquests

resultats amb molt de temps i molt marge, especialment castellà. En llengua anglesa

i matemàtiques ha costat més, però aquest curs s’han aconseguit. Caldrà seguir per

tant millor i a fiançar aquests resultats.

Respecte als alumnes situats a la franja de nivell alt o mitjà-alt, se supera l’objectiu

2018 de més del 30% . En llengua catalana més del 75% , castellà més del 90%,

anglès prop del 70%,  matemàtiques més del 60% i cientifica-tecnologica prop del

70%. 

Per  tant s’han assolit  les  dues línies de treball,  ampliar  la  franja  d’alumnes que

superen les CCBB i seguir treballant per l'excel·lència.

Els objectius marcats en l’anterior PdD han estat superats per tant caldrà seguir

aquestes línies de treball per seguir millorant i situar els resultats de CCBB amb un

índex de superació més alt i de més qualitat.

Aquests bons resultats, tant intern com externs, s'han de mantenir i/o millorar, per 

aquest motiu proposem:

• Millorar la incorporació de l’alumnat a 1r d’ESO. Considerem que els 

darrers cursos (16-17 del gràfic i 17-18) aquesta incorporació ha estat millor 

per la introducció del treball per projectes.

• Possibilitar matèries optatives de reforç per tal de facilitar les 

possibilitats de promoció de determinants alumnes. 

• Continuar el treball competencial transversal. 
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◦ Treballar la lectura i l’escriptura en totes les matèries.

◦ Treballar problemes matemàtics en la resta de matèries. 

◦ Seguir el treball en llengua anglesa amb metodologia CLIL.

◦ Treballar específicament les competències científic tecnològiques a 4t amb 

indiferència de l’ itinerari escollit. 

• Millorar els resultats de l’alumnat NESE 

◦ Introduir els conceptes clau (mínims) en les programacions

◦ Millorar l’aplicació del PI

◦ Incorporar l'aprenentatge cooperatiu.

Els  resultats  de  batxillerat  són  sensiblement  inferiors  a  Catalunya  en  quant  a  a

promoció i graduació però millors en quant a superació de les PAU. Tot i això els

indicadors  que  avaluen  el  batxillerat  mostren  la  qualitat  i  nivell  que  exigim  en

aquests estudis sense abandonar la cohesió social. Hem de millorar en rendiment

acadèmic. 

20142018 2022

Índex de promoció a 1r de batxillerat. 82% 90%

Índex d'alumnat que es gradua a
batxillerat.

82% 90%

Índex d'alumnat que supera les PAU. 97% 100%

Índex superació matèries de modalitat en 1r de  batxillerat  79% 85%

Índex superació matèries comuns en 1r batxillerat. 80% 85%

Índex superació matèries de modalitat en 2n de  batxillerat  89% 95%

Índex superació matèries comuns en 2n batxillerat. 88% 95%

Rendiment acadèmic batxillerat 88% 95%

Cohesió social batxillerat 99% 100%
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A 1 de batxillerat tenim un índex de promoció, lleugerament inferior a Catalunya,

una de les causes és, sense cap mena de dubte, que l'alumnat (o les famílies) no

segueix l'orientació realitzada a l'ESO i és matricula al batxillerat. 

Els resultats milloren quan aconsegueix passar a 2 de batxillerat.

 I notem encara més aquesta millora, que serveix per contrastar la tasca que portem

al centre des dels batxillerat quan analitzem les proves PAU
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Els cicles formatius són d’una llarga tradició al centre i tenen un alt prestigi a la

comarca. El resultats de promoció i graduació en CFGM són òptims però és un dels

objectius a millorar.  

Un dels motius que explica aquest resultat és el poc coneixement dels cicles que
oferim,  tant  el  d'APD com el  de  CAI.  Un cop matriculats  una part  de  l'alumnat
comença  a  conèixer  aquests  estudis  i  ho  deixa  o  els  finalitza  amb  una  gran
desmotivació. Altra línia de treball  per tant és donar a conèixer els cicles tant a
l'alumnat i a les famílies com al professorat de secundaria perquè pugui oferir una
millor orientació. 
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La graduació als CFGS són superiors. L'alumnat ja és adult, en general, i per tant té
els objectius més clars.  Molts dels nostres alumnes de CFGS també realitzen les PAU
per poder ingressar en la universitat amb uns resultats notables.

