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Introducció 

Característiques del Centre i el seu entorn 

El Centre se situa al barri de La Serreta habitat per gent treballadora i nova immigració. És un barri de 
nivell socioeconòmic baix. 

Com a Centre de referència hem de con�nuar treballant amb el Projecte de Qualitat i Millora Con�nua ja 
que des del curs 2013-2014 som un centre amb Cer�ficació ISO 9001 i comencem a treballar amb el 
model e2cat d’excel·lència educa�va amb l’objec�u de fer el més aviat possible l’autoavaluació i 
cer�ficació.  

La complexitat del nostre centre és molt gran i queda reflec�da en l’organització. Les línies prioritàries 
d’actuació són: 

●  Atenció a la diversitat. 
●  Impuls a la lectura (ac�vitats de dinamització a la biblioteca) 
●  Foment de les llengües estrangeres a totes les etapes educa�ves 
●  Visualització dels estudis ar�s�cs (ac�vitats transversals al centre) 

A nivell de convivència i cohesió social es necessita la implicació de tota la comunitat educa�va de forma 
permanen.  

Necessitats educatives de l’alumnat 

Tenim un gran nombre d’alumnat amb PI i dictàmens (NEE i NESE), alumnat que necessita suport i 
recursos de tot �pus: reforç, atencions individuals, acompanyaments... 

El nostre alumnat prové de diversos centres adscrits amb nivells socioeduca�us molt baixos.  Es pot 
veure que la �pologia d’alumnat ha anat canviat i cada cop tenim més problemes amb l’alumnat de 
postobligatori ja sigui alumnat de Batxillerat i CFGM. 

Es pot veure una manca d’hàbits de treball per part de l’alumnat i d’implicació per part d’algunes 
famílies. 

Projecte de centre, lideratge pedagògic i personal docent 

El curs 15-16 es va presentar Projecte de direcció per donar con�nuïtat a la tasca iniciada el curs 14-15. 

El mandat 2016-2020 acabarà el curs vinent amb alt assoliment els objec�us marcats. 

Per tal d’afavorir el lideratge distribuït i la implicació i par�cipació de la comunitat escolar en el centre i 
en l’assoliment dels objec�us, l’organització dels diferents òrgans i comissions de treball quedaria de la 
següent forma: 

Bàsicament l’estructura organitza�va serà amb una visió horitzontal que �ngui el seu nucli en la direcció i 
el seu equip. Hem d’afavorir el clima de par�cipació i que tota la comunitat educa�va �ngui el seu espai. 
Tothom ha de sen�r seu el centre, el seu projecte i treballar d’acord amb el seu perfil. 
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L’estructura es basa en el treball en equip i el treball col·labora�u: 

Les coordinacions d’ESO, Batxillerat i Cicles forma�us �ndran un pes més important en les seves funcions 
en el nou PEC, així com la “definició” de funcions addicionals dels equips docents que inclogui, per 
exemple, “jornades” de posada en comú de bones pràc�ques entre professorat del mateix nivell 
educa�u. 

Ens marquem a la revisió per la direcció els següents aspectes de millora que van en consonància amb el 
PdD: 

1. Reforçar l’acció tutorial, treballar molt bé l’orientació dels alumnes a les tres etapes educa�ves 
2. Millorar els resultats de Matemà�ques 
3. Augmentar els aprovats de Batxillerat 
4. Millorar l’atenció a la diversitat per tal que aprovin més alumnes amb PI 
5. Reduir l’abandonament a CFGM 
6. Millorar els resultats a Perruqueria i APSD 
7. Intentar organitzar des del centre algunes classes de reforç (per la tarda) de les matèries en que 

hi ha un major índex de suspesos 
8. Comunicar molt bé a tot el professorat el Pla d’Actuació i implicar-los en la implementació de les 

ac�vitats que es proposin i la valoració de resultats 
9. Millorar la convivència al centre i reduir el nombre d’intervencions de la Comissió de Disciplina i 

els expedients sancionadors. 

Clima del centre 

  A nivell de claustre el clima de centre ha canviat molt respecte a cursos anteriors. Això ho hem pogut 
veure amb dades com per exemple la par�cipació de professorat en sessions de formació que s’ha ofert 
al claustre. Com a centre hem ofert  formacions:  ILEC, Primers Auxilis, FIC L’orientació educa�va... de 
mitjana s’han apuntat uns 30 professors de manera voluntària. 

Un altre indicador és la par�cipació en ac�vitats de cohesió com setmana de la ciència, dinars o sopars i 
fes�vitats diverses... 

A nivell educa�u i referent a l’alumnat treballem els aspectes socio-afec�us: facilitació de les relacions 
interpersonals, implicacions en el bon clima de l’aula, ges�ó de les emocions a l’aula (autodisciplina, 
autocontrol, La Serreta Escolta…) 

Respecte a la convivència: presa de decisions seguint criteris i procediments coneguts, control de 
l’assistència i puntualitat dels alumnes, atenció de queixes i reclamacions. Estratègies per afavorir la 
convivència en el centre: ambientació, ges�ó del lleure, ac�vitats lúdiques… informació de les absències 
a les famílies, acollida dels professors nous i control d’assistència i de puntualitat del professorat. 

Destaquem pel que refereix a la coordinació: reunions de departaments i seminaris, tractament 
transversal dels aprenentatges dels equips docents, i la relació amb l’EAP.  
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Quant a la par�cipació, relació amb l’entorn i la ges�ó de recursos: op�mització de l’ús d’equipaments i 
instal·lacions, provisió d’equipaments segons els objec�us dels projectes... 

Caldria millorar la par�cipació de les Famílies en el centre. 

Ens trobem al tercer curs de la implementació del projecte direcció previst pels cursos 2016-2020. Hem 
fet molts avenços i millores però queda molts punts i marge de millora. 
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Avaluació dels objectius estratègics del centre 

Anàlisi i valoració de les activitats 

Millora de resultats educatius 

FITXA DE SEGUIMENT D’ACTIVITAT DEL PLA D’ACTUACIÓ CURS  2018 / 19 

CENTRE Institut La Serreta 
Objec�u Millorar els resultats educa�us 
Estratègia Desplegar un pla de formació per promoure el  canvi metodològic  

competencial 
ACTIVITAT  1.1.1 Formació del professorat per a promoure el canvi metodològic competencial per a  

tot el professorat del centre:  L’avaluació competencial 
DESCRIPCIÓ 

Objec�u de l’ac�vitat Implementar canvi metodològic i  avaluar per competències 

Responsable de l’ac�vitat Coordinadora Pedagògica 

Agents implicats Professorat ESO. Par�cipació de 68 professors 

Des�nataris Alumnat ESO 

On s’aplica Totes les àrees 

Temporització 1r trim / 2n trim / 3r trim 
Calendari: 28/nov,  5/des,  19/des,  10/abr 

Recursos Formador extern: Andy Morodo 

Espai de realització Biblioteca 

Metodologia La formació es realitza al centre i s’organitza en grups de  
treball. L’horari és de 15.30 a 18.30h.  
Hi ha sempre una exposició de conceptes, exposició d’ un  
cas  i anàlisi del mateix.  A con�nuación en grups de treball  
s’analitzen les competències per àmbits i es relacionen amb  
els con�nguts. 

Instrument de recollida  
d’informació Es treballen les competències, els resultats ob�nguts són  

recollits  per treballar les programacions. Sempre en la  
formació hi ha un espai d’adquisició de coneixement, un  
altre de producció en grup i una part de treball personal. 

Responsable de la  
recollida d’informació Caps de departament i equip direc�u 

 
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 
INDICADORS UTILITZATS 

Grau d’aplicació Par�cipació professorat 68 professors 

Qualitat de l’execució Implementació de sessions previstes, totes realitzades 

5 



10/7/2019 MEMÒRIA INSTITUTS_2019_rev05 - Documents de Google

https://docs.google.com/document/d/1ETCX1s4S2FOiurkpIXmLvW5YaCTVO5MUCWb1UIsq6bc/edit# 7/47

 

Grau d’impacte Avaluació competencial implementada a les avaluacions  
parcials. Confecció de les noves programacions amb les  
competències treballades 

 
CRITERIS D’ÈXIT I VALORS ASSOLITS DELS INDICADORS 

Criteris d’èxit Valors assolits 
Grau d’aplicació Par�cipació professorat 68 professors 

Qualitat de l’execució 100 % 78 % 
Grau d’impacte Sí / No Sí 

 
ANÀLISI DE RESULTATS I PROPOSTES DE MILLORA DE L’ACTIVITAT 

Par�nt dels indicadors d’avaluació i considerant els aspectes del desenvolupament de 
l’ac�vitat. 

Quins aspectes han funcionat? El fet de portar la formació al centre  en les hores 
des�nades dimecres a la tarda per formació ha fet que el grau d'assistència sigui alt. 
Formadora amb gran coneixement del tema i amb exposicions dinàmiques i  treball de 
casos pràc�cs. 

Quins aspectes no han funcionat?   Creiem que cap i per les enquestes passades al 
professorat ningú ha manifestat que no hagi funcionat.  

