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1. INTRODUCCIÓ: JUSTIFICACIÓ I PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

El projecte que es presenta pel nostre centre té com a principal propòsit contribuir en la 

formació total de la persona –humanament i acadèmica-, contemplant la diversitat de 

l’alumnat i tenint present les capacitats i destreses de cadascun d’ells. És la nostra 

principal motivació preservar-ne l’ambient de treball, d’estudi, millorant els resultats 

generals, però també fomentar la intercomunicació amb els alumnes i les seves famílies  

–entesos en la seva integritat tant acadèmica com personal- i millorar els lligams socials 

i culturals amb el nostre entorn. 

Amb aquest projecte, em comprometo a dirigir, col·laborar, motivar i estimular els 

esforços de la comunitat educativa, que possibilitin el millor servei públic possible, i 

totes aquelles estratègies que millorin els resultats acadèmics i la formació integral del 

nostre alumnat.

La meva experiència docent –actualment sóc Professor de Llengua Castellana i 

Literatura amb plaça definitiva al centre i en sóc Cap de Seminari- inclou quatre anys a 

l’ensenyament secundari privat i vint-i-quatre anys a l’ensenyament secundari públic, 

dels quals tres van ser com a director d’institut (un com a Cap d’Estudis en funcions de 

Director i dos com a Director). Sóc, a més, exalumne del centre i sempre he estat agraït 

a la influència  innegable que l’institut Jaume Salvador i Pedrol ha aportat a la meva 

persona des de llavors.   

El projecte de direcció per a l’Institut Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí que 

es presenta a continuació és, bàsicament, un projecte amb una voluntat tant de millora 

com de continuïtat. La meva intenció és poder comptar amb membres de l’equip 

directiu actual, així com dels diferents coordinadors que s’hi puguin sumar. I d’aquesta 

manera possibilitar-ne un traspàs estable i gens traumàtic de  les feines engegades i de la 

informació, així com assegurar-nos que es minimitzin els acostumats desajustos en el 

funcionament ordinari del centre, durant un canvi de directiva. La meva voluntat de 

millora és la que ha de néixer en l’origen de qualsevol projecte directiu que surti de la 

il·lusió per contribuir al màxim al perfeccionament de l’ensenyament públic, entès com 

una voluntat de servei a la societat. Ara bé, la voluntat de continuar parteix, més enllà 

d’evidents circumstàncies conjunturals, sobretot de la aquiescència i adhesió vers la 

feina duta a terme per l’equip directiu actual, pels coordinadors i per la resta de 

professors i professores. Les maneres de fer, els ritmes de treball, els objectius en 

general s’insereixen en la millor tradició del nostre centre.
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2. TRETS DISTINTIUS DEL PEDROL QUE ENS FAN ATRACTIUS I 
SINGULARS

És un centre amb tipologia de complexitat B, tot i que estem considerats A. L’institut 

pretén ser integrador i obert a la diversitat. Mica en mica volem construir un context 

escolar capaç d’acollir a tot l’alumnat, intentem i ens encoratgem  per ser un centre 

inclusiu. El centre accepta la diversitat com a característica intrínseca de la realitat 

humana i procura el desenvolupament de persones diferents, cadascuna segons les seves 

possibilitats. Així mateix, el centre es mostra sensible i lluita per disposar dels recursos 

adients per tal de poder atendre aquesta diversitat de la millor manera, per aconseguir el 

màxim d’èxits del nostre alumnat i reduir el fracàs escolar, en tots els aspectes no 

només a nivell acadèmic, sinó també d’aprenentatges socials, culturals, etc. Però sempre 

d’acord amb els principis d’integració i normalització escolars, incloent als alumnes 

amb discapacitats físiques o psíquiques, o altres determinades condicions de caire més 

personal, familiar o social. 

Volem incidir tant en les famílies com als equips docents que l’èxit o fracàs de 

l’alumnat no radica majoritàriament en alumnes amb dictàmens o Trastorns 

d’aprenentatge i/o de conducta com ara TGC, DISLÈXIA, TDAH, AT, etc., sinó que 

sovint és per manca de motivació, de la qual no tan sols tenim la responsabilitat els 

professors/es sinó també la família. El professorat pot ser diferent, definitiu o transitori 

amb el temps; en canvi, les famílies són més permanents i constants. Per això, la família 

juga un paper molt important en la motivació dels seus fills/es cap a l’estudi. I, per 

aquest motiu, el projecte vol fer participar el màxim possible als pares i mares ja que la 

família és el principal model de valors i comportaments que farà que el 

desenvolupament cognitiu i afectiu de l'estudiant futur sigui o no l’adient. Si anem tots 

plegats a l’una, pares/mares, alumnes i professors, evitarem en gran part el fracàs 

escolar, l’absentisme i obtindrien uns millors resultats acadèmics.

Fruit de tot el que s’ha explicat anteriorment, sorgeix, en el nostre centre, la defensa dels 

següents valors: 

 El respecte mutu com a principi de convivència i plataforma de treball.

 El pluralisme ideològic i la interculturalitat.

 L’educació integral com a mètode de formació dels alumnes dins d’una 

comunitat democràtica i participativa.
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 El treball d’atenció a la diversitat.

 La participació responsable i positiva.

 La valoració i el reconeixement de les persones i els seus projectes.

 El foment de la cultura de l’esforç i el treball ben fet.

 La correcta comunicació entre els diferents membres de la comunitat educativa.

 El diàleg per a la resolució de conflictes.

 La coresponsabilitat de les famílies.

 I per últim la innovació com eina de progrés i millora.

3. DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE

3.1 El centre i el seu entorn

Sant Joan Despí és un municipi dins de la comarca del Baix Llobregat, situat al pla del 

Llobregat i a l'esquerra del riu. Està situat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Confronta amb Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, 

Cornellà de Llobregat, Sant Boi i Santa Coloma de Cervelló.  

La població total és 33.530 habitants. L'extensió del municipi és de 6,39 km². La ciutat 

de Sant Joan Despí està formada per quatre barris: barri Centre (16.169 habitants), barri 

de les Planes (10.841 hab.), barri de Pla del Vent - Torreblanca (3.668) i barri 

Residencial Sant Joan (2.752). 

GRÀFIC II  NOMBRE  D’HABITANS  PER  BARRIS. SANT JOAN DESPÍ. 2016

16196
10841

3668

2752

Habitants per barris 
Barri Centre
Barri Les Planes
Barri Pla del Vent- TorreblancaBarri Residencial Sant Joan

                Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Sant Joan

                          Despí (2016)
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MAPA I          SANT JOAN DESPÍ. BARRIS. 2016

         Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. 2015

L’institut de SECUNDÀRIA JAUME SALVADOR I PEDROL, durant molts anys va 

estar al barri Centre fins que la Generalitat de Catalunya va fer-ne un de més gran per 

donar cabuda a tots/es els nois i noies del poble, ubicant-lo al barri de Les Planes, on és 

actualment, carrer Sant Martí de l’Erm, 4. Degut a un augment de la natalitat i de la 

immigració entre els anys 2003 al 2006 (veure gràfica II), aquest haver de ser ampliat. 

