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1. INTRODUCCIÓ 

La Programació General Anual conté l’aplicació concreta de les indicacions del 

Projecte Educatiu de Centre i del Projecte de Direcció. 

Es recullen en primer lloc els objectius prioritaris bàsics, així com les estratègies, actuacions i 

indicadors per al curs 2019-20 , que els conté ordenats per àmbits. 

Comprèn també la previsió del calendari general del curs i l’organització del currículum en els 

diferents cursos, així com el professorat del centre i la distribució de les seves tasques. 

També ho trobem els diferents projectes a desenvolupar i la seva descripció i les comissions 

encarregades de la seva execució. 

 

2. INFORMACIÓ GENERAL DE CENTRE 

 

Denominació Institut LA MITJANA 

Adreça Vicens Ximenis s/n 

Telèfon 973982370 

Correu electrònic c5009836@xtec.cat 

Adreça web https://agora.xtec.cat/ins-lamitjana/ 

Codi de centre 25009836 

NIF S2500 

 

3. COMPOSICIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU 

 

Directora Montse Labèrnia Descarrega 

Cap d’Estudis Josep Manel Plana Cugota 

Coordinadora Pedagògica Maria José Fantova Rio 

Secretària Anna Bernat Miron 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/ins-lamitjana/
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4. COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 

 

La composició del Consell Escolar després del procés electoral és el següent: 

Sector Representat Nom i cognom 

President Sra. Montse Labèrnia 

Cap d’Estudis Sr. Manel Plana 

Secretari Sra. Anna Bernat 

Representants del sector professorat 

Sra. Estefania Anastasi 

Sra. Susana Montero  

Sra. Alba Carrasco 

Sra. Glòria Cercòs 

Sr. Xavier Herbera 

Sra. Mònica Cardona 

Sr. Enric Falcon 

Sra. Raquel Codina 

Representants del sector pares i mares 

Sra. Glòria Rodoreda 

Sra. Judith Domingo 

Sra. Judith Milla 

 Sr. Jose Antonio Baena (AMPA) 

Representant de l’Ajuntament de Lleida Sr. Rafael Peris 

Representant del sector PAS Sr. Enric Puyal 

Representants del sector alumnat 

Sr. Chayma Daki 

Sra. Paula del Egido 

Sr. Marina Cabanillas 

Convocatòries de Consell Escolar ordinàries, previstes, per al curs 2019/2020 són les 

següents:   

 Dijous 10 d’octubre de 2019  
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 Febrer 2020 

 Dilluns 29 de juny de 2020  

La resta de convocatòries es concretaran durant el curs escolar prèvia convocatòria 

ordinària o extraordinària. 

5 .ONSELL DE DELEGATS 

Per tal d’afavorir la participació de l’alumnat i implicar-los de manera directa en les 

decisions del centre, es constitueix el Consell de Delegats que estarà format per el 

delegat o delegada i el sotsdelegat o sotsdelegada de cada grup classe i els 

representants dels alumnes en el Consell Escolar. 

Els seus components seran escollits màxim la primera setmana d’octubre i quedaran 

exclosos l’alumnat amb incidències greus. 

Es reuniran trimestralment amb la direcció per aportar les seves valoracions sobre els 

aspectes que considerin del centre. 

 

6.. ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT 

5.1. EQUIPS D’ÀMBIT 

L’organització docent es realitzarà de manera es treballi de forma interdisciplinar per 

àmbits. Tot el professorat es distribuirà en aquests àmbits.  

i 

Llengües estrangeres. 

e. Integrarà el professorat de Llengües 

Estrangeres i el que imparteix matèries en anglès o francès. 

-tecnològic: Ciències Naturals (Biologia i Geologia i Física i Química) i 

Tecnologia. 

Àmbit matemàtic: : integrarà el professorat de matemàtiques 

-humanístic: integrarà el professorat de ciències socials, filosofia i 

economia i religió 

expressiu: integrarà el professorat d’Educació Física, Música i Plàstica. 

PROFESSORAT 

PROFESSORAT 

MATÈRIA PROFESSORAT 

Castellà 
Susanna Montero 

Marta Sampietro/Miren Frade 
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Rosa Gatius 