Propostes de millora relacionades: El que no ens ha quedat del tot clar és com qualificar 
aquells alumnes que tenen un  PI per tal que la família entengui els con�nguts  que han 
assolit. 
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FITXA DE SEGUIMENT D’ACTIVITAT DEL PLA D’ACTUACIÓ CURS  2018 / 19 

CENTRE Institut La Serreta 
Objec�u Millorar els resultats educa�us 
Estratègia Promoure el canvi metodològic 
ACTIVITAT 1.1.2 Setmana de la ciència, experiments cien�fics dels alumnes de  3r  que fan per a  

alumnes de 1r  
DESCRIPCIÓ 

Objec�u de l’ac�vitat Enfor�r els lligams entre els alumnes de 1r i 3r d’ESO dintre  
del projecte TEI. 
Augmentar l’interès per la ciència 

Responsable de l’ac�vitat Departament de ciències de la natura 

Agents implicats Raquel García, Anna Pons i Montse Vendrell  

Des�nataris Tots els alumnes de 1r d’ESO i tots els de 3r d’ESO 

On s’aplica Es farà dintre de l’àrea de ciències experimentals i amb  
alumnes de 1r i 2n cicle d’ESO 

Temporització 1r trim  

Recursos Material i reac�us de laboratori i també material que els  
alumnes de 3r portaran de casa. Taules per posar als  
passadissos 

Espai de realització Laboratoris 1.13 i 1.5 i passadissos del 1.13 i del 1.15 

Metodologia Els alumnes  de 3r d’ESO es repar�ran per grups de 2 o 3 i  
cada grup prepararà un experiment o demostració  
interac�va per fer amb alumnes de 1r d’ESO. Els  
experiments els hauran de proposar els alumnes amb l’única  
restricció que no pot haver-hi foc. En una hora de  
desdoblament per fer pràc�ques de biologia i química els  
alumnes assajaran els experiments i faran una fitxa on  
explicaran: què �nc, què faig, què passa i per què passa.  
Durant la setmana de la ciència també en una hora de  
desdoblament els alumnes de 3r muntaran una paradeta  
amb el seu experiment i  els alumnes de 1r d’ESO aniran  
passant per les diverses paradetes de la fira de la ciència.  
Cada grup classe de 3r prepararà experiments per un grup  
classe de 1r.  Els alumnes de 3r de l’aula oberta faran uns  
cartells per posar als passadissos aquella setmana. 

Instrument de recollida  
d’informació Enquestes als alumnes de 1r i les llistes de classe 

Responsable de la  
recollida d’informació Cap de departament 

 
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 
INDICADORS UTILITZATS 

Grau d’aplicació  % d’alumnes de 1r i 3r d’ESO que par�cipin a l’ac�vitat 
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Qualitat de l’execució Sa�sfacció dels alumnes de 1r d’ESO després de fer  
l’ac�vitat 

Grau d’impacte % d’alumnes de 1r d’ESO que d’aquí dos cursos voldrien fer  
el mateix als alumnes de 1r d’ESO 

 
CRITERIS D’ÈXIT I VALORS ASSOLITS DELS INDICADORS 

Criteris d’èxit Valors assolits 

Grau d’aplicació 90 % 1r ESO: 92,5 % 
3r ESO: 99 % 

Qualitat de l’execució Puntuació entre 3 i 5 5  (47 %);  4  (30 %);  3  (23 %);  
2  (0,9 %);  1  (0,9 %) 

Grau d’impacte 75% 95 % 
 
ANÀLISI DE RESULTATS I PROPOSTES DE MILLORA DE L’ACTIVITAT 

Par�nt dels indicadors d’avaluació i considerant els aspectes del desenvolupament de 
l’ac�vitat. 

Quins aspectes han funcionat? 
L’ac�vitat ha engrescat als alumnes de 3r d’ESO que han fet els experiments amb il·lusió i 
ha agradat als alumnes de 1r d’ESO, per tant considerem que és una ac�vitat a repe�r el 
proper curs. Els cartells fets pels alumnes de l’aula oberta van quedar molt bé. 

Quins aspectes no han funcionat?  Per què? Com poden millorar? 
Caldria que els alumnes de 3r d’ESO es preparessin millor l’explicació de “per què passa?” 
ja que en alguns casos ha estat fluixa i els professors que estàvem al laboratori els hem 
hagut d’ajudar. De cara al proper curs se’ls pot fer una rúbrica perquè sàpiguen què 
esperem que facin a part de realitzar l’experiment. 

Propostes de millora relacionades: 
Fer una rúbrica pels alumnes de 3r d’ESO 
Contemplar aquesta ac�vitat a la programació de 3r d’ESO per tal que no doni la sensació 
que es perden hores de classe per fer-la. 
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FITXA DE SEGUIMENT D’ACTIVITAT DEL PLA D’ACTUACIÓ CURS  2018 / 19 

CENTRE Institut La Serreta 
Objec�u Millorar els resultats educa�us 
Estratègia Treball integral de les llengües  
ACTIVITAT 1.2.1 Projecte Avancem 
DESCRIPCIÓ 

Objec�u de l’ac�vitat Fomentar la competència comunica�va de manera  
interdisciplinari. Treball integrat de les llengües 

Responsable de l’ac�vitat Coordinadora pedagògica 

Agents implicats Grup impulsor : caps de departament de català, castellà,  
idiomes, LIC, equip direc�u 
Grup de treball: caps de departament de català, castellà,  
idiomes, LIC, equip direc�u, professor l’anglès, professor de  
francès, professor de català, professor d’aula d’acollida,  
professor de castellà, professor de ciències, professor de  
mates, tres membres de l’equip direc�u 

Des�nataris Alumnes 1r- 3r  d’ESO 

On s’aplica Català, Castellà i Anglès 

Temporització 2n trim / 3r trim 

Recursos Formador extern, LIC CRP Clara Segura. Presentacions orals,  
escrites, 

Espai de realització Aules 

Metodologia S’ha treballat amb un grup impulsor i un grup de treball. 
Sessions on es presenten treballs pràc�cs i recursos.  
Sessions de treball organitzats per equips docents 

Instrument de recollida  
d’informació Els treballs realitzats es passen a tot l’equip per poder  

realitzar el projecte treballat en els nivells del alumnes  
des�nataris. El projecte finalitzat , penjat en l’ODISEA 

Responsable de la  
recollida d’informació Caps de Departament 

 
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 
INDICADORS UTILITZATS 

Grau d’aplicació El professorat implicat ha estat tot el convocat tot i que el  
cap de departament de castellà ha faltat al 50% de les  
sessions 

Qualitat de l’execució Termini d’execució s’ha complet, s’han u�litzat els  recursos  
previstos, adequació metodològica ha estat correcte  i nivell  
de compliment de les persones implicades ha estat correcte  
excepte la del cap de departament de Castellà 
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Grau d’impacte Millora de les exposicions orals dels alumnes , realització del  
projecte a les aules. Tots els cursos de 1r i 3r d’ESO 

 
CRITERIS D’ÈXIT I VALORS ASSOLITS DELS INDICADORS 

Criteris d’èxit Valors assolits 

Grau d’aplicació 100 % 100 % 

Qualitat de l’execució 100 % 100 % 

Grau d’impacte 7,5 7.8 segons les enquestes del  
professorat 

 
ANÀLISI DE RESULTATS I PROPOSTES DE MILLORA DE L’ACTIVITAT 

 Par�nt dels indicadors d’avaluació i considerant els aspectes del desenvolupament de 
l’ac�vitat. 

Quins aspectes han funcionat?  
Ha estat molt ú�l poder treballar projectes que al trimestre següent serien aplicats a l’aula 

Quins aspectes no han funcionat?  
Han implementat els projectes persones que no havien fet la formació i potser ha faltat 
coordinació, o traspàs  

Com poden millorar?  
Mirar en el marc horari un espai pel traspàs de projectes i potser que s’afegeixi més 
professorat de llengües en el grup de treball 

Propostes de millora relacionades: 
Calendari tancat a inici de curs tancat 
Recomanar el curs a tot el professorat de llengües 
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FITXA DE SEGUIMENT D’ACTIVITAT DEL PLA D’ACTUACIÓ CURS  2018 / 19 

CENTRE Institut La Serreta 
Objec�u Millorar els resultats educa�us 
Estratègia Promoure el canvi metodològic 
ACTIVITAT  1.1.4 Consolidació de les implementacions CFGS 
DESCRIPCIÓ 

Objec�u de l’ac�vitat Tenir un primer contacte amb col·lec�us definits en el seu  
perfil professional i aplicabilitat dels coneixements treballats  
a les unitats forma�ves als casos pràc�cs 

Responsable de l’ac�vitat Cap d’Estudis i Coordinador de FP, tutors del Projecte  
d’Implementació 

Agents implicats Alumnes de GS, de primer curs, professionals associats al  
perfil professional receptors de l’alumnat implementador,  
col·lec�us que reben aquesta implementació 

Des�nataris Alumnes de GS i alumnes del centre que es beneficien  
d’aquesta implementació 

On s’aplica Alumnes de GS, de primer curs 

Temporització 1r trim / 2n trim / 3r trim 

Recursos Assignació d’hores curriculars de lliure disposició, assignació  
d’un tutor de seguiment, centre col·laborador 

Espai de realització Centres  col·laboradors 

Metodologia Observació del centre assignat, observació del grup  
assignat, implementació d’ac�vitats dissenyades pel centre  
col·laborador i implementació d’ac�vitats dissenyades per  
l’alumnat 

Instrument de recollida  
d’informació Actes d’Avaluació 

Responsable de la  
recollida d’informació Cap de Departament de FP 

 
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 
INDICADORS UTILITZATS 

Grau d’aplicació Alumnes matriculats a les UF implicades 

Qualitat de l’execució Registre d’assistència,  diari de tasques observades i  
realitzades, registre de seguiment i valoració de les ac�vitats  
forma�ves al centre col·laborador, memòria final 

Grau d’impacte % alumnes aprovats : EI (95%) / IS (96%) 
 
CRITERIS D’ÈXIT I VALORS ASSOLITS DELS INDICADORS 

Criteris d’èxit Valors assolits 

Grau d’aplicació 75 % 100 % 
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Qualitat de l’execució Registre d’assistència, 100 % 
diari de tasques observades  
i realitzades, registre de  
seguiment i valoració de les  
ac�vitats forma�ves al centre  
col·laborador, memòria final  

Grau d’impacte aprovats : 70 % 95,5 % 
 
ANÀLISI DE RESULTATS I PROPOSTES DE MILLORA DE L’ACTIVITAT 

Par�nt dels indicadors d’avaluació i considerant els aspectes del desenvolupament de 
l’ac�vitat. 