Els que decideixen incorporar-se al món laboral compten amb un discret índex d'inserció, els
llocs de treball no solien necessitar una titulació i per tant venien estant ocupats per gent
sense titulació que ho suplia amb experiència. Aquesta tendència esta canviant i per això
pensem que la inserció laboral del nostre alumnat millorarà.  Per aquest motiu ens marquem
com a objectiu tenir una borsa de treball actualitzada. 

2014-2018 2022

Rendiment acadèmic en CFGM Atenció a les Persones en Situació de 
Dependència.

82% 90%

Rendiment acadèmic en CFGS Educació Infantil. 93% 95%

Rendiment acadèmic en CFGS Integració Social. 90% 95%

Índex d 'inserció laboral dels alumnes de CFGM 25% 40%

Índex d 'inserció laboral dels alumnes de CFGS 50% 60%

2.4 Necessitats actuals del nostre institut i selecció 
d’aspectes amb més marge de millora.
• Pedagògiques

● Fomentar  en  la  pràctica  docent  les  activitats  competencials  per  tal
d’aconseguir  i  assentar  un  bon  nivell  en  les  competències  bàsiques  de
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l’alumnat.
● Consolidar el treball amb metodologies globalitzades.
● Iniciar pràctiques metodològiques que assegurin la inclusió, incideixin en la

diversitat i cohesionin l’alumnat. Treball cooperatiu.
● Consolidar les pràctiques que facilitin la inclusió dels alumnes del grup SIEI a

l’aula.
● Continuar  el  desplegament  del  Pla  Integral  de  Llengües  Estrangeres  amb

metodologia CLIL. Potenciar els intercanvis internacionals.
● Renovar el Pla d’Acció Tutorial (PAT). 
● Mantenir el treball en el Projecte d’Escoles Verdes.
● Potenciar les activitats de pertinença a Escoles Associades a la UNESCO.
● Propiciar i potenciar l’ús de les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació

(TAC) a les aules.

• En gestió i organització
● Seguir  millorant  els  mecanismes  de  transmissió  d’informació  (famílies-

alumnes-professors).
● Incrementar la participació del professorat en activitats del centre.
● Incrementar el sentiment de pertinença al centre tant d’alumnes com de les

famílies.
● Dinamitzar la participació en els òrgans de govern.
● Potenciar  el  consell  de  delegats  i  els  grups  d’alumnes  que  participen  en

activitats de centre. 
● Revisar i actualitzar el PEC.
● Revisar les NOFC.
● Actualitzar el PLC.
● Actualitzar la Carta de Compromís Educatiu

• En espais i infraestructures
● L’institut  està  en  un  edifici  que  ja  té  més  de  50  anys  i  necessita  un

manteniment constant i reformes per adequar els espais a les noves realitats
de l’aula.

● Finalitzar la renovació de les portes d’aula. Segona planta.
● Adequar aules per a flexibilitzar l’ús. 
● Millorar el gimnàs. Sostres, parquet, só,...
● Condicionament del pati. Millorar la pista gran , els jardins i la pista inferior.
● Condicionament dels espais comuns.
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● Manteniment de l’edifici.
● Pintar les aules.
● Mantenir i completar la dotació TIC a totes les aules.

3. Línies de futur. Els objectius

Per crear un clima de treball agradable, respectuós i responsable tots els membres

de la  comunitat  educativa  han de formar part  del  nostre  projecte.  Per  tant,  cal

fomentar  els  espais  de  discussió  i  de  debat.  Les  decisions  s’han  de  prendre  en

diferents àmbits, sempre després de fer un debat de manera que tot el professorat

pugui expressar la seva opinió. Les actuacions, si són consensuades, donen millor

resultat.

També s’ha de vetllar per a què es compleixin els acords presos i es realitzin les 

activitats programades per poder aconseguir els objectius fixats.

