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Prioritats del curs 

 

Objectiu 1 

 

Millora de resultats de l’alumnat 

Actuacions 

1.1 Consolidació en el percentatge  

d’alumnes que promocionen els tres 

primers cursos d’ESO. 

1.1.1 Mantenir grups heterogenis 

desdoblats a 2n d’ESO, per 

coherència amb la mesura aplicada 

el curs anterior. 

1.1.2 Atendre la diversitat 

en roda de matèries instrumentals 

a 1r i  3r d’ESO.  

1.1.3 Continuar amb les mesures 

d’atenció a la diversitat, mitjançant 

plans personalitzats i individuals. 

1.1.4 Treballar de manera 

competencial a totes les àrees i 

establir criteris d’avaluació,  

d’acord amb la nova ordre.  

 

1.2 Consolidació del percentatge 

d’alumnes que obtenen el graduat 

en ESO. 

 

1.2.1 Mantenir el programa  

de diversificació curricular a 4t 

d’ESO, tot donant-li un canvi 

d’orientació, per tal de 

treballar de manera 

competencial.  

1.2.2 Treballar de manera 

competencial a totes les àrees 

i establir criteris d’avaluació, 

d’acord amb la nova ordre.  

 

1.3 Potenciació de la coordinació 

i el treball dels equips docents 

i els departaments didàctics 

                Indicadors de millora 

1.1 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Consolidar en un 95% el nombre 

d’alumnes que obtenen el graduat en ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Nombre de reunions i acords assolits, a 

constar al PEC. 



en l’avaluació per 

competències. 

Establir un calendari de treball 

competencial i d’intercanvi 

d’experiències entre el 

professorat. 

1.4 Millora dels resultats en les 

proves de 4t d’ESO, sobretot 

pel que fa a l’apartat  

d’expressió escrita de les 

àrees de llengua 

1.4.1 Establir 1 hora setmanal 

per a l’alumnat de 4t de 

treball competencial a les 

àrees de Llengua catalana 

i Llengua castellana. 

1.4.2 Treballar l’expressió 

escrita a l’àrea de Llengua 

anglesa en les hores en 

què es treballa amb el 

grup partit. 

1.4.3 Aprofitar el recurs dels 

auxiliars de conversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Millora dels resultats en l’apartat  

d’expressió escrita a les àrees de Llengua 

Anglesa i Llengua Castellana en 5 punts 

percentuals.                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objectiu 2 

 

Millora de la cohesió social i la convivència del centre 

 

2.1. Consolidació  de les mesures 

d’acompanyament de l’alumnat de 

l’institut. 

2.1.1 Assegurar un mínim de 2 

entrevistes per curs per part del tutor, 

tant amb les famílies com amb 

l’alumnat.  

2.1.2 Consolidar les tasques 

compartides que l’alumnat  de 1r d’ESO 

realitza conjuntament amb l’alumnat 

de 3r d’ESO.  

2.2 Coordinació amb les escoles de 

primària adscrites a l’institut. 

2.2.1 Establir un calendari regular de 

coordinació amb les escoles de 

primària de la demarcació. 

2.2.2 Arribar a acords pedagògics que 

facilitin l’accés de l’alumnat de 6è a 

l’institut.  

2.3 Continuïtat dels diferents 

projectes de centre i implementació 

de nous. 

2.3.1 Projecte “Per l’Equilibri” 

2.3.2 Projecte “ILEC” del centre 

2.3.3 Revista 

2.3.4 Escola Verda 

2.4 Consolidació del tractament de la 

convivència del centre, 

2.4.1 Treballar a nivell d’equip docent 

estratègies per afavorir la convivència 

a cada curs. 

2.4.2 Implicar l’alumnat en la millora de 

la convivència, recollint propostes del 

Consell de Delegats. 

 

2.1 Registre d’entrevistes dels tutors.  

Valoració de l’escoles de primària i dels 

equips docents de 1r i 3r d’ESO. 

Grau de satisfacció de les famílies de 1r d’ESO 

sobre l’adaptació dels seus fills al centre. 

 

 

 

 

2.2 Nombre de reunions i nombre d’acords 

establerts.  

 

 

 

 

2.3 Valoració dels diferents sectors de la 

comunitat educativa sobre aquests projectes. 

 

 

 

 

 

2.4 Disminució de les expulsion  de l’alumnat 

d’ESO respecte al curs anterior. 

Nombre de mediacions fetes. 

 

 

 

 



2.4.3 Actualitzar el protocol de 

mediació. 

2.4.4 Començar la redacció del Pla de 

Convivència del centre. 

 

 

 

Objectiu 3 

 

Prevenció de l’absentisme i abandonament escolar 

 

3.1 Detecció de l’alumnat susceptible 

de fer absentisme crònic i/o regular. 

3.1.1 Fer un seguiment exhaustiu amb 

la plataforma Clickedu de l’absentisme 

de l’alumnat, per tal d’evitar que 

aquest es cronifiqui. 

3.1.2 Seguiment per part de la CAD dels 

casos d’absentisme. 

3.2 Impuls de mesures per tal de 

millorar l’assistència i els retards de 

l’alumnat. 

3.2.1 Adquirir compromisos entre 

l’institut i les famílies, de l’alumnat en 

risc d’abandonament, que fomentin 

l’assistència a classe. 

3.2.2 Seguir controlant els retards a 

primera hora del matí i entre classes, i 

aplicar les mesures oportunes 

contemplades a les NOFC. 

 

3.1 Disminució del percentatge d’alumnat 

amb absentisme, en 3 dècimes en 

percentatge. 

3.2 Disminució dels retards de l’alumnat a 

primera hora en un 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objectiu 4  

 

Consolidació de la imatge de l’institut  

 

4.1 Millorar la comunicació amb les 

famílies. 

4.1.1 Ampliar l’ús de la plataforma 

ClickEdu entre el professorat, per tal 

que sigui una eina útil per a les famílies.   

4.2 Donar a conèixer les activitats del 

centre, per tal de millorar-ne el 

prestigi. 

4.1.1 . Col·laboració amb els diferents 

Ajuntaments. 

4.1.2 Difusió de totes les activitats i 

projectes del centre a través de la 

pàgina web i la plataforma Clickedu. 

4.3 Revisar i actualitzar els documents 

de centre. 

4.2.1 Actualització del PEC, d’acord 

amb la nova ordre d’avaluació. 

4.2.2  Revisió anual de les NOFC. 

 

 

 

Enquesta de satisfacció a les famílies. 

Disminució del nombre d’alumnes de centres 

adscrits que no es preinscriuen a l’institut. 

 

 

 

 

 