Els terrenys on es va construir l’ampliació (mòduls) són al barri Centre, a 1500 metres 

d’on hi ha la seu.  (Veure mapa II)

MAPA II         SANT JOAN DESPÍ. CENTRES ESCOLARS. 2016

FONT: Ajuntament de Sant Joan Despí. http://www.sjdespi.net/wca/

1:25.000

1.Institut Jaume Salvador i  Pedrol
2.Mòduls de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol.

2

1
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Els nuclis urbans tenen una composició social diferenciada, però el nostre centre sempre 

ha procurat donar acollida i resposta educativa a tots els nois i noies del municipi; amb 

l’adequació constant que signifiquen els nous moviments socials produïts per la 

immigració que, progressivament, arriba al nostre municipi.

En els darrers cursos hem constatat que algunes famílies han retornat als seus pobles o 

països d’origen, o bé han marxat a altres poblacions, fruit de la crisi econòmica que s’ha 

produït en els darrers anys. 

 Equipaments del centre 

A LA SEU DEL CENTRE ALS MÒDULS
Laboratori de Física amb equipament TIC (Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació) i pissarra digital

Laboratori de Química amb equipament TIC i pissarra digital.

Aula de Ciències amb ordinadors i equipament TIC i pissarra 

digital.

Laboratori de Ciències Naturals amb equipament TIC i 

pissarra digital.

Aula de Dibuix amb equipament TIC i pissarra digital.

Aula de Música amb piano, altres instruments musicals, 

equipament TIC i pissarra digital.

Una aula d'Informàtica amb equipament TIC fixa i dues 

mòbils i pissarra digital. 

Totes les aules de classe amb equipament TIC i pissarra 

digital. 

Aula d’Acollida amb 4 ordinadors.

Biblioteca amb més de 19.000 volums, totalment 

informatitzada.

Aula de Tecnologia i Laboratori de Control i Automatització 

amb equipament TIC i pissarra digital.

Aula d’Educació Visual i Plàstica amb equipament TIC i 

pissarra digital.

Gimnàs i Pista esportiva.

Sala d’Actes amb equipament TIC i pissarra digital.

 Un menjador amb cabuda per dinar 70 alumnes i un 

menjador petit amb una sala de repòs pel professorat amb 

cabuda per a 20 professors/es.

D’un laboratori de CN amb equipaments TIC i 

pissarra digital.

Aula de Tecnologia amb equipaments TIC i 

pissarra digital.

Aula de música amb instruments musical, piano 

elèctric i pissarra digital.

Biblioteca compartida amb llibres de lectura i 

informatitzada.

Sala de menjador amb cabuda per 20-25 alumnes.

El gimnàs i pista poliesportiva, s’utilitza el pavelló 

Salvador Gimeno (cedit per l’Ajuntament).

Disposem d’un hort que cuidem conjuntament amb 

els alumnes de 1r d’ESO.
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3.2 Implicació i col·laboració de les famílies

El curs 2015 es van fer unes enquestes a l’alumnat i a les famílies. I van respondre a 

l’enquesta el 38’7% de l’alumnat i el 19’4% de les famílies. Pensem que la participació 

és molt baixa però si tenim en compte la resposta de les famílies  en altres activitats del 

centre (eleccions al Consell Escolar, reunions AMPA, etc.) el tant per cent és prou bo. 

La majoria d’ítems en les dues enquestes estan valorats per sobre del 75%. 

En general podem concloure que el grau de satisfacció de les famílies i l'alumnat és 

força bo, però pensem que el centre ha de continuar treballant per millorar encara més 

aquests resultats. 

Les propostes de millora són: 

-  Vetllar perquè continuïn fent-se reunions amb totes les famílies de cada tutoria un 

cop, com a mínim, al llarg del curs.

-   Establir canals de comunicació fluids família-centre.

- Motivar als pares i mares a la participació en el Consell Escolar.

-   Animar als pares i mares a la participació en activitats extraescolars, festes, etc.

- Potenciar la comunicació alumnes- professorat- famílies.

3.3 Relació amb les escoles de primària.

El centre manté relacions de treball i col·laboració amb les escoles de primària del 

municipi. Els directors es reuneixen al llarg del curs diverses vegades en funció de les 

necessitats. Tres cops a l’any, es fan reunió amb la inspectora de la nostra zona i els 

coordinadors pedagògics dels centre de secundària i els caps d’estudi de les escoles de 

primària per unificar criteris de com treballar els continguts mínims d’algunes matèries 

(per exemple el curs passat es va treballar “l’expressió escrita”).  També, es fa la 

coordinació de primària i secundària per assignar els deures que hauran de fer els 

alumnes de 6è de primària que passaran a secundària. Els departaments de Català, 

Castellà, Matemàtiques i Anglès d’ ambdós especifiquen, per acord, la feina d’estiu que 

han de fer els alumnes de primària i que hauran de lliurar als instituts per ser corregits 

pel professorat.

3.4 Projecte Educatiu de Centre: estat i validesa del mateix, i altres projectes de 
millora que es proposen.

El projecte de direcció que presentem assumeix el PEC i evidentment la PGA de l’equip 

directiu actual, de la mateixa manera que pretenem donar continuïtat a aquest. De fet per 
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poder donar continuïtat amb garanties l’equip directiu estarà compost per dos membres 

de l’actual equip directiu (Coordinadora Pedagògica i Secretari) i dos coordinadors de 

nivell que faran de Cap d’Estudis1 i Cap d’Estudis Adjunt . 

Continuarem  treballant amb els projectes ja iniciats: Campus Ítaca, Salut i Escola, 

Projecte Avança, Escola verda i, alhora, en proposem d’altres: 

- Pedrol solidari.

- Setmana cultural de Sant Jordi: Concurs d’ortografia del Departament de 

Llengua castellana; Concurs “Conta contes” del Departament de català; 

Concurs de  Matemàtiques del Departament de matemàtiques, Concurs de 

Geografia del Departament de Ciències Socials; fireta del llibre, de 

gastronomia, etc.

- Setmana esportiva: Lliga de bàsquet, futbol 7, handbol, tennis de taula...

- Nadal al Pedrol: Fira amb paradetes...

3.5 Convivència i mediació

L’any passat vam modificar les NOFC aprovades el curs 2012-2013. L’institut gaudeix 

d’un bon clima de convivència que facilita la tasca docent i que afavoreix la cohesió 

social, la maduresa personal i la integració ciutadana de l’alumnat.

El centre disposa d’un professor que porta el servei de mediació. Aquest servei ajuda a 

gestionar els conflictes entre iguals a través d’una resolució dialogada i compromesa 

amb uns objectius conciliadors, intentant allunyar la conflictivitat dels models 

exclusivament sancionadors, sempre que sigui possible. Actualment no disposem 

d’alumnat format per fer de mediadors, per tant, el curs vinent intentaríem  oferir  una 

optativa per poder formar la primera promoció de mediadors.

