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  Data aprovació: 30/09/2019 

1. Dades generals 

1.1. Dades de centre pel curs 2018-2019 

Alumnes 

En la següent taula es mostren les dades de la matrícula per al curs 2018-2019: 

 Oferta Matrícula NEE Repetidors 

ESO 

1r d’ESO 150 148 17+ 11,5% 5 3.38% 

2n d’ESO 120 112 16 14,3% 0 0% 

3r d’ESO 120 125 14 11,2% 5 4% 

4t d’ESO 120 125 14 11,2% 9 7.2% 

BATXILLERAT 

 Oferta Matrícula Ciències i Tec Hum i CCSS Rep 

1r Batxillerat 105 97 48 49 8 

2n Batxillerat 105 87 40 47 4 

CICLES FORMATIUS 

 Oferta Matrícula Repetidors 

CAFEMN 30 46 13 

1r AESE 30 33 0 

2n AAFE 30 37 4 

 

Per tant el centre ha començat el 2018-19 amb  510 alumnes a l’ESO, 184 alumnes a Batxillerat i 116 

alumnes a Cicles Formatius, fent un total de 810 alumnes. 

Cal remarcar l’elevat nombre d’alumnes amb NEE, especialment a primer d’ESO, on a més dels alumnes 

amb dictamen hi ha un nombre elevat pendent d’informes. Des d’aquest punt de vista ha estat un curs 

molt complicat.  

Professorat i Personal PAS 

Aquest curs el centre ha comptat amb un total de 74 professors (més les substitucions puntuals), dels 

quals 17 s’han incorporat al centre aquest curs, és a dir, un 23% del professorat és de nova incorporació. 

Quant al personal PAS, comptem amb 2 administratives, 2 conserges i 2 educadores per la SIEI. 
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1.2. Resultats acadèmics i propostes de millora 

ESO 

Els resultats interns a l’ESO es recullen en la taula següent: 

RESULTATS ACADÈMICS ESO CURS 2018-2019 

  

N. 
Alumnes 

Matèries suspeses Av. 
Ordinària 

Matèries suspeses Av. 
Extraordinària 

Promoció 

0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 

1r ESO            
1r ESO A 26 17 3 1 5 20 2 0 4 25 96,15% 

1r ESO B 23 15 4 1 3 19 2 0 2 21 91,30% 

1r ESO C 25 18 4 1 2 22 2 0 1 24 96% 

1r ESO D 26 18 3 3 2 20 4 2 0 26 100% 

1r ESO E 22 14 2 2 4 16 1 2 3 22 100% 

1r ESO F 25 18 4 1 2 20 2 2 1 24 96% 

  147 100 20 9 18 117 13 6 11 142 96,60% 

2n ESO            
2n ESO A 30 17 5 3 5 21 3 3 3 30 100% 

2n ESO B 30 20 2 5 3 24 2 2 2 30 100% 

2n ESO C 27 16 4 2 5 19 4 2 2 27 100% 

2n ESO D 28 18 1 2 7 21 1 1 5 27 96,43% 

  115 71 12 12 20 85 10 8 12 114 99,13% 

3r ESO            
3r ESO A 26 13 3 2 8 16 2 2 6 25 96,15% 

3r ESO B 28 10 2 0 16 13 5 5 5 28 100% 

3r ESO C 30 15 5 2 8 22 1 0 7 30 100% 

3r ESO D 25 14 2 4 5 16 3 2 4 23 92% 

3r ESO UAC 16 0 0 1 15 0 0 1 15 16 100% 

  125 52 12 9 52 67 11 10 37 122 97,6% 

4t ESO          Superen etapa 

4t ESO A 26 15 1 5 5 22 1 2 1 25 96,15% 

4t ESO B 28 13 6 2 7 17 5 0 6 22 78,57% 

4t ESO C 28 14 3 3 8 19 1 0 8 20 71,43% 

4t ESO D 24 13 3 1 7 17 3 0 4 20 83,33% 

4t ESO UAC 16 12 1 0 3 13 0 0 3 13 81,25% 

  122 67 14 11 30 88 10 2 22 100 81,97% 

Podem observar que el percentatge de promoció està per sobre del 95% als 3 primers nivells, però baixa 

a 4t d’ESO. S’ha de tenir en compte l’alt índex d’alumnat amb NEE.  

Quant als resultats externs a 4t d’ESO, tenim els resultats globals de centre de les competències 

bàsiques: 
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COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CATALANA 
  Interns (abs) Externs Globals 

Alt 83,3% 17,2% 24,8% 

Mitjà-alt 16,7% 37,6% 35,2% 

Mitjà-baix 0,0% 32,3% 28,6% 

Baix 0,0% 12,9% 11,4% 
 

Superen la prova el 88,6% dels alumnes. 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CASTELLANA 
  Interns  (abs) Externs Globals 

Alt 83,3% 20,7% 27,9% 

Mitjà-alt 16,7% 44,6% 41,4% 

Mitjà-baix 0,0% 25,0% 22,1% 

Baix 0,0% 9,8% 8,7% 
 

Superen la prova el 91,3% dels alumnes. 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA ANGLESA 
  Interns (abs) Externs Globals 

Alt 100,0% 8,2% 10,3% 

Mitjà-alt 0,0% 31,8% 31,1% 

Mitjà-baix 0,0% 29,4% 28,7% 

Baix 0,0% 30,6% 29,9% 
 

Superen la prova el 70,1% dels alumnes. 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA FRANCESA 
  Interns (abs) Externs Globals 

Alt 80,0% 0% 31,0% 

Mitjà-alt 20,0% 43,5% 34,4% 

Mitjà-baix 0,0% 54,5% 33,3% 

Baix 0,0% 0% 0% 
 

Superen la prova el 100% dels alumnes. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA 
  Interns (abs) Externs Globals 

Alt 66,7% 5,4% 12,4% 

Mitjà-alt 16,7% 29,0% 27,6% 

Mitjà-baix 8,3% 45,2% 41,0% 

Baix 8,3% 20,4% 19,0% 
 

Superen la prova el 81% dels alumnes. 

