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1. ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’INSTITUT  
1.1 Equip pedagògic i organització docent.  
El curs 2016/17 el centre té una plantilla de 39 professors, 2 
d’ells a mitja jornada. S’ha mantingut el mateix nombre de 
professorat que el curs anterior.  
El professorat del centre, organitzat per departaments didàctics 
és el següent:  
Departament de Ciències Naturals  
                                                          Especialitat docent  
 
Rosa M. Batlló Sabala                      Biologia i Geologia  
Laia Escolà Davins    (mitja jornada)Biologia i Geologia  
Eva Giralt Selvas                              Física i Química  
Gemma Just Orriols                          Biologia I Geologia  
Gaspar Lloret Pérez                         Física i Química     
Teresa Rodoreda Ollé                      Física i Química  
Victòria Serra Terzi                           Biologia i Geologia 
  
Departament de Ciències Socials  
                                                          Especialitat docent  
 
Gerard Comellas Badia                     Música  
Eugènia López Roman                      Geografia i Història      
Josep Ortiz Murcia                            Filosofia  
Carme Pinilla Pérez de Bustos         Religió  
Àngels Sanmiquel Rosell                 C. Socials (primària)  
Francesc Serra Sellarès                  Geografia i Història  
Assumpta Sunyé Colell                   Geografia i Història  
 
  
Departament de Llengua Castellana i Clàssiques  
                                                         Especialitat docent  
 
Emma Cano Garcia (mitja jornada)  Llengua castellana 
Agnès Santos Pardo                        Llengua castellana  
Climent Garrido Acebes                   L.Castellana (primària)  
Josep Jiménez Vázquez                  Llengua castellana  
Rosa M. Riera Ubach                       Cultura clàssica 
 
  



Departament de Llengua Catalana  
                                                             Especialitat docent  
 
Concepció Argerich Sanclimens          Mestra terapeuta  
Claudia Legido Sala (subst.)                Llengua catalana  
Teresa Obradors Comellas                  Llengua catalana  
Imma Núñez Medina                            Psicopedagogia 
Sílvia Solé Guitart                                Llengua catalana  
 
Departament d’Educació Física  

Especialitat docent  
 

Sergi Cinca Morros                             Educació Física  
Dolors Vila Seuba                               E. Física (primària)  
 

Departament de Llengües Estrangeres  
Especialitat docent  
 

Josep Lluís Albiac Ballesté        Llengua Anglesa 
Alba Camprodon Calveras  Llengua Francesa   
Rosa M. Descarga Font   Llengua Anglesa  
Rosa M. Galiano Magem   Llengua Anglesa  
Montserrat Jordà Faus   Llengua Anglesa  
Marta Rovira Puig L. Anglesa (primària)  
 
Departament de Matemàtiques  
 

Especialitat docent  
Sascha Hohnhaussen                   Matemàtiques  
Arnau Gonzàlez de Mingo             Matemàtiques  
Mònica Martínez Vázquez             Matemàtiques  
Eva Navarro Soriano                     Economia  
Fermí Rojo Cort                             Matemàtiques  
 
Departament de Tecnologia  
 

Especialitat docent  
Josep Canamasas Güell    Tecnologia  
Joan Carles Garcia Zamora   Tecnologia  
Gemma Ribera Simon    Tecnologia  



Margarida Serra Oliveras                              Dibuix  
Jordi Vila Vilalta                                            Tecnologia 
 

1.2 Càrrecs directius i de coordinació  
 
L’equip directiu està format per:  
 
Rosa M. Riera     Directora  
Rosa M. Galiano     Secretària  
Josep Ortiz      Cap d’Estudis  
Eva Giralt       Coordinadora Pedagògica  
 
Els càrrecs de coordinació són els següents:  
 