3.6  Tipologia de l’alumnat del centre: 

Tenim un total de 668 alumnes: 546 a l’ESO (19 grups) i 122  a Batxillerat   (4 grups)

Podem comprovar que el 53,16 % són noies mentre que el de nois és d’un 47,30%. De 

fet, actualment, hi ha 352 noies i 316 nois estudiant al centre. L’alumnat que entra al 

centre a primer d’ESO prové, gairebé en la seva totalitat de les 5 escoles adscrites:

Escola Espai 3, Escola Joan Perich, Escola Pau Casals, Escola Roser Capdevila i Escola 

Sant Francesc d’Assís.  La majoria d’alumnes són de classe mitja. Els pares són 

assalariats i altres treballen per compte propi. Generalment, no són universitaris, però 

tenen estudis de grau mitjà, especialment formació professional.
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L’alumnat compta amb facilitats a casa per a l'estudi, habitacions individuals o 

compartides, però confortables, i les expectatives de molts dels seus progenitors 

tendeixen a que realitzin cicles formatius, estudis universitaris o a integrar-se en els 

negocis familiars.

En general, l’alumnat viu a prop de l'institut, tret d’alguns alumnes de Batxillerat.

Independentment del barri d’origen, els trets distintius de l’alumnat del nostre centre 

són :

 Poc absentisme: - A l’ESO l’absentisme no és superior al 5%, és del 3,76 % i 

superior al 25% 0,59% al 3r Trimestre del curs 2015- 2016. 

 Quan a Batxillerat és del 4,23 % superior al 5% i del 0% superior al 

25% , en el mateix període.

 Hi ha un reduït nombre d’alumnes amb dificultats significatives 

d’aprenentatge, de fet tenim a l’ESO 13 NEE on 7 alumnes són de NEE 

(Especials) i 6 de NEE (Específiques).

 També hi ha 5 alumnes amb dislèxia a l’ESO i 1 a Batxillerat, TDAH 10, TGC 3 i 

TEA 2.

 Amb ritme lent d’aprenentatge, inclosos tots els anteriors, sumen un total de 70 

sobre 668, que fan un 10,47 % del total de l’alumnat

 També, al centre tenim pocs alumnes estrangers 38 (5,68 %) dels quals 11 

(1,64%) són alumnes nouvinguts: De procedència hispanoamericana 2, Marroc 3, 

Xina 2 i de països de l’est 4. Per atendre’ls disposem d’una Aula d’Acollida amb 

mitja dotació de jornada d’un docent. Els objectius de la mateixa són bàsicament: 

integració dels alumnes nouvinguts, alfabetització i aprenentatge de la llengua 

catalana el més aviat possible i aconseguir una bona convivència al centre. Amb tot, 

el centre té una comprensió acceptable de les dues llengües oficials. 

 Grup reduït d’alumnes amb una situació socioeconòmica desfavorida, en total hi 

ha 20 alumnes reconeguts per l’EAP, fent un total de 3,2 %. 

 Hi ha tan sols 5 alumnes de les 10 places que l’ajuntament oferta a cada centre de 

secundària del municipi, que cursen un programa de diversificació curricular 

(Projecte Avança).

 1 alumne assisteix a la UEC.

 1 alumne fa escola compartida amb l’Hospital de Dia.

 4 alumnes són esportistes d’ elit.

 2 alumnes tenen discapacitat física.
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 Cal dir que a més, actualment, s’estan realitzant 34 Pla Individualitzats per alumnes 

amb un ritme d’aprenentatge molt lent del total de 70, dels quals 19 formen part del 

Pla Intensiu de Millora: 9 al PIM de 1r  d’ESO i 10 al PIM de 2n d’ESO.

Per treballar la diversitat fem grups reduïts d’alumnes on els adaptem objectius, 

continguts, metodologies i criteris d’avaluació, en funció de les necessitats de cada un 

d’ells. Aquest grups són de 21 alumnes a 1r d’ESO, 19 a 2n d’ESO, 23 a 3r  i 22 a 4t.

Tota aquesta diversitat la treballem per aconseguir garantir l’èxit de tots els 

nostres alumnes amb independència de la seves condicions personals i socials i 

evitar el màxim possible el fracàs escolar.

 Quant els inconvenients que sovint ens trobem per manca de recursos, sobretot humans, 

és com el nostre centre pretén actuar en tot moment.

 Hi ha una moderada conflictivitat. 

 La mobilitat dels nostres alumnes és molt minsa i repartida com a conseqüència de 

les dues ubicacions del centre, on 1r i 2n es fa al barri de Pla del Vent-Torreblanca i 

3r, 4t i els Batxillerats al barri Les Planes. La mobilitat del professorat cada vegada 

ha anat a menys i, de fet, actualment tenim més de 5 professors que viuen en el 

mateix municipi, més de 10 en municipis contigus i la resta a Barcelona, els quals la 

gran majoria es traslladen amb el tren. Però tenim un altre tipus de mobilitat, la d’una 

part del professorat que es veu obligat a pujar i baixar diversos cops al llarg del matí 

per impartir les seves classes.

 Les absències o retards del professorat són molt baixes, de l’1,15 %.

 Respecte a la participació de les famílies, caldria apuntar que és pobra. Som molt 

conscients de la importància de la participació de les famílies en el procés educatiu. 

Per aquest motiu és un dels nostres objectius sigui augmentar la implicació de les 

famílies en el procés educatius dels seus fills/es. La base d’aquesta participació rau 

en una eficaç, constant i transparent comunicació la qual s’esdevé en el centre en 

general i en els seus fills en particular. La part més important i propera d’aquesta 

comunicació es realitza amb la convocatòria de xerrades, entrevistes, reunions (inici 

de curs, optatives 4t ESO, pas a batxillerat, famílies de sisè, portes obertes i tots 

aquells assumptes que puguin sorgir i dels quals s’hagi d’informar als pares i mares).

La web, correus i informes (d’avaluació i d’incidències), trucades, agendes i 

l’atenció constant dels tutors, l’equip directiu, les secretàries i els conserges són 

altres mecanismes habituals d’aquesta necessària interacció entre les famílies i el 

centre.
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La participació de les famílies a la reunió de principi de curs podem considerar-la 

bona en tots els grups (més del 75% a l’ESO i un 90% a Batxillerat) excepte en els 

grups de diversitat en què l’assistència és bastant més baixa, en alguns d’ells no 

arriba al 50%. En les eleccions del Consell Escolar d’enguany (novembre, 2016) van 

votar tan sols 9 persones i es van presentar 3 candidats. La participació a les 

votacions va ser al voltant de l’1 %. 

La relació amb l’AMPA és cordial i de fluïda col·laboració. L’AMPA facilita ajuda 

humana (biblioteca) i ajuda econòmicament a subvencionar alguns viatges, festes i 

sortides. Per part del centre se’ls facilita un espai per la reunió i suport en aquelles 

activitats que ho necessitin.  Tenim un 74,48%  de famílies associades a l’AMPA, 

però considerem que hauríem d’implicar-los i fer-los participar de forma més directa 

en activitats del centre o obrir les portes del centre perquè facin ells activitats.

3.7   Funcionament del centre des del punt de vista dels processos pedagògics.

TAULA II  NOMBRE DE GRUPS PER NIVELLS

ESO NOMBRE DE GRUPS

1r 5
2n 5
3r 5
4t 4

TOTAL   ESO 19
BATXILLERAT

1r 2
2n 2
TOTAL BATXILLERAT 4

L’horari del centre

La distribució horària 

d’ESO i Batxillerat és de 

8’10 a 14’40h amb un 

descans de 30 minuts a les 

11’10. Els horaris dels 

grups són anuals i les 

optatives de 1r, 2n i 3r 

d’ESO són quadrimestrals. 

