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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte de direcció pretén ser la continuïtat del nomenament extraordinari que es va produir l’1 

de juliol passat per al curs 2017-18. És una proposta d’actuació pels propers quatre cursos (2018-19 fins 

2021-22) a l’Institut Vicenç Plantada de Mollet del Vallès.  

Aquest document que teniu a les vostres mans us presenta la idea del centre que volem aconseguir i 

dels principis que el sustenten. Contempla un lideratge distribuït des de l’equip directiu a les 

coordinacions i tenint en compte la opinió i les necessitats de tots els sectors de la comunitat educativa. 

Així, els continguts del present document consideren, com a grans dimensions, la justificació i la 

necessitat del projecte, la naturalesa i els objectius bàsics de la direcció que es pretén, un programa 

específic d’intervenció en àmbits rellevants i estratègies i recursos d’avaluació del propi projecte. Tot això, 

a partir d’una anàlisi de la situació actual del centre, i a partir de totes les actuacions que ja s’estan fent 

bé al centre, que en són moltes, es marquen uns objectius de millora amb una visió del centre a mig 

termini. 

En definitiva, aquest document és un compromís per part meva, i de la resta de l’equip que 

m’acompanyarà, amb la comunitat educativa. 

El projecte pretén constituir una proposta de continuïtat en la tasca desenvolupada en l’Institut Vicenç 

Plantada per a un nou període de quatre anys (2018-2022) i concretar-se en un conjunt d'actuacions en 

els diversos àmbits de funcionament del centre a partir de dos eixos principals, la participació i la qualitat. 

• La participació, que és la base de l'escola pública i democràtica en la qual treballem, on les 

decisions s’han de prendre després de deliberacions i de consensos i que parteix de la idea de 

responsabilitat individual de les persones implicades en la comunitat escolar. 

• La qualitat, que entenem en un sentit global: en primer lloc, vinculada als valors que es defensen 

des del centre; en segon lloc, vinculada a la satisfacció dels usuaris del servei (alumnes i famílies) 

i del professorat; i en tercer lloc, a l’efectivitat i, per tant, en el nostre àmbit, a l'obtenció de bons 

resultats. 

Si les funcions bàsiques del director d’un centre educatiu són de representació, de lideratge pedagògic, 

de relació amb la comunitat escolar, així com de gestió i d’organització del centre, entenem igualment 

aquesta tasca dins d’una direcció participativa, en la qual s’involucra els membres de la comunitat 

educativa en la definició, anàlisi i resolució de problemes, com també en la presa de decisions 

estratègiques que afecten a dita organització. 
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Per aconseguir-ho pensem que és necessari crear un bon ambient de convivència al centre, perquè 

conviure és, principalment, viure en comunitat establint pautes i normes afavoridores de l'ajuda, la 

seguretat, la col·laboració i la cooperació.  

L'equip directiu no vol ser únicament un gestor del centre. Volem animar, generar motivació, il·lusionar, 

impulsar valors que potencien la qualitat i la satisfacció. És a dir, pretenem potenciar la cultura interna 

del treball en equip com una de les principals eines en l’objectiu de buscar la cohesió interna i el sentiment 

de pertinença.  

1.1. Marc Normatiu 

El projecte de direcció ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu de centre, actualment 

en revisió, per al període de mandat de la direcció i s’emmarca dins de la normativa següent:  

LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. Article 144: Projecte de direcció  

DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius. Article 31: Projecte de direcció i 

exercici de la direcció del centre  

DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius i del personal directiu 

professional docent.  

Capítol 4, articles 23 a 26. Projectes de direcció  

DECRET 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010.  

RESOLUCIÓ ENS/2785/2017, de 28 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar 

director o directora de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament. 

2. JUSTIFICACIÓ 

Per tal d’engegar nous projectes educatius amb garanties de millora i d’èxit, en un moment com l’actual 

on la renovació pedagògica és una necessitat clau, és necessari comptar amb un lideratge decisiu. 

L’autonomia de centre educatius és una oportunitat. El motiu de presentar aquest projecte de direcció és 

el de posar en coneixement la meva decisió, motivació i empenta per a iniciar nous reptes professionals. 

Concretament, manifestar el meu interès de continuar a la direcció de l’Institut Vicenç Plantada amb un 

projecte clar, de continuïtat però a la vegada innovador i realista. 

Aquesta decisió professional ha estat molt meditada i m’han portat a donar el pas diferents aspectes o 

raons. Per una banda, el meu coneixement del centre. Actualment, considero que tinc una visió polièdrica 



Projecte de Direcció 2018-2022 3 

 

 

i exhaustiva del centre, de les seves singularitats, les pràctiques tan institucionals com docents, del 

tarannà dels seus docents, de les relacions intersectorials, dels resultats acadèmics .... Durant els últims 

anys s’ha creat un projecte educatiu potent, inclusiu i de qualitat, amb les seves virtuts i les seves 

imperfeccions, que vull continuar liderant fins a la seva consolidació total, acompanyada d’un gran equip 

directiu. 

A més, aquest coneixement del centre, es veu reforçat pel fet de ser habitant de Mollet, que a més 

participa de forma activa amb els estaments municipals formant part de comissions d’impuls dins del Pla 

Estratègic  de la Ciutat i la coneixença directa de moltes famílies, em permet tenir una visió més àmplia 

de la realitat del municipi. 

Per altra banda, considero tenir els coneixements i les competències per tal d’exercir el càrrec. Quant a 

la formació, el programa específic de formació per a la incorporació a l’exercici de la direcció (maig-juny 

2017, 90h, qualificació: 9.0) i el postgrau en organització i gestió d’organitzacions educatives (abril-

desembre 2017, 825h, qualificació: 9).  

A més, la visió de renovació pedagògica fruit de l’interès personal al formar part de l’equip directiu que 

va obrir un nou institut a Parets amb una visió innovadora del sistema educatiu. La inquietud i la vocació 

professional al món de l’educació, la necessitat d’aprendre més i més, i compartir la meva experiència 

participant en grups de treball, coordinant cursos i sent formadora.  

La creença i el valor personal de treball cap a una educació pública per a tothom de qualitat, inclusiva i 

competencial. Finalment, i sobretot, aquest curs, la direcció del centre està resultant un repte molt 

satisfactori que tinc la necessitat de continuar. 

Vaig decidir estudiar Matemàtiques perquè volia ser professora, durant els últims cursos de carrera vaig 

entrar com a becaria en el departament d’informàtica d’una empresa privada i allà em vaig quedar. 

Després de dedicar-me durant més de 13 anys a la consultoria, vaig arribar al món de l’educació 

convençuda que era la meva autèntica vocació. Ara que ja porto més de 12 anys en aquest món, puc 

afirmar que no només era i és la meva vocació, si no que a més, és la meva gran passió, és una manera 

de viure.  

Considero que precisament la passió és bàsica per emprendre amb garanties d’èxit un repte com aquest. 

La passió va determinada, en el meu cas, per tenir davant meu la possibilitat de gestionar un centre 

educatiu, que té com a missió contribuir en la formació i l’educació de persones. La passió de creure 

fermament que dins de les nostres aules està el futur alcalde o alcaldessa del municipi, el futur entrenador 

personal del gimnàs, els futurs forners, els futurs metges, i qui sap, el primer habitant de fóra del planeta, 
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però sobretot, de creure que dins de les nostres aules tenim persones que han d’afrontar el futur amb un 

esperit crític, amb una visió oberta del món, que han d’esdevenir persones tolerants, empàtiques, 

sensibles, solidàries i democràtiques. 

Però sens dubte la passió ha d’anar acompanyada de rigor. Els nostres actes i accions, siguin més o 

menys importants, han de tenir un sentit i una justificació fonamentada. El rigor és la clau per l’assoliment 

de l’èxit i l’excel·lència. Entenent l’excel·lència com l’assoliment de les màximes capacitats de tots i 

cadascun dels nostres alumnes en primer lloc, i de la resta de la comunitat educativa, sense oblidar en 

cap moment la diversitat de les persones que la composen. 

Per últim, però no menys important, penso que és imprescindible el compromís. Compromís vers un 

projecte educatiu, vers un equip de professors, vers els alumnes i les seves famílies, i perquè no, vers 

un municipi.  Amb aquest projecte assumeixo el compromís amb la comunitat educativa de l’Institut 

Vicenç Plantada per a treballar, amb passió i rigor, en el projecte educatiu del centre. Crec fermament 

que només amb un sistema d’educació pública i de qualitat es podrà assolir els estàndards de benestar 

que desitgem. 