Coordinadora de 1r d’ESO:          Marta Rovira  
Coordinadora de 2n d’ESO:         Dolors Vila 
Coordinador de 3r d’ESO:            Gerard Comellas          
Coordinadora de 4t d’ESO:          Carme Pinilla 
Coordinadora de Batxillerat:         Eva Navarro  
Coordinadora LIC:                        Concep Argerich  
Coordinador d’activitats i serveis: Fermí Rojo  
Coordinador d’informàtica:            Arnau Gonzàlez  
Cap de departament de Ciències Naturals: Teresa Rodoreda  
Cap de departament de Ciències Socials:   Francesc Serra 
Cap de departament de Llengua Castellana: Josep Jiménez  
Cap de departament de Llengua Catalana: Teresa Obradors  
Cap de departament d’Educació Física: Dolors Vila  
Cap de departament de Llengües Estrangeres: Rosa M. 
Descarga  
Cap de departament de Matemàtiques: Mònica Martínez  
Cap de departament de Tecnologia: Josep Canamasas  
Coordinadora del Pla “Per l’equilibri”: Rosa M. Batlló  
Coordinadora empresa “Brúixola”: Viki Serra  
Coordinadores Servei Comunitari: Àngels Sanmiquel i Carme 
Pinilla. 
 
 
 
 
 



1.3 Tutories i tutories individuals  
 
Valoració de les tutories individuals: És positiva la valoració que 
s’ha fet de l’organització de les tutories: cada curs d’ESO ha 
tingut únicament dos tutors, el tutor de grup i un cotutor, així la 
coordinació ha estat més fàcil i s’ha garantit la unitat d’acció.  
A 4t d’ESO s’ha treballat de manera intensiva en l’orientació 
acadèmica, i, tal i com estableix la normativa, el butlletí final 
anava acompanyat del consell orientador. 
Propostes de millora: Cal implementar d’una manera més 
efectiva el consell orientador en els tres primers cursos de l’ESO.  
 
 1.4 Consell Escolar. Components  

El mes de novembre de 2016 van tenir lloc les eleccions per 
formar part del Consell Escolar del centre. Van haver-hi 
eleccions en el sector professorat i alumnat, per substituir un 
representant del professorat i 2 de l’alumnat, respectivament.  
El Consell Escolar es va constituir el 21 de desembre de 2016, 
amb els següents components:  
Rosa M. Riera Ubach           Directora  
Josep Ortiz Murcia                Cap d’Estudis  
Elisabet Carracedo Mañosa Representant de l’Ajuntament  
Josep Jiménez Vázquez      Representant del professorat  
Josep Canamasas Güell      Representant del professorat  
Marta Rovira Puig                 Representant del professorat  
Sergi Cinca Morros               Representant del professorat  
Fermí Rojo Cort                    Representant del professorat  
M. Dolors Guasch Estefanell Representant AMPA  
Elisa Jorba Dordal                 Representant pares i mares 
d’alumnes  
Sònia Escayola                     Representant pares i mares 
d’alumnes  
Francesc Garcia Montellano Representant del PAS  
Helena Garcia Garcia           Representant de l’alumnat  
Inés Garcia Gordillo              Representant de l’alumnat    
Rosa M. Galiano Magem      Secretària  
 
 
 
 



1.5 Calendari escolar  
Valoració: 
Es valora positivament que els treballs de síntesi coincideixin la  
darrera setmana de curs, i també que no coincideixi aquesta 
setmana amb l’acampada de Batxillerat i les proves d’accés a la 
universitat. El curs vinent es mantindrà el calendari amb la 
mateixa estructura, amb un únic canvi: el Projecte de Recerca 
de 4t d’ESO tindrà lloc la penúltima setmana de curs, per tal que 
tingui una estructura més acord amb el que la normativa 
estableix. 
 
1.6 Repartiment d’alumnes per grups, nivells i modalitats  
 
Per acord de la CAD, l’organització dels cursos ha estat la 
següent:  
 
1r ESO: quatre grups heterogenis  
2n ESO: quatre grups heterogenis  
3r ESO: tres grups heterogenis amb agrupacions flexibles a les 
matèries instrumentals.  
4t ESO: dos grups heterogenis, i un grup dins el programa de 
diversificació curricular.  
Batxillerat: 2 grups heterogenis a cada curs.  
Hi ha un total de 410 alumnes.  
 