Quins aspectes han funcionat? 
 S’han modificat els materials i s’han adaptat a les necessitats competencials. 

Propostes de millora relacionades:  
Intentar ampliar-les en dos àmbits per a cadascun dels alumnes. 
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FITXA DE SEGUIMENT D’ACTIVITAT DEL PLA D’ACTUACIÓ CURS  2018 / 19 

CENTRE Institut La Serreta 
Objec�u Millorar els resultats acadèmics 
Estratègia Promoure el canvi metodològic 
ACTIVITAT 1.1.5 Projecte aliments per a tothom 
DESCRIPCIÓ 

Objec�u de l’ac�vitat Fomentar la competència comunica�va  i la convivència de  
manera interdisciplinari  

Responsable de l’ac�vitat Coordinadora pedagògica 

Agents implicats Equip direc�u i tot el professorat d’ESO del centre 

Des�nataris Alumnes 2nr- 4t d’ESO 

On s’aplica Mul�disciplinar 

Temporització Final del 1r trimestre: dies 3, 4 i 5 de desembre  

Recursos Projecte treballat per l’equip direc�u i coordinadors i  
presentat en pedagògica. Xerrada de Frater Nadal i Càritas 

Espai de realització Aules 

Metodologia Presentació al professorat a Comisió Pedagògica 
> Esborrany 
> Defini�u 

L’INS La Serreta fa l’encàrrec als alumnes de 2n i 4t ESO de  
dissenyar i promoure una campanya de recollida d’aliments. 
Es volen  sensibilitzar a tot el col·lec�u escolar de les  
necessitats del nostre entorn. Prendre consciència de les  
necessitats reals del món, de les propostes de sostenibilitat i  
de solidaritat. 
En aquest projecte s’haurà de realitzar: 

> Un mail a una en�tat; explicant que el centre vol  
col·laborar en la recaptació d’aliments per  
aquelles famílies que més ho necessiten. 

> Un tríp�c informa�u, i després informar a la resta  
d’alumnes del centre. 

> Murals per conscienciar a l’alumnat de la  
necessitat de col·laborar amb la gent més  
desfavorida. 

> Recaptar, distribuir, emmagatzemar els aliments. 
> Carta d’agraïment a tota la comunitat.  

Instrument de recollida  
d’informació Informació recollida amb una fitxa de presentació, power  

point i l’avaluació es realitza amb  rubriques de les diferents  
competències  

Responsable de la  
recollida d’informació Professorat d’ESO, tutor de cada grup de treball 
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AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 
INDICADORS UTILITZATS 

Grau d’aplicació Tot el professorat d’ESO i alumnat 2n- 4tESO 

Qualitat de l’execució El projecte executat en tres dies té un producte final  en la  
recollida d’aliments al centre 

Grau d’impacte Millora de les exposicions orals dels alumnes , realització del  
projecte a les aules. Tots els cursos de 1r i 3r d’ESO 

 
CRITERIS D’ÈXIT I VALORS ASSOLITS DELS INDICADORS 

Criteris d’èxit Valors assolits 

Grau d’aplicació 100% 100% 

Qualitat de l’execució 80% 100% 

Grau d’impacte 7,5 8,3 segons la valoració 
dels alumnes 

 
ANÀLISI DE RESULTATS I PROPOSTES DE MILLORA DE L’ACTIVITAT 

Par�nt dels indicadors d’avaluació i considerant els aspectes del desenvolupament de 
l’ac�vitat. 

Quins aspectes han funcionat? 
Ha estat molt ú�l poder treballar projectes, nova metodologia en la que els alumnes no 
estaven acostumats. Ha fomentat la convivència i el coneixement de les necessitats del 
seu entorn. 

Quins aspectes no han funcionat?  
Pocs dies per fer el treball i per informar a la gent de la recollida d’aliments 

Propostes de millora relacionades:  
revisar el projecte per tal d’acotar-lo i fer la recollida d’aliments a posteriori 
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FITXA DE SEGUIMENT D’ACTIVITAT DEL PLA D’ACTUACIÓ CURS  2018 / 19 

CENTRE Institut La Serreta 
Objec�u Millorar els resultats acadèmics 
Estratègia Promoure el canvi metodològic 
ACTIVITAT 1.1.6 Projecte Decorem La Serreta  
DESCRIPCIÓ 

Objec�u de l’ac�vitat Fomentar la competència comunica�va i la convivència de  
manera interdisciplinar 

Responsable de l’ac�vitat Coordinadora pedagògica 

Agents implicats Equip direc�u i tot el professorat d’ESO del centre 

Des�nataris Alumnes 1r- 3r  d’ESO 

On s’aplica Mul�disciplinar 

Temporització Final del 1r trimestre, dies 3, 4 i 5 de desembre 

Recursos Projecte treballat per l’equip direc�u i coordinadors i  
presentat en Comisió Pedagògica 

Espai de realització Aules 

Metodologia  Presentació al professorat en Comisió Pedagògica 
> Esborrany 
> Defini�u 

Cada espai de decoració estarà dedicat a una cultura: 
> La cultura cris�ana 
> La cultura oriental (Xinesa) 
> La cultura jueva  
> La cultura musulmana 
> Les cultura clàssica (greco- romana) 

En aquest projecte s’haurà de realitzar: 
> Una inves�gació i una presentació oral amb els  

companys sobre la tradició corresponent, 
amb especial atenció als elements decora�us  
i el seu significat. 

> Esborrany dels elements de decoració. Caldrà fer  
proto�ps si és necessari. Llistat del material  
que es vol u�litzar (prioritzar els reciclats). 

> Fer càlculs dels espais a u�litzar per l’element 
decora�u. 

> Col·locar els objectes en l’espai corresponent. 
> Realització d’una memòria 

Instrument de recollida  
d’informació Informació recollida amb una fitxa de presentació, power  

point i l’avaluació es realitza amb tres rubriques de la  
competència digital, social i personal i l’ar�s�ca 

Responsable de la  
recollida d’informació Professorat d’ESO, tutor de cada grup de treball 
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AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 
INDICADORS UTILITZATS 

Grau d’aplicació Tot el professorat d’ESO i alumnat 1r- 3r ESO 

Qualitat de l’execució El projecte executat en tres dies té un producte final exposat  
als passadissos de l’ins�tut 

Grau d’impacte Millora de les exposicions orals dels alumnes , realització del  
projecte a les aules. Tots els cursos de 1r i 3r d’ESO 

CRITERIS D’ÈXIT I VALORS ASSOLITS DELS INDICADORS 
Criteris d’èxit Valors assolits 

Grau d’aplicació 100 % 100 % 

Qualitat de l’execució 80 % 100 % 

Grau d’impacte 7,5 8 segons la valoració dels 
alumnes 

 
ANÀLISI DE RESULTATS I PROPOSTES DE MILLORA DE L’ACTIVITAT 

Par�nt dels indicadors d’avaluació i considerant els aspectes del desenvolupament de 
l’ac�vitat. 

Quins aspectes han funcionat?  
Ha estat molt ú�l poder treballar projectes, nova metodologia en la que els alumnes no 
estaven acostumats. Ha fomentat la convivència i el coneixement de noves cultures. 

Quins aspectes no han funcionat?  
Pocs dies per fer el treball 

Propostes de millora relacionades:  
Revisar el projecte per tal d’acotar-lo 
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FITXA DE SEGUIMENT D’ACTIVITAT DEL PLA D’ACTUACIÓ CURS  2018 / 19 

CENTRE Institut La Serreta 
Objec�u Millorar els resultats educa�us 
Estratègia Promoure el canvi metodològic 
ACTIVITAT 1.1.7 Fem 1, CFGM i CFGS 
DESCRIPCIÓ 

Objec�u de l’ac�vitat Donar eines per tal que els alumnes amb dificultats  
acadèmiques i amb el seu  entorn  les apliquin i puguin  
millorar 

Responsable de l’ac�vitat Cap d’Estudis i Coordinador de FP, coordinador d’Integració  
Social 
Professorat de M7 i M9 

Agents implicats Professorat de M7 i M9 
Alumnes de GS de primer d’ Integració Social  
Alumnes de GM 

Des�nataris Tots els alumnes de grau mitjà de primer 

On s’aplica Alumnes de GS de primer d’ Integració Social i alumnes de  
GM 
Mòdul 

Temporització 1r trim / 2n trim / 3r trim 

Recursos A cada alumne d’Integració se li assigna un alumne de grau  
mitjà per portar a terme tutorització entre iguals (TEI) 

Espai de realització Aules dels grups 

Metodologia 2 hores setmanal de coordinació, tutoria i seguiment 

Instrument de recollida  
d’informació Informes professorat implicat, actes reunió departament FP 

Responsable de la  
recollida d’informació Professorat implicat i caps departament FP 

 
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 
INDICADORS UTILITZATS 

Grau d’aplicació Alumnes de GM que s’acullen al projecte 

Qualitat de l’execució Assistència sistemà�ca dels alumnes que s’hi acullen 

Grau d’impacte Promoció de curs 
 
CRITERIS D’ÈXIT I VALORS ASSOLITS DELS INDICADORS 

Criteris d’èxit Valors assolits 

Grau d’aplicació Superior a 10 18 
sobre 77 alumnes 

Qualitat de l’execució 80 % 60 % 

Grau d’impacte 80 % --- 
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ANÀLISI DE RESULTATS I PROPOSTES DE MILLORA DE L’ACTIVITAT 

Par�nt dels indicadors d’avaluació i considerant els aspectes del desenvolupament de 
l’ac�vitat. 