COMPETÈNCIA CIENTIFICOTECNOLÒGICA 
  Interns (abs) Externs Globals 

Alt 88,9% 11,5% 18,1% 

Mitjà-alt 11,1% 32,3% 30,5% 

Mitjà-baix 0,0% 31,3% 28,6% 

Baix 0,0% 25,0% 22,9% 
 

Superen la prova el 77,1% dels alumnes. 

 

 



 
4
 
 
BATXILLERAT 

Els resultats interns al batxillerat es recullen en la següent taula: 

DADES ANUALS BATXILLERAT CURS 2018-2019 

  

N. 
Alumnes 

Mat. suspeses Av. Ord Extraordinària Promoció 

0 1 2 3+ 0 1 2 3+  

1r BATX                       

1r BATX A 31 14 2 6 9 18 3 6 4 27 87,10% 

1r BATX B 32 19 3 4 6 20 3 3 6 26 81,25% 

1r BATX C 31 14 7 1 9 15 6 1 9 22 70,97% 

  94 48 11 11 24       

2n BATX            

2n BATX A 29 20 1 2 6 28 0 0 1 28 96,55% 

2n BATX B 28 22 2 2 2 25 1 0 2 25 89,29% 

2n BATX C 29 26 0 0 3 27 0 0 2 27 90,10% 

  86 68 3 4 11 80 1 0 5 80 93,02% 

 

Quant als resultats externs el 100% dels alumnes que es van presentar a les PAU al juny les van aprovar.  
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2. OBJECTIUS DE CENTRE 

2.1. Estratègies, actuacions i indicadors associats 

2.1.1. Objectiu general 1: millora dels resultats educatius. 

Objectiu estratègic 1.1: Millorar les competències lingüístiques tant en català com en castellà 

Actuacions Responsable Indicadors de progrés Assolit si Valor 

Consolidar l’optativa Parlem.cat a 1r i 2n d’ESO Equip directiu 
D. Llengües 

% alumnes superen CCBB català 
 

>85% 88,6% 

Consolidar l’optativa de Taller literari a 3r d’ESO % d’alumnes al nivell alt de català >20% 24,8% 

Consolidar l’optativa de Ràdio a 4t d’ESO % d’alumnes al nivell baix de català <18% 11,4% 

Consolidar l’optativa de Literatura i Cinema a 4t d’ESO % d’alumnes superen CCBB castellà >90% 91.3% 

Mantenir i consolidar el pla d’ortografia posat en marxa a totes les 
matèries 

% d’alumnes al nivell alt de castellà >27% 27,9% 

Consolidar i ajustar el projecte de padrins lectors % d’alumnes al nivell baix de castellà <11% 8,7% 

Preparar i exercitar les proves de CCBB de català i castellà a 4t 
d’ESO 

 
El seminari de català fa una valoració molt positiva de l’optativa Parlem.cat. Com a proposta de cara al proper curs, consideren necessari desvincular l’optativa 
d’apadrinament lector de l’optativa Parlem.cat. A més proposen que sigui l’alumne/a qui faci la tria. 
L’optativa de taller literari, tot i estar ofertada, finalment no s’ha impartit durant aquest curs. 
Les optatives de ràdio i de Literatura i Cinema a 4t també han estat valorades positivament pel seminari de català. Els alumnes d’aquestes optatives durant aquest curs han 
participat en el projecte intergeneracional “El blog dels nostres mestres” organitzat per l’Ajuntament. 
A més, el seminari de català ha impulsat la participació en diferents concursos (certamen de lectura en veu alta, concurs Protagonista Jove, ...) i ha organitzat diferents 
xerrades i sortides per potenciar d’adquisició de les competències de l’àmbit. 
Destaca com a molt positiu la coordinació entre els seminaris de llengua catalana i de llengua castellana que s’ha iniciat aquest curs en algun nivell amb la voluntat de 
continuar a tots els nivells. 
Tots els indicadors de progrés s’han assolit. 
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Objectiu estratègic 1.2: Millorar les competències lingüístiques en llengües estrangeres 

Organitzar la docència de la llengua anglesa per grups homogenis 
de nivell a 3r i 4t d’ESO 

Equip directiu 
D. Llengües 
estrangeres 

% alumnes superen CCBB d’anglès 
 

>78% 70,1% 
 
10,3% 
29,9% 

Augmentar les activitats competencials en llengua anglesa % d’alumnes al nivell alt d’anglès >20% 

Revisar els criteris d’avaluació en llengua anglesa.  % d’alumnes al nivell baix d’anglès <23% 

Consolidar la participació a l’ESO al concurs The Fonix en llengua 
anglesa 

Preparar i exercitar les proves de CCBB d’anglès a 4t d’ESO 

Mantenir els resultats de les CCBB en llengua francesa % alumnes superen CCBB de francès 
% d’alumnes al nivell alt de francès 

>99% 
>24% 

100% 
31% 

Sol·licitar al departament la presència d’auxiliar de conversa en 
llengua anglesa i en llengua francesa. 