2. ÀMBIT EDUCATIU I CURRICULAR  
2.1 Treball de recerca 
  
Es van presentar 37 treballs i tots ells varen ser considerats 
aptes, un en convocatòria extraordinària. Els tres treballs amb la 
qualificació més alta varen ser els escollits per figurar en el 
sumari extens del llibre que publica el CRP del Bages sobre els 
treballs de recerca de la comarca. Els alumnes autors d’aquests 
treballs van ser: Elna Cornellas Escayola, Sergiu-Dan David i 
Anna Illa Vera.  
Valoració sobre el calendari del TdR: Igual que el curs passat, 
es valora positivament el canvi de calendari, ara bé, s’ha 
constatat que l’alumnat deixa el gruix de l’elaboració del treball 
per al mes de setembre, quan aquest hauria d’estar gairebé 
enllestit, fet que provoca que la qualitat dels treballs baixi. 



  
 
2.2 Empreses (Alumnes Programa Diversificació Curricular i 
Estada a l’Empresa Batxillerat).  
 
Els 10 alumnes del Projecte Brúixola (Programa de Diversificació 
Curricular) van cursar, tal i com està establert en aquest projecte, 
la part pràctica de la seva formació a diferents empreses d’Artés.  
(Vegi`s exemple a l’annex).  
 
Pel que fa a la matèria optativa d’Estada a l’Empresa de 
Batxillerat, van ser 12 els alumnes que varen cursar-la. 
  
Tant en el cas del Programa de Diversificació Curricular, com de 
l’Estada a l’Empresa de Batxillerat la valoració d’aquest recurs 
és molt positiva per part de tots els sectors de la comunitat 
educativa 
 

2.3 Matèries optatives impartides  
Les matèries optatives que pot cursar l’alumnat d’ESO són les 
següents:  
 
1r ESO: Alemany, Francès, Informàtica d’Usuari, Tècniques 
d’Expressió Escrita, Fem Ciència i Projecte de Millora de l’Èxit 
Escolar.  
 

2N ESO: 2n ESO: Alemany, Francès, Tècniques d’Expressió 
Escrita, Fem Ciència, Història de l’Art, i Projecte de Millora de 
l’Èxit Escolar.  

3r ESO: Alemany, Francès, Cultura Clàssica, Emprenedoria i 
Teatre.  
Valoració: S’ha incrementat el nombre de matèries optatives en 
els tres primers cursos d’ESO, per tal que no hi haguessin ràtios 
de més de 20 alumnes.  També s’ha atès la demanda de les 
famílies que hi hagués una optativa d’informàtica a 1r d’ESO. 
S’ha inclòs una optativa d’expressió escrita per tal d’atendre 
l’alumnat amb més dificultats en aquest àmbit.  
 
Les matèries optatives específiques de 4t d’ESO, varen ser:  



Informàtica (2 franges), Llatí, Biologia i Geologia,  Física i 
Química (2 franges), Tecnologia, Música i Visual i Plàstica.  
Valoració: Es valora positivament la introducció de les optatives 
especifiques de Música i Visual-Plàstica, per donar opció a 
l’alumnat que vulguin cursar Batxillerat artístic o bé un cicle 
formatiu de grau mitjà, així mateix, també es valora positivament 
que les matèries específiques s’hagin estructurat en itineraris 
tancats, amb dues matèries obligatòries a cada itinerari.  
 
  
2.4 Llibres de text  
 
L’empresa Iddink, contractada per l’AMPA del centre, continua 
oferint el servei de venda de llibres a les famílies que ho desitgin.  
 
2.5 Sortides i activitats formatives  
 
 
 