3. ANALISI I DIAGNOSI 

3.1. Descripció de l’escenari 

3.1.1. Descripció de l’entorn 

Emplaçat al sud-oest del Vallès Oriental, el municipi de Mollet del Vallès té, segons dades de l’IDESCAT, 

una extensió de 10,77 km2, entre els termes de La Llagosta, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, 

Montornès del Vallès, Montmeló, Parets del Vallès, Lliça de Vall al Vallès Oriental i Palau-Solità i 

Plegamans i Santa Perpètua de la Mogoda al Vallès Occidental. És una ciutat situada a la comarca del 

Vallès Oriental i es troba a 17 km de la ciutat de Barcelona i a 10 de Granollers. Al nord, es troba l’espai 

rural de Gallecs, un dels paratges naturals més importants de la comarca. 

Disposa d’una bona xarxa de comunicacions, ja que pel seu terme circulen les autopistes AP-7 de 

Barcelona a la Jonquera i C-33 de Barcelona a Parets, la carretera C-17 de Barcelona a Vic com a 

carreteres principals. Hi ha, a més, dues estacions de ferrocarrils i diverses línies d’autobusos. 

Dades bàsiques del municipi 

Mollet del Vallès 

Població 2016 51.491 

Naixements 2016 439 
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Habitatges familiars 2011 19.307 

PIB per habitant 2014 23,6 milers d’euros 

Atur registrat 2016 4.169,7 

Població que entén català 2011 47.580 

Superfície 10,77 km2 

Participació (Elec. Municipals) 2015 55,3% 

*Dades obtingudes al web de l’idescat. 

El principal motor econòmic del municipi és el sector serveis, amb més d’un 70% de la població ocupada. 

El 24 % de la població ocupada es dedica al sector industria, i al voltant del 5% a la construcció, segons 

dades de Idescat del juny de 2017. (IdesCat2017). 

Mollet del Vallès és un municipi molt dinàmic, amb una gran quantitat d’entitats i associacions culturals, 

esportives i socials. El municipi disposa de molts serveis i equipaments públics relacionats amb la cultura 

i l’educació, com la biblioteca de Can Mulà, el Teatre Municipal de Can Gomà, l’escola municipal de 

Música i el Museu Abelló, així com els diferents centres cívics a cada barri de la ciutat. 

A nivell educatiu, a Mollet hi ha 3 escoles bressol públiques i 6 de privades, 10 escoles públiques de 

Primària, 4 centres privats-concertats i 4 instituts públics amb ESO i Batxillerat, dels quals 3 tenen a més 

Cicles Formatius. També hi ha una escola d’adults i una escola d’educació especial. 

El nivell socioeconòmic de les famílies és molt variat, tot i que es podria situar en una franja mitjana-

baixa. Cal ressaltar que a l’Institut tenim casos de famílies que reben ajuts dels Serveis Socials 

municipals, i d’altres que tot i no rebre ajudes tenen greus dificultats econòmiques. 

Els alumnes d’ESO de l’Institut Vicenç Plantada provenen majoritàriament de les diferents escoles 

públiques de Primària del municipi. A Batxillerat, una part dels alumnes són de la casa, i l’altra provenen 

majoritàriament dels centres privat-concertats del municipi (3 dels quatre només imparteixen fins a 4t 

d’ESO). A Cicles Formatius arriben alumnes dels diferents municipis de la comarca. 

3.1.2. Institut Vicenç Plantada 

Abans que a Mollet del Vallès hi hagués Institut de batxillerat la gent –poca- que volia o podia estudiar 

havia d’anar a Granollers o a Barcelona. A finals dels 60 es va fer l’Institut de Montcada. 

A principis dels 70 els ànims dels alumnes que s’havien de desplaçar es van anar escalfant. Les 

reivindicacions, també. La primera vegada a la postguerra que sortí gent al carrer a Mollet, més o menys 

organitzada, a pesar de la por que imperava, va ser per demanar aigua, (1974). La situació de l’aigua 

potable al poble a l’estiu era deplorable. No donava l’abast per cobrir la necessitat del creixement ràpid i 

sense planificació que va tenir el poble durant els 50 i 60.  

El mateix any 74 un grup de joves estudiants i treballadors es va començar a trobar en una casa llogada 
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entre tots. Hi feien activitats culturals. Sempre s’hi trobava poca gent -5 o 6, màxim 10- perquè no fossin 

acusats d’associació il·lícita i els tanquessin el local. També els podien fer passar per la caserna de la 

Guàrdia Civil, interrogar-los i multar-los.  

De les activitats del grup “Casa” i de les idees que s’hi 

plantejaven i discutien va sortir la de reivindicar l’institut. 

Després de diverses trobades van fer una manifestació 

davant de l’Ajuntament, amb crides i parlaments. La 

Guàrdia Civil carregà contra les tres o quatre dotzenes de 

joves que hi havia. Llavors es van tancar a l’església. 

Van ser advertits per representants de l’Ajuntament. I algun 

d’ells en van patir les conseqüències, d’aquelles 

manifestacions, quan van fer el servei militar. 

Poc després, amb alguns llicenciats de Mollet i de 

Barcelona, va posar-se en funcionament el llavors dit 

“Instituto de Enseñanza Secundaria”, a l’edifici de Correus, a l’avinguda de Jaume I. Va ser l’origen de 

l’institut “Vicenç Plantada”. 

L’any 79 es realitza el trasllat des de l’edifici de 

correus en el carrer Jaume I a l’actual ubicació amb 

l’ajuda d’alumnes i professors. A finals de la dècada 

dels 80 el centre adquireix l’actual nom coincidint amb 

la consolidació dels tres grans instituts que hi ha al 

municipi. 

A l’actual curs 2017-2018 l’Institut Vicenç Plantada té una població de 803 alumnes, 72 professors, 2 

educadores, 2 auxiliars administratives i 2 conserges, amb una oferta formativa consolidada de 4 línies 

d’ESO (a 4t d’ESO, aquest curs 5 línies) amb 2 unitats SIEI (USEE), 3 línies de batxillerat, amb la 

possibilitat de cursar Batxibac, de les modalitats científic/tecnològic i humanístic/social, un cicle formatiu 

de grau mitjà, CAFEMN i un cicle formatiu de grau superior, AAFE, tots dos de la família d’Esports.  

L’estabilitat del professorat ha permès dur a terme iniciatives d’innovació des dels diferents departaments 

didàctics recolzats per la direcció que han donat lloc a un projecte educatiu de centre divers, obert, 

inclusiu i plurilingüe. 

Il·lustració 2:1978, arxiu històric de l'Aj. Mollet del V. 

Il·lustració 1: arxiu fotogràfic Dolors Espinosa 

Il·lustració 3:1982, arxiu històric Aj. Mollet del V. 
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L’institut té actualment unes línies de treball ja consolidades i altres en procés de consolidació, que 

conviuen i interactuen formant el nostre projecte educatiu de centre. 

 

PLURILINGÜISME. Els alumnes, que participen en el projecte Columbus, 

tenen l’oportunitat durant l’ESO d’estudiar dues llengües estrangeres, 

l’anglès i el francès. A més, des de 1r i fins a 4t d’ESO poden treballar les 

ciències socials en anglès, i des de 2n d’ESO cada curs treballen una 

assignatura en francès (Ed. Visual i Plàstica a 2n, Tecnologia a 3r i Cultura 

i Valors a 4t). 

A Batxillerat, l’alumne té la possibilitat de cursar el Batxibac i obtenir així 

la doble titulació. 

Tot el procés va acompanyat d’un programa d’intercanvi amb diferents ciutats: La Ciotat, Normandia, Bretanya 

(a França) i Quebec (Canadà). 

CONVIVÈNCIA. Des de la prevenció, passant per la mediació i si cal 

actuant en la resolució dels conflictes, es promou el desenvolupament per 

capacitat tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la 

convivència i la gestió positiva dels conflictes. 

A partir d’aquest curs s’està posant en marxa el programa 

#aquiproubullying impulsat pel Departament d’Ensenyament. 

ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC. A 1r i 2n d’ESO es fa una optativa de 

robòtica. A 3r i 4t d’ESO s’ofereixen optatives com Treball experimental, 

ACTIC, descobrir la ciència per tal de despertar i aprofundir l’interès per 

l’àmbit. 

A batxillerat s’ofereix un ventall d’optatives, electrotècnia, biologia 

humana, programació, estadística, control de sistemes i processos. A més 

s’organitzen jornades pràctiques amb diferents universitats i altres entitats 
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(CosmoCaixa,...) on els alumnes poden practicar amb instruments no assumibles per un centre (microscopis, 

telescopis, robots, ...). 

A batxillerat els alumnes tenen la possibilitat de participar al programa “Bojos per la ciència”. 

PARTICIPACIÓ EN LA COMUNITAT. A segon d’ESO es fa un 

apadrinament lector a alumnes de 2n de primària de l’escola Can Bessora.  