Quins aspectes han funcionat?  
Seguiment dels caps de Departament FP i tutors de grau mitjà. S’ha hagut de suspendre 
abans de finalitzar el curs. 

Quins aspectes no han funcionat?  Per què? Com poden millorar?  
Compromís d’assistència de l’alumnat de grau mitjà i seguiment de l’alumnat d’integració 
social. Canvis constants del professorat responsable per baixes al llarg del curs. 

Propostes de millora relacionades:  
Lideratge del professorat implicat. 
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Millora de la cohesió social 
 

FITXA DE SEGUIMENT D’ACTIVITAT DEL PLA D’ACTUACIÓ CURS  2018 / 19 

CENTRE Institut La Serreta 
Objec�u Millora de la cohesió social 
Estratègia Ús de la tutoria com a eina de cohesió social i millora de resultats. Compromís  

educa�u per prevenir l’abandonament i augmentar el sen�ment de per�nença. 
ACTIVITAT 2.2.1 Pijamada : cohesió de l’equip de primer d’ESO amb pernoctació dins del centre 
DESCRIPCIÓ 

Objec�u de l’ac�vitat Millorar la cohesió de l’alumnat i equip docent de primer  
d’ESO amb aquesta convivència, sense una càrrega  
econòmica per les famílies. 

Responsable de l’ac�vitat Direcció i coordinadora d’equip docent de primer 

Agents implicats Professorat, alumnat CIATE 4t ESO i alumnat de 3r ESO  
Padrins 

Des�nataris Alumnat de primer ESO 

On s’aplica Tutoria i transversal a Primer d’ESO. Treball de la  
competència personal 

Temporització 1r trim  

Recursos Ús de materials espor�us. Material de colònies. Menjar per  
sopar i esmorzar. 
Dinamitzadors 3r i 4t ESO. 

Espai de realització Gimnàs, diferents espais 

Metodologia Trobada amb l’equip docent i l’alumnat de 1r. Ac�vitats de  
cohesió i tutoria incloent dormir al centre. 

Instrument de recollida  
d’informació Assistència i par�cipació tant d’alumnes com de professorat. 

Responsable de la  
recollida d’informació Direcció 

 
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 
INDICADORS UTILITZATS 

Grau d’aplicació Par�cipació  de l’alumnat i professorat 

Qualitat de l’execució Compliment d’objec�us 

Grau d’impacte Grau de sa�sfacció del professorat i alumnat 
CRITERIS D’ÈXIT I VALORS ASSOLITS DELS INDICADORS 

Criteris d’èxit Valors assolits 

Grau d’aplicació Que es quedin a dormir 93 de 120 
com a mínim 50% alumnes  
de 1r ESO  

Qualitat de l’execució S’ha fet l’ac�vitat. Sí Valoració molt  posi�va 
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Grau d’impacte És molt ú�l per cohesionar  
el nivell  

 
ANÀLISI DE RESULTATS I PROPOSTES DE MILLORA DE L’ACTIVITAT 

Trobada de convivència al centre amb pernoctació per tal de cohesionar el nivell de 1r ESO 
( alumnat nou al centre ) hem comptat amb l’alumnat de 3r que són els seus padrins i 
alumnat de 4t ESO  que cursen l’opta�va de CIATE per dinamitzar les ac�vitats de la tarda. 

L’Equip Docent i direcció han supervisat la jornada i han pernoctat amb ells. 

S’ha desenvolupat molt bé i la valoració és mantenir-la com a ac�vitat d’acollida. 
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FITXA DE SEGUIMENT D’ACTIVITAT DEL PLA D’ACTUACIÓ CURS  2018 / 19 

CENTRE Institut La Serreta 
Objec�u Millora de la cohesió social 
Estratègia U�lització de la tutoria com una eina de cohesió i millora de resultats. Acords amb  

famílies, compromís educa�u per reducció abandonament 
ACTIVITAT 2.2.2 La Serreta Escolta 
DESCRIPCIÓ 

Objec�u de l’ac�vitat Que l’alumnat de 1r i 2n ESO estableixi un vincle més fort  
amb el tutor a par�r d’ac�vitats de tutoria en pe�t grup a  
par�r de l’escolta ac�va en temes no acadèmics. 

Responsable de l’ac�vitat Tutors 

Agents implicats Direcció, coordinadors i tutors 

Des�nataris Alumnat 1r i 2n ESO 

On s’aplica Tutoria i transversal 

Temporització 1r trim / 2n trim / 3r trim 
Calendari: 1r Trimestre formació tutors i banc de recursos. 
2n i 3r Implementació a l’aula 

Recursos Donar una hora complementària és als tutors, ac�vitats i  
dinàmiques 

Espai de realització Espais del centre despatxos, aules... 

Metodologia Escolta ac�va 

Instrument de recollida  
d’informació Valoració tutors i alumnes 

Responsable de la  
recollida d’informació Coordinadora 1r i 2n ESO 

 
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 
INDICADORS UTILITZATS 

Grau d’aplicació L’ac�vitat s’ha pogut desenvolupar amb tot l’alumnat 

Qualitat de l’execució S’ha fet com estava previst, caldria més ac�vitats i recursos. 

Grau d’impacte És una ac�vitat molt ú�l per conèixer l’alumnat 
 
CRITERIS D’ÈXIT I VALORS ASSOLITS DELS INDICADORS 

Criteris d’èxit Valors assolits 

Grau d’aplicació 100% alumnat 1r i 2n ESO 100% alumnat ha fet l’ac�vitat 

Qualitat de l’execució S’ha fet en les hores marcades 
i implicació voluntària dels  
tutors 

Grau d’impacte Sa�sfacció alumnat i tutors 80 % 
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ANÀLISI DE RESULTATS I PROPOSTES DE MILLORA DE L’ACTIVITAT 
Par�nt dels indicadors d’avaluació i considerant els aspectes del desenvolupament de 
l’ac�vitat. 

Aquesta ac�vitat era un pla pilot per la necessitat de reforçar les atencions de tutoria amb 
els alumnes de 1r i 2n ESO. Cal establir més vincles i conèixer els alumnes més enllà de la 
vessant acadèmica. 

Cal més formació als tutors i sistema�tzar-la des del 1r Trimestre. 
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FITXA DE SEGUIMENT D’ACTIVITAT DEL PLA D’ACTUACIÓ: CARNAVAL CURS  2018 / 19 

CENTRE Institut La Serreta 
Objec�u Millora de la cohesió social 
Estratègia Foment de la par�cipació de l’alumnat per tal de que facin seu el centre. 
ACTIVITAT 2.3.1 Concurs Carnaval 
DESCRIPCIÓ 

Objec�u de l’ac�vitat Enfor�r el vincle i la cohesió del grup classe. 

Responsable de l’ac�vitat Tutors, Caps d’equip i equip direc�u 

Agents implicats Tot el professorat i alumnat de l’ESO, Batxillerat i CFGM 

Des�nataris Tots els alumnes  d’ESO, Batxillerat i CFGM 

On s’aplica Al Centre, a les aules de tutoria 

Temporització 2n trim 

Recursos Material fungible i reciclat 

Espai de realització Aules del centre 

Metodologia S’expliquen les bases del concurs de Carnaval. Cada grup a  
les hores de tutoria ha de preparar la seva disfressa i el ball 

Instrument de recollida  
d’informació Sessions de tutoria 

Responsable de la  
recollida d’informació Coordinadors de nivell 

 
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 
INDICADORS UTILITZATS 

Grau d’aplicació Grup Classe que par�cipen 

Qualitat de l’execució Valoració de la qualitat de les comparses tant pel que fa al  
disseny com la posada en escena 

Grau d’impacte Millora en la cohesió social promovent la implicació i la  
par�cipació 

 
CRITERIS D’ÈXIT I VALORS ASSOLITS DELS INDICADORS 

Criteris d’èxit Valors assolits 

Grau d’aplicació 75 % 80,55 % 

Qualitat de l’execució Valoració posi�va de Valoració molt posi�va: les  
les comparses disfresses molt treballades,  

molta varietat i originalitat.  
Balls amb coreografies i  
par�cipació en bloc de totes  
les classes par�cipants 

Grau d’impacte Millora en la relació Par�cipació de tot l’alumnat 
de l’alumnat de la classe. Implicació i 

cooperació entre tots per  
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enlles�r els vestuaris i les 
coreografies corresponents 

 
ANÀLISI DE RESULTATS I PROPOSTES DE MILLORA DE L’ACTIVITAT 

Par�nt dels indicadors d’avaluació i considerant els aspectes del desenvolupament de 
l’ac�vitat. 

Quins aspectes han funcionat? 
Pel que fa a l’ESO  i CF és una ac�vitat molt ben valorada, que cohesiona i fomenta la 
par�cipació de tota la classe.  
Aquest curs s’ha fet el gimnàs i amb tarima i això a permès que tot l’alumnat hagi pogut 
gaudir millor de l’espectacle. 