DATA 
 

 
SORTIDA 

 
CURS 

SETEMBRE   

20 XERRADA PARES: 
Adolescència i autoestima” 1 ESO 

29 TALLER: “ESMORZAR 
SALUDABLE” 3 ESO 

OCTUBRE   

6 SORTIDA “CAN VILA”. 
TUTORIA 1 ESO 

NOVEMBRE   
3 JORNADA EQUILIBRI 1 BAT 

6-11 VISITA DELS ALUMNES 
DE BOCHOLT 1 BAT 

7 JORNADA EQUILIBRI 2 ESO 

9 JORNADA EQUILIBRI 1 ESO 

13, 14 i 17  
TALLER ASTRONOMIA 

1 ESO 

16 JORNADA EQUILIBRI 3 ESO 



13 i 17 JORNADA EQUILIBRI 4 ESO 
29 MINA PETROLI + 

FUMANYA 
1 i 2 BAT 

30 XERRADA: SITUACIONS 
DE RISC PER A JOVES 

3 ESO 

DESEMBRE   
4 DEPURADORA DE 

SALLENT-ARTÉS 
1 ESO 

22 FESTA DE NADAL  
   
FEBRER   
7 COVES DEL TOLL 1 ESO 
8 PORTES OBERTES UAB 2 BAT 
9  MUSEU BLAU (BCN) OPT BIOLOGIA 4T 

ESO 
14 mNACTEC  (Museu ciència i 

tècnica) Terrassa 
3 ESO 

16 OLIMPÍADES DE 
GEOLOGIA 
Museu de ciències naturals 

4 ESO 

20 MUSEU DE GEOLOGIA 
(Manresa) 

1 ESO 

22 XERRADA: VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 

4 ESO 

MARZO   
1 i 8 XERRADA: MOBILITAT 

SEGURA 
2 ESO 

9 ANÀLISI AIGÜES 2 BAT 
9 TALLER MECATRÒNICA 2 BAT 
15 SERVEI DE MICROSCOPIA 

(Girona) 
1 i 2 BAT 

16-21 VIATGE A BOCHOLT 1 BAT 
20 COSMOCAIXA 2 ESO 

 
ABRIL   
10, 19 i 20 ITINERARI GEOLÒGIC 3 ESO 
MAIG   
9 ZOO BARCELONA 1 ESO 



10 BORSA i BOTIGUES 
EMBLEMÀTIQUES (BCN) 

1 i 2 BAT 

17 I 18 VIATGE CARCASSONE OPTATIVA 
FRANCÈS (2 I 3) 

18 MUSEU DE MATEMÀTICA 
(Cornellà) 

1 BAT + BRX 

23 RUÏNES D’EMPÚRIES  
25 GRADUACIÓ 2 BAT 
31-4 
JUNY 

VITAGE A HAMBURG OPTATIVA 
ALEMANY (3 I 4) 

 
 
JUNY 

  

13  GIRONA MEDIEVAL 2N ESO 
15 GRADUACIÓ 4 ESO 
15  SORTIDES FINAL DE CURS 1, 2 I 3 ESO 

1 ESO: PARC 
AVENTURA 
PEDRAFORCA 
2 ESO: ILLA 
FANTASIA 
3ESO: TIBIDABO 

19,20,21 ACAMPADA SALDES 1 BAT 
19 MUSEU DEL CINEMA 3 ESO (TREBALL 

SÍNTESI) 
18-22 VIATGE FINAL ETAPA: 

CIRCUIT ITÀLIA 
4 ESO 

   
 
 
 Valoració: Es constata que es continuen acumulant moltes 
sortides el darrer trimestre de curs, amb l’esforç econòmic que 
aquest fet comporta per a les famílies. 
La proposta de fer sortides lúdiques a 1r, 2n i 3r d’ESO, no ha 
acabat de funcionar perquè únicament s’ha acabat duent a terme 
a 2n d’ESO, perquè a les sortides de 1r i 3r d’ESO no s’hi van 
apuntar prou alumnes. El curs vinent es mantindran, però es 
vetllarà perquè les propostes de sortida no suposin una despesa 
massa elevada: aquest va ser el motiu pel qual no es van fer. 



Pel que fa al viatge de final de curs de 4t d’ESO, la valoració va 
ser positiva, tant del destí: Itàlia, com de les dates en que es va 
dur a terme. El nombre d’alumnes que varen anar de viatge 
varen ser 54.  
 
2.6 Coordinació primària-secundària  
Després de la preavaluació, la darrera setmana d’octubre, els 
tutors de 1r d’ESO es van reunir amb els seus tutors del curs 
anterior, per tal de valorar el seu rendiment a l’inici de l’educació 
secundària obligatòria.  
Durant el mes de juny, es varen fer les reunions preceptives de 
traspàs de l’alumnat de 6è. 
Valoració: És necessari sistematitzar les reunions de les escoles 
de primària amb l’institut, tornar a fixar un calendari que inclogui, 
com a mínim, una reunió trimestral dels professionals dels 
centres educatius implicats. 
 