Els alumnes de 4t d’ESO que reben suport SIEI (nom actual de USEE) 

van a fer pràctiques pre-laborals als centre cívics de la ciutat a través del 

Projecte FUTUR, un projecte en què participa l’ajuntament de Mollet. 

Els alumnes d’AAFE realitzen activitats d’aprenentatge servei (APS) en 

tres àmbits, amb l’Ajuntament de Mollet, organitzant jornades esportives 

pels alumnes de primària de les diferents escoles del municipi fomentant la relació de nens de la mateixa edat; 

amb el propi institut, organitzant diferents jornades: la Fira del joc reciclat a 1r d’ESO, una sortida en bicicleta a 

2n d’ESO, les Olimpíades alternatives a 3r d’ESO, activitats recreatives a l’aigua a 4t d’ESO i el Raid d’aventura 

a Batxillerat; i amb entitats externes, organitzant el Cross de Can Vila i una jornada esportiva al Centre 

d’educació especial Can Vila de Mollet i participant a la Jornada esportiva organitzada pel Centre Penitenciari. 

L’Institut Vicenç Plantada col·labora amb diferents universitats com a centre de pràctiques d’alumnes que cursen 

el Màster en Formació de Professorat de Secundària. A més, hem desenvolupat una sèrie d’eines de 

comunicació virtual (pàgina web, moodle, Twitter, Instagram, Facebook) que faciliten la interacció amb l’alumnat 

i les famílies. 

TUTORIA I ORIENTACIÓ. A les tutories es programen activitats de 

cohesió de grup, d’orientació acadèmica i informatives, es participa en 

xerrades formatives i informatives i s’organitzen sortides. Existeix un 

projecte de mediació que inclou la formació de mediadors i el servei de 

mediació que contribueix a millorar la convivència del centre. A 4t d’ESO 

els alumnes fan el seu Projecte de Recerca sobre el seu futur després de 

l’ESO.  

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. A 1r i 2n d’ESO les quatre línies oficials 

s’organitzen en 5 grups classe per nivell. A més a les matèries 

instrumentals s’han creat dos grups reduïts per a cada nivell. A 3r d’ESO 

s’ha creat un grup més a gairebé totes les matèries. A 3r i 4t d’ESO 

existeix un projecte singular de diversificació curricular (el projecte 

AULAUAC). 
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A més compten amb dues unitats SIEI (USEE) que fan una feina excel·lent d’inclusió de l’alumnat amb 

necessitats educatives especials tant en l’entorn de l’institut con en l’entorn social, amb diferents projectes com 

l’hort, la Fira de Sant Jordi, el Projecte Futur. 

ACTIVITATS ESPORTIVES. Des del centre es fomenta l’activitat 

esportiva. Per una banda comptant amb dos cicles formatius de la família 

d’activitats físiques i esportives. 

Per altra banda, a 1r d’ESO els alumnes fan piscina durant un trimestre. 

Durant el curs, els alumnes de cicles organitzen diferents jornades 

esportives on participen diferents nivells de l’ESO. 

A l’hora del pati, un grup d’alumnes de cicles dinamitzen el pati amb 

activitats esportives. A més al febrer s’organitza una esquiada on participen alumnes de tots els nivells tant 

d’ESO, Batxillerat i Cicles.  

SORTIDES I VIATGES. Els departaments programen i organitzen 

sortides i visites a tots els nivells de l’ESO, Batxillerat i Cicles. A 1r, 2n i 

3r d’ESO es fa una sortida relacionada amb el treball de síntesi. El cicle 

de grau mitjà, CAFEMN, fa el treball de sintesi fora del centre. A 4t d’ESO 

i a 1r de Batxillerat s’organitzen viatges de final de curs. 

JORNADES SINGULARS.  Al centre s’organitza la setmana de la ciència, 

la setmana de les matemàtiques, la celebració del dia pi. La comunitat 

educativa del centre participa en el gran recapte, col·labora amb la Marató 

de TV3 (grulles). A més es celebra el Carnestoltes i Sant Jordi. 

S’organitza a més actes de graduació de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat. 

La intenció d’aquest projecte de direcció és continuar impulsant les línies de treball ja consolidades i 

potenciar tot allò que s’està fent bé al centre que com s’ha pogut veure és molt, amb un esperit innovador. 

3.1.3. Ideari del centre 

“Creiem en la persona que hi ha darrere de cada alumne” 

Com a centre d’ensenyament públic, volem aconseguir l’educació integral de l’alumnat, tenint en compte 

l’adquisició de coneixements i la formació en valors en un entorn educatiu que vol ser integrador i inclusiu, 

identificat amb els valors propis de l’ensenyament públic al nostre país: equitat, laïcitat i catalanitat. 
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Això implica el compromís amb mesures compensadores, adreçades específicament als sectors socials 

més desafavorits i amb menors expectatives educatives, els sectors tradicionalment exclosos del sistema 

escolar o condemnats al fracàs escolar. Però també el compromís d’obtenir la màxima qualitat de 

formació per l’alumnat amb bones capacitats d’aprenentatge, la qual cosa desenvolupem amb el Projecte 

Columbus d’integració de llengües estrangeres a l’ESO, la doble titulació Batxillerat-Baccalauréat i el 

Projecte Terra al Batxillerat. 

Per a aconseguir-ho, l’Institut Vicenç Plantada considera imprescindible una pràctica educativa basada 

en l’assumpció per part de tota la comunitat educativa dels valors dels quals aquest objectiu és 

inseparable: solidaritat, catalanitat, multiculturalitat, inclusió, esforç, treball, cooperació i diàleg.  

3.2. Diagnosi 

3.2.1. INDICADORS 

Per a fer la diagnosi del centre es requereixen els indicadors  que ens permetin detectar, de manera 

quantitativa i qualitativa, els punts forts que cal mantenir i els punts febles que cal millorar. A l’Institut 

Vicenç Plantada disposem del sistema d’indicadors de centre amb l’evolutiu de les dades corresponent 

al període 2011-2017. A més, pel que fa a resultats i aprenentatges, els resultats interns els podem 

contrastar amb resultats externs, les competències bàsiques, en el cas de 4t d’ESO i les proves d’accés 

a la universitat (PAU) en el cas de 2n de batxillerat. 

3.2.1.1. Sistema d’indicadors de centre 

A l’Annex 1. Dades destacades del sistema d’indicadors de centre es pot veure amb detall alguns 

dels indicadors que comentem a continuació. 

Context 

CENTRE: Participació de les famílies. Per una banda l’índex de famílies associades a l’AMPA del curs 

2016/17 és del 69,67 %  que tot i ser lleugerament inferior al del curs passat confirma la recuperació 

d’aquest indicador. Ens situem per sobre de la mitjana de Catalunya.  

En canvi, pel que fa a  l’índex de famílies que fan aportacions econòmiques per realitzar activitats 

extraescolars està bastant per sota de la mitjana de Catalunya, 3,63 % el curs 2016/17, tenint en compte 

l’evolutiu, és una bona dada ja que és superior als 2 cursos anteriors i per tant confirma la tendència a 

l’alça. Com a resultat global el centre es troba en el 2n quartil. 

CENTRE: Demanda d’escolarització a 1r d’ESO. La demanda d’escolarització a 1r d’ESO està bastant 

per sobre de l’oferta del centre, i observant l’evolutiu va en augment, situant-se el curs 2016/17 l’índex 
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en 1.65, bastant per sobre de la mitjana de Catalunya. S’ha de mantenir aquesta tendència. Ens trobem 

en el 4t quartil. 

ESO: Diversitat significativa. L’índex d’alumnes amb NEE està bastant per sobre de la mitjana de 

Catalunya durant els últims anys, això pot respondre al fet que el centre disposa de dues SIEI (USEE). 

ESO: Nacionalitat alumnat. L’índex d’alumnat de nacionalitat estrangera del curs 2016/17 és de 13.71% 

bastant per sobre dels últims cursos, i ens situem en el 3r quartil. 

ESO: Diversificació curricular. L’índex de diversificació curricular tant  a 3r com a 4t d’ESO està molt 

per sobre de la mitjana de Catalunya. Pel que fa a l’evolutiu de centre el curs 2016/17 els dos índexs han 

disminuït respecte dels últims cursos. 

ESO: Plans individualitzats. Al curs 2016/17 a 1r d’ESO teníem un 3.93% de l’alumnat amb pla 

individualitzat, una dada molt per sota de la mitjana de Catalunya (11,507%). A 2n d’ESO el percentatge 

és d’un 3.25% molt per sota de la mitjana (12,476%) . A 3r d’ESO un 2,9 % també molt per sota de la 

mitjana (12,488%). Per últim a 4t d’ESO el percentatge és del 8,26 % que tot i que s’apropa més també 

està per sota de la mitjana (11,419%). En global, el centre es situa en el 1r quartil. 