Quins aspectes no han funcionat?  Per què? Com poden millorar? 
Els grups classe demanen tenir la informació abans per poder preparar les comparses amb 
més temps, demanen poder fer servir hores de tutoria o unes altres on es�gui tot el grup 
sencer per poder preparar millor el carnaval. 
Per tal de millorar la organització cal que els grups enviïn les cançons amb més temps per 
poder preparar-lo millor. 
2n de batxillerat no ha volgut par�cipar , per tant ha fet classe amb normalitat. 

Propostes de millora relacionades: 

● Cal aconseguir que els grups de 2n de batxillerat també par�cipin, s’ha  de mo�var 
als alumnes per aconseguir la seva par�cipació. 

● Donar espais per a què puguin assajar i acabar les disfresses. 

Anàlisi de resultats: 
L’ac�vitat ha estat molt interessant  pel nostre alumnat han conegut i treballat des de 
tutoria en equip una tradició popular. La par�cipació ha estat de tots els grups d’interès 
(professorat, alumnat i famílies) 
Cal consolidar l’ac�vitat a tot el centre incorporant la par�cipació de tots els grups classe i 
treballar-la com un projecte mul�disciplinar. 
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FITXA DE SEGUIMENT D’ACTIVITAT DEL PLA D’ACTUACIÓ: MEDIACIÓ CURS  2018 / 19 

CENTRE Institut La Serreta 
Objec�u Millora de la cohesió social 
Estratègia Desplegament d’un pla sobre mediació i resolució de conflictes a nivell de centre.  

Formació i implementació 
ACTIVITAT 2.5.1 Opta�va de con�nuïtat: a 2n “Resolució de Conflictes” i a 3r “Mediadors” 
DESCRIPCIÓ 

Objec�u de l’ac�vitat Millora de la convivència al centre , resolució i disminució de  
conflictes 

Responsable de l’ac�vitat Cap d’estudis ESO 

Agents implicats Equip de mediació: Zakia El Felk, Josep Maria Padullés i  
Verònica Ruiz 

Des�nataris Alumnes de 2n ESO (23 alumnes) i 3r ESO (12 alumnes) 

On s’aplica Matèries Opta�ves 

Temporització 1r quadr / 2n quadr  

Recursos Professorat 

Espai de realització Aules del centre 

Metodologia Formar a l’alumnat per ser els futurs mediadors del centre:  
Aquesta formació té una durada de dos anys; el primer any  
és realitza a 2n de l’ESO on el professor de l’opta�va forma a  
23 alumnes, 12 i 11 a cada quadrimestre. S’observen les  
capacitats i les caracterís�ques de l’alumnat d’aquesta  
opta�va per poder triar aquells que tenen les condicions  
idònies per ser els mediadors del centre. A 3r aquests  
alumnes són els que s’encarreguen de mediar en els  
possibles conflictes o problemes que sorgeixin al llarg del  
curs, sempre guiats i assessorats pel professorat que  
imparteix  l’opta�va de mediació del tercer curs.  
Observació: aquest curs els alumnes de tercer eren  
voluntaris, no provenien de l’opta�va de segon ja que no 
s’havia dut a terme. 

Instrument de recollida  
d’informació Nombre de casos que porten els mediadors del centre 

Responsable de la  
recollida d’informació Equip de mediació 

 
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 
INDICADORS UTILITZATS 

Grau d’aplicació Nombre de mediacions que han portat a terme els alumnes  
mediadors de 3r de l’ESO 

Qualitat de l’execució Sa�sfacció dels alumnes par�cipants 
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Grau d’impacte Nombre d’alumnes que han anat a buscar directament als  
alumnes mediadors 

 
CRITERIS D’ÈXIT I VALORS ASSOLITS DELS INDICADORS 

Criteris d’èxit Valors assolits 

Grau d’aplicació 60% de les mediacions 75 % (9/12 casos) 
portades a terme  

Qualitat de l’execució Puntuació entre 3 i 5 5   (28,57%)  
4   (35,71%)  
3   (19,05%)  
2   (11,91%)  
1   (4,76%) 
En Resum un 83,33% valoren  
l’opta�va entre un 3 i 5 

Grau d’impacte 2 casos 3 casos 
 
ANÀLISI DE RESULTATS I PROPOSTES DE MILLORA DE L’ACTIVITAT 

Par�nt dels indicadors d’avaluació i considerant els aspectes del desenvolupament de 
l’ac�vitat. 

Quins aspectes han funcionat? 
Els alumnes estaven mo�vats i eren conscients de la seva responsabilitat. La seva nova 
funció els feia sen�r importants i estaven disposats a col·laborar . S’ha fet una nova 
plan�lla d’acta de mediació, s’ha creat un logo per mediació i s’ha fet una pancarta per 
publicitar  la mediació dins del centre. 

Quins aspectes no han funcionat?  Per què? Com poden millorar? 
Aquest any l’equip de tercer era molt divers ( quatre alumnes d’aula oberta, un absen�sta, 
i un parell més que normalment estan involucrats ens diferents incidents que es 
produeixen al centre), a més aquests no tenien  cap noció sobre mediació, per tant s’ha 
hagut de començar des del principi. El primer trimestre s’ha fet formació sobre com ha de 
ser un mediador,  què ha de fer un mediador, pautes de com escoltar i relacionar-se amb 
els altres ...  
A par�r del segon trimestre s’ha publicitat i ja s’han començat a fer les mediacions. 

Com es pot millorar?  
Cara la curs vinent aquests alumnes provindran de l’opta�va de segon per tant ja �ndran 
les nocions bàsiques de mediació i des del primer trimestre es podrà fer la difusió i 
començar a mediar des del principi. 

Propostes de millora relacionades: 
Respecte a la difusió de l’equip de mediació : 

● Fer un power o un vídeo per presentar l’opta�va a la resta d’alumnes del centre.  
● Penjar cartells pel centre del llistat  i foto d’alumnes que formen part de la 

mediació i en quins grups els poden trobar. 
● Posar una bús�a per  a que els alumnes del centre exposin els seus casos. 
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Satisfacció dels grups d’interès 

 

FITXA DE SEGUIMENT D’ACTIVITAT DEL PLA D’ACTUACIÓ CURS  2018 / 19 

CENTRE Institut La Serreta 
Objec�u Millorar la confiança dels grups d’interès 
Estratègia Acolliment de famílies, alumnat i professorat 
ACTIVITAT 3.3.1 Par�cipació de les famílies com a jurat dels concursos 
DESCRIPCIÓ 

Objec�u de l’ac�vitat Enfor�r el vincle Ins�tut – famílies 

Responsable de l’ac�vitat Direcció 

Agents implicats Famílies 

Des�nataris Famílies 

On s’aplica Tutoria 

Temporització 2n trim  

Recursos Famílies 

Espai de realització Al gimnàs del Centre 

Metodologia S’expliquen les bases del concurs de Carnaval  i es donen les  
ordres per poder valorar les comparses de cada grup classe 

Instrument de recollida  
d’informació Nombre de par�cipants 

Responsable de la  
recollida d’informació Equip direc�u 

 
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 
INDICADORS UTILITZATS 

Grau d’aplicació Nombre de famílies que par�cipen 

Qualitat de l’execució Les famílies són crí�ques, no avaluen segons els grups dels  
seus fills 

Grau d’impacte Millora en la cohesió social promovent la implicació i la  
par�cipació de les famílies 

 
CRITERIS D’ÈXIT I VALORS ASSOLITS DELS INDICADORS 

Criteris d’èxit Valors assolits 

Grau d’aplicació 5 100 % 

Qualitat de l’execució Les famílies no es fixen La decisió dels pares 
en el grup del seu fill coincideix amb els professors 

del jurat, per tan les famílies  
no s’han fixat en quin grup  
estava el seu fill/a 
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Grau d’impacte Millora en la relació  
Centre – Casa  

 
ANÀLISI DE RESULTATS I PROPOSTES DE MILLORA DE L’ACTIVITAT 

Par�nt dels indicadors d’avaluació i considerant els aspectes del desenvolupament de 
l’ac�vitat. 

Quins aspectes han funcionat? 
Aquest curs s’ha fet el gimnàs i amb tarima i això a permès que tot l’alumnat i el jurat hagi 
pogut gaudir millor de l’espectacle.  
Molta implicació per part de les classes i comparses molt vistoses i dinàmiques. 
Disfresses molt originals. 

Quins aspectes no han funcionat?  Per què? Com poden millorar? 
Tot i haver arribat al criteri que ens havíem marcat s’hauria d’avisar amb més antelació a 
les famílies, un parell de setmanes, per què s’ho puguin programar i assis�r. 

Propostes de millora relacionades: 

○ Informar a les reunions de tutories de la par�cipació de les famílies en aquesta 
tradició popular i així augmentar la seva par�cipació i implicació. 

○ Fer una graella amb els grups classe i el nom de cada comparsa per què puguin 
valorar amb més comoditat. 