Equip directiu Tramitació sol·licitud  No 
assignat  

 
Durant el curs s’ha organitzat la docència de la llengua anglesa per grups homogenis de nivell a 3r i 4t d’ESO amb l’objectiu de poder treballar millor les competències de 
l’àmbit. 
S’ha de tenir en compte a l’hora de valorar els resultats dels indicadors de progrés dos fets: en aquesta promoció havia un índex molt elevat d’alumnes que havien arribat a 
l’ESO sense l’assoliment de les competències bàsiques de primària, i per l’altra banda, molts alumnes de la franja alta, havien triat des de 2n d’ESO com a primera llengua 
estrangera el Francès. 
L’esperit del seminari d’anglès és continuar treballant per aconseguir millorar els resultats, promovent activitats com la participació en concursos (the Fonix), beques 
Cambridge, Sant Jordi, ... 
 
Quant a la llengua francesa, la valoració del seminari és molt positiva. S’ha portat a terme diferents intercanvis, sortides i activitats que contribueixen a un bon assoliment 
de les competències en llengua francesa. 
 
Es considera un aspecte negatiu el no tenir una continuïtat en l’auxiliar de conversa, i sobretot en no poder disposar d’un auxiliar de conversa per a cada llengua. 
 
Aquest curs s’ha posat en marxa una optativa a 4t d’ESO d’alemany, que pot ser segona o tercera llengua estrangera segons l’alumne que l’hagi triat. 
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Objectiu estratègic 1.3: Millorar les competències matemàtiques 

Desenvolupar el treball per competències en l’àrea de 
matemàtiques en tots els grups i en especial en alumnes amb més 
dificultats d’aprenentatge 

D. 
Matemàtiques 

% alumnes superen CCBB de matemàtiques >76% 81% 

% d’alumnes al nivell alt de matemàtiques >16% 12,4% 

Implementar la resolució de problemes matemàtics en l’àmbit de les 
tecnologies 

D. Tecnologia 

Preparar i exercitar les proves de CCBB de matemàtiques a 4t 
d’ESO 

Professors 
matèria 

% d’alumnes al nivell baix de matemàtiques 
 

<26% 19,0% 

% alumnes superen simulacre CCBB >80%  

 
Des de l’àmbit matemàtic s’està treballant per desenvolupar el treball per competències. Es promouen a més de les activitats de l’aula, altres activitats per estimular en 
l’alumnat el gust per les matemàtiques. Durant el curs s’ha participat en els proves Cangur, s’ha celebrat el dia de pi, i la celebració d’un concurs fotogràfic. 
Aquest curs no s’ha celebrat la setmana de les matemàtiques. 
L’assoliment dels indicadors de progrés ha estat parcial (com ja s’ha mencionat es tractava d’una promoció amb forces mancances). 
 

Objectiu estratègic 1.4: Millorar les competències científicotecnològiques  

Millorar l’optativa de 4t d’ESO “Descobrim la ciència” (ciències 
aplicades) potenciant-la per aquells alumnes que no fan un itinerari 
cientificotecnològic 

Equip directiu 
D. 
Experimentals 
D. Tecnologia 

% alumnes superen CCBB cientificotecnològiques  >85% 77,1% 

Mantenir l’ús de les calculadores científiques a partir de 2n d’ESO % d’alumnes al nivell alt cientificotecnològiques >10% 18,1% 

Practicar la comprensió lectora a través de textos científics i la 
interpretació de gràfics 

% d’alumnes al nivell baix cientificotecnològiques 
 

<16% 22,9% 

Preparar i exercitar les proves de CCBB cientificotecnològiques a 4t 
d’ESO 

% alumnes superen simulacre CCBB >90%  

 

Els resultats de les competències cientificotecnològiques estan molt subjectes al fet que un percentatge molt elevat d’alumnes al centre no ha triat a 4t d’ESO un itinerari 

cientificotecnològic, tot i així es treballa per aconseguir bons resultats. 

Cal destacar que l’optativa de “Descobrim la ciència” no s’ha impartit durant el curs 18/19 degut a la poca demanda i el còmput d’hores del professorat. 
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Objectiu estratègic 1.5: Aprofundir en el procés de treball amb metodologia CLIC  

Consolidar el projecte lingüístic de centre (Columbus) Equip directiu 
D. Implicats 

Enquesta de satisfacció de l’alumnat i del professorat >85% No feta 

Dissenyar el pla d’acció per la posada en marxa del projecte GEP Equip directiu 
C. GEP 

Document elaborat 
Formació professorat 

 Fet 

Sol·licitar auxiliar de conversa en llengua anglesa i en llengua 
francesa 

Equip directiu Tramitació sol·licitud  No 
assignat 

 
El projecte Columbus està consolidat al centre, ha augmentat el nombre de famílies que sol·liciten incorporar-se a aquest projecte. Aquest curs pràcticament tots els nivells 
d’ESO (1r a 3r) comptaven amb dos grups d’alumnes cursant el projecte Columbus en anglès (45 alumnes aprox.) i un grup en francès (25 alumnes aprox.).  
Ha quedat pendent elaborar l’enquesta de satisfacció per mesurar el grau de satisfacció. 
 