ESO: Mobilitat. Quant a l’alumnat, l’índex de mobilitat és del 7,66 % pujant lleugerament respecte del 

curs anterior i mantenint-se per sobre de la mitjana de Catalunya (4,796%). Quant al professorat l’índex 

de mobilitat és del 12.03%, també per sobre de la mitjana (10,863%). En global, el centre es situa en el 

3r quartil. 

CENTRE: Absències alumnat. Cal destacar positivament el baixíssim percentatge d’absències 

d’alumnat tant superior al 5% com al 25%. En ambdós trams el centre es situa a l’inici del 2n quartil. 

CENTRE: Absències professorat. Les absències de professorat que no generen substitució són del 

1,16% situant-se per sota de la mitjana de Catalunya (1,988%).  El centre es situa en el 2n quartil. 

Resultats 

ESO: Promoció. L’índex de promoció a 1r d’ESO és del 96,83% superior als cursos anteriors i 

lleugerament per sobre de la mitjana de Catalunya (95,704%). A 2n d’ESO és del 95,93% i a 3r d’ESO 

del 93,48%. Com en el cas de 1r, superiors als anys anteriors i per sobre de les mitjanes de Catalunya 

(94,377% i 91,884% respectivament). L’indicador de centre es situa en el 3r quartil. 

S’ha de treballar per mantenir aquest resultat. 
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ESO: Graduació. L’índex de graduats a l’ESO pràcticament tots els cursos se situa per sota de la mitjana 

de Catalunya. Al curs 2017, l’índex ha estat del 82,57%, per sota de la mitjana de Catalunya (89,438%). 

El centre es situa en el 1r quartil. S’ha de treballar per millorar aquest indicador. 

ESO: Superació de matèries. Pel que fa als indicadors de superació de matèries, destaquem que la 

majoria estan per sota de la mitjana de Catalunya. Quant als indicadors de competències bàsiques, en 

general, es manté la tendència a estar per sota de les mitjanes. 

 Aprovats centre Aprovats CCBB 

Català  87.16% 83.33% 

Castellà 84.40% 88.89% 

Anglès 81.65% 75.86% 

Francès 100% 100% 

Matemàtiques 87.15% 72.22% 

 

Superació de matèries de batxillerat i promoció. L’índex d’alumnes que promocionen a 1r de 

Batxillerat és del 62.74%, bastant per sota de la mitjana (83,097%). El centre es situa en el 1r quartil. 

L’índex d’alumnes que es graduen al Batxillerat del 70.33%, bastant inferior a la mitjana de Catalunya 

(85,598%). El centre es situa en el 1r quartil. 

Pel que fa a la superació de les matèries, tan a 1r com a 2n, hi ha una sèrie de matèries que tenen 

l’indicador molt per sota de la mitjana. S’ha de treballar per millorar els resultat a Batxillerat. 

Recursos 

Recursos humans: Ràtio alumnes/professor. La ràtio és de 10.75, situant-se 1,79 punts per sota de 

la mitjana (12,54). Estem situats a l’inici del 2n quartil. 

Recursos humans: Ràtio alumnes/grup. La ràtio és de 28.6, situada al 3r quartil, 1,96 punts per sobre 

de la mitjana de Catalunya (26,639). El centre treballa per reduir aquesta ràtio amb desdoblaments, s’ha 

de continuar en aquesta línia. 

Recursos humans: personal de suport socioeducatiu. El valor d’aquest indicador, 75, està molt per 

sobre de la mitjana de Catalunya (17,894), degut a la presència d’una USEE a l’Institut. 
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Creuament d’indicadors 

De l’anàlisi diagnostica dels indicadors, cal veure aquells on cal incidir de forma més directa i urgent per 

tal de fer propostes de millora i de manteniment. 

 

De l’anàlisi dels indicadors podem valorar en general que els resultats de centre són acceptables i que 

cal treballar per tal de millorar-los, especialment en quant a resultats en el Batxillerat. Amb més detall 

s’hauria de treballar per tal de: 

• Mantenir o incrementar els resultats educatius als quatre nivells de l’ESO. 

• Mantenir o incrementar els resultats educatius a Batxillerat. 

• Mantenir o disminuir el baix abandonament dels estudis. 

• Mantenir o disminuir la mobilitat del professorat 

• Mantenir o incrementar la participació de les famílies a la vida del centre. 

• Mantenir la demanda del centre en 1a opció. 

• Procurar coherència entre els resultats interns i els resultats de les avaluacions externes. 

3.2.1.2. Competències bàsiques 

L’anàlisi dels resultats de les competències bàsiques el realitzarem des de dos punts de vista diferents: 

1. A partir de la comparativa dels resultats del centre amb la mitjana dels centres de la zona i amb 

la mitjana de tota Catalunya, és a dir, com estem respecte de la resta de centres. 

En aquest sentit a L’Annex 2. Resultats de competències bàsiques 2015-2017 podem veure 

per a cada competència com està situat el centre respecte la zona de Mollet i respecte Catalunya. 

Des d’aquest punts de vista els resultat no són gaire optimistes, al curs 2015-16 ens trobàvem 

per sota tant de la zona de Mollet com de Catalunya a totes les competències. A més de forma 

alarmant a gairebé totes les competències. 
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Els resultats han millorat de forma considerada al curs 2016-17 a totes les competències, tot  i 

que només ens hem situat per sobre de la mitjana de la zona de Mollet a la competència 

cientificotecnològica. 

2. A partir de l’evolutiu dels últims 5 cursos dels resultats del centre, és a dir, tenint només en 

compte els resultats del propi centre i com han anat evolucionat en els anys. 

 

Pel que fa a la competència global en llengua catalana 

en els últims 5 anys hi ha hagut una clara disminució del 

percentatge d’alumnes que es situen en el nivell alt. 

Per contra, el percentatge d’alumnes que es situen en 

el nivell baix també ha disminuït aquest últim any. 

Quant a la competència global en llengua castellana, tret 

de l’any 2016, la tendència ha estat en un augment del 

percentatge d’alumnes que es situen en el nivell alt i a la 

vegada un descens del percentatge dels que es situen en 

el nivell baix. En percentatge d’alumnes que superen la 

competència en llengua castellana ha anat fluctuant durant 

els últims anys, però sempre al voltant del 85%  

 

Clarament el percentatge d’alumnes que es situen en el 

nivell baix és molt elevat, encara que al curs 2017 es 

nota una notable milloria. 

El percentatge d’alumnes que es situen en el nivell alt 

també ha millorat respecte de l’any 2016. 

Els resultats sobre la competència en llengua francesa 

només consten dels 3 últims anys. Els resultats en aquesta 

competència són  molt bons. S’ha de dir que es tracta dels 

resultats dels alumnes que estan seguint el projecte 

Columbus en francès i per tant és una selecció d’alumnes 

amb aptituds. 
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Tot i que en cursos en concret ha millorat lleugerament, 

en general, el percentatges d’alumnes que es situen en el 

nivell baix és elevat i per contra en el nivell alt és baix. 

Cal a dir que el curs 2017 els resultats han millorat 

respecte el curs anterior. 

La competència cientificotecnològica només s’està 

avaluant des de fa dos cursos.  

Els resultats del curs 2017 han estat millor que el curs 

anterior, tot i que el percentatges d’alumnes que es situen 

en el nivell alt és baix en ambdos cursos. 

 

A mode de síntesi, podem concloure que tenint en compte els resultats de les competències bàsiques: 

• Cal incrementar el percentatge d’alumnat al nivell alt, especialment les competències matemàtica 

i cientificotecnològica. 

• Cal reduir el percentatge d’alumnat al nivell baix a totes les competències. En aquest cas, 

s’hauria de prestar especial atenció a millorar el resultat de les competències bàsiques de 

l’alumnat del programa de diversificació curricular (UAC). 

• Pel que fa a la competència lingüística, tant a llengua catalana com a castellana, els resultats de 

la comprensió lectora són lleugerament millors que els de comprensió escrita. 

• Els resultats de la competència lingüística en llengua anglesa han estat molt fluixos en els darrers 

cursos tot i que durant l’últim curs s’ha millorar notablement. Un factor a tenir en compte a 

l’analitzar els resultats d’aquesta matèria és que donat el projecte lingüístic del centre, Columbus, 

un sector important d’alumnes, majoritàriament de la franja alta de resultats no s’avaluen 

d’aquesta competència si no que ho fan de llengua francesa. 