Els criteris per la seva elaboració són principalment pedagògics (hores B el mateix dia, 

no coincidir la mateixa matèria a primeres o darreres hores, etc.) amb pautes de 

recursos humans (desiderates del professorat sempre que sigui possible per 

l’organització general del centre). 

Tenim en molta consideració a aquell professorat que imparteix classe als mòduls i a 

la seu del centre, donat que pujar i baixar d’un centre a un altre necessita temps. Per 

tant, en la mesura del possible deixem una hora de permanència per pujar i baixa. 

Aquest fet dificulta molt el fet de fer els horaris del professorat. 
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 Distribució curricular a l’ESO

TAULA III  DISTRIBUCIÓ CURRICULAR A L’ESO

1r 

ESO

2n 

ESO

3r 

ESO

4t 

ESO

CATALÀ 3 3 3 3

CASTELLÀ 3 3 3 3

LLENGUA ESTRANGERA 3 4 3 3

C. SOCIALS 3 3 3 3

MATEMÀTIQUES 3 4 4 4

C. NATURALS / FÍSICA I QUÍMICA 3 3 2-2 -

TECNOLOGIA 2 2 2 -

ED. FÍSICA 2 2 2 2

ED. VISUAL I PLÀSTICA 2 - 21 -

RELIGIÓ/CULTURA I VALORS 

ÈTICS
1 1 1 1

MÚSICA 2 21 - -

TREBALL DE SÍNTESI (1) (1) (1) -

SERVEI COMUNITARI - - (1) (1)

PROJECTE DE RECERCA - - - (1)

OPTATIVA 2 2 2 10

TUTORIA 1 1 1 1

TOTAL HORES /SETMANA 30 30 30 30

 Distribució curricular al Batxillerat

     S’ofereixen 2 modalitats: Ciències i Tecnologia, i Humanitats i Ciències Socials.

TAULA IV   CURRÍCULUM 1r BATXILLERAT   LOE

FILOSOFIA 2
LL. CASTELLANA 2
LL. CATALANA 2
ANGLÈS 3
ED. FÍSICA 2
CIÈNCIES MÓN CONTEMPORANI 2

1  Les matèries de Música i d’Educació  Visual i Plàstica són intercanviables a 2n i 3r d’ESO.
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TUTORIA 1
MATÈRIES MODALITAT i/o OPTATIVES 162

TAULA V     CURRÍCULUM   2n BATXILLERAT  LOE

HISTÒRIA 3
HISTÒRIA de la FILOSOFIA 3
LL. CATALANA 2
LL. CASTELLANA 2
ANGLÈS 3
TREBALL DE RECERCA (*)
TUTORIA 1
MATÈRIES MODALITAT i/o OPTATIVES 163

TAULA VI  MATÈRIES DE MODALITAT I  ITINERAIS  A 2n BATXILLERAT

 Grups del  Pla Intensiu de Millora (PIM)

El nostre Pla Intensiu de Millora (PIM) es va implantar per primera vegada al centre, en 

el curs 2014-2015 i va adreçat a l’alumnat que arriba a 1r d’ESO i que tenien més 

dificultats en les competències bàsiques. Aquests fan les matèries de llengües i 

matemàtiques en un grup més reduït fora de la seva aula, per tal de rebre un reforç "fins 

que assoleixen el nivell adequat per incorporar-se a la seva aula ordinària”, aquests 

alumnes necessiten per poder formar part del grup PIM, d’un informe favorable de la 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) i sempre amb l’acord dels seus pares i mares 

o tutors/es legals. Per fer-ho el centre desdobla els alumnes de l’aula de diversitat a 

2 Quatre matèries de modalitat i/o optatives a raó de 4 hores setmanals.

3 Quatre matèries de modalitat i/o optatives a raó de 4 hores setmanals.
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l’hora de les assignatures de Ll. catalana, Ll. castellana i matemàtiques. D’aquesta 

forma tant, els alumnes de reforç com els que no ho necessiten fan alhora les mateixes 

matèries, però amb la diferència que els que formen part del grup PIM no fan ni 

optatives ni la matèria de Cultura i Valors Ètics, donat que aquestes 3 hores les destinen 

a fer una hora més de les assignatures d’àmbit lingüístic i matemàtic. (Veure taula VII )

TAULA VII   REPARTIMENT DE LES HORES DURANT EL PIM DE 1r d’ESO

         PLA INTENSIU DE MILLORA
     INSTITUT JAUME SALVADOR I 

PEDROL

Nombre 
d’hores a 
1r d’ESO

Nombre 
d’hores a 2n 

d’ESO
Llengua Castellana 4 4
Llengua Catalana 4 4
Matemàtiques 4 4
Ciències Socials 3 3
Ciències Naturals 3 3
Tecnologia 2 3
Educació Física 2 3
Cultura i Valors 
Ètics

NO en 
fan(1)

NOen fan(1)

Música 3 2
Llengua Anglesa 4 3
Optatives No en fan 

(2)
No en fan(2)

Tutoria 1

Amb aquest programa 

pretenem afavorir l’èxit 

escolar i lluitar contra el 

fracàs escolar ja des de l'inici 

a primer cicle de l'ESO 

perquè aquests alumnes 

puguin incorporar-se després 

sense problemes a les seves 

classes ordinàries durant la 

resta de l’etapa i l’ESO. De 

fet, és una mesura preventiva, 

amb un suport immediat i 

personalitzat dels alumnes 

que presenten problemes 

d’aprenentatge, sobretot en 

les llengües i matemàtiques, 

matèries que considerem molt importants tant per elles mateixes, com per poder seguir 

la resta de matèries del currículum: tecnologia, ciències socials, ciències naturals, etc. 

Aquesta mesura ens ajudarà a evitar que els alumnes s’endarrereixin encara més en els 

aprenentatges de les diferents matèries i, per tant, que millorin les seves possibilitats 

d’èxit educatiu en cursos posteriors. La implantació d’aquest programa no requereix 

d’una autorització específica del Departament d’Ensenyament. Ara bé, les dues hores 

procedents de les matèries optatives i una hora procedent de Cultura i Valors Ètics que 

es deixarien d’impartir han de quedar recollides en el Pla Individualitzat dels alumnes, 

tal i com s’indica a l’article 6.3. de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es 
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determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a 

l’Educació Secundària Obligatòria.

 Atenció a la diversitat

La targeta de presentació de l’institut Jaume Salvador i Pedrol és la d’un institut 

inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat i que té com a objectiu contribuir en la 

formació total de la persona tant a nivell humà com acadèmicament, 

contemplant la diversitat de l’alumnat, tenint present les capacitats i destreses 

de cadascun d’ells. Pretenem aconseguir el màxim èxit del nostre alumant i reduir al 

mínim possible el fracàs escolar, en tots els aspectes no només a nivell acadèmic, 

sinó també d’aprenentatges socials, culturals, etc. Sempre d’acord amb els principis 

d’integració i normalització escolars, incloent als alumnes amb discapacitats físiques 

o psíquiques, o altres determinades condicions de caire més personal, familiar o 

social. 