S’ha elaborat el Pla d’acció GEP, com a aspecte molt positiu destaquem la implicació de l’equip de professors que participen en el projecte, i com a negatiu les baixes de 
professors que s’han produït a l’acabament del curs. 
 

Objectiu estratègic 1.6: Impulsar projectes d’intercanvi i relacions internacionals  

Donar continuïtat als intercanvis lingüístics per potenciar la llengua 
francesa amb instituts d’altres països. 

D. llengües 
estrangeres 
C. Act i 
Sortides 

% d’alumnes que participen a l’intercanvi respecte del 
total d’alumnes de llengua francesa 

>70% 73,19% 

Estimular intercanvis lingüístics per potenciar la llengua anglesa 
amb instituts d’altres països. 

% de les activitats realitzades segons les activitats 
previstes al pla de treball del departament 

>50%  

Promoure i consolidar la participació en programes internacionals 
d’intercanvi educatiu. 

Equip directiu 
Claustre 

Almenys 2 programes durant el present mandat >1 0 

 
Els intercanvis lingüístics per potenciar la llengua francesa han comptat amb un % elevat de participació, cal destacar que aquest curs excepcionalment han anat 5 alumnes 
de 4t d’ESO al Quebec. 
 
S’han fet accions fer posar en marxa un intercanvi lingüístic en llengua anglesa, tot i que durant aquest curs no s’ha aconseguit la fita. 
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Objectiu estratègic 1.7: Millorar l’atenció a la diversitat en el centre, tant dels alumnes amb NEE, com dels alumnes amb altes capacitats intel·lectuals  

Establir mecanismes i protocols per treballar dins de l’aula amb els 
alumnes que necessiten una adaptació específica. 

POE % de protocols i reunions realitzades respecte de les 
previstes 

>50% 60% 

Mantenir actualitzades i compartides a tot l’equip docent les dades 
dels PI 

POE Evidència de la publicació Sí Si 

Propostes diversificades per a alumnes amb interessos i capacitats 
específiques 

Equips 
Docents 

Evidència de la feina feta Sí Si 

 
S’està treballant en actualitzar els protocols per atendre a l’aula els alumnes amb NEE. S’han creat i compartit amb tot l’equip docent els PI de cada alumne. S’ha de 
destacar com a aspecte negatiu la manca de recursos per poder atendre amb condicions l’elevat nombre d’alumnes amb NEE que tenim al centre. A més, és preocupant la 
tendència creixent d’aquesta tipologia d’alumnat. 
 

Objectiu estratègic 1.8: Promoure el treball competencial  

Sistematitzar l’elaboració de les programacions consensuant 
continguts i metodologies per treballar competencialment. 

Equip directiu 
Caps de 
departament 

% de programacions elaborades seguint els criteris 
consensuats 

>50% 70% 

Establir mecanismes d’avaluació, coavaluació i autoavaluació amb 
criteris competencials. 

Equip directiu 
Caps de 
departament 
Coordinadors 

Nombre de rúbriques i altres materials d’avaluació, 
coavaluació i autoavaluació elaborats seguint criteris 
competencials 

10  

 
Durant aquest curs tots els departaments del centre han fet un excel·lent treball elaborant unes programacions per competències consensuades. S’ha fet una reflexió 
profunda durant el curs sobre l’avaluació per competències fins arribar a avaluar per competències a partir de la 3a avaluació utilitzant Esfera i amb un banc de frases creat 
per a cada matèria. 
 
S’ha de destacar molt negativament la funcionalitat i el rendiment de l’aplicatiu Esfera. 
 
S’ha treballat bastant però queda pendent de finalitzar el proper curs els criteris d’avaluació competencials de cada matèria i com s’avaluaran els àmbits transversals. 
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Objectiu estratègic 1.9: Revisar el Pla d’Acció Tutorial a cada nivell  

Establir una hora a la setmana per a reunió de tutors amb el 
coordinador de nivell i el coordinador de tutors 

Equip directiu 
Comissió de 
treball 

Evidència de la hora a l’horari del professorat tutor Sí No 

Definir i nomenar el càrrec de coordinador de tutors Equip directiu Evidència del càrrec Sí No 

Actualitzar i redactar el PAT de centre Equip directiu 
C. Tutors 
Comissió de 
treball 

% de projecte efectuat 40% 30% 

 
Per qüestions d’organització horària no s’ha pogut establir una hora específica per a reunió de tutors i coordinador de nivell. Aquestes reunions s’han realitzat dins de l’hora 
de reunió de l’equip docent. 
S’ha començat el curs amb una comissió de treball PAT, però donada la intensitat de treball que s’ha tingut durant el curs (s’ha invertit un gran nombre d’hores de tot el 
claustre en consensuar i definir la nova forma d’avaluar) ha fet que s’aturés la comissió al segon trimestre. 
Cal destacar l’excel·lent feina feta durant el període que la comissió va estar activa. S’han dissenyat vàries activitats de tutoria. 
Queda pendent actualitzat i redactar el PAT del centre. 
 