• Caldria remarcar que pel que fa a la competència lingüística en llengua francesa no disposem 

de resultats ja que per una banda a la zona són l’únic centre, i per altra banda els nostres alumnes 

d’aquesta matèria en el moment de la realització de les proves oficials estan d’intercanvi i per 

tant s’han d’avaluar de forma interna a posteriori. 
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3.2.1.3. Batxillerat: PAU 

Per analitzar les proves d’accés a la universitat (PAU), disposem dels resultats del 3 últims cursos. Tenint 

en compte el percentatge d’alumnes que superen les proves, els resultats del centre són excel·lents, al 

juny als tres darrers cursos superen les PAU el 100 % dels alumnes com es pot veure al gràfic següent: 

 

Si analitzem la nota mitjana de centre, tot i que la tendència és a pujar ens situem l’últim curs just per 

sobre del 6, això fa que ens situem en el lloc 353 en la llista de centre ordenats per nota mitjana, s’hauria 

d’esperar millors resultats. 

  

Entrant al detall de cada matèria cal destacar que tot i que la mitjana de cada curs depèn de molts factors 

i per tant és difícil fer comparatives d’un curs a un altre, sí que és un bon indicador comparar la mitjana 

de la matèria al centre amb la mitjana de Catalunya, i en aquest sentit els resultats són encoratjadors ja 

que cada cop més matèries estan per sobre de la mitjana de Catalunya com es pot veure a l’Annex 3. 

Evolutiu de les mitjanes per matèries de les PAU.  

A mode de síntesi, podem concloure: 

• S’ha de continuar treballant per mantenir el percentatge d’aprovats al juny i intentar millorar el del 

setembre. 

• S’ha de treballar per tal de millorar la mitjana de centre i per tant posicionar-nos en una millor posició 

respecte dels altres centres, 

• Especialment en aquelles matèries on els resultats són bastant inferiors a la mitjana de Catalunya 

s’ha de fer una anàlisi exhaustiva per tal d’establir accions per tal de millorar els resultats. 
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3.2.2. Organització i gestió de centres 

3.2.2.1. Documentació 

Per elaborar aquest projecte de direcció (PdD) s’ha fet una revisió de la documentació de centre: 

Projecte educatiu de centre (PEC) 

El projecte Educatiu de Centre va ser aprovat pel Consell Escolar el 29 de maig de 1996, per tant és un 

document obsolet i allunyat del projecte de centre actual. Aquest PdD contempla la seva reelaboració 

per adaptar-lo als canvis del centre i a l’execució d’aquest PdD. 

Programació General Anual de Centre (PGA) 

La PGA actual correspon al curs 2017/18, està en període d’aprovació, amb l’objectiu de desplegar el 

projecte de centre vigent i de promoure la millora dels resultats educatius, la cohesió social i la gestió. 

Normes d’Organització i de Funcionament de Centre (NOFC) 

Les NOFC estan en període d’elaboració. El Consell Escolar en diferents dates ha aprovat les elaborades 

fins ara, que un cop aprovades han estat publicades al web del centre. 

Memòria Anual de Centre (MAC) 

La MAC recull l’avaluació de la PGA del curs acadèmic corresponent i analitza el grau d’assoliment dels 

diferents objectius proposats a l’inici de curs. A partir de la MAC es podrà elaborar propostes de millora 

pel següent curs que es recolliran a la PGA. 

Projecte Lingüístic de Centre (PLC) 

El projecte Lingüístic de Centre va ser aprovat el juny de 2009, per tant és un document obsolet i allunyat 

del projecte lingüístic de centre actual. Aquest PdD contempla la seva reelaboració per adaptar-lo als 

canvis del centre i a l’execució d’aquest PdD. 

Pla d’Acció Tutorial (PAT), Pla d’atenció a la diversitat (PAD), Pla d’acollida (PA) i 

Projecte de Convivència. 

Aquests documents de centre s’han de revisar i actualitzar. 

Pla de Tecnologies per l’aprenentatge i el coneixement (Pla TAC) 

Actualment el centre no compta amb un Pla TAC documentat, per tan s’ha de recollir tot allò que s’està 

fent al centre i elaborar el Pla TAC. 

Així, a mode de síntesi: 

Després de la revisió dels documents estructurals de centre podem concloure que la majoria dels 

documents estan obsolets o no existeixen i per tant s’han d’actualitzar o elaborar-los segons el cas. 
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3.2.2.2. Comunicació i coordinació 

Cada nivell té un equip docent compacte que es reuneix un cop a la setmana de forma habitual. Els 

temes tractats als equips docents són majoritàriament informacions sobre l’organització i activitats de 

centre i sobre problemàtiques particulars de l’alumnat i, en menor mesura sobre temes pedagògics com 

currículums, metodologies, sistemes d’avaluació i altres aspectes de la dinàmica escolar. Caldrà que 

l’equip directiu potencií aquesta última vessant amb propostes clares. En aquest sentit durant aquest curs 

s’està treballant per tal d’impulsar per una banda moments de reflexió sobre la pràctica educativa en les 

reunions d’equip docent i per altra banda, creant comissions de treball. 

A més el professorat també es reuneix per departaments didàctics, disposant d’una hora setmanal per 

fer-ho. Depenent del departament el funcionament d’aquestes reunions és molt dispar, però en general 

s’aprofita poc per reflexionar sobre la pràctica docent, i acaben en un gran nombre de casos sent reunions 

de traspàs d’informació. 

Quant a la comunicació entre els membres de la comunitat educativa, les eines utilitzades són: 

• El moodle, és el canal de comunicació amb l’alumnat. Cada cop s’incrementa el nombre de 

professors que disposa de curs a la plataforma com a suport per a la seva matèria.  

• El web del centre, és el canal de comunicació digital amb les famílies. El web va començar a funcionar 

el curs passat, i per tant s’ha de continuar amb el procés de dinamització del lloc web. 

Però la principal via de comunicació amb les famílies continua essent via paper, s’haurà de treballar 

per tal de minimitzar aquesta via de comunicació. Pel que fa a la gestió de l’assistència de l’alumnat, 

la via de comunicació amb les famílies és el programa Coopux. 

• La comunicació entre el professorat i l’intercanvi de documentació es fa majoritàriament via correu 

electrònic i eines google (drive). Per tal d’optimitzar aquest procés s’hauria de fomentar Google Apps 

for Education i que cada membre de la comunitat educativa disposés d’un correu corporatiu.  

3.2.2.3. Equipaments i recursos materials 

L’Institut Vicenç Plantada enguany celebra els seus 42 anys de funcionament, i 40 anys a l’actual edifici, 

i això fa que l’edifici, tot i trobar-se en bon estat, pateixi algunes deficiències que s’han d’anar solucionant. 

Per tant s’ha de contemplar una despesa en la partida de manteniment dedicada al manteniment de 

l’edifici, com ara reparació de persianes, panys, etc. El sistema de calefacció tampoc és el més idoni i 

per tant s’hauria d’estudiar diferents possibilitats. El consum de llum és molt elevat i per tant s’hauria de 

fer una inversió en canviar l’actual enllumenat per bombetes LED que a mig termini ens reportarà un 

estalvi. 
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Quant als recursos, totes les aules, o gairebé totes, estan previstes de dues pissarres, ordinador i 

projector, tot i que part de l’equipament informàtic comença a presentar signes evidents d’obsolescència. 

S’ha de millorar les infraestructures i les xarxes de connectivitat. Tot plegat comporta un esforç econòmic. 

Cal destacar quant a equipaments la falta d’espais que pateix el centre. Pràcticament tots els 

departaments didàctics s’han convertit en aules i per tant el professorat en horari marc de l’alumnat es 

veu obligat a treballar a la sala de professors que es queda petita tenint en compte el volum del claustre. 

3.2.2.4. La comunitat educativa opina 

Per tal de tenir un coneixement més profund de l’Institut, s’ha realitzat consultes tant al professorat com 

a una part de l’alumnat. A  l’Annex 4. La comunitat opina. Enquesta professorat (juny 2017) es pot 

veure el desenvolupament d’aquestes consultes. 

3.2.2.5. Anàlisi DAFO 

Tenint en compte els apartats anteriors: 

 Positiu Negatiu 

F
ac

to
rs

 in
te

rn
s 

Fortaleses Debilitats 

• Bon funcionament general del centre 

• Bon tractament del plurilingüisme  

• Bona estructura organitzativa que permet 

el tractament de la diversitat. 

• Convivència al centre. Mediació entre 

iguals. 

• Percentatge elevat del claustre implicat 

amb el projecte de centre 

• Aules equipades 

• Cicles formatius oberts al municipi (APS)  

• Resistència al canvi 

• Manca d’espais 

• Manca d’implicació per un sector del 

claustre 

• Poca participació de l’alumnat 

• Implicació a les tutories i orientació 

• Equipament informàtic obsolet 

F
ac

to
rs

 e
xt

er
ns

 

Oportunitats Amenaces 

• Imatge del centre dins del municipi 

• Ubicació del centre prop de zones 

esportives, culturals i de l’Espai Natural de 

Gallecs 

• Bones relacions amb l’Ajuntament i 

organitzacions del municipi. 