 Els criteris per orientar l’alumnat a l’Atenció a la Diversitat: 

a) En cas dels alumnes ja escolaritzats en el centre, s’agafen els resultats acadèmics 

del curs anterior que ha fet l’alumne/a, la informació dels tutors/es i el seguiment 

dels psicopedagogs/es del centre i de l’EAP. També al començament de curs els/les 

tutors/es omplen una graella a nivell de classe. 

b) En cas d’alumnat de nova incorporació al centre, provinent de sisè de primària, els 

centres proporcionen informació sobre els alumnes, mitjançant una graella sobre el 

resultats de la Competències Bàsiques, informes, etc.) i/o de forma oral (a través de 

reunions entre tutors/es de sisè i de primer d’ESO, coordinadora de 1r d’ESO, 

psicopedagoga i/o c. pedagògica del l’institut). Aquells alumnes que presenten unes 

notes d’excel·lent com a global també ho tenim en consideració per si es tractés 

d’un/a alumne/a d’Altes Capacitats. 

c) Aquestes reunions normalment es concerten a final de curs amb la comissió de 

coordinació del Traspàs de Primària a Secundària, amb primària, amb la 

col·laboració del director del centre de recursos del Baix Llobregat, zona 5 (CRP 5) 

i la de l’inspector. Amb els resultats es fan diverses propostes, entre elles la decisió 

d’incloure a un alumne en el grup PIM  (Pla Intensiu de Millora). 

d) Un cop es té la informació es traspassa a l’equip docent per prendre les mesures 

pertinents. Cada professor/a en iniciar el curs fa una avaluació inicial de l’alumnat 

per valorar el seu procés d’aprenentatge. 
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e) En cas d’alumnes d’incorporació tardana i/o nouvinguts, es fa una avaluació inicial 

bàsicament de les àrees instrumentals i ens posen en contacte amb el centre 

d’ensenyament de l’alumne per demanar informació, a tots nivells. 

    Disposem per ajudar als alumnes nouvinguts d’una Aula d’Acollida. La finalitat és 

l’adaptació de l’alumne al sistema educatiu i la seva incorporació progressiva a 

l’aula ordinària. Els objectius de l’Aula d’Acollida són: la integració dels alumnes 

nouvinguts, l’alfabetització i aprenentatge de la llengua catalana el més aviat 

possible i una bona convivència al centre .

f) Els/les tutors/es del centre fan un seguiment dels seu grup d’alumnes i si en un 

moment determinat detecten alguna necessitat sol·liciten la intervenció de la 

psicopedagoga i, si cal, es demana la intervenció de la CAD, per tal que en faci una 

valoració, i estudia els recursos que s’han de donar a l’alumne/a en qüestió. 

En definitiva, volem garantir l’èxit per a tots els alumnes amb independència de la 

seves condicions personals i socials.

3.8 Resultats acadèmics de l'alumnat a l’ESO i Batxillerat

TAULA VIII   QUADRE D’INDICADORS D’ALUMNES QUE PROMOCIONEN                            

Taxa d’aprovats d’alumnes per nivells i cursos acadèmics:

Nivell de l’ESO
Mitjana 

Catalunya

Curs:

2013-14

Curs: 

2014-15

Curs: 

2015-16

1r 77,33 90,90 91,54

2n 72,03 77,23 78,84

3r 77,22 86,36 84,90

4t 86,05 93,40 91,26

Com podem comprovar, caldria millorar els nombre d’alumnes que promocionen a 2n 

d’ESO. També caldria que aprovessin un  nombre més alt d’alumnes a les matèries de 

català, anglès i matemàtiques a 2n d’ESO, ja que tenen un 77,77%, 67,06% i 63,95 

d’aprovats respectivament i tot el que sigui estar per sota del 80% considerem que és una taxa 

baixa pel nostre centre. En observar la taula es pot comprovar com hi ha una gran majoria 

de caselles en color verd, vol dir que aquestes matèries superen el resultat dels anys 

anteriors i amb taxa alta. En canvi, les de color vermell no arriben i, per tant, són 

preocupants els seus resultats. Quant al color taronja és, simplement, que es troben al 
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límit del resultat baix. I el color groc ens diu que tot i haver baixat la taxa del curs 

anterior, podem considerar-la alta si es compara amb les de Catalunya.

TAULA IX      RESULTATS PER MATÈRIES COMPETENCIALSMatèries per nivell. 
 Taxa d’alumnes aprovats

Mitjana
Catalunya

Curs:
2013-14

Curs:
2014-15

Curs:
2015-16

Taxa a  LL. CAST a 1r d’ESO 83,80 87,74 89,47

Taxa a  LL. CAST a 2n d’ESO 84,42 80,31 84,27

Taxa a LL. CAST a 3r d’ESO 81,30 91,22 86,23

Taxa a LL. CAST a 4t d’ESO 91,86 100 94,17

Taxa a LL. CAT 1r d’ESO 82,75 89,03 86,92

Taxa a LL. CAT 2n d’ESO 75,59 77,09 77,77

Taxa a LL. CAT 3r d’ESO 84,40 89,09 89,81

Taxa a LL.CAT  4t d’ESO 73,25 85,51 80,58

Taxa a  MAT a 1r d’ESO 54,62 73,62 79,74

Taxa a  MAT a 2n d’ESO 63,90 65,73 63,95

Taxa a  MAT a 3r d’ESO 65,25 71,31 75,45

Taxa a  MAT a 4t d’ESO 83,72 90,10 86,40

Taxa a LL. ANG 1r d’ESO 64,10 88,96 80,37

Taxa a LL. ANG 2n d’ESO 83,59 64,88 67,05

Taxa a LL. ANG 3r d’ESO 82,24 83,78 84,40

Taxa a LL. ANG 4t d’ESO 87,20 97,80 95,14

A banda dels resultats acadèmics que s’han calculat anteriorment i per fer una diagnosi 

més acurada, hem analitzat els resultats de totes aquelles dades objectives que ens 

puguin indicar la situació real del nostre alumnat com ara els resultats de les Proves 4t 

ESO, Graduats i Títols de Batxillerat. Els darrers resultats dels que disposem són els del 

curs 2015-2016.

TAULA X   PROVES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 4t ESO

Matèries  competencials
Resultats: Taxa del nombre d’aprovats. En %

Curs:
2013-14

Curs:
2014-15

Curs:
2015-16

Curs:
2016-17

Llengua catalana 96,2 94 93,6
Llengua castellana 100 95,20 94,7
Llengua anglesa 92,8 89 81,2
Matemàtiques 88,7 90,4 90,4
Graduats a l’ESO 96 86,05 88,03
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Analitzant aquestes dades considerem que hauríem de millorar els resultats obtinguts en 

l’àrea anglesa, per tal d’equiparar la taxa d’aprovats amb les diferents matèries 

competencials.  Quant al nombre de graduats si comparem amb el curs 2013-14 hauríem 

d’anar millorant més. També cal tenir precaució amb la resta de matèries ja que encara 

que sigui al voltant d’un punt , la taxa ha anat baixant respecte al curs 2013-14. 

TAULA   XI    TÍTOLS BATXILLERAT

CURS TÍTOLS BATXILLERAT

2013-2014 87,2

2014-2015 91,53

2015-2016 85,45

Podem comprovar que l’any passat es va produir una davallada probablement degut a la 

promoció d’alumnes, malgrat tot cal estar  molt pendent.  