Objectiu estratègic 1.10: Implementar el Servei Comunitari  

Establir un protocol de les activitats/serveis a realitzar als diferents 
nivells a partir de les activitats que ja s’estan fent 

Equip directiu 
Prof. de cicles 
Comissió APS 

Qualitatiu (seguiment) Sí Si 

Consolidar les activitats que s’estan fent fins ara 

Cercar entitats col·laboradores 

Fer el seguiment 

 

S’ha fet tota la feina prèvia per tal de posar en marxa el curs 19/20 el Servei Comunitari al centre. S’ha participat en la formació impartida pel CRP (3 participants). S’ha 

contactat amb diferents entitats i escoles del centre. A l’acabar el curs s’han signat 4 convenis de col·laboració (Esc. Joan Salvat Papasseit, Esc Can Besora, Col·legis Nous 

(lecxit) i Residència Sta Rosa), s’han deixat dos convenis pendent de signatura (Banc dels Aliments i Creu Roja) i tenim 2 més en elaboració (Recapte de sang i amb el 

Consorci de Gallecs (medi ambient)). La valoració és positiva. 
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Objectiu estratègic 1.11: Promoure la realització de projectes transversals (STEM i ABP)  

Realitzar projectes compartits per dues o més matèries per treballar 
temes d’interès comú 

Equip directiu 
Coord de 
nivell 
Caps  
departament 

Nombre de projectes realitzats 4 1 0 

Consolidar la Festa de Sant Jordi com a instrument transversal per 
el treball en competències al centre 

Caps de 
departament 

nombre de treballs presentats respecte d’anys anteriors = o > ** 

Consolidació del Projecte Terra C. P. Terra % de conferències realitzades respecte de les previstes 100% 100% 

 
La festivitat de Sant Jordi està molt consolidada al centre, aquest curs s’ha treballar des de diferents àmbits. 
A l’inici de curs un grup de 4 professores va començar a crear un projecte compartit per dues matèries. Un cop més, el ritme de treball imposat durant el curs va fer que 
s’hagués d’aturar aquesta tasca. Es procurarà disposar d’una hora cada setmana dins l’horari per l’elaboració d’aquest projecte. 
 

Objectiu estratègic 1.12: Promoure l’ús de la plataforma moodle entre el professorat  

Potenciar el moodle com a eina per a facilitar material de suport a 
l’alumnat 

Equip Directiu 
Caps D 
C. Moodle 

% de professors que utilitzen el moodle com a recurs a 
l’aula 

>60% ?? 

Potenciar el moodle com a eina per facilitar a l’alumnat exercicis de 
consolidació i d’ampliació de cada matèria 

Potenciar el moodle com a eina per facilitar l’atenció a la diversitat 
dins de l’aula 

 
Es percep la tendència a utilitzar cada cop més la plataforma moodle, tot i que sovint no es pot fer dins de l’aula si no com un recurs per a casa, ja que no disposem de 
suficient dotació d’ordinadors. 
Cal dir que no s’ha fet una mesura quantitativa del nombre de professors que utilitzen la plataforma de forma habitual. 
 

Objectiu estratègic 1.13: Millorar els resultats a Batxillerat  

Optimitzar el procés d’orientació en el moment de la prematrícula E. Directiu 
Coordinador 

% d’entrevistes realitzades sobre alumnes matriculats >95% 98% 

Millorar el seguiment tutorial Coordinador 
Tutors 

% entrevistes alumnes trimestrals >50%  
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El període de matricula de Batxillerat, tan al juliol com al setembre, va comptar amb la presència d’un grup de professors, i la coordinadora de batxillerat que assessorava 
individualment a cada alumne sobre l’itinerari a cursar. 
 
No s’ha portat un recompte del seguiment tutorial. 
 

Objectiu estratègic 1.14: Potenciar els cicles formatius de centre  

Mantenir els bons resultats a CAFEMN i a AAFE Coordinador 
cicles 

   

 
Aquest curs els alumnes de cicles s’han traslladat a les aules de l’escola Joan Salvat Papasseit. La mida de les aules no és adequat per aquests grups d’alumnes. Tot i que 
l’adaptació ha estat bona, es considera que s’hauria de tornar a plantejar si aquestes aules són les adequades o si hi ha alguna alternativa. 
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2.1.2. Objectiu general 2: millorar la cohesió social. 

Establir criteris pedagògics i dinàmiques relacionals que potencií la participació, la implicació i la responsabilitat en tots els àmbits de convivència del centre 

Objectiu estratègic 2.1: Millorar l’adaptació dels membres de la comunitat educativa que s’incorporen al centre 

Actuacions Responsable Indicadors de progrés Assolit si Valor 

Revisar i reelaborar el Pla d’acollida de centre: 
1. PA alumnat 
2. A professorat i PAS 

Equip directiu 
C. LIC 
Tutora AA 

% pla realitzar >60% 20% 

 
S’ha començat a treballar en el Pla d’Acollida de centre. Durant el curs s’ha definit el pla d’acollida de l’alumnat nouvingut. Durant el proper curs s’ha de continuar treballar 
en l’elaboració del pla d’acollida dels diferents sectors de la comunitat educativa. 
 

Objectiu estratègic 2.2: Consolidar i promoure la mediació entre iguals 

Mantenir les optatives de mediació a 3r i 4t d’ESO C. Mediació 
E. Directiu 

Evidència  del fet Sí Sí 

Implementar el projecte #aquiproubullying impulsat pel 
Departament d’Ensenyament 

Evidència  del fet Sí Sí 

Implementar el programa Internet Segura amb la col·laboració dels 
Mossos d’Esquadra. 