3. PROGRAMES EDUCATIUS.  
3.1 Programa de diversificació curricular. Projecte Brúixola  
 
El centre ha continuat oferint a l’alumnat de 4t d’ESO, el 
programa de diversificació curricular, Projecte Brúixola.  
És un programa amb més de 10 anys d’existència, que, fruit d’un 
conveni entre l’Ajuntament d’Artés i el Departament 
d’Ensenyament, ofereix als joves que han cursat 3r d’ESO, però 
que, o bé presenten dificultats d’adaptació a una aula ordinària i 
desmotivació escolar, o bé presenten risc d’exclusió social,  
l’oportunitat de tenir el graduat en Educació Secundària 
Obligatòria, tot cursant el 4t d’ESO, en un programa de 
diversificació curricular, que ofereix un tipus de formació més 
pràctica, que els permeti d’incorporar-se al món laboral.  
Aquests alumnes realitzen 12 hores de formació pràctica en 
empreses del municipi.  
Valoració a partir dels resultats acadèmics del curs:  
El percentatge de promoció de l’alumnat del Projecte Brúixola ha 
estat del 100%,  i  la seva implicació en la dinàmica del centre 
ha estat positiva, no obstant, aquest curs s’ha observat que 
alguns dels alumnes proposats per entrar al projecte han refusat 
de fer-ho, i es creu convenient fer canvis, de cara al curs vinent,  
a l’hora de plantejar i presentar el projecte a l’alumnat de 3r, per 



tal que l’alumnat amb més dificultats acadèmiques n’acabi 
formant part. 
  
3.2 Projecte “Per l’Equilibri”  
 
Fa deu cursos que es duu a terme el projecte “Per l’equilibri”. 
Dins d’aquest projecte l’alumnat realitza activitats relacionades 
amb la salut. Aquestes activitats es fan a l’hora de tutoria i en  
una data concreta del primer trimestre.  
La valoració que l’alumnat fa de les diferents activitats està 
recollida a la memòria que la coordinadora del projecte, Rosa M. 
Batlló ha elaborat.  
El projecte “Per l’Equilibri” és un projecte de centre que tindrà 
continuïtat en els propers cursos.  
 
3.3 Escola Verda  
El projecte Escola Verda s’ha articulat aquest curs amb activitats 
a les tutories de tots els cursos. Les professores del departament 
de Ciències Naturals, Rosa M. Batlló i Gemma Just són les  
responsable de les activitats d’aquest projecte. 
S’ha treballat, sobretot, el tema del correcte reciclatge de 
residus, per tal d’afavorir-lo , s’han tornat a etiquetar les 
papereres i els diferents contenidors de l’institut.  
 
3.4 Servei Comunitari 
 
 La matèria de Servei Comunitari s’ha començat a impartir 
aquest curs 17/18. 
En els dos cursos anteriors ja s’havia treballat amb l’alumnat de 
3r aquest projecte, tot i que sota un altre nom. (Projecte Solidari). 
Atès que no era obligatori per als centres de secundària 
implementar el servei comunitari fins el curs 2018/2019, es va 
decidir, des del departament responsable del mateix, el 
departament de Ciències Socials, que des del curs 15/16 es 
dugués a terme al centre com a prova pilot dins la matèria de 
CIVE, i destinat a l’alumnat de 3r d’ESO.  
L’objectiu és que cada alumne participi en un projecte solidari en 
el seu municipi d’origen, que n’elabori una memòria i que l’exposi 
a la resta de la classe.  



Valoració: Per part de les professores responsables, Àngels 
Sanmiquel i Carme Pinilla, la valoració és molt positiva.  
El fet d’haver treballat en el Projecte Solidari com a pla pilot, ha 
fet que la posada en funcionament del Servei Comunitari hagi 
estat molt més fàcil. 
 
PLANS DE CENTRE 
 
Pla d’Atenció a la Diversitat 
Vegi’s annex 
 
Valoració: Aquest curs s’ha fet un esforç important per 
sistematitzar les atencions individuals que rep l’alumnat. Se n’ha 
augmentat el nombre, i a l’hora de qualificar aquests alumnes, 
s’ha millorat la coordinació entre el professorat implicat. 
Pel que fa al Projecte Brúixola,  tal i  com s’ha comentat més 
amunt, es valora que el nombre d’alumnes aquest curs està per 
sota de la mitjana, i per sota del que estableixen les condicions 
del mateix projecte.  
El Projecte Brúixola, com a programa de diversificació curricular 
és una eina molt valuosa per a l’alumnat amb més dificultats 
acadèmiques i socials, per tal que puguin graduar-se en ESO, i, 
per tant, ha de poder atendre tot l’alumnat que, pel seu rendiment 
acadèmic ho necessiti. 
 