TAULA XII   NOTA MITJANA PAU DELS NOSTRES ALUMNES

PAU 2014 PAU 2015 PAU 2016

Juny Juny Juny

Nota mitjana centre 6,601 6,733 6,735

Nota mitjana de Catalunya 6,472 6,699 6,642

Desviació mitjana +0,138 +0,034 +0,093

El nombre d’aprovats al juny com al setembre durant els tres cursos ha estat del 100%. 

Les notes mitjanes del centre són una miqueta superiors a les de Catalunya, però 

pensem que aquests podrien ser encara millors.

TAULA  XIII  ÍNDEX   D’ABANDONAMENT PER NIVELLS.CURS 2015-16

Nivell Taxa d’abandonament per estudis
1r d’ESO 0
2n d’ESO 0,3
3r d’ESO 0,16
4t d’ESO 0,16
1r Batxillerat 0,16
2n Batxillerat 0

Com es pot comprovar l’índex d’abandonament dels estudis per nivells és molt baix.
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4. FUNCIONAMENT DEL CENTRE DOCENT DES DEL PUNT DE VISTA DELS 
PROCESSOS DE GESTIÓ ORGANITZATIVA I ECONÒMICA .

 

4.1 Gestió de l’assistència i la puntualitat dels membres de la comunitat educativa
L’assistència a classe és un dels deures bàsics de l’alumnat. El centre gestiona les faltes i 

els retards mitjançant un sistema creat per professorat del centre i es comunica cada dia a 

la segona hora del matí i després de pati (només batxillerat) a les famílies via e-mail les 

incidències dels seus fill/es. Respecte al professorat, el centre publica a la sala de 

professors, el llistat mensual de faltes. Les absències del professorat són mínimes.

4.2 Càrrecs de govern unipersonal, coordinacions, tutories

Els càrrecs que té distribuïts el centre pel seu funcionament són: 5 membres de l’Equip 

Directiu, 1 Coordinador de Batxillerat (alhora tutor de Batxillerat),3 tutors més de 

Batxillerat, 4 Coordinadors de nivell d’ESO (que alhora són tutors), 15 tutors més d’ESO, 

1 tutora d’aula d’acollida, 10 caps de Departament, 2 caps de Seminari, 1 Coordinadora 

d’Informàtica, 1 Coordinador d’Activitats, 1 Coordinador de Mediació i 1 Coordinadora 

de Riscos Laborals. 

 4.3 Departaments didàctics i professorat 

Els departaments didàctics estan formats per professorat que imparteix activitat docent 

d’una mateixa àrea o d’àrees afins. Les seves funcions són organitzar i gestionar el 

currículum de l’àrea, fer el seguiment i l’avaluació de les programacions de les matèries, 

crear recursos pedagògics i intercanviar experiències, tenir cura de les instal·lacions 

específiques, escollir els llibres de text, el material didàctic de l’alumnat i les activitats 

complementàries i coordinar els criteris d’avaluació. Tenim 10 departaments: Català, 

Castellà, Llengua Estrangera, Matemàtiques, Ciències Socials, Tecnologia, Ciències de la 

Naturalesa, Educació Física, Música i Educació Visual i Plàstica. També contemplem el 

seminari de Biologia. L’organització està funcionant molt bé tot i que manca més 

coordinació interdepartamental.

4.4  Òrgans de govern col·legiats: l’Equip directiu, Comissió caps de departament i 
seminaris i el Consell Escolar.

L'Equip directiu assessorarà el/la director/a en matèries de la seva competència, elaborarà 

la programació general, el projecte educatiu, la normativa d’organització i la memòria 

anual de l'institut.  L'ED  afavorirà la participació de la comunitat 
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educativa, establirà els criteris per a l'avaluació interna del centre i coordinarà les 

actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació. El Consell Escolar del centre és 

l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels instituts d'educació 

secundària i l'òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves 

activitats. La COPE (Comissió de Caps de Departament) està formada per tots els caps 

de departament/seminari, el/la cap d’estudis, el/la director/a i coordinat pel/per la 

coordinador/a pedagògic/a. En funció dels temes a tractar el/la director/a pot convocar 

qualsevol altre/a professor/a del centre. Les competències d’aquests òrgans estan 

desplegades a les NOFC.

4.5 Gestió econòmica i pressupostària i comissió econòmica

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, en el seu Capítol 

2 (Gestió econòmica, de serveis i de recursos materials), conté els principis que 

regeixen la gestió econòmica dels centres i el seu pressupost. La dotació econòmica des 

de que tenim els mòduls ha augmentat però no tant com s’esperava. Això ha fet que 

calgués modificar partides pressupostàries importants  (dotació als departaments, neteja, 

jardineria ...) La comissió econòmica es constitueix, amb membres del C. Escolar, amb 

la finalitat de supervisar la gestió econòmica del centre i l’acompliment del pressupost.

5. DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS  GENERALS I ESTRATÈGIES. 
 A) Millora dels resultats educatius de l’alumnat d’acord amb els principis 

d’excel·lència i equitat.

5.1  Millorar els resultats en matemàtiques i matèries lingüístiques d'anglès i català a 2n.

5.2  Augmentar el nombre d'alumnes que promocionen de 2n a 3r d'ESO

5.3 Continuar amb la millora dels resultats de les notes mitjanes de les PAU .

B) Promoure la participació i implicació de la comunitat educativa internament i 

externament.

5.4 Continuar promovent la implicació de l’alumnat i famílies en l’organització i 

participació d’activitats internes i externes del centre.

C) Complementació dels instruments d'autonomia del centre per a una millor eficàcia

5.5  Continuar amb l' elaboració dels  documents que conformen el PEC.

D) Educar en la solidaritat per una millor cohesió social.

5.6  Continuar sent un centre solidari per una millor cohesió social

5.7 Promoure que els/les tutors/es impulsin l’orientació educativa de l’alumne/a 

mitjançant la innovació i la formació de l’alumnat.
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5  DEFINICIÓ  DELS OBJECTIUS GENERALS I ESTRATÈGIES:

  OBJECTIU GENERAL: A)  MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS DE L'ALUMNAT D'ACORD AMB ELS PRINCIPIS

                                               D'EXCEL·LÈNCIA I EQUITAT.

 DIAGNOSI : Resultats baixos en llengua catalana i llengua anglesa a 2n d'ESO.

Objectiu 5.1. Millorar els resultats en matemàtiques i les matèries lingüístiques d'anglès i català a 2n d' ESO i 
equiparar el resultat de les competències bàsiques de la llengua anglesa a la resta de les matèries de 4t.

Estratègies

5.1.1. Millora del percentatge d’aprovats de matemàtiques, anglès i català a 2n a d'ESO.

5.1.2. Millora el resultat de les Cb’s de la llengua anglesa per equiparar-les a la resta de matèries competencials.

5.1.3 Organització de mesures de suport i recuperació pels alumnes amb dificultats d'aprenentatge en matemàtiques, llengua anglesa i en llengua 
catalana.

5.1.4 Organització de classes de reforç i d'ampliació de Matemàtiques en horari extraescolar per part de professorat voluntari i/o exalumnes de 
Batxillerat.

5.1.5 Foment de la participació en concursos d'índole matemàtica i lingüística (àrees d'anglès i català).
5.1.6 Fomentar els intercanvis lingüístics amb països de llengua anglesa físicament o via Skype, penpals, etc. 