 Volem que el nostre institut  sigui un centre :

- On  l’alumnat  es  formi  d’una  manera  competencial  –  tant  pel  que  fa  a

coneixements  com  a  habilitats-  d’acord  amb  els  seus  interessos  i  amb  les

necessitats i requeriments socials.

- Integrat en l’entorn on els nois i les noies esdevinguin ciutadans amb esperit

crític, responsables i compromesos.

- On l’ús social del català sigui un fet dins de la comunitat educativa i de l’entorn.

- Amb les tecnologies de la informació a l’abast de tothom dins de l’aula,  com eina

d’ús quotidià en els diferents aprenentatges i activitats.

- Que sigui un referent cultural i de cohesió al municipi.

- Amb  un  clima  acollidor  i  motivador,  tot  afavorint  la  formació  i  la  tasca  del

professorat.

- Que afavoreixi la participació de tots els membres de la comunitat educativa.

Per aconseguir-ho ens proposem 3 objectius:

1- Millorar els resultats acadèmics de l’alumnat del centre.
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Aprofundir en la individualització del suport que donem als estudiants. Millorar

l’atenció a l’alumnat per que aconsegueix l’èxit escolar. Evitar l’abandonament

dels estudis. Donar suport a l’alumnat amb matèries pendents. Potenciar el

treball i  la competència comunicativa - lingüística, concretament l’expressió

escrita  i  la  competència  matemàtica.  Potenciar  el  treball  per  projectes  i

l'aprenentatge cooperatiu. 

2- Millorar la cohesió social.

Aprofundir en la integració de l’alumnat en el centre. Millorar les relacions

entre estudiants i professorat. Establir lligams de col·laboració entre membres

de la comunitat educativa. Augmentar la visibilitat del centre al municipi.

3- Millorar l’organització interna i la projecció externa del centre.

Revisar i adaptar el centre a les noves necessitats, socials i laborals. Fomentar

el coneixement de les activitats i el projecte educatiu del centre a tot arreu.
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OBJECTIU 1:  Millorar els resultats acadèmics de l’alumnat del centre. 

Descripció: Aprofundir en la individualització del suport que donem als estudiants. Millorar l’atenció a l’alumnat per 
que aconsegueix l’èxit escolar. Evitar l’abandonament dels estudis. Donar suport a l’alumnat amb matèries pendents. 

Estratègies Actuacions Temporal.

1.-Aprofundir en les 
actuacions per a la millora 
de l’assoliment de les 
competències.

1.1 Establir mecanismes d’avaluació, coavaluació i 
autoavaluació amb criteris competencials.
1.2 Sistematitzar l'elaboració de les programacions 
consensuant continguts i metodologies per treballar 
competencialment.
1.3 Mantenir una ràtio reduïda d'alumnat en tots els nivells de 
l'ESO per facilitar l'atenció a la diversitat i la inclusió.

2.-Millorar les capacitats 
de l'alumnat relacionades
amb la competència 
comunicativa.

2.1 Elaborar i aplicar rúbriques que orientin el treball i 
l'avaluació de les dimensions de la
competència.
2.2 Incloure activitats de treball i avaluar la competència en 
matèries no lingüístiques.
2.3 Analitzar els resultats de les proves externes per concretar 
aspectes de millora.
2.4 Potenciar la participació per part de l’alumnat en el concurs
literari de Sant Jordi.

3.- Millorar les capacitats 
de l'alumnat relacionades
amb les competències 
transversals per mitjà del 
treball globalitzat i 
l'aprenentatge cooperatiu

3.1 Consolidar el treball per projectes a 1r i 2n d’ESO.
3.2 Impulsar l'aprenentatge cooperatiu.
3.3 Revisar i actualitzar els treballs de síntesi.
3.4 Facilitar la formació en metodologies globalitzades.
3.5 Facilitar la formació en aprenentatge cooperatiu.
 