Evidència  del fet Sí Sí 

 
Es valora molt positivament la feina feta durant el curs per consolidar i promoure la mediació entre iguals. 
S’ha elaborat el Projecte #aquiproubullying, posar en marxa el programa Internet Segura. 
 

Objectiu estratègic 2.2: Mantenir i millorar el sistema de control de la disciplina per resoldre conflictes de forma eficaç i positiva 

Aplicació del projecte de convivència en la resolució de les 
conductes conflictives dels alumnes a través de la Comissió de 
convivència de centre COCOS 

Comissió de 
convivència 

Nombre de casos tractats   

 
Des de la comissió de convivència es contempla 3 tipologies d’actuacions: 

- Mediació i reparació: actuacions dels alumnes mediadors del centre amb l’assessorament del professor de mediació. S’han aplicat mesures a un total de 63 
alumnes, concentrats majoritàriament a 1r i 2n d’ESO. Es tracta de casos lleus i molt lleus. 
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- Mesures correctores acordades: actuacions de la comissió de convivència acordades per les famílies. S’han aplicat mesures a un total de 61 alumnes, concentrats 
majoritàriament a 2n i 3r d’ESO. Es tracta de casos greus o mitjanament greus. 

- Expedients disciplinaris: actuacions de la comissió de convivència. S’han incoat expedients disciplinaris a un total de 9 alumnes, concentrats majoritàriament entre 
3r i 4t d’ESO. Es tracta de casos molt greus o reincidència de casos greus. 

 
Es detecta que els indicadors de progrés d’aquest objectiu no estan ben definits, s’ha de corregir de cara a la PGA del proper curs. 
 

Objectiu estratègic 2.3: Mantenir el seguiment de l’absentisme i abandonament escolar  

Seguiment de l’absentisme a primeres hores del matí Tutors 
POE 

Nombre de casos tractats  16 

Aplicar les noves tecnologies per al seguiment tutorial de l’alumnat Tutors 
Coord. de 
nivell 

   

 
El seguiment de l’assistència a classe es fa a través de l’aplicatiu Coopux. El tutor té la possibilitat d’extreure informes per fer un seguiment de l’absentisme de l’alumnat. 
Els coordinadors de nivell i els tutors disposen d’un correu corporatiu per la comunicació amb les famílies. Les famílies reben notificació de la falta d’assistència de l’alumne 
el mateix dia, però a partir d’aquí no poden fer un seguiment directe. 
 
Es considera la possibilitat de cara a propers cursos d’utilitzar un sistema de gestió que faciliti l’accés de les famílies per consultar les faltes d’assistència de l’alumne. 
 
En la majoria de casos d’absentisme puntual s’ha pogut resoldre amb la intervenció del tutor. S’han portat 16 casos a la comissió d’absentisme. D’aquests, 9 s’han resolt 
després de l’actuació, en 2 casos s’ha aconseguit que l’absentisme sigui únicament a primeres hores, i en 5 casos no s’ha pogut millorar. 
 
Es valora negativament el fet de no comptar amb la TIS que tenia anteriorment el centre, ja que la TIS feia un control exhaustiu d’aquest perfil d’alumnat. 
 
S’ha detectat que els indicadors de progrés associats a aquest objectiu no estan ben definits, s’han de revisar de cara a la PGA del proper curs. 
 

Objectiu estratègic 2.4: Elaborar un protocol d’actuació d’integració per l’alumnat amb risc d’exclusió i abandonament 

Elaboració del protocol POE % efectuat >75% 75 

 
El protocol està definit i està pendent del redactat final. 
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Objectiu estratègic 2.5: Millorar els canals de comunicació entre les famílies i el centre 

Mantenir informació actualitzada de les activitats del centre al web E. Directiu 
C. web 

% circulars informatives publicades al web >75% 80% 

 
El web del centre és un web dinàmic. S’ha publicat notícies de les diferents activitats que s’han dut a terme al centre i s’han publicat la majoria de les circular informatives 
de caràcter general del centre. A més s’ha creat un correu informatiu per enviar circulars informatives directes a les famílies. 
 

Objectiu estratègic 2.6: Potenciar la participació de l’alumnat 

Crear el Consell de Delegats del centre Equip directiu Evidència del fet Sí No 

Elaborar el document sobre la constitució del Consell de Delegats 
amb drets, deures i funcions 

Equip directiu % document elaborat 100% 0% 

Reunions periòdiques del CD Membres CD % reunions fetes respecte de les previstes >70% 0% 

 
Aquest objectiu no s’ha pogut portar a terme, serà objectiu del proper curs. 
 

Objectiu estratègic 2.7: Potenciar la participació de les famílies i els exalumnes  

Crear un espai virtual en què es recullin les aportacions de l’AMPA i 
d’exalumnes. 

Equip directiu 
AMPA 

Nombre d’entrades 
almenys 1 entrada mensual 

10 11 

Preparar enquestes per conèixer les valoracions de les famílies 
sobre el funcionament del centre i la disponibilitat per participar en 
activitats del centre 

Equip directiu % famílies que completen l’enquesta >50% No fet 

Grau de satisfacció >7 No fet 

 
Crear un espai virtual en què es recullin les aportacions de l’AMPA i d’exalumnes: S’ha treballat en aquest sentit, s’ha creat l’espai al web, i s’ha fet una campanya de 
difusió entre els ex-alumnes per tal de impulsar l’espai.  L’espai per l’AMPA si funciona i s’han enregistrat les notícies relacionades. 
Quant a les enquestes, aquest curs degut als problemes amb l’avaluació a l’esfera, no s’han passat cap a les famílies. 
 