• Poca participació de les famílies 

• Poc pes social del català en l’entorn. 

• Situació sòcio-política actual 
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4. Conclusions i aspectes de millora 

A partir de l’anàlisi dels indicadors, la documentació, l’organització i el funcionament del centre, i la 

percepció dels diferents sectors de la comunitat educativa es detecten les següents necessitats: 

• Actualitzar o elaborar els documents d’organització de centre adequant-los als objectius prioritaris 

del sistema educatiu i als objectius que es plantegen en aquest PdD. 

• Definir i documentar els processos propis de la gestió administrativa del centre. 

• Fomentar i establir vies de comunicació digitals entre el professorat i amb les famílies. 

• Definir un pla de manteniment de les infraestructures (edifici, pistes, ...)  

• Mantenir o millorar els resultats educatius a l’ESO i al batxillerat. 

• Procurar coherència entre els resultats interns i els resultats de les avaluacions externes. 

• Millorar els resultats a les proves de competències bàsiques, incrementant el percentatge d’alumnat 

al nivell alt i reduint el percentatge al nivell baix. 

• Millorar els resultats al Batxillerat, especialment en algunes matèries. 

• Promoure la cooperació entre dues o més matèries per treballar temes en comú de forma conjunta: 

treball per projectes. 

• Revisar i millorar el procés de tutoria i orientació a l’alumnat. 

• Difondre de forma exhaustiva els projectes consolidats al centre entre tota la comunitat educativa. 

• Promoure intercanvis lingüístics per potenciar la llengua anglesa  

• Potenciar la participació del professorat i promoure reunions dinàmiques amb moments per a reflexió 

sobre la pràctica educativa per tal de poder arribar a acords de centre. 

• Potenciar la utilització del moodle com a eina de comunicació entre el professorat i l’alumnat i de 

consolidació d’aprenentatges. 

• Incrementar la participació dels alumnes al centre. 

• Incrementar la participació de les famílies al centre. 

• Millorar les infraestructures i les xarxes de connectivitat. 

• Estudiar la possibilitat d’ampliar espais al centre: sala polivalent, espais de reunió i de treball del 

professorat, més espais per atendre a les famílies, etc. 

• Promocionar la imatge de centre al municipi. 

Els punts forts detectats s’han de treballar per tal de mantenir el seu bon funcionament i potenciar el seu 

dinamisme i estat de constant adaptació a les necessitats de l’alumnat del centre.  
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5. OBJECTIUS I LINIES D’ACTUACIÓ 

5.1. Objectius generals 

Definirem els objectius generals d’actuació en els àmbits: 

• OG1: Millora dels resultats educatius 

• OG2: Millora de la cohesió social 

• OG3: Millora de la gestió i documentació de centre 

• OG4: Millora de la imatge de centre i la relació amb l’entorn 

5.2. Desplegament dels objectius: estratègies, actuacions, responsables, indicadors i temporització. 

Objectiu general 1: MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

Objectius estratègics Actuacions Responsable Indicadors de progrés PGA1 
18/19 

PGA2 
19/20 

PGA3 
20/21 

PGA4 
21/22 

Millorar les competències 
lingüístiques tant en català com 
en castellà 

Consolidar l’optativa Parlem.cat a 1r i 2n 
d’ESO 

Equip directiu 
D. Llengües 

% alumnes superen CCBB 
català 
 

>85% >87% >89% >90% 

Consolidar l’optativa de Taller literari a 3r 
d’ESO 

% d’alumnes al nivell alt de 
català 

>20% >22% >24% >25% 

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

<18% <16% <15% <14% 

Consolidar l’optativa de Literatura i 
Cinema a 4t d’ESO 

% d’alumnes superen CCBB 
castellà 

>90% >92% >93% >94% 

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

% d’alumnes al nivell alt de 
castellà 

>27% >29% >30% >31% 

Consolidar i ajustar el projecte de padrins 
lectors 

% d’alumnes al nivell baix de 
castellà 

<11% <11% <10% <10% 
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Preparar i exercitar les proves de CCBB 
de català i castellà a 4t d’ESO 

Millorar les competències 
lingüístiques en llengües 
estrangeres 

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

Equip directiu 
D. Llengües 
estrangeres 

% alumnes superen CCBB 
d’anglès 
 

>78% >79% >80% >81% 

Augmentar les activitats competencials 
en llengua anglesa 

% d’alumnes al nivell alt 
d’anglès 

>20% >22% >24% >25% 

Revisar els criteris d’avaluació en llengua 
anglesa.  

% d’alumnes al nivell baix 
d’anglès 

<23% <22% <21% <20% 

Consolidar la participació a 3r d’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% 

>99% 
 
>26% 

>99% 
 
>28% 

>99% 
 
>30% 

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% >78% >79% >80% 

% d’alumnes al nivell alt de 
matemàtiques 

>16% >18% >19% >20% 

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% <25% <24% <22% 

% alumnes superen simulacre 
CCBB 

>80% >82% >84% >85% 

Millorar les competències 
cientificotecnològiques. 

Millorar l’optativa de 4t d’ESO “Descobrim 
la ciència” potenciant-la per aquells 

Equip directiu 
D. Experimentals 

% alumnes superen CCBB 
cientificotecnològiques  

>85% >85% >86% >86% 
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alumnes que no fan un itinerari 
cientificotecnològic 

D. Tecnologia 

Mantenir l’ús de les calculadores 
científiques a partir de 2n d’ESO 

% d’alumnes al nivell alt 
cientificotecnològiques 

>10% >11% >12% >13% 

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

% d’alumnes al nivell baix 
cientificotecnològiques 
 

<16% <16% <15% <15% 

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

% alumnes superen simulacre 
CCBB 

>90% >92% >94% >95% 

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% >87% >89% >90% 

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% >75% >80% >80% 

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% >60% >70% >80% 

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

Equip directiu 
Claustre 

Almenys 2 programes durant 
el present mandat 

>1 >1 >2 >2 

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% >80% >90% 

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

POE Evidència de la publicació Sí Sí Sí Sí 

Propostes diversificades per a alumnes 
amb interessos i capacitats específiques 

Equips Docents Evidència de la feina feta Sí Sí Sí Sí 

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% >60% >70% >80% 
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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 10 10 10 

Revisar i millorar 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 Sí Sí Sí 

Definir i nomenar el càrrec de 
coordinador de tutors 

Equip directiu Evidència del càrrec Sí Sí Sí Sí 

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

% de projecte efectuat 40% 70% 100% 100% 

Implementar i consolidar 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 Sí Sí Sí 

Consolidar les activitats que s’estan fent 
fins ara 

Cercar entitats col·laboradores 

Fer el seguiment 

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 1 1 1 

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 > = o > = o > = o > 

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

100% 100% 100% 100% 

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 

>60% >65% >70% >75% 
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Potenciar el moodle com a eina per 
facilitar a l’alumnat exercicis de 
consolidació i d’ampliació de cada 
matèria 

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

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

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% >96% >97% >97% 

Millorar el seguiment tutorial Coordinador 
Tutors 

% entrevistes alumnes 
trimestrals 

>50% >60% >60% >60% 

Potenciar els cicles formatius de 
centre 

Mantenir els bons resultats a CAFEMN i 
a AAFE 

Coordinador cicles      

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 

Objectius estratègics Actuacions Responsable Indicadors de progrés PGA1 
18/19 

PGA2 
19/20 

PGA3 
20/21 

PGA4 
21/22 

Millorar l’adaptació dels 
membres de la comunitat 
educativa que s’incorporen al 
centre. 

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% >80% 100% 100% 

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 Sí Sí 

Implementar el projecte #aquiproubullying 
impulsat pel Departament d’Ensenyament 

Evidència  del fet Sí Sí Sí Sí 

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

Evidència  del fet Sí Sí Sí Sí 

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     
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Mantenir el seguiment de 
l’absentisme i abandonament 
escolar 

Seguiment de l’absentisme a primeres 
hores del matí 

Tutors 
POE 

Nombre de casos tractats     

Aplicar les noves tecnologies per al 
seguiment tutorial de l’alumnat 

Tutors 
Coord. de nivell 

     

Elaborar un protocol d’actuació 
d’integració per l’alumnat amb 
risc d’exclusió i abandonament. 

Elaboració del protocol POE % efectuat >75% 100% 100% 100% 

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% >85% >90% 

Potenciar la participació de 
l’alumnat. 