4.- Analitzar l'índex de 
resultats

4.1 Analitzar els resultats trimestrals d’ESO.
4.2 Analitzar els resultats de les CCBB
4.3 Analitzar els resultats trimestrals de batxillerat.
4.4 Analitzar els resultats de les PAU.
4.5Analitzar els resultats de les UF a CFGM quadrimestral.
4.6 Analitzar els resultats de les UF a CFGS quadrimestral.
4.7 Elaboració de propostes de millora des dels equips docents 
i seminaris.

5.- Potenciar 
l’aprenentatge de les 
llengües estrangeres.

5.1 Aprofundir en la millora de la dimensió oral i escrita  de la 
competència comunicativa en llengües estrangeres.
5.2 Aprofundir en el procés de treball amb metodologia CLIL.
5.3 Donar continuïtat als intercanvis lingüístics amb instituts 
d'altres països.
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5.4 Promoure la participació en projectes internacionals 
d'intercanvi d'experiències.
5.5 Augmentar l’alumnat que realitza pràctiques a l’estranger 
(Erasmus+)
5.6 Mantenir francès com a 2a llengua estrangera a partir de 2 

ESO

6- Continuar amb les mesures
d’adaptació curricular 
individuals i grupals.

6.1 Definir els continguts clau de cada àrea en les adaptacions.
6.2 Dissenyar i revisar el perfils per l’agrupació flexible.
6.3 Revisió dels PI curs anterior.
6.4 Elaboració dels PI.
6.5 Crear un grup de treball per analitzar les necessitats educatives 
de l’alumnat de FP.

7.- Consolidar i millorar el 
projecte 1x1

7.1 Consolidació dels material propis digitals.
7.2 Formació TAC per al professorat i el PAS.
7.3 Millorar el manteniment informàtic i de la xarxa WIFI.

8- Millorar el procés 
d’ensenyament/aprenentatge 
de CCFF 

8.1 Reforçar el seguiment acadèmic al PAT.
8.2 Consolidació de l'avaluació per competències
8.3 Millorar els recursos pedagògics en qualitat i varietat
8.6 Millorar les vies de comunicació professorat-alumnat
8.5 Consolidar la CAD-FP
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OBJECTIU 2: Millorar la cohesió social del centre. 

Descripció: Aprofundir en la integració de l’alumnat en el centre. Millorar les relacions entre estudiants  i 
professorat. Establir lligams de col·laboració entre membres de la comunitat educativa. Augmentar la 
visibilitat del centre al municipi.

Estratègies                  Actuacions Temporal

1 Disminuir   les diferències
entre els percentils 90 i 10 
en les proves d’avaluació 
externes potenciant l’acció 
tutorial
(Equitat relativa)

1.1 Consolidació de tutories individuals a 1r d’ESO i 2n d’ESO, 
1.2 Coordinació i seguiment de l’acció tutorial individual a 1r d’ESO i 2n 
d’ESO
1.3 Detectar els alumnes de 3r susceptibles de poder seguir el projecte 
singular (GEODA)
1.4 Mantenir els tallers d’estudi assistit.
1.5 Revisar el PAT

2. Incloure l’alumnat SIEI a
la dinàmica general del 
centre i en especial a l’aula.

2.1 Obertura alumnat SIEI.
2.2 Suport a l’aula ordinària.
2.3 Reforç curricular específic.
2.4 Elaboració de material didàctic específic.
2.5 Tallers hort, cuina, bloc i revista.

3. Integrar alumnes amb 
grans diferències de 
capacitats i de caràcter 
social  (Equitat absoluta)

3.1 Consolidar el treball per projectes.
3.2 Impulsar l'aprenentatge cooperatiu.
3.3 Mantenir el projecte REMA (reutilització de llibres).
3.4 Augmentar les activitats al centre fora del horari escolar.
3.5 Tallers impartits per l’alumnat de CFGS Integració social.
3.6 Impulsar jornades de convivència amb els centres de primària i 
d’altres localitats.
3.7 Organització d’activitats destinades a finançar activats realitzades 
fora de l’institut