Pla d’Impuls a la Lectura:  
 
Valoració: A finals del curs 14/15, el centre va sol·licitar de 
participar al pla ILEC del Departament d’Ensenyament, però  
el mes d’octubre de 2015, es va comunicar per part d’inspecció 
educativa que, com que no hi havia hagut prou quòrum per part 
del professorat a l’hora d’inscriure’s a les activitats obligatòries 
d’aquest programa, era preferible que sortíssim del projecte 
ILEC.  
El centre va continuar oferint activitats d’impuls a la lectura, 
malgrat no estar dins el pla ILEC oficial.  
Les activitats de lectura, dins el Pla ILEC del centre, consisteixen 
en dedicar mitja hora setmanal a tota l’ESO en les matèries de 
Català i Castellà. 
 



Pla d’Emergència (Simulacre) 
 
El simulacre d’evacuació va tenir lloc el dia 27 de novembre de 
2017, i es va trametre l’informe preceptiu als SSTT. 
 
 
 
Pla de Millora de l’Èxit Escolar (PMEE) 
 
Aquest Pla, finançat per la Diputació de Barcelona i per 
l’Ajuntament d’Artés, està destinat a alumnes de 1r i 2n d’ESO 
als quals costa seguir el currículum escolar. El centre té 
assignades 4 hores, 2 a 1r d’ESO i 2 a 2n d’ESO.  
Les hores de PMEE es duen a terme a la franja d’optatives.  
El nombre d’alumnes que es beneficien d’aquest Pla, s’ha 
mantingut constant al llarg dels cursos, des de la seva 
implementació, en uns 10 alumnes per curs.  
L’empresa responsable d’aquest servei és Aula7.  
 
 
Pràcticum 
 
El curs 17/18 és el tercer any en què l’institut és centre en 
pràctiques per a estudiants del màster de secundària, i ha 
tutoritzat una única estudiant: 
 
Marta Obradors Batlló, de l’especialitat de Belles Arts i que ha 
estat tutoritzada per la professora Margarida Serra Oliveras. 
 
VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS DEL PLA 
GENERAL ANUAL 
 
Objectiu 1: Millora de resultats de l’alumnat, tot augmentant el 
nombre d’alumnes que superen cicle o etapa. 
Actuacions: Els indicadors per valorar el grau d’assoliment de 
l’actuació 1 eren els següents: 
 

- Consolidar en un 95% el nombre d’alumnes que 
promocionen de curs a 1r i 2n d’ESO, i en un 90% a 3r 
d’ESO.  



- Consolidar en un 95% el nombre d’alumnes que obtenen el 
graduat en ESO. 

- Nombre de reunions i acords assolits, tant en les reunions 
de departaments didàctics, com en les d’equips docents. 

 
Resultats: Pel que fa als 3 primers cursos d’ESO, s’ha assolit 
l’objectiu de promoció en cadascun dels cursos, atès que la 
promoció a 1r d’ESO arriba fins al 100% de l’alumnat, a 2n 
d’ESO és del 95,45% i a 3r d’ESO és del 98,7%. 
 
L’objectiu marcat per a 4t d’ESO, pel que fa al nombre d’alumnes 
que es graduen, no ha estat assolit, ja que s’havia fixat en un 
95%, i únicament ha estat un 90,76% el percentatge d’alumnes 
que han superat l’ESO. 
 
L’actuació que fa referència al nombre de reunions i acords 
assolits, s’ha assolit amb escreix, atès que els departaments 
didàctics disposaven d’una hora setmanal de reunió, fora del 
dimecres a la tarda, i les reunions d’equips docents eren 
nuclears. Aquesta organització ha permès que la periodicitat de 
les reunions fos més elevada, i el treball més productiu. 
 