Objectiu estratègic 2.8: Impulsar la comunicació externa de l’Institut i la difusió del treball de l’alumnat  

Publicació al web del centre Equip directiu 
Coordinadors 
R. 
Comunicació 

N. notícies publicades  A det 134 

Difusió a les xarxes socials >200 

Difusió als mitjans de comunicació locals > 10 

 



 
16
 
 

El web del centre és un espai dinàmic, que es manté actualitzat amb les activitats dutes a terme al centre. Tot i així, no reflexa tota la feina feta. 
Es realitza difusió a Twittet, Instagram i Facebook. 
Els mitjans de comunicació local sovint fan esmena d’activitats realitzades al centre, però s’ha de potenciar més. 
 

Objectiu estratègic 2.9: Potenciar la participació amb les entitats del municipi  

Mantenir i promoure accions conjuntes amb altres centres del 
municipi. 

 N. Accions realitzades A det  

Promoure la implicació de la c. educativa  en la vida social del 
nostre entorn 

N. Accions realitzades A det  

 
Durant aquest curs s’han mantingut les accions conjuntes amb el municipi que es venien portant a terme en anys anteriors amb una valoració positiva. Destaquem: 

- Jornades amb les escoles de primària organitzades per l’Ajuntament amb els alumnes de cicles 
- Jornades amb l’escola d’ed. Especial Can Vila amb els alumnes de cicles 
- Apadrinament lector a l’escola Can Besora amb els alumnes de l’optativa de 2n d’ESO 

A més s’han dut a terme noves accions conjuntes. Destaquem: 
- Participació dels alumnes de 4t en el blog “Els nostres mestres”, experiència valorada molt positivament.  
- Col·laboració amb l’Escola Joan Salvat Papasseit dels alumnes de cicles 

A més s’ha arribat a acords de col·laboració amb altres entitats per al desenvolupament del Servei Comunitari durant el proper curs. 
 
S’ha detectat que els indicadors de progrés d’aquest objectiu no estan ben definits, s’ha de corregir de cara a la PGA del proper curs. 
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2.1.3. Objectiu general 3: millorar la gestió i documentació de centre. 

Objectiu estratègic 3.1: Actualitzar la documentació de centre 

Actuacions Responsable Indicadors de progrés Assolit si Valor 

Redactar el PEC Equip directiu % de projecte redactat 70% 30% 

Elaborar i redactar les NOFC Equip directiu % de normes efectuades 70% 30% 

Redactar el PL Coordinador 
LIC 

% de projecte redactat 90% 100% 

Redactar i actualitzar el projecte de Convivència C. convivència 
C. mediació 

% de projecte redactat 100% 50% 

Elaborar i redactar el projecte TAC C. Informàtic % de projecte efectuat 50% 50% 

Actualitzar i redactar el PAT C. Tutors % de projecte efectuat 40% 20% 

Actualitzar i redactar el PA Equip directiu 
C. LIC 

% de projecte efectuat 50% 20% 

Actualitzar i redactar el PAD Comissió CAD % de projecte efectuat 80% 30% 

 
Durant el curs s’ha fet un gran esforç per tal d’actualitzar la documentació del centre, però el fet de tenir molts documents pendents d’actualitzar fa que el procés sigui lent, 
a més s’ha d’afegir les complicacions de final de curs. 
 

Objectiu estratègic 3.2: Potenciar l’ús de les TAC en la gestió acadèmica del centre  

Mantenir l’ús del Calendar corporatiu de google (insvplantada.cat) 
en la planificació de: 

✓ Reunions docents 
✓ Sortides i activitats  
✓ Calendari general del curs 

Equip directiu % d’activitats i reunions registrades >95% 98% 

Potenciar les eines google corporatives tant per la gestió interna 
com per a la comunicació amb les famílies. 

Equip directiu i 
coordinadors 
de nivells 

satisfacció del professorat    

% de circulars enviades a les famílies >50% 50% 

Consolidar i millorar l’ús de l’aplicatiu informàtic per al seguiment 
tutorial de l’alumnat (coopux) 

C. Coopux % de professors que utilitzen la plataforma per anotar les 
incidències amb l’alumnat 

>95% ?? 

% d’hores en que s’ha passat llista >75% ?? 
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Mantenir i millorar la plataforma moodle per compartir informació de 
centre 

C. Moodle    

Dinamitzar l’entorn i comunicació virtual al centre a través de la web C. web 
Tutors 
Coordinadors 
Claustre 

Incrementar el nombre de visites anuals respecte del 
curs anterior 

+5% ?? 

% grups que utilitzen el bloc de classe >30% 20% 

% grups de l’ESO que utilitzen de forma continuada 
l’agenda virtual 

>60% 20% 

% dep. didàctics que utilitzen el bloc >50% 60% 

 
L’ús de les TAC al centre està bastant consolidat. La planificació de reunions, sortides, ... es fa pràcticament al 100% utilitzant eines google. 
L’aplicatiu de gestió de faltes està bastant acceptat, però resulta poc útil per fer un seguiment del seu ús. 
El web és seguit per un nombre elevat de famílies, en els seus 3 anys de funcionament compta amb un total de 866.525 visites, però sense la possibilitat d’establir la seva 
distribució en anys. S’ha de tenir en compte per tal de poder fer el seguiment els propers cursos. 
 