4. Millorar l’orientació a 
totes les etapes 

4.1 Dissenyar estratègies didàctiques i pedagògiques per fomentar 
l'aprenentatge i l'autonomia de l'alumne i afavorir la continuïtat 
formativa i l'aprenentatge permanent.
4.2 Promoure la implicació amb l'aprenentatge, el centre i l'entorn i 
crear expectatives d'èxit en l'alumnat.
4.3 Crear un vincle positiu d'implicació i interacció amb l'aprenentatge. 
4.4. Introduir la reflexió i la presa de consciència del propi procés 
d'aprenentatge.
4.5. Transferir els aprenentatges realitzats a la vida fora de l'entorn 
escolar.
4.6. Elaborar un full de seguiment de cada alumne i realitzar una 
avaluació del seu procés d'aprenentatge en el consell orientador al 
finalitzar cada curs acadèmic.
4.7. Dissenyar un itinerari formatiu i professionalitzador individualitzat 
en acabar els estudis de secundaria per garantir la continuïtat formativa 
de tot l'alumnat del centre.

5. Reforçar les tutories de 
CCFF

5.1 Fomentar les eines d'anàlisi reflexiu i d'autoregulació del grup.
5.2 Potenciació del treball en valors i cooperatiu
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6.Millorar  la convivència en
el centre.

6.1 Creació d’un projecte de Mediació Escolar.
6.2 Millora de la pràctica de tractament dels conflictes mitjançant el 
diàleg entre les parts.
6.3 Elaborar d’un Pla d’actuació contra la disrupció.
6.4 Dinamització de les hores d’esbarjo.
6.5 Revisió del PAT per a Cicles Formatius.

7. Crear comunitat. 
Potenciar la participació de 
tota la comunitat educativa.

7.1 Potenciar la participació de l’alumnat en decisions del centre.
7.2 Millorar la participació del consell de delegats.
7.3 Augmentar les activitats al centre fora del horari escolar amb 
activitats d’esports i música.
7.4 Promoure la participació de les famílies i exalumnes.
7.5 Augmentar les enquestes de satisfacció entre les famílies i alumnat

8, Consolidar la convivència
entre CCFF

8,1 Valoració de les activitats comunes.
8.2 Foment dels espais de trobada entre cicles.
8.3 Potenciar les Jornades 

9. Revisar la Carta de 
compromís per fer-la una 
eina per afavorir la 
implicació de les famílies en
l’evolució educativa dels 
seus fills

9.1 Signatura de la Carta de compromís per les famílies dels alumnes i/o
alumnes nouvinguts

9.2 Revisió contínua per part de les famílies, tutors i alumnat dels 
acords
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OBJECTIU 3 Millorar l’organització interna i la projecció externa del centre. 

DESCRIPCIÓ: Revisar i adaptar el centre a les noves necessitats, socials i laborals. Fomentar el 
coneixement de les activitats i el projecte educatiu del centre a tot arreu.

Estratègies Actuacions: Tempor.

1.-Donar difusió de la tasca 
educativa que estem 
portant a terme a l’ESO, el 
Batxillerat i els cicles 
formatius

1.1 Impulsar la comunicació externa de l’Institut i la difusió del treball 
de l’alumnat.
1.2 Participar en aquelles activitats que projectin la tasca educativa del 
centre: projectes autonòmics, estatals i europeus.
1.3 Actualització permanent dels continguts i informacions de la pàgina 
web
1.4 Jornades de portes obertes: dissenyar un protocol.
1.5 Publicitar el centre per diferents mitjans (premsa, pancarta, etc.)

2. Potenciar la col·laboració
amb la comunitat
educativa del Masnou

2.1 Mantenir la participació en les activitats del projecte educatiu 
d’entorn.
2.2 Mantenir i promoure accions conjuntes amb altres escoles i instituts.

3- Mantenir i fomentar la 
col·laboració amb les 
diferents entitats de 
l'entorn.