Anàlisi de resultats: 
Anàlisi de resultats: Els criteris d’èxit que hem proposat no són gaire alts ja que la 
implicació de les nostres famílies no és gaire elevada. Per nosaltres ha estat una gran 
sorpresa comprovar que les famílies que han par�cipat no formen part de la direcció de 
l’AMPA (presidenta, secretaria, …) i a més estaven entusiasmades per poder formar part 
de les ac�vitats que es realitzen al centre. 
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FITXA DE SEGUIMENT D’ACTIVITAT DEL PLA D’ACTUACIÓ CURS  2018 / 19 

CENTRE Institut La Serreta 
Objec�u Millora de la sa�sfacció de grups d’interès 
Estratègia Realització d’actuacions  per a ser centre de referència dels estudis postobligatoris:  

projectes d’innovació 
ACTIVITAT 3.3.4 Campaments d’innovació 
DESCRIPCIÓ 

Objec�u de l’ac�vitat Donar oportunitats als alumnes per resoldre una situació de  
la vida real 

Responsable de l’ac�vitat Professora d’Empresa i Inicia�va Emprenedora 

Agents implicats Professora de FOL i Empresa i Inicia�va Emprenedora,  
alumnes de GS, centres d’emprenedoria 

Des�nataris Alumnes de GS 

On s’aplica Graus superiors 

Temporització 2n trim  

Recursos Shakers 

Espai de realització Ins�tut Nicolau Copèrnic 

Metodologia Agrupació de centres d’emprenedoria, distribuïts pel  
territori, s’organitza una simulació empresarial i s’ha de  
desenvolupar per a resoldre un problema real. Cada centre  
par�cipa amb uns grup d’alumnes i el centre que millor  
soluciona guanya el concurs d’innovació 

Instrument de recollida  
d’informació Full d’assistència 

Responsable de la  
recollida d’informació Professor responsable 

 
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 
INDICADORS UTILITZATS 

Grau d’aplicació Alumnes de GS que s’acullen al projecte 

Qualitat de l’execució Assistència a l’acte 

Grau d’impacte Superar EIE 
 
CRITERIS D’ÈXIT I VALORS ASSOLITS DELS INDICADORS 

Criteris d’èxit Valors assolits 

Grau d’aplicació Superior a 10 12 
sobre 73 alumnes 

Qualitat de l’execució 80 % 91,6 % 

Grau d’impacte 80 % 100 % 
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ANÀLISI DE RESULTATS I PROPOSTES DE MILLORA DE L’ACTIVITAT 
Par�nt dels indicadors d’avaluació i considerant els aspectes del desenvolupament de 
l’ac�vitat. 

Quins aspectes han funcionat?  
Organització dels professors responsables dels sis centres par�cipants. 

Quins aspectes no han funcionat?  Per què? Com poden millorar? 

Propostes de millora relacionades:  
Potenciar la par�cipació ja que és una experiència molt enriquidora. 
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FITXA DE SEGUIMENT D’ACTIVITAT DEL PLA D’ACTUACIÓ CURS  2018 / 19 

CENTRE Institut La Serreta 
Objec�u Millorar la confiança dels grups d’interès 
Estratègia Consolidació Batxibac 
ACTIVITAT 3.4.1 Presentació i promoció directa del Batxibac per part dels alumnes 
DESCRIPCIÓ 

Objec�u de l’ac�vitat Augmentar el nombres d’alumnes que estudien Batxibac 

Responsable de l’ac�vitat Coordinadores de Batxillerat i Coordinadora de batxibac 

Agents implicats Coordinació pedagògica, psicopedagoga, tutors 4t ESO i  
professorat de francès 

Des�nataris Alumnat 4t i primer Batxillerat 

On s’aplica Tutoria i orientació final ESO 

Temporització 1r trim / 2n trim / 3r trim  

Recursos Par�cipació a les jornades de Batxibac  i proves externes.  
Xerrades amb ex-alumnes 

Espai de realització Ins�tut La Serreta, Universitat Autònoma de Barcelona  

Metodologia Mostra de part del currículum del batxillerat en francès per  
tal d’obtenir el �tol del Bacalauréat. Promoció del Batxibac  
als alumnes 

Instrument de recollida  
d’informació Alumnat, famílies...  

Responsable de la  
recollida d’informació Tutor Batxibac 

 
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 
INDICADORS UTILITZATS 

Grau d’aplicació S’informa a tot l’alumat de 4t d’ESO i especialment aquells  
que han ob�ngut b1 i cursen l’opta�va de Francès de  
con�nuïtat 

Qualitat de l’execució Grau de sa�sfacció del professorat que hi par�cipa i dels  
alumnes 

Grau d’impacte Millora de la competència comunica�va en llengües  
estrangeres 

 
CRITERIS D’ÈXIT I VALORS ASSOLITS DELS INDICADORS 

Criteris d’èxit Valors assolits 

Grau d’aplicació 5 alumnes 8 alumnes inicien Batxibac  
curs 2018-2019 

Qualitat de l’execució Grau de sa�sfacció Alumnes sa�sfetes. 
Demanda d’informació 
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Grau d’impacte Què hem aconseguit Èxit alumnat que aconsegueix  
doble �tulació, nota mitjana  
superior a 7,5 

 
ANÀLISI DE RESULTATS I PROPOSTES DE MILLORA DE L’ACTIVITAT 

● L’alumnat interessat és superior als 2 cursos anteriors però no acaben tots. 
● S’han produït pe�cions de canvi d’i�nerari durant el termini que estableix la 

norma�va 
● Cal con�nuar treballant en la projecció exterior  d’aquest i�nerari forma�u ja que 

som l’únic centre de Rubí que l’oferta. 
● Treballar en la Mobilitat Internacional també a ESO i Batxillerat, estudiar la 

viabilitat del K1 i K 2 al nostre ins�tut. 

Avui, els nostres alumnes batxibac (doble �tulació batxillerat-baccalauréat) par�cipa a la 
primera jornada de batxibac. 

Han vingut a la Universitat Pompeu Fabra per assis�r a dues conferències 

● La présidence gaulienne 1958-1969 
● L’expansion de la langue française en France et dans le monde. 

Finalitzarem les jornades par�cipant en el concurs França i francofonia 
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Valoració de la formació rebuda i impacte en el centre 
 

Data Tipus de formació hores 

10-09-18 Isotools: TOT EL CLAUSTRE 2h 

Inici 
24-10-18 
Durant tot el 
curs 

Avancem : Ensenyament i Aprenentatge integrat de les 
llengües GRUP IMPULSOR . 16 PROFESSORS DE 
DEPARTAMENTS DE LLENGUES + 2 PROFESSORS DE CIÈNCIES 

30h 

Inici 
14-11-18  
durant tot el 
curs 

Avancem : Ensenyament i Aprenentatge integrat de les 
llengües GRUP DE TREBALL. 22 PROFESSORS 

30h 

28-11-18 
05-12-18 
12-12-18 
19-12-18 

Avaluació competencial. TOTS ELS PROFESSORS D’ ESO 68 15h 

09-01-18 
06-02-19 

Mediació: Ges�ó del canvi, comunicació no violenta.TOT EL 
PROFESSORAT, 83 

6h 

març Formació en treballs de recerca, PROFESSORS DE 4T ESO I 
BATXILLERAT, 51 

10h 

20-02-19 
06-03-19 

Formació SIEI, TOT EL PROFERSSORAT, 89 10h 

maig FIC orientació, TOT EL PROFESSORAT DEL CENTRE. 83 10h 

2 juliol Escola inclusiva al S.XXI, PROFESSORAT ESO, 52  2h 
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Avaluació dels resultats educatius del centre 

Procés que està seguint el centre per avançar cap a l’avaluació competencial 

Resultats de promoció: 4t de l’ESO 

Nº de matrícules  a 
l’inici de curs 

115 Alumnes avaluats a 
final de curs 

117 

 
Desglossament de la matrícula de 4t de l’ESO segons la diversitat a final de curs 
Nº d’alumnes 
nouvinguts 

Nº d’alumnes NEE Nº d’alumnes NEED Nº d’alumnes 
repe�dors de 4t 

10 4 20 10 
 

Nº alumnat que 
supera l’ESO 

97/117 = 82,91% Total alumnes que no 
promocionen  

20/117 = 17,09% 

Desglossament de l’alumnat que promociona a 4t de l’ESO segons la diversitat a final de 
curs 
Nº d’alumnes 
nouvinguts 

Nº d’alumnes NEE Nº d’alumnes NEED Nº d’alumnes 
repe�dors de 4t 

2/10 = 20% 0/4 = 0% 8/20 = 40% 8/10 = 80% 
 

RESULTATS DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE QUART (el % indicat és la suma total 
dels nivells mitjà-baix + mitjà-alt + alt) 
Matèria Resultats 2019 (%) Resultats 2018 (%) 
Llengua Catalana 81,9 88 
Llengua Castellana 90,5 80,4 
Llengua Anglesa  70,4 72,7 
Matemà�ques 80,9 82,8 
Cien�fica tecnològica 73,1 81,91 

 

Orientació dels que superen l’ESO Orientació dels que no superen l’ESO 
Batxillerat 44 Repe�ran 4t de l’ESO al centre 5 
CFGM 53 PFI 11 
Mon laboral  Món laboral 2 
  CFGM (via de la prova d’accés a cicles) 2 
  Adults 0 

 

Historial de superació d’etapa: 

ETAPA CURS ESCOLAR 
ESO 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
4t 84 % 88,79% 79,28% 80,26% 85,21% 86,40% 79,50% 82,09% 
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Anàlisi dels resultats 
Aquest curs  es graduen 97 alumnes d’un total de 117, que correspon a un 82,09% del total d’alumnes 
matriculats, així que seguim la mateixa línia que cursos anteriors. 

Des del centre hem fet de l’orientació un pilar fonamental del nostre treball diari. Hem focalitzat al 
màxim en els nostres alumnes per fer una orientació molt personalitzada a les ap�tuds i habilitats,  s’ha 
mirat de recomanar la millor opció als alumnes. 

Competències Bàsiques : 
Resultats molt sa�sfactoris hem arribat a l’objec�u marcat al projecte de direcció, un 80%, excepte en 
llengua estrangera i la competència cien�fica-tecnològica. 

El més destacable d’aquest curs és que hem millorat la competència de llengua castellana un 10,1% 
respecte del curs passat. 