Crear el Consell de Delegats del centre Equip directiu Evidència del fet Sí Sí Sí Sí 

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

Equip directiu % document elaborat 100% 100% 100% 100% 

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

>70% >80% >90% >95% 

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 10 10 10 

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% >55% >60% >60% 

Grau de satisfacció >7 >7.5 >8 >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 A det A det A det 

Difusió a les xarxes socials 

Difusió als mitjans de comunicació locals 

Potenciar la participació amb les 
entitats del municipi 

Mantenir i promoure accions conjuntes 
amb altres centres del municipi. 

N. Accions realitzades A det A det A det A det 

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

N. Accions realitzades A det A det A det A det 

Objectiu general 3: MILLORAR LA GESTIÓ I DOCUMENTACIÓ DE CENTRE 

Objectius estratègics Actuacions Responsable Indicadors de progrés PGA1 
18/19 

PGA2 
19/20 

PGA3 
20/21 

PGA4 
21/22 
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Actualitzar la documentació de 
centre. 

Redactar el PEC Equip directiu % de projecte redactat 70% 100%   

Elaborar i redactar les NOFC Equip directiu % de normes efectuades 70% 100%   

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%    

Elaborar i redactar el projecte TAC C. Informàtic % de projecte efectuat 50% 75% 100%  

Actualitzar i redactar el PAT C. Tutors % de projecte efectuat 40% 70% 100%  

Actualitzar i redactar el PA Equip directiu 
C. LIC 

% de projecte efectuat 50% 100%   

Actualitzar i redactar el PAD Comissió CAD % de projecte efectuat 80% 100%   

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% >96% >97% >97% 

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% >80% >85% >90% 

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% >96% 97% >97% 

% d’hores en que s’ha passat 
llista 

>75% 80% 85% 90% 

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% +3% +3% +2% 

% grups que utilitzen el bloc 
de classe 

>30% >40% 50% 60% 
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% grups de l’ESO que 
utilitzen de forma continuada 
l’agenda virtual 

>60% >70% >80% >90% 

% departaments didàctics que 
utilitzen el bloc 

>50% >60% >70% >80% 

Potenciar la coordinació i 
comunicació del professorat en 
relació amb la dinàmica escolar.  

Mantenir la formació d’equips docents 
compactes. 

Direcció 
Coordinadora 
pedagògica 
Coordinadors de 
nivell 

Constatació Sí Sí Sí Sí 

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

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

Promoure la formació 
permanent del professorat 

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

Direcció 
Coordinadora 
pedagògica 
Coordinadors de 
nivell 

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

Si Si Si Si 

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

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

Si Si Si Si 

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 
audiovisualsd’aula. 

Si Si Si Si 

Objectiu general 4: MILLORAR LA IMATGE DE CENTRE I LA RELACIÓ AMB L’ENTORN 

Objectius estratègics Actuacions Responsable Indicadors de progrés PGA1 
18/19 

PGA2 
19/20 

PGA3 
20/21 

PGA4 
21/22 

Promocionar les activitats que 
es realitzen al centre 

Nomenar un responsable de comunicació 
i elaborar un pla de comunicació 

E. Directiu % pla elaborat >50% >60% >80% 100% 

Mantenir una pàgina web pròpia dinàmica R. Comunicació Increment del promig de 
visites mensuals 

+1% a det a det a det 
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Fer difusió de les activitats del centre a 
les xarxes socials 

Nombre de notícies 
publicades 

a det a det a det a det 

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

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% >80% >80% >80% 

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 Sí Sí Si 

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

Constatació de la jornada Sí Sí Sí Si 

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

Constatació de la jornada Sí Sí Sí Si 

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

Constatació de la jornada Sí Sí Sí Si 

Establir reunions periòdiques amb 
l’AMPA 

Equip directiu % reunions fetes en relació a 
les previstes 

>70% >80% >90% >95% 

Establir un sistema digital de comunicació 
amb les famílies 

Equip directiu Constatació Si Si Si Si 

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% 85% 100%  

Potenciar les relacions amb les 
famílies, la societat la resta de 
centres de la ciutat 

Promoure activitats amb projecció social 
organitzades pel centre 

Equip directiu 
Coordinadors 

N. Activitats realitzades A det A det A det A det 

Col·laborar amb entitats ciutadanes i 
serveis externs 

N. Col·laboracions realitzades A det A det A det A det 

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

N. Acords A det A det A det A det 

Col·laboració AMPA de diferents instituts 
per realitzar activitats extraescolars 

N. Col·laboracions A det A det A det A det 
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6. Estructura organitzativa de centre 

El següent organigrama representa l’estructura organitzativa proposada en aquest Projecte de 

Direcció, parteix de l’estructura organitzativa actual de centre.  

 

7. Lideratge distribuït  

En contextos educatius canviants calen lideratges que facilitin la concreció de projectes de centre a 

través de la participació i de la col·laboració. 

L’equip directiu ha de liderar la transformació del centre, la innovació, el dia a dia, per donar resposta 

als desafiaments canviants que cal afrontar cada dia, cada curs. Per promoure més i millors 

aprenentatges per a tothom. 

Per aconseguir-ho s’ha de tenir en compte aquestes idees claus: 

1. Partir de tot allò bo que ja hi és 

2. Per aconseguir l’èxit cal la implicació de tot el claustre, de tota la comunitat educativa 

3. La col·laboració i el diàleg com a principals estratègies 

4. Les hipòtesis de treball i no les valoracions són la millor crítica constructiva 
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5. Considerar sempre l’anàlisi de la realitat com a punt de partida 

La direcció ha d’assumir el repte d’exercir un lideratge distribuït: 

• Delegant funcions i responsabilitats, impulsant la motivació i desenvolupament professional, 

i generant un clima de relacions positiu. 

• Promovent el treball col·laboratiu dels equips docents per assolir el progrés de l’alumnat. 

• Impulsant processos i estructures participatives en relació amb la implicació i el compromís 

dels membres de la comunitat educativa en la vida escolar i en l’èxit educatiu. 

• Impulsant una implicació creixent dels equips humans del centre en relació amb l’entorn més 

immediat, les xarxes i els agents educatius. 

• Fomentant el compromís individual i col·lectiu en el projecte comú. 

Per fer-ho, la direcció ha de saber cap a on anar (projecte educatiu) i com anar-hi (programació), però 

cal també que hi hagi ganes de fer-ho, compromís i voluntat al servei d’un centre que pot millorar, és 

a dir, una implicació plena per construir i transformar la realitat d’una manera responsable. 

8. Recursos econòmics i humans 

Per l’assoliment dels objectius plantejats es requereix que el pressupost de centre i els recursos 

humans de centre siguin els mateixos que hi ha hagut fins el curs 2017-18. En cas que la dotació 

econòmica o de personal sigui reduïda caldrà revisar els objectius plantejats. 

8.1. Recursos econòmics 

Es requereix el manteniment de les dotacions actuals econòmiques. En cas d’existir increment es 

milloraran els recursos materials destinats als projectes descrits als objectius. 

Les dotacions econòmiques que va disposar el centre l’exercici 2017 va ser: 

ÒRGAN EMISSOR DOTACIÓ 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 150.703,06 € 

Aportacions famílies (Quota anual) 126.888,00 € 

Total 277.591,06 € 

8.2. Mecanismes de control 

La confecció del pressupost es regirà per l’elaboració i la redacció d’uns criteris que tinguin present: 
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• Organització d’ingressos i de despeses en partides: les partides permetran un seguiment 

acurat de les despeses per conceptes, tal i com funciona l’actual sistema pressupostari del 

centre. 

• Economia real i clara: transparència i fonamentada en els objectius i els projectes de centre. 

• Previsió d’ingressos, tal i com s’ha especificat a l’apartat anterior. 

• Previsió de despeses: estudi amb detall de les despeses previstes, amb la previsió d’augment 

per IPC, canvis d’IVA, partides d’energia amb les previsions i concepció d’estalvi energètic i 

sostenibilitat. Previsió de despeses de manteniment d’edifici. Previsió de reducció de 

despeses possibles. 

L’elaboració del pressupost i el seu retiment de comptes seguirà l’estructura marcada per la normativa, 

amb la comunicació del pressupost i la liquidació econòmica al claustre i l’aprovació al Consell Escolar 

de Centre en les dates establertes. 

9. Retiments de comptes 

El retiment de comptes ens permet actuar amb transparència a partir de la informació rellevant que 

ens ajuda a establir valoracions de les actuacions que es realitzen al centre; ens obliga a avaluar de 

forma precisa els resultats obtinguts i incorporar-los a la presa de decisions, i fomenta el fet de tenir 

en compte les opinions dels diferents grups que participen en les activitats del centre.  