Anna Alsina 

Cultura clàssica Alba Bacardi/ Elisabeth Pérez 

Català 

Jordi Fernàndez 

Laia Noguera 

Carme Prunera 

Núria Casañé 

Isabel Teixidor 

Núria Reves 

Anglès 

Anna Ballarin 

Marisa Carrillo 

Pilar Pallàs 

Sheila Bademunt 

Pilar Elez 

Educació física 
Enric Falcón 

Ester Perisé  

Tecnologia 

Montse Labèrnia  

MªJose Fantova  

Manel Plana  

Nuria Puigdevall 

Llum Torruella 

Ciències experimentals 

Joana de la Serna 

Esther Vinyes 

Núria Tous/Maria Aragües 

Carmen Borrell 

Ester Casanys 

Pamela Moles/Gema Rubia 

Matemàtiques 

Mònica Cardona  

Alba Carrasco 

Anna Reinoso 

Iolanda Claveria 

Dolors Valls  

David Ballarin 

Economia Estefania Anastasi 

Filosofia Eduard Batlle 

Ciències socials 

Estefania Anastasi 

Anna Bernat 

Raquel Codina 

Mercedes de la Cuesta 
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Carme Rosell/ Anna Palau 

Música 
Hugo Alarcon 

Glòria Cercós 

Visual i plàstica 
Xavier Herbera  

Hugo Alarcon 

Francès 

Noemí Sancho 

Maite Alarcón 

MªCarme Rosell 

Religió Mònica Vallverdú 

 

PERSONAL I PROFESSORT DE SUPORT INTENSIU EDUCATIU INCLUSIU 

Educadora SIEI Silvia Canovas 

Professorat SIEI Mireia Alamàn 

Laura Ochoa 

 

EQUIP D’ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC (EAP) 

Psicopedagoga Leticia Benedí 

Treballadora social Anna Castelló 

 

PERSONAL DE SUPORT 

Auxiliar d’educació especial Ruth Orellana 

Belinda Argiles/Olga Fontanet 

Tècnic d’integració social Carles Benseny 

Infermera Laura Cabrera 

 

PAS 

Auxiliar administratiu Enric Puyal 

Consergeria Mònica Osuna  

Susana Capdevila 

6.2 CAPS DE DEPARTAMENT 

CAPS DE DEPARTAMENT 

Llengües estrangeres Anna Ballarín 

Científic Ester Vinyes 

Socio-Humanístic Eduard Batlle 

Lingüístic Rosa Gatius 

Matemàtic Dolors Valls 
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Tecnològic Llum Torruella 

Expressiu Hugo Alarcon 

6.3. CÀRRECS DE COORDINACIÓ 

CÀRRECS DE COORDINACIÓ  

Coordinació LIC Carme Prunera 

Coordinació d’activitats i sortides Llum Torruella 

Coordinació d’informàtica/TAC Núria Puigdevall 

Coordinació de prevenció de riscos laborals Xavier Herbera 

Coordinació de mediació Alba Carrasco 

CAD (Orientació educativa) Cristina Justo 

Coordinació Mediambienal Joana de la Serna 

Coordinació Plurilingüe Ester Vinyes 

Coordinació Batxillerat Eduard Batlle 

Coordinació ESO MªJosé Fantova 

 

6.4 CAPS DE PROJECTES I ALTRES RESPONSABILITATS 

 

Coordinació lingüística Rosa Gatius 

Coordinació del ILEC Susanna Montero 

Coordinació del servei comunitari Anna Bernat/Raquel Codina 

Coordinació promoció externa del centre Eduard Batlle/Maite Alarcon 

Coordinació d’activitats en llengua francesa Maite Alarcon/Noemí Sancho 

Coordinació d’activitats en llengua anglesa Pilar Pallàs/Pilar Elez 

Coordinació d’activitats matemàtiques Mònica Cardona/Alba Carrasco 

Coordinació de Xarxa de Competències 

Bàsiques 
MªJose Fantova 

Coordinació de projectes Rosa Gatius 

Coordinació activitats de pati Enric Falcon/Ester Perisé 

Coordinació música setmanal Hugo Alarcon/Glòria Cercós 
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6.5. TUTORIES 

 

GRUP TUTOR/A 

1r ESO A Carmen Borrell 

1r ESO B Hugo Alarcón  

1r ESO C Glòria Cercós 

1r ESO D Laia Noguera 

2n ESO A Joana de la Serna  

2n ESO B Llum Torruella 

2n ESO C Ester Perisé 

2n ESO D Estefania Anastasi 

3r ESO A Anna Ballarin /Marisa Carrillo  

3r ESO B1 Marta Sampietro 

3r ESO B2 Núria Tous 

3r ESO C Carme Prunera 

4t ESO A Dolors Valls/ Mònica Cardona  

4t ESO B Mercedes de la Cuesta 

4t ESO C Anna Alsina 

1r BATX_A Rosa Gatius 

1r BATX_B Jordi Fernández 

2n BATX Eduard Batlle 

 

L’horari d’atenció a les famílies s’adaptarà a l’horari lectiu del professorat i la disposició de les 

famílies. Les famílies cal que sol·licitin i acordin, prèviament, l’hora d’atenció de tutoria. 