3.1 Establir un protocol que agilitzi les relacions amb l’AMPA i en permeti
una col·laboració més propera.
3.2 Consolidar i renovar els programes actuals amb l’Ajuntament 
(GEODA i Pla d’entorn).
3.3 Impulsar el Servei Comunitari
3.4 Participar activament en les reunions de directors i establir unes 
línies comunes d’actuació en temes propis de tots (escolarització, 
relacions primària secundària, ....)
3.5 Participar i/o convocar reunions dels CEIP’s i fomentar projectes 
comuns: traspàs primària-secundària, xerrades als pares de 6è, 
activitats escola de pares conjunta.
3.6  Consolidació de la col·laboració amb les entitats de l’entorn
3.7 Creació i desenvolupament de la borsa de treball per l'alumnat d'FP

4. Potenciar la 
coordinació i la 
comunicació entre el
professorat en relació 
amb currículums, 
metodologies, sistemes 
d’avaluació i altres 
aspectes de la dinàmica 
escolar.

4.1 Crear coordinacions de nivell.
4.2 Afavorir la formació d’equips de treball. 

4.3 Recollir els acords presos en actes compartides en format 
digital de totes les reunions.

5. Incrementar 
l'eficiència en la 
comunicació i la 
coordinació interna dels 
CCFF

5.1 Agilitzar els registres de seguiment.
5.2 Definir els processos/responsables associats a CCFF.
5.3 Potenciar la participació del professorat en els diferents 
processos.
5.4 Valoració de la figura del Cap de Departament de CCFF 
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4. Indicadors per a l’avaluació de l’exercici de la 
direcció.

Indicadors
Situació

de
partida

Situació
que es

vol
assolir

Valor real/
valor ideal

18-
19

19-
20

20-
21

21-
22

1 Índex de demanda d'escolarització en 1a opció a 1r 
d'ESO.

0.88 0.9

2 Índex de promoció a l'ESO. 94% 95%

3 Índex d'alumnat que es gradua a l’ESO. 93% 96%

4 Cohesió social ESO. 98% 100%

5 Rendiment acadèmic ESO 87% 95%

6 Índex d'alumnat que supera les proves de CB de català 
de 4t d'ESO.

91%

7 Índex d'alumnat en el nivell alt i mitja-alt de en les 
proves de CB de català de 4t d'ESO.

70% 80%

8 Índex d'alumnat que supera les proves de CB de 
castellà de 4t d'ESO.

93% 95%

9 Índex d'alumnat en el nivell alt i mitja-alt en les proves 
de CB de castellà de 4t d'ESO.

85% 90%

10 Índex d'alumnat que supera les proves de CB d’anglès 
de 4t d'ESO.

85% 90%

11 Índex d'alumnat en el nivell alt i mitja-alt en les proves 
de CB d’anglès de 4t d'ESO.

68% 75%

12 Índex d'alumnat que supera les proves de CB de 
matemàtiques de 4t d'ESO.

86% 90%

13 Índex d'alumnat en el nivell alt i mitja-alt en les proves 
de CB de matemàtiques de 4t d'ESO.

60% 70%

14 Índex d'alumnat que supera les proves de CB científic-
tecnològica de 4t d'ESO.

86% 90%

15 Índex d'alumnat en el nivell alt i mitja-alt en les proves 
de CB de científic -tecnològica de 4t d'ESO.

68% 75%

16 Nivell de satisfacció de l'alumnat ESO Sense
dades

alt

17 Nivell de satisfacció famílies ESO Mig-alt alt
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18 Index de demanda d'escolarització en 1a opció a 1r de 
Batxillerat.

95% 100%

19 Índex de promoció a 1r de batxillerat. 82% 90%

20 Índex d'alumnat que es gradua a
batxillerat.

82% 90%

21 Índex d'alumnat que supera les PAU. 97% 100%

22 Índex superació matèries de modalitat en 1r de  
batxillerat  

79% 85%

23 Índex superació matèries comuns en 1r batxillerat. 80% 85%

24 Índex superació matèries de modalitat en 2n de  
batxillerat  

89% 95%

25 Índex superació matèries comuns en 2n batxillerat. 88% 95%

26 Rendiment acadèmic batxillerat 88% 95%

27 Cohesió social batxillerat 99% 100%

28 Nivell de satisfacció de l'alumnat batxillerat Sense
dades

alt

29 Nivell de satisfacció famílies batxillerat Sense
dades

alt

30 Índex d’alumnes que es graduen en CFGM Atenció a les
Persones en Situació de Dependència.