Propostes de millora:  
Con�nuar la línia de treball engegada amb coordinacions i personalitzant al màxim l’ensenyament del 
nostre alumnat. 
Con�nuar fent formació al centre per enfor�r el treball per competències i per projectes. 

2n de Batxillerat 

Nº de matrícules  a l’inici de curs 86 Alumnes avaluats a final de curs 83 
 

Resultats de l’avaluació final: 
 Nombre d’alumnes que 

assoleixen el �tol de 
batxillerat 

% alumnes que assoleixen el �tol 
de batxillerat 

ORDINÀRIA 45 54,21 % 
EXTRAORDINÀRIA 10 12,05 % 
TOTAL 55 66,26 % 

 

FINAL DE 2n DE BATXILLERAT després de les Proves Extraordinàries, segons especialitat 

 Ar�s�c Cien�fic Tecnològ
ic 

Social Humanís
�c 

TOTAL 

Superen cicle 15 17 2 10 11 55 
No superen cicle 9 5 6 2 6 28 
Percentatge 
superen sobre 
total avaluat 

62,5% 77,3% 25% 83,3% 64,7% 66,3% 
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Resultats proves  Selectivitat (convocatòria de juny) 
Alumnes presentats a les PAU:  37  (82,2 % dels que superen cicle a l’ordinària i 44,6 % de la matrícula 
total) 
Aptes:  100 %  
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Historial de resultats de superació d’etapa: 
ETAPA CURS ESCOLAR 
Batx 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
2n  86 % 77,5 % 68 % 70 % 68 % 75,8 % 60,3 % 66,26% 

 

Anàlisi dels resultats 
Hem millorat un 6,23% respecte el curs anterior, tot i això cal con�nuar treballant en aquesta línia. Es 
veuen canvis significa�us en la forma de fer i treballar de l’alumnat. Molts dels alumnes graduats no van 
a les PAU i opten per altres vies professionalitzadores. 

2n de CFGM 

CFGM: Perruqueria i cosmètica capil·lar 
Nº de matrícules  a l’inici de curs 22 Alumnes avaluats a final de 

curs 
23 

Nº Alumnes que obtenen �tol 14 /23 = 60,87% 
 

Historial de resultats de superació d’obtenció de títol: 
ETAPA CURS ESCOLAR 
CFGM 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
IP10  68 % 50 % 74 % 48 % 41 % 51,8 % 65,3% 
APSD    36 % 42 % 59 % 40,9 % 60,87% 

 

2n de CFGS 

CFGS: Educació Infantil 
Nº de matrícules  a l’inici de curs 44 Alumnes avaluats a final 

de curs 
44 

Nº Alumnes que obtenen �tol 31/44 = 70,45% 
 

CFGS: Integració Social 
Nº de matrícules  a l’inici de curs 29 Alumnes avaluats a final 

de curs 
29 

Nº Alumnes que obtenen �tol 23/29 = 79,31% 
 

Historial de resultats de superació d’obtenció de títol: 
ETAPA CURS ESCOLAR 
CFGS 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
EI 81% 77 % 82 % 90 % 78 % 87 % 65,5 % 70,45% 
IS    76 % 78 % 76,2 % 76,9 % 79,31% 
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Resultats 1r, 2n, 3r ESO, 1r Batxillerat, 1r CFGM i 1r CFGS 

1r, 2n i 3r de l’ESO 

Nº alumnes matriculats 
1r d’ESO 2n d’ESO 3r d’ESO 
123 121 121 
 
Nº alumnes que promocionen 
1r d’ESO 2n d’ESO 3r d’ESO 
119 
96,75% 

119 
98,35% 

118 
97,52% 

 
Nº alumnes que promocionen amb més de dues matèries pendents 
1r d’ESO 2n d’ESO 3r d’ESO 
30 
24,39% 

27 
22,3% 

37 
30,58% 

 

Anàlisi de resultats:  
Tot i aquest número elevat d’alumnes que promocionen hi ha un gruix important que promociona amb 
més de tres matèries pendents com ho mostra la graella anterior. Aquest alumnes presenten PI per 
diferents mo�us, però molt d’ells són singulars. Ens trobem davant d’un grup important que no està 
mo�vat, no treballa a classe i no tenen recolzament per part de la família a casa i això dificulta la nostra 
tasca. Ho hem pogut observar des de diferents metodologies treballades a l’aula; treballs per projecte, 
per àmbits, �cs, dinàmiques de grup, experiències de camp... 

Propostes de millora: 
Cal la línia de treball engegada, però introduir canvis metodològics per poder arribar a tot l’alumnat i així 
reduir el nombre d’alumnes que promociona amb més de dues matèries pendents.  

Per una altra banda cal incidir en els instruments i criteris d'avaluació que es fan servir i assegurar-se que 
l’alumnat ho te clar. Acompanyar-los en el seu procés d’aprenentatge i avaluació, serà bàsic per tal que 
puguin saber què i perquè no han assolit els mínims establerts  i l’oportunitat de millora que en el seu 
cas és superar el curs.  

1r de Batxillerat 

Nº de matrícules  a l’inici de curs 87 Alumnes avaluats a final de curs 81 

Resultats de l’avaluació final ordinària: 
 Nombre d’alumnes que 

passen a 2n de batxillerat 
% alumnes que passen a 2n 

ORDINÀRIA 59 72,84 % 
EXTRAORDINÀRIA 
(Pendent de setembre) 

  

TOTAL   
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Resultats de l’avaluació final ordinària (juny) segons modalitats 
 Ar�s�c Cien�fic Tecnològ

ic 
Social Humanís

�c 
TOTAL 

Nº d’avaluats 23 16 12 15 15 81 
Promocionen a 2n 
de Batx  

19 14 7 9 10 59 

% d’alumnes que 
promocionen  

82,61% 87,5% 58,33% 60% 66,67% 72,84% 

Anàlisi de resultats:  

La promoció actual és molt bona. Els resultats ob�nguts al juny , sense contemplar encara 
l’extraordinària de setembre, han estat molt sa�sfactoris. Cal destacar la bona coordinació i  acció 
tutorial que hi ha al darrere, es pot evidenciar que un seguiment planificat per l’equip és bàsic per guiar 
els nostres alumnes. 

Actualment promocionen el 72,84 %  de l’alumnat, hem augmentat en un dos per cent respecte el curs 
passat. 

Propostes de millora: 
Formació per tutoria de batxillerat i involucrar també els tutors de batxillerat en la comissió de tutors. 

1r  de CFGM 

CFGM: Perruqueria i cosmètica capil·lar  

Nº de matrícules  a l’inici de curs 28 Alumnes avaluats a final de 
curs 

27 

Nº Alumnes que promocionen a 2n 22/27 = 81,48 % 
 

CFGM: APSD: Atenció a persones en situació de dependència 

Nº de matrícules  a l’inici de curs 48 Alumnes avaluats a final de 
curs 

39 

Nº Alumnes que promocionen a 2n 34/39 = 87,18 % 

1r de CFGS 

CFGS: Educació Infantil 
Nº de matrícules  a l’inici de curs 60 Alumnes avaluats a final de 

curs 
49 

Nº Alumnes que promocionen a 2n 42/49 = 85,71% 
 

CFGS: Integració Social 

Nº de matrícules  a l’inici de curs 28 Alumnes avaluats a final 
de curs 

28 

Nº Alumnes que promocionen a 2n 27/28 = 96,43% 
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Resultats en relació a la convivència 

La Comissió de Convivència ha estat formada pel següent professorat Verònica Ruiz, Zakia El Felk, Oriol 
Sagrera, Míriam Rodríguez, Assumpta Povedano, Daniel Parra i Josep M. Padullés. 

Dels membres d’aquesta comissió n’hi han hagut dos (Verònica i Zakia) que han format l’Equip de 
Mediació que, de manera incipient, ha començat a actuar en el centre. 

Aquest equip de Mediació ha començat a funcionar aquest any i ha estat format per les dues professores 
esmentades i 12 alumnes de 3r d’ESO.  

Per tal d’iniciar aquest projecte de Mediació a finals del curs passat ja es va fer una sessió de formació 
inicial per part d’un professor de llarga experiència en un altre centre (César Alegre) i una formació de 10 
hores a càrrec del Grup de Ges�ó del Canvi  

Molts dels conflictes que es manifesten a l’aula venen donats per una interacció prèvia entre alumnes 
portada a l’extrem. Amb una “amenaça” de sanció i un procés obert de mediació es cons�tueix un 
sistema de “bastó i pastanaga” que permet reubicar certes ac�tuds recontextualitzant-les en un marc de 
convivència on hi par�cipen companys seus i que l’alumne comença a entendre d’una forma més 
horitzontal, més enllà de la simple falta-sanció a la que està acostumat. 

Per altra part cal esmentar que dos dels components de la mateixa comissió (Assumpta i Míriam) tutelen 
Sancions de Tarda que són la forma inicial de sancionar a cada alumne/a.  

És només quan la persistència en les conductes inadequades, o la gravetat dels fets ho fa recomanable, 
que s’arriba a la tramitació d’un expedient disciplinari que normalment s’acostuma a tancar amb un 
acord de sanció amb la família. 

En xifres 

La conflic�vitat d’aquest curs es pot apreciar atenent a les xifres següents: 

● El nombre de Comunicats Contraris a la Convivència (CCC) registrats s’ha elevat a  1382  (curs 
anterior 1450 CCC). 