ESTRATÈGIES LÍNIES D’ACTUACIONS
TEMPORALITZACIÓ

Curs

2017-18

Curs

2018-19

Curs

2019-20

Curs

2020-21

5.1.1 –5. 1.4 Oferir d’una optativa de Llengua Catalana i un altre de matemàtiques a 2n d’ESO. x

5.1.2  Reforç de  llengua catalana, anglès i matemàtiques en horari extraescolar. x x x x

5.1.5 Creació dels concursos d’ortografia,  “Conte contes”, matemàtiques. Projecte Setmana Cultural. x x x x
5.1.6 Incentivar  intercanvis lingüístics. x

  OBJECTIU GENERAL: MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS DE L'ALUMNAT D'ACORD AMB ELS PRINCIPIS

                                               D'EXCEL·LÈNCIA I EQUITAT.

Objectiu 5.2. Augmentar el nombre d'alumnes que promocionen de 2n a 3r d'ESO.

Estratègies

5.2.1. Revisió dels criteris d'assignació d'alumnes als grups.

5.2.2. Potenciació de l'acció tutorial de grup, individual i amb les famílies.
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5.2.3. Revisió dels criteris d'assignació de tutories per donar estabilitat/coherència a l'acció del grup.

5.2.4. Potenciació dels desdoblaments i grups flexibles en determinades assignatures. (En funció dels resultats obtinguts).

DIAGNOSI: Baixos resultats de la promoció de 2n d'ESO respecte  a les promocions de la resta de nivells.

ESTRATÈGIES LÍNIES D’ACTUACIONS
TEMPORALITZACIÓ

Curs

2017-18

Curs

2018-19

Curs

2019-20

Curs

2020-21

5.2.1 Vetllar per una millor distribució dels alumnes. x x x x

5.2.2 Procurar que el tutor/a contacti com a mínim, una vegada amb les famílies dels alumnes que presenten un 

rendiment insuficient durant el 1r Trimestre.

x x x x

5.2.3 Intentar que hagi una continuïtat del tutor d’un curs a un altre. x x x x

5.2.4 Realitzar desdoblaments a les matèries competencials  (en funció dels resultats i la plantilla). x

  OBJECTIU GENERAL: MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS DE L'ALUMNAT D'ACORD AMB ELS PRINCIPIS

                                               D'EXCEL.LÈNCIA I EQUITAT.

DIAGNOSI: Resultats acadèmics dels Batxillerats millorables pel nostre centre.

Objectiu 5.3. Batxillerat: Mantenir la modalitat del batxillerat social i humanístic. 

Estratègies

 

5.3.1 Millora dels resultats del centre respecte de les notes mitjanes de les PAU, especialment les de l’humanístic i social.
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5.3.2 Increment del nombre d’alumnes del Batxillerat social i humanístic.

5.3.3 Millora de la difusió de l’oferta del Batxillerat.

5.3.4 Convertir-nos en un centre de referència per cursar el Batxillerat en el nostre municipi i en d’altres de l’entorn més proper.

ESTRATÈGIES LÍNIES D’ACTUACIONS
TEMPORALITZACIÓ

Curs

2017-18

Curs

2018-19

Curs

2019-20

Curs

2020-21

5.3.1 Augmentar la nota mitjana del centre d’un 6,7 a un 7 mínim. x
5.3.2 Adequar les matèries de batxillerat a les demandes i necessitats de l’alumnat./ Fer matricula oberta x
5.3.3 Reforçar i publicitar l’oferta del Batxillerat del centre a internet. x x x x

OBJECTIU GENERAL: B) PROMOURE LA PARTICIPACIÓ I IMPLICACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA INTERNAMENT I 

EXTERNAMENT.

DIAGNOSI: Baixa participació del sector pares i mares  i alumnes

Objectiu 5.4. Promoure la implicació de l’alumnat i famílies en l’organització i participació d’activitats internes i 
externes 

Estratègies

5.4.1 Incentivar la implicació de l’alumnat i dels pares i mares i/o tutors legals en els diferents projectes i activitats del centre.

5.4.2 Mantenir les reunions periòdiques amb l’AMPA.

5.4.3 Mantenir la implicació de les entitats de l’entorn en activitats del centre: xerrades, campanyes...
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5.4.4 Potenciar la participació dels pares i mares en les diferents activitats i projectes organitzats pel centre.

5.4.5 Promoure la Setmana Cultural i Esportiva del Centre  amb implicació de l'alumnat i de les famílies.

5.4.6 Promoure la participació activa de pares i mares en la comissió de festes del centre.

5.4.7 Promoure activitats lúdiques i/o de formació de pares i mares i/o tutors legals.

ESTRATÈGIES LÍNIES D’ACTUACIONS
TEMPORALITZACIÓ

Curs

2017-18

Curs

2018-19

Curs

2019-20

Curs

2020-21

5.4.1 –5. 4.2 Reunions trimestrals de la coordinadora pedagògica, coordinador d’activitats, alumnes-delegats i 
representants de l’AMPA per  preparar  les festes del centre. 

x x x x

5.4.3 – 5. 4.4 Reunió trimestral equip directiu i AMPA. x x x x
5.4.5 – 5.4.8 Oferir les instal·lacions del centre per activitats culturals, lúdiques i esportives als pares. x
5.4. 6 – 5.4.7 Realització de la setmana cultural per Sant Jordi i l’esportiva per finals de curs. x x x x

OBJECTIU GENERAL: C) COMPLEMENTACIÓ DELS INSTRUMENTS D'AUTONOMIA DEL CENTRE PER A UNA MILLOR 
EFICÀCIA.

DIGANOSI:  Falta de documents que formen part del PEC.

Objectiu 5. 5 Continuar amb l' elaboració dels  documents que conformen el PEC 

Volem actualitzar aquells documents que encara no estan adequats a la normativa vigent o al PEC, com ara el Pla Lingüístic i el Pla de 

Convivència.

Estratègies

5.5.1 Continuació de l'actualització del PLC. 

5.5.2 Elaboració del Pla de Convivència.

5.5.3 Coordinació horitzontal de departaments.

5.5.4 Confecció del document de l'avaluació interna del curs 2017-2018.

ESTRATÈGIES LÍNIES D’ACTUACIONS
TEMPORALITZACIÓ

Curs

2017-18

Curs

2018-19

Curs

2019-20

Curs

2020-21

5.5.1 Elaboració del PLC conjuntament amb un grup de treball dels diferents departament. x
5.5.2 Elaboració del Pla de Convivència. x
5.5.3 Redacció del document d’avaluació interna del curs 2017-18 x
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OBJECTIU GENERAL:  D) EDUCAR EN LA SOLIDARITAT PER UNA MILLOR COHESIÓ SOCIAL.

DIAGNOSI: Falta d’un últim encoratjament de la comunitat educativa envers a la  solidaritat.

Objectiu 5.6.: Fer de l’institut un  centre solidari.

Estratègies 

5.6.1  Col·laboració amb la Fundació GAEM (Grup d'afectats per esclerosi múltiple) projecte “Destapa la teva solidaritat”.