70% 85%

31 Rendiment acadèmic en CFGM Atenció a les Persones 
en Situació de Dependència.

82% 90%

32 Índex d’abandonament en CFGM Atenció a les Persones
en Situació de Dependència.

8% 5%

33 Índex d’alumnes que es graduen en CFGM Cures 
Auxiliars Infermeria.

65% 80%

34 Rendiment acadèmic en CFGM Cures Auxiliars 
Infermeria. (PENDENT DE LA CONVERSIÓ A LOE)

35 Índex d’abandonament en CFGM Cures Auxiliars 
Infermeria.

8% 5%

36 Índex d’alumnes que es graduen en CFGS Educació 
Infantil

91% 95%

37 Rendiment acadèmic en CFGS Educació Infantil. 93% 95%

38 Índex d’abandonament en CFGS Educació Infantil 5.6% 3%

39 Índex d’alumnes que es graduen en CFGS Integració 
Social.

70% 80%
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40 Rendiment acadèmic en CFGS Integració Social. 90% 95%

41 Índex d’abandonament en CFGS Integració Social. 6% 0%

42 Nivell de satisfacció de l'alumnat CCFF. Mig-alt alt

43 Índex d 'inserció laboral dels alumnes de CFGM 25% 40%

44 Índex d 'inserció laboral dels alumnes de CFGS 50% 60%

45 Índex del nombre de famílies
associades a l'AMPA

98% 100%

46 Nombre de visites al lloc web del
centre.

Sense
dades

47 Usuaris del correu i de l'espai virtual corporatiu. Sense
dades

48 Publicació al lloc web de la
documentació de centre actualitzada (PdD, PEC, PLC...)

Sense
dades

100%

5. Retiment de comptes. Avaluació del projecte de 
direcció.

Som conscients que cal organitzar com i quan farem l’avaluació del nostre projecte i

de quina manera transmetrem aquesta avaluació al Claustre i al Consell escolar.

Com totes les avaluacions, cal partir d’uns indicadors que ens donin la informació del

grau d’assoliment dels nostres objectius, tant a nivell qualitatiu com quantitatiu, i de

quan  i  amb  quina  freqüència  portarem  a  terme  la  revisió  de  les  nostres

responsabilitats.

• Cada membre de l’equip directiu elaborarà un full de seguiment dels objectius

dels  quals  és  responsable,  especificant  com  registrarà  l’evolució  de  les

activitats, si s’estan realitzant en el temps previst i amb la participació dels

membres  implicats,  i  analitzarà  la  conveniència  o  no  de  modificar  les

actuacions o la temporització de les mateixes a fi i efecte d’adequar-les a les

desviacions produïdes. 
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• Es faran tres reunions, dins l’espai de reunions de junta directiva, cada curs

per posar en comú  aquest seguiment: 

 A principi de curs, per introduir els canvis que se’n derivin de variacions

de  plantilla,  de  la  normativa  d’inici  de  curs  o  d’altres  situacions

imprevistes que s’hagin pogut donar.

 Al mes de gener, on ja es podrà valorar si la posada en pràctica de les

activitats i el seu desenvolupament segueix la línia fixada, i preveure

possibles canvis després d’analitzar-ne el motius.

 A finals de juny, per valorar  els objectius de curs i poder preveure els

possibles canvis organitzatius i metodològics que calgui.

Amb aquestes reunions, la direcció podrà avaluar  el compliment de les activitats i el

nivell de responsabilitat dels membres de l’equip directiu. 

Cal fer esment que cada curs, al mes de setembre, s’inclouran dins del pla anual

totes aquelles estratègies i activitats que el projecte contempli i s’hagin considerat

oportunes  de  fer.   Per  tant,  seran conegudes pel  Claustre  i  pel  Consell  Escolar.

Tanmateix,  al  final  de  cada  curs  acadèmic  caldrà  incloure  a  la  memòria  les

valoracions de cadascuna de les activitats i el nivell d’assoliment dels objectius, i

posteriorment serà presentada al Claustre i Consell Escolar. 

El Masnou 23 d'abril de 2018
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