Propostes de millora: Cal millorar el percentatge de promoció a 
4t d’ESO, per tal d’acostar-se a l’objectiu del 100% d’alumnes 
del nostre centre que acrediten l’etapa.  
Una de les actuacions clau ha de ser la promoció del programa 
de diversificació curricular, que, com s’ha comentat més amunt, 
ha de d’incloure un nombre més alt d’alumnat, concretament tot 
l’alumnat que es detecti que tenen mancances acadèmiques. 
 
Objectiu 2: Millora de la cohesió social i la convivència del 
centre. 
Actuacions: 1. Potenciació de les estratègies d’integració de 
l’alumnat nou i d’acompanyament de l’alumnat, sobretot el 
d’estudis finalistes. 2. Afavoriment de la presa de decisions per 
part del professorat. 3. Tractament de les incidències de 
l’alumnat en les reunions d’equip docent.  
Els indicadors per valorar el grau d’assoliment d’aquestes 
actuacions eren:  

- Valoració de les famílies i de l’alumnat. 



- Valoració del professorat sobre l’efectivitat de les reunions. 
Nombre de reunions d’equips docents dutes a terme. 

- Valoració dels equips docents sobre l’efectivitat de les 
mesures preses.  

Es valoren positivament les actuacions dutes a terme.  
S’ha començat a implementar la figura de l’alumne acompanyant 
de l’alumnat de 1r d’’ESO per part de l’alumnat de 3r, actuació 
que tindrà continuïtat amb el nou alumnat de 1r del curs vinent.  
El fet que s’hagi augmentat la periodicitat de les reunions dels 
equips docents, ha fet possible tractar amb més aprofundiment 
els temes de convivència propis de cada curs i que es tingui 
unitat de criteri a l’hora de decidir les possibles sancions.  
 
Propostes de millora: Cal vetllar perquè les hores destinades a 
les reunions d’equip docent es tractin també temes pedagògics i 
curriculars, i no únicament de convivència.   
 
Objectiu 3: Prevenció de l’absentisme i l’abandonament escolar. 
 
Actuacions: 1. Detecció de l’alumnat susceptible de fer 
absentisme crònic i/o regular. 2. Impuls de mesures per tal de 
millorar l’assistència i els retards de l’alumnat.  
 
El percentatge de l’alumnat detectat que fa absentisme regular o 
crònic és del 0,9% del global de l’alumnat d’ESO, percentatge 
lleugerament inferior al del curs 16/17.  
Es valora molt positivament que la porta d’accés d’alumnes es 
tanqui puntualment a les 08:05 per part del professorat de 
guàrdia, i que els alumnes que no tinguin una justificació mèdica 
no puguin pujar a classe si arriben més tard d’aquesta hora. Els 
retards de l’alumnat han disminuït de manera significativa.  
Així mateix, també es valora positivament que l’accés per l’edifici 
vell estigui sempre tancat, cosa que fa que l’alumnat no pugui 
sortir del centre sense passar per consergeria. 
 
Propostes de millora: Cal replantejar-se els criteris pels quals es 
deixa pujar (o no) l’alumnat que arriba tard a primera hora en els 
casos de l’alumnat amb absentisme regular. 
 
 



Objectiu 4: Millora del coneixement de les activitats del centre 
 
Actuacions: Donar a conèixer les activitats del centre, per tal de 
millorar-ne el prestigi. 
 
Durant el curs 17/18, s’ha acabat d’implementar l’ús de la 
plataforma ClickEdu. Les famílies poden entrar a la plataforma 
per consultar el rendiment acadèmic dels seus fills/filles i la major 
part de la comunicació del centre és a través del ClickEdu.  
No obstant, hi ha un percentatge no massa elevat de famílies (al 
voltant d’un 15%) que no tenen correu electrònic informat, o bé 
que no és correcte, fet que en dificulta la comunicació.  
 
Propostes de millora: La coordinació amb les escoles de primària 
s’ha reduït al traspàs d’informació de l’alumnat de 6è o 1r d’ESO, 
a final de curs o a final del primer trimestre, respectivament. 
Seria convenient que hi hagués més treball sobre continguts 
acadèmics i competencials, per tal de millorar el rendiment 
acadèmic de l’alumnat de 1r d’ESO. 
 
 