Cal retre comptes a l’Administració educativa i, específicament, a Inspecció. Això es farà mitjançant 

la Memòria anual de centre, el retiment de comptes econòmics i altres informacions que ens siguin 

requerides. Així mateix, cal retre comptes a la comunitat educativa específica de l’Institut Vicenç 

Plantada: el Consell Escolar, el Claustre de professors, les famílies i l’AMPA.  

La Memòria anual de centre és un document fonamental mitjançant el qual es fa una avaluació del 

grau d’assoliment dels objectius anuals del centre, que han de ser coherents amb els objectius 

presentats en aquest Projecte. I, en el cas que el grau d’assoliment no sigui satisfactori, es proposen 

les accions correctives pertinents. 

A QUI COM QUAN 

Claustre de professors Presentació resultats i seguiment de les activitats Cada trimestre 

Presentació de les dades recollides durant el curs i 

de la revisió dels indicadors i de l’assoliment dels 

objectius. 

Final de curs 
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Consell Escolar Presentació resultats i seguiment de les activitats Cada trimestre 

Presentació de les dades recollides durant el curs i 

de la revisió dels indicadors i de l’assoliment dels 

objectius a través de la memòria anual. 

Final de curs 

Famílies i entorn Publicació  de l’assoliment dels objectius Final de curs 

Administració educativa Presentació de la memòria a Inspecció i Serveis 

Territorials. 

Final de curs 

 

A més es proposa l’elaboració de qüestionaris de valoració interna, per tal de poder valorar millor la 

tasca feta durant el curs escolar. Aquest qüestionaris es realitzarien mitjançant google forms que 

s’enviaran a professorat, alumnat i famílies al final de curs. 

Aquests formularis ens aportaran molta informació sobre el funcionament del centre, les seves 

fortaleses i les seves febleses, a més de plantejar propostes de millora. 
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ANNEXOS 

Annex 1. Dades destacades del sistema d’indicadors de centre 

1.- 

DEMANDA D’ESCOLARITZACIÓ EN PRIMERA OPCIÓ A 1r D’ESO 

Evolutiu 

 

Indicadors anuals 

 

ÍNDEX D’ALUMNES QUE PROMOCIONEN A L’ESO PER CURSOS 

Evolitiu 

 

Indicadors anuals 

 

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2

2016-17

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13
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ÍNDEX D’ALUMNES QUE ES GRADUEN A L’ESO 

Evolutiu 

 

Indicadors anuals 

 

ÍNDEX D’ALUMNES QUE PROMOCIONEN A 1r DE BATXILLERAT 

Evolutiu 

 

Indicadors anuals 

 

ÍNDEX D’ALUMNES QUE ES GRADUEN AL BATXILLERAT 

Evolutiu 

 

Indicadors anuals 
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Annex 2. Resultats de competències bàsiques 2015-2017 

 

Competència lingüística. Llengua catalana 

 

Competència lingüística. Llengua castellana 

 

Competència lingüística. Llengua anglesa 

 

Competència lingüística. Llengua francesa 

Curs 2016/17 i curs 2015/16 no disposem d’aquesta comparativa ja que els nostres alumnes van 

realitzar avaluació interna al trobar-se d’intercanvi en el moment de la realització de les proves 

oficials. 
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Competència matemàtica 

 

Competència cientificotecnològica 
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Annex 3. Evolutiu de les mitjanes per matèries de les PAU 

Segons dades del Consell Interuniversitari de Catalunya, les mitjanes per matèries dels alumnes de 

l’Institut Vicenç Plantada els tres darrers anys han estat: 

Matèria 2015 2016 2017 

Llengua catalana i literatura 5,77 6,04 5,88 

Llengua castellana i literatura 6,17 5,52 6,01 

Anglès 6,85 7,21 6,27 

Francès 8,25 8,88 8,06 

Història 5,5 6,22 6,42 

Història de la Filosofia 5,06 5,93 6,65 

Biologia 7,47 6,55 5,96 

Dibuix tècnic 7 3 2,75 

Economia de l'empresa 5,06 4,25 7 

Electrotècnia 6   8 

Física 7,19 5,42 8,17 

Geografia 5,69 6 6,17 

Grec 5,88 9 7,2 

Història de l'art 7,4 6,68 7,67 

Literatura castellana 7,19 7,5 6,5 

Literatura catalana 5,05 6,2 5,75 

Llatí 5,63 7 7,13 

Matemàtiques 6,93 7,5 6,5 

Matemàtiques aplicades CCSS 5,75 4,85 5,14 

Química 7,1 6,73 5,35 

Tecnologia industrial 6,89 6,64 7,13 

 

Destaquem ombrejades les mitjanes d’aquelles matèries amb valor superior a la corresponent mitjana 

de Catalunya. 
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Annex 4. La comunitat opina. Enquesta professorat (juny 2017) 

La visió del professorat del centre s’ha obtingut per una banda a través d’una enquesta realitzada al 

mes de Juny (2017) i per altra banda a través d’entrevistes personals amb alguns professors. 

La visió de l’alumnat del centre s’ha obtingut a través de xerrades que s’han realitzat amb alguns 

grups. 

Quant al professorat cal destacar primerament la poca participació, havent contestat només el 34% 

del claustre a l’enquesta. Com a dades significatives de l’enquesta destaquem que, en general, el 

professorat es troba a gust al centre, amb ganes de créixer professionalment dins del centre, la majoria 

continua tenint la pissarra com a recurs més freqüent dins de l’aula, i s’està bastant dividit a l’hora de 

gestionar la diversitat entre la realització de grups flexibles i la necessitat de fer canvis metodològics 

i d’organització de l’activitat a l’aula. 

A més, en general, donen bones puntuacions als projectes que s’estan realitzant al centre, tot i que 

en bastant casos matisen que no els coneixen prou. 

Es pot veure algunes de les preguntes més destacades de l’enquesta a  l’Annex 4. La comunitat 

opina. Enquesta professorat (juny 2017). 

Com a conclusió de l’enquesta caldria dir que no és prou significativa donat el baix índex de 

participació. 

De les entrevistes personals amb diferents professors es detecten aquest punts, com aspectes a 

millorar al centre: 

• Falta de compromís per part del professorat 

• En general, no hi ha consciència de inclusió i diversitat 

• Necessitat d’una sala polivalent i de zones de treball pel professorat 

• Falta implicació dels pares 

• Manca d’eines TAC i millorar la connexió a Internet 

• Millorar el pla d’acollida del professorat nou 

• Possibilitat de lligar dues o més matèries i treballar conjuntament 

• Manca de reunions de departaments, sobretot per part del professorat nouvingut 

• Potenciar la participació de l’alumnat en la dinàmica del centre 

Pel que fa a l’alumnat, de les reunions amb els diferents grups d’alumnes es detecten com aspectes 

a millorar: 
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• Més participació de l’alumnat. En particular demanen la presència del delegat de classe a les 

avaluacions. 

• Major grau d’orientació des del centre. Especialment caldria reforçar-la a Batxillerat (Saló 

d’Ensenyament  i xerrades UAB a 1r) 

• Demanen una major acció tutorial. Hi ha un sector d’alumnes (amb bons resultats acadèmics) 

que sobretot a segon cicle de l’ESO i a Batxillerat no tenen cap reunió amb els pares. 

• A Batxillerat, demanen parar cada trimestre les classe per fer exàmens tipus PAU des de 1r, 

amb durada de cada examen de 1,5 h. 

• Intercanvis per potenciar i millorar la llengua anglesa. 

• Possibilitat de triar més idiomes a l’ESO (alemany,...) 

 

Enquesta professorat (juny 2017) 

Grau de satisfacció de l'acollida i/o la informació a l’inici de curs que t’ha proporcionat l’Institut 

per desenvolupar el teu treball: 

 

Consideres que l’atenció de l’equip directiu i càrrecs de coordinació als teus requeriments ha 

estat en general ... 
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Valora com estàs de satisfet de la informació i els canals de comunicació 

 

Valoreu la satisfacció en material, instal·lacions i recursos 

 

Valora com estàs de satisfet de l'ambient de treball en general 

 

Valora el grau de satisfacció amb les optatives de 1r cicle de l'ESO 
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Valora el grau de satisfacció amb el projecte Terra 

 

Valora el grau de satisfacció amb el funcionament de la USEE 

 

 

Freqüència d’ús de materials: 

Pissarra: 

 

Llibre de text: 

 

Materials elaborats pel professor: 

 

Material audiovisual, manipulatiu, informàtic, ... 
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Quina consideres que és la millor opció per atendre a la diversitat? 

 

En la teva pràctica educativa, fas activitats conjuntes amb altres àmbits/matèries? 

 

T’agradaria tenir un compte de correu intern del centre (@insvplantada.cat)? 

 

T'agradaria créixer professionalment dins del nostre centre? 

 