5.6.2  Participació a la residència Sophos (residència d’avis).

5.6.3  Recollida d’aliments amb la col·laboració de l’ONG Caritas.

5.6.4 Col·laboració amb l'ONG Proactiva Open Arms,  ajuda als refugiats ( Lesbos i al Mediterrani)

5.6.5 Participació en el concurs de Piles Missió Apilo XII amb la recollida de piles usades

5.6.6 Participació en el projecte Oxfam Intermón, campanya de reciclatge de mòbils per lluitar contra la pobresa. 

ESTRATÈGIES LÍNIES D’ACTUACIONS
TEMPORALITZACIÓ

Curs

2017-18

Curs

2018-19

Curs

2019-20

Curs

2020-21

5.6.1 Recollida de taps per part de tota la comunitat educativa. x
5.6.2 Visita a la residència d’avis per part dels alumnes de 4t d’ESO. x
5.6.3 Jornada de recollida i donació d’aliments per part de tota la comunitat educativa. x
5.6.4 Aportació econòmica  voluntària per  part de tota la comunitat educativa i organitzada pels alumnes de 4t. x
5.6.5 Instal·lació d’abocador de piles en el centre. x
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OBJECTIU GENERAL:  EDUCAR EN LA SOLIDARITAT PER UNA MILLOR COHESIÓ SOCIAL.

DIAGNOSI: Poca connexió entre l’alumnat per nivells acadèmics i poca solidaritat entre tots ells.

Objectiu 5.7: Promoure que els tutors/es impulsin l’orientació educativa mitjançant la innovació i la formació de 
l’alumnat

Estratègies 

5.7.1 Intentar compartir la tutoria amb membres de l’equip docent.
5.7.2 Promoure l’èxit de l’alumne per sí mateix.
5.7.3 Realitzar tutories entre iguals  
5.7.4 Actuacions entre centres.

ESTRATÈGIES LÍNIES D’ACTUACIONS
TEMPORALITZACIÓ

Curs

2017-18

Curs

2018-19

Curs

2019-20

Curs

2020-21

5.7.1 El tutor/a de grup fa cotutories amb companys del seu equip docent x

5.7.2 Treballar l’autoestima i valorar  l’esforç del seu  treball i ensenyar-li  aprendre a aprendre. x

5.7.3 Companys de la mateixa classe s’ajuden uns als altres. Assignar com a referent un alumnes més gran d’un 

altre nivell educatiu, per tal d’orientar-lo i ajudar-lo.

x

5.7.4 Treballar en xarxa amb altres centres del municipi x
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6.
QUADRE D’INDICADORS DE RESULTATS

Curs

2017-18

Curs

2018-19

Curs

2019-20

Curs

2020-21

Valoració 

Final

Oferir d’una optativa de llengua catalana i una altra de matemàtiques a 2n d’ESO.
Incentivar  intercanvis lingüístics.
Reforç de llengua catalana, anglès i matemàtiques en horari extraescolar.
Creació dels concursos d’ortografia,  “Conta contes”, matemàtiques. Projecte Setmana Cultural.
Vetllar per una millor distribució dels alumnes.
Procurar que el tutor/a contacti com a mínim, una vegada amb les famílies dels alumnes que presenten un 
rendiment insuficient durant el 1r Trimestre.
Intentar que hi hagi una continuïtat del tutor d’un curs a l’altre.
Realitzar desdoblaments a les matèries competencials  (en funció dels resultats i la plantilla).
Augmentar la nota mitjana del centre d’un 6,7 a un 7 mínim.
Adequar les matèries de Batxillerat a les demandes i necessitats de l’alumnat./ Fer matrícula oberta
Reforçar i publicitar l’oferta del Batxillerat del centre a internet
Reunions trimestrals de la coordinadora pedagògica, coordinador d’activitats, alumnes-delegats i 
representants de l’AMPA per  preparar  les festes del centre.
Reunió trimestral equip directiu i AMPA.
Oferir les instal·lacions del centre per activitats culturals, lúdiques i esportives als pares i mares.
Realització de la setmana cultural per Sant Jordi i l’esportiva per final de curs.
Elaboració del PLC conjuntament amb un grup de treball dels diferents departament.
Elaboració del Pla de Convivència.
Redacció del document d’avaluació interna del curs 2017-18
Recollida de taps per part de tota la comunitat educativa.
Visita a la residència d’avis per part dels alumnes de 4t d’ESO.
Jornada de recollida i donació d’aliments per part de tota la comunitat educativa.
Aportació econòmica voluntària part de tota la comunitat educativa, organitzat  per alumnes de 4t.
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Instal·lació d’abocador de piles,  mòbils, etc. en el centre.
7. INDICADORS PER  A L’AVALUACIÓ DE L’EXERCICI  DE LA DIRECCIÓ

QUADRE EVOLUTIU

Indicador
Resultats Progrés

Valor Inicial (Vi) Valor Final (Vf) Índex Millora (Im)

1. Taxa d’alumnes de 1r d’ESO que promocionen de curs
2. Taxa d’alumnes de 2n d’ESO que promocionen de curs
3. Taxa d’alumnes de 3r d’ESO que promocionen de curs
4. Taxa d’alumnes que es graduen a l’ESO.
5. Taxa d’alumnes que superen les proves d’avaluació externa de 4t 

d’ESO.
6. Taxa d’alumnes que es graduen a batxillerat
7. Grau de satisfacció de la comunitat educativa
8. Taxa d’absentisme (per estudis)
9. Taxa d’abandonament (per estudis)
10. Nombre d’expedients generats en el curs
11. Nombre de mediacions que s’han realitzat al llarg del curs. 

TAULA DE NOMBRE D’ALUMNES MATRICULATS AL BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL

Nombre d’alumnes matriculats al batxillerat humanístic i social 2016  2017 2018 2019 2020

 !r Batxillerat ?
 2n Batxillerat 20 (4Rep.)
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TAULA D’INDICADORS DE TAXES D’APROVATS PER MATÈRIES A 2n d’ESO
PAU (Juny) 2016  2017 2018 2019 2020

Nota mitjana 
centre

6,75
TAULA D’INDICADORS DE RESULTATS DE LES PAU

Matèria C. Bàsiques 4t d’ESO.% Situació Inicial Curs: 2017-18 Curs: 2018-19 Curs: 2019-20 Curs: 2020-21

Llengua Castellana 94,7

Llengua Catalana 93,6

Llengua Anglesa 81,2

Matemàtiques 90,4

8. RETIMENT DE COMPTES. 

 Els mecanismes d’autoavaluació que es duran a terme  passen per la presentació d’una memòria al Claustre i al  Consell Escolar, a partir de la qual s’engega el Pla 
Anual de Centre corresponent. Al Consell Escolar s’establiran reunions periòdicament per tal de fer-ne el seguiment. La reunió inicial servirà per establir els conceptes
fonamentals cara a l’elaboració del document que s’acabarà lliurant a la Inspecció educativa. La reunió de final de curs establirà una valoració interna dels resultats
obtinguts i es prepararà la memòria per a retre comptes a la comunitat educativa. Es partirà dels indicadors que ens mostraran el grau d’assoliment dels resultats
obtinguts. Els membres de l’equip directiu portaran un seguiment del grau d’execució dels diversos objectius  i s’analitzaran en les reunions setmanals de l’equip 
directiu. Les desviacions dels objectius s’intentaran corregir o bé es replantejaran en el pla anual del curs següent.