Objectiu estratègic 3.3: Potenciar la coordinació del professorat en relació amb la dinàmica escolar  

Mantenir la formació d’equips docents compactes. Direcció 
Coordinadora 
pedagògica 
Coordinadors 
de nivell 

Constatació Sí Sí 

Recollir els acords presos en actes compartides en format digital 
amb tot el professorat de l’equip docent 

Sovint 

Habilitar espais i moments de reunió, de trobada i de treball del 
professorat. 

1h/s ED 
1h/s 
Dep 
1h/s C. 

 
Els equips docents s’han creat de forma compacta, es reuneixen un cop per setmana i es recull acta de la sessió. 
Espais i moments de reunió tot i haver són insuficients. 
 

Objectiu estratègic 3.4: Promoure la formació permanent del professorat  

Impulsar l’intercanvi d’experiències didàctiques entre el professorat 
en els equips docents (pràctica compartida). 

Direcció Actes de l’equip docent en què es recullin les 
experiències compartides 

Si Si 
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Detectar les necessitats de formació des dels equips docents i 
promoure la figura de l’assessor intern de centre amb coordinació 
amb el CRP 

Coordinadora 
pedagògica 
Coordinadors 
de nivell 

Acta de reunió amb CRP en què es recullin propostes de 
formació interna. 
Realitzar mínim una formació per any 

Si Si 

 
Aquest curs s’ha realitzat una formació al centre, i diverses fora. 
 

Objectiu estratègic 3.5: Gestió econòmica  

Confeccionar un pressupost considerant els ingressos, les 
despeses habituals del centre i l’increment dels costos de 
manteniment degut a l’envelliment de les instal·lacions i els 
equipaments. 

Direcció 
Secretari 

Compliment del pressupost 
Increment de la partida destinada a la renovació 
d’equipaments audiovisuals d’aula. 

Si Si 

 
El pressupost s’ha elaborat dedicant especial atenció a la renovació d’equipaments informàtics i audiovisuals, i al manteniment del centre. 
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2.1.4. Objectiu general 4: millorar la imatge de centre i la relació amb l’entorn. 

Objectiu estratègic 4.1: Promocionar les activitats que es realitzen al centre  

Actuacions Responsable Indicadors de progrés Assolit si Valor 

Nomenar un responsable de comunicació i elaborar un pla de 
comunicació 

E. Directiu % pla elaborat >50% 0% 

Mantenir una pàgina web pròpia dinàmica R. 
Comunicació 

Increment del promig de visites mensuals +1% ?? 

Fer difusió de les activitats del centre a les xarxes socials Nombre de notícies publicades a det >200 

Fer difusió de les activitats del centre als mitjans de comunicació 
local 

>15 

Difusió de la imatge de centre a través de l’optativa de ràdio Professor/s de 
l’optativa 

% de programes realitzats sobre els previstos >80% 100% 

 
Aquest curs tot i no haver començat a elaborar un pla de comunicació, s’ha treballat per tal de fer difusió de les activitats del centre. No s’ha pogut comptabilitzar el nombre 
de notícies per mes. S’ha de tenir en compte de cara als propers cursos. 
 

Objectiu estratègic 4.2: Mostrar el centre a la comunitat. Millora de la comunicació amb els agents de la comunitat educativa  

Mantenir les jornades de visita del centre als alumnes de 6è de 
primària dels diferents centres del municipi 

Equip directiu Constatació de la jornada Sí Si 

Mantenir la jornada de portes obertes a les famílies d’alumnes de 
6è de primària 

Constatació de la jornada Sí Si 

Mantenir la jornada de portes obertes als futurs alumnes i famílies 
de batxillerat 

Constatació de la jornada Sí Si 

Mantenir la jornada de portes obertes als futurs alumnes de cicles 
formatius 

Constatació de la jornada Sí Si 

Establir reunions periòdiques amb l’AMPA Equip directiu % reunions fetes en relació a les previstes >70% 30% 

Establir un sistema digital de comunicació amb les famílies Equip directiu Constatació Si Si 

 
S’ha mantingut una bona comunicació amb els diferents agents de la comunitat educativa. S’ha de millorar la periodicitat de les reunions amb l’AMPA. 
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Objectiu estratègic 4.3: Millorar la identitat visual del centre  

Actualitzar tots els documents que s’utilitzen al centre per tal que 
tots tinguin un estil visual clar, coherent i uniforme 

Equip directiu % documents actualitzats 70% 90% 

 
S’ha revisat la majoria dels documents que s’utilitzen al centre. 
 

Objectiu estratègic 4.4: Potenciar les relacions amb les famílies, la societat i la resta de centres de la ciutat  

Promoure activitats amb projecció social organitzades pel centre Equip directiu 
Coordinadors 

N. Activitats realitzades A det  

Col·laborar amb entitats ciutadanes i serveis externs N. Col·laboracions realitzades A det  

Potenciar les relacions amb les empreses incidint en les FCT en 
empreses 

N. Acords A det  

Col·laboració AMPA de diferents instituts per realitzar activitats 
extraescolars 

N. Col·laboracions A det  

 
S’ha treballar en aquesta línia. Tot i que no es disposa d’un registre quantificable. S’ha de tenir en compte de cara als propers cursos. 
 

 