● S’han determinat un total de  185  sancions, de les quals  119  han implicat l’obertura d’Expedient. 
● La majoria d’aquests 119 expedients s’han tancat per acord amb la sanció a excepció de  2  d’ells 

que han estat tramitats per instructor: 
○ El primer (a Rafael Vélez) no es va arribar a concloure per que la família va decidir donar 

de baixa del centre a l’alumne. 
○ El segon ha acabat amb la inhabilitació per cursar estudis al centre de l’alumne Isaac 

García Galindo, del Grau Superior d’Educació Infan�l. 
● Aquestes 185 sancions han recaigut sobre un total de  86  alumnes, dels quals només  41  han estat 

sancionats dues vegades o més, configurant-se per tant com  alumnes conflictius . 
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La distribució de sancions i alumnes sancionats es pot apreciar en la taula següent: 

  ESO1  ESO2  ESO3  ESO4  PCC1  ISC2  EIN1  Totals 

Alumnes 
sancionats  22  17  30  11  4  1  1  86 

Alumnes 
reincidents 

o conflictius 
11  14  12  4  0  0  0  41 

SANCIONS  46  60  56  17  4  1  1  185 

 

● De la revisió d’aquesta taula podem apreciar que els alumnes conflic�us es concentren sobre tot 
al nivell de 2n d’ESO on tot i haver pocs alumnes sancionats concentren el nombre més alt de 
sancions (32 % de les sancions) i el més alt d’alumnes conflic�us (34 % dels alumnes conflic�us). 

Propostes de millora pel curs vinent 

Entre les coses que s’han de revisar i/o reac�var pel curs vinent podem citar: 

● Reac�vació del Treball Comunitari tutelat per ins�tucions com Caritas per tal de re-educar 
alumnes Suspesos temporalment en el seu dret d’assistència al centre. És un tema que ja s’havia 
dut a terme fa dos anys i que la feina del dia a dia ens ha portat a no tramitar l’Acord marc que li 
podia donar forma en aquest curs. 

● Modificació del mecanisme d’anotació / registre dels Comunicats Contraris a la Convivència que 
actualment passen per un pas de confirmació que s’ha de fer manualment i que, com a coll de 
botella, ha creat algunes situacions de col·lapse en moments puntuals. 

● Formació de l’Equip de Professors per tal de donar eines pel tractament de la Ges�ó d’Aula i 
diferenciar-lo clarament de la Ges�ó Disciplinària. 

● Adopció del TokApp, un sistema de comunicació amb les famílies via disposi�us mòbils que 
permet la immediatesa que tenen aplicacions no viables com el whatsapp al temps que aporta 
validesa jurídica. 
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Resultats en relació a l’atenció als alumnes amb NESE 

 

 
1r 2n 3r 4t 

nee
 1

nee
d  2 nv  3 altr

es 
nee nee

d 
nv altr

es 
nee nee

d 
nv altr

es 
nee nee

d 
nou altr

es 

Nombre 
d’alumnes 
matriculats  

9 10 9 13 8    5 6 6 9 4 21 10 7 

Nombre 
d’alumnes amb 
PI 

7 10 9 13 8 9 3 14 5 6 5 9 4 8 10 7 

Nombre 
d’alumnes 
superen el PI 

6 4 6 7 7 4 3 12 2 5 3 6 0 5 2 7 

 

Anàlisi de resultats: 
Actualment si ens centrem en el decret d’Escola Inclusiva i el Decret d’avaluació hem elabarat PI per 
molts alumnes sempre referenciant amb els supòsits que proposa la norma�va. Tenim una mitjana de PI 
per nivell d’ESO ( en molts casos singulars) cosa que va lligada amb l’informe NESE de la treballadora 
social. Sabem que el PI no és un instrument vàlid si no s'avalua i es revisa constantment cosa que ja fem 
al centre i intentem millorar cada dia. 

Propostes de millora: 
● Revisar tots els casos d’alumnat amb PI com a mínim una per trimestre . 
● Concretar al màxim el con�ngut dels PI.  
● Adequar els PI a les necessitats reals dels alumnes 
● Informar les famílies què suposa un PI i quines conseqüències pot tenir aquest suport en 

l’avaluació dels seus fills i la no graduació. 

 

 

1 nee: necessitats educatives especials 

2 need: necessitats educatives especials derivades de situacions socioeconòmiques o culturals desfavorides 

3 nv: nouvinguts 
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Avaluació d’altres resultats: programes del Departament d’Educació (ILEC, GEP...), altres proves 

de centre, àrees significatives... 

Programes del Departament d’Educació 

Nom del programa: AVANCEM 

Resultats: Es valora posi�vament con�nuarem la formació el proper curs 

Avaluació  dels resultats: Adjuntem memòria 

Propostes de millora: Adjuntem memòria 

Altres programes: 

● InnovaFP 
● Emprenedoria  
● Orientació professional 
● Mobilitat Internacional i Cooperació. Pyrenne FP 

Resultats de satisfacció 

Nivell de sa�sfacció 2018-19 2017-18 
Alumnat  7,23 6,95 
Famílies 8,17 8,15 
Professorat 8,37 8,14 

 

Nivells de sa�sfacció per etapes educa�ves i 
grups d’interès 

2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

Alumnat  ESO 
(acollida, E/A, acció tutorial) 

7,82 7,22 7,43 7,83 

Alumnat BATXILLERAT 6,66 5,82 6,43 6,87 

Alumnat de CICLES FORMATIUS 5,81 6,62 7,00 7,01 

Famílies 
(mitjana de totes les valoracions : assistència, 
at. diversitat, disciplina, at públic, criteris 
avaluació, comunicació, ges�ó administra�va, 
sor�des i act. complementàries, viatge fi de 
curs, qualitat formació, par�cipació ges�ó 
centre, comportament alumnat, seguretat, 
instal·lacions i materials, ges�ó econòmica) 

6,54 8,05 8,15 8,17 
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Professorat (mitjana global) 
treballar al centre, organització general, ac�tud 
general de l’alumnat, documentació 
oficial,ges�ó del centre en relació a les 
empreses, ges�ó econòmica, ges�ó acadèmica i 
administra�va del centre, ges�ó de la qualitat, 
formació ges�onada pel centre, eficàcia actual 
de la comunicació interna, eficàcia actual de la 
comunicació i informació externa, neteja dels 
espais, sistema informà�c, ges�ó d’equips i 
instal·lacions, servei de biblioteca, ges�ó 
ambiental, ges�ó de la prevenció de riscos 
laborals, ges�ó del manteniment de les 
instal·lacions, pla d’acció tutorial, funcionament 
general del centre , relació amb l’alumnat, 
resultat de la pròpia feina 

7,21 7,75 8,14 8,37 

 

Anàlisi de resultats  
En general la sa�sfacció de la nostra comunitat educa�va és posi�va i passa el valor meta que ens 
havíem marcat a l’inici del mandat com a equip direc�u. 

Cal consolidar aquests resultats i fer que el mitjà de recollida de dades sigui més ràpid i eficaç. Comptar 
manualment les enquestes és una tasca molt farragosa  que ens treu molt temps. 

Propostes de millora 
● Mantenir la línia de treball i de centre. 
● Escoltar tots els membres de la comunitat educa�va i fer la ges�ó més transparent. 
● Teixir complicitats i enfor�r la confiança amb tots els agents. 
● Fer ac�vitats de adreçades a tots els membres de la comunitat educa�va per tal que tothom se 

sen� par�cip del nostre projecte de centre. 
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Grau d’acompliment global dels objectius del pla anual 
Valorar a par�r de les valoracions dels diferents apartats de la memòria el grau d’acompliment global 
dels objec�us del pla anual. 

Poc Gens Bastant Molt 
  x  

Observacions  
Sabem que no ha estat un any fàcil i segurament com a persones que som no hem estat al 100%. Han 
hagut molts canvis i imprevistos �pus calendaris, nova norma�va, esfera que ens han fet remar de 
vegades contracorrent. Quan saps on vols anar i et trobes perdres en el camí no és fàcil arribar-hi 
exitosament . Creiem que hem arribat i que arribarem als nostres objec�us, assolirem les fites marcades 
anem lents perquè anem lluny. 

Ens agrada la nostra feina i tot que de vegades no surt com voldríem però la idea és no defallir i avançar 
en l’educació del segle XXI amb una nova mirada inclusiva i per tothom.  Formar ciutadans del futur amb 
un projecte de vida no només acadèmic sinó també emocional i personal. 

Un lema per nosaltres és insis�r, resis�r i persis�r. 

Propostes de millora per al proper curs 
Som conscients que el nostre ins�tut té molts punts de millora però hem prioritzat les següents 
propostes significa�ves a implantar en el pla anual del proper curs: 

● Revisar la norma�va i adequar-la a la nostra realitat i treballar per l’Escola Inclusiva al segle XXI. 
● Consolidar l’acolliment humà des dels alumnes ( sobretot nouvinguts i matrícula viva), docents i 

PAS.  
● Con�nuar en la formació del professorat pel canvi metodològic real a les aules d’acord amb el 

PEC. 
● Treballar per la digitalització del centre ( factors externs com la xarxa o instal·lacions). 
● Augmentar el sen�ment de per�nença del nostre alumnat i professorat. 
● Op�mitzar recursos i espais de centre per atendre a tothom de manera personalitzada. 
● Mantenir els projectes d’innovació de centre i consolidar el projecte de llengües estrangeres del 

centre. 

Annexos 
Bones pràc�ques i experiències de centre: 

● Projecte de tutoria La Serreta Escolta 
● Avancem  
● Jornada “Por tu pelo me pelo” 
● Desafiem i feminització de les aules 
● Projectes transversals de centre (1r-3r i 2n-4t) 
● Dinamització de Biblioteca  
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