 

6.6. COMISSIONS 

Les comissions són grups de treball que es constitueixen per dur a terme una sèrie de 

tasques centrades en un tema determinat que té un caràcter rellevant dins la línia 

pedagògica del centre. 

L’organització en grups de treball especialitzats amb un nombre reduït de persones 

facilita la feina i la fa més operativa i eficaç. 
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6.6.1. Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) 

La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) té com a objectiu planificar i fer el 

seguiment de les actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de 

necessitats educatives de l’alumnat. 

COMPOSICIÓ 

Directora Montse Labèrnia 

Coordinadora Pedagògica MªJosé Fantova 

EAP Letícia Benedí 

Assistent social Anna Castelló 

Orientació educativa Cristina Justo 

Professorat SIEI Mireia Alaman 

Laura Ochoa 

Educadora SIEI Sílvia Canovas 

TIS Carles Benseny 

6.6.1.1 Unitat del SIEI 

S’informa que aquest curs l’institut continuarà amb la unitat SIEI. Tal com es defineix en els 

documents d’organització i gestió de centre, en el referent a la concreció del currículum de 

l’ESO el SIEI són dotacions extraordinàries de professionals que s'incorporen a les plantilles 

dels centres d'educació secundària, com a recursos intensius i conjunturals que se sumen a les 

mesures universals i addicionals que els centres disposen. 

El recurs SIEI té com a finalitat facilitar l'atenció educativa i promoure la participació en entorns 

escolars dels alumnes amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament, de 

primer d'ESO fins a quart d'ESO, un cop s'han exhaurit les mesures universals i les mesures 

addicionals d'atenció de tots els alumnes del centre. 

Per assolir aquesta finalitat cal aplicar estratègies didàctiques i metodològiques a l'aula 

ordinària que resulten innovadores i que suposen canvis i millores pel que fa a l'atenció dels 

alumnes amb necessitats educatives especials, i també de la resta d'alumnes en general. De la 

mateixa manera, s'enforteix la responsabilitat de tot l'equip docent en l'atenció i 

acompanyament als alumnes i permet avançar en la gestió de la diversitat d'alumnes des d'una 

perspectiva inclusiva. 

Aquestes unitats han d'atendre un màxim de 10 alumnes i un mínim de 5. 



9 

 

Tenim 3 alumnes de SIEI a primer d’ESO, que aniran tots ells al grup de 1rA, junts per 

recomanació de l’EAP, alumnat amb tarannà similar. Tenim 3 alumnes a 2n d’ESO tots aniran a 

2nA. S’intentarà que la majoria d’hores estiguin acompanyats per professorat del SIEI o 

d’orientació educativa o vetlladora, i en les matèries instrumentals sortiran en agrupament 

individualitzat i algunes hores conjuntament alumnat de 1r i 2n d’ESO del SIEI. 

La persona que els acompanya en les hores de matèries instrumentals serà també la persona 

cotutora i s’encarregarà de la gestió amb les famílies, tant de l’alumnat de 1r com de 2n d’ESO. 

També tenim alumnat de SIEI tercer d’ESO, que serà atès en hores puntuals, mitjançant 

acompanyament a l’aula o mitjançant atencions individualitzades. 

6.6.2. Comissió TAC, Multimèdia I Audiovisual 

A fi de potenciar l’ús educatiu de les TIC i assessorar l’equip directiu, el claustre i la 

comunitat educativa en la seva optimació, es compta amb la comissió TAC, multimèdia 

i audiovisual formada per un membre de l’equip directiu, el coordinador/a de TIC- TAC 

del centre i un professor de cada àmbit, el cap de departament. 

COMPOSICIÓ 

Directora Montse Labèrnia 

Coordinadora TIC/TAC Núria Puigdevall 

Caps de departament 

6.6.3. Comissió Impulsora del Plurilingüisme (GEP) 

Amb l’objectiu de millorar les competències comunicatives en llengua estrangera de 

l’alumnat, el centre ha creat aquesta comissió i participa del programa GEP per al 

plurilingüisme que impulsa el Departament d’Ensenyament a través de la subdirecció 

General de Llengua i Plurilingüisme. 

La funció d’aquesta comissió bàsicament la de compartir objectius, actuacions i 

metodologies amb tot el claustre i vetllar per l’expansió i consolidació de les accions per 

al plurilingüisme al centre i impulsar l’actuació coordinada del professorat per al disseny 

i aplicació de projectes plurilingües transcurriculars, el foment de l’aprenentatge entre 

iguals i la transferència de bones pràctiques. 

COMPOSICIÓ 

Representant de la Direcció (Directora) Montse Labèrnia 

Professorat de llengua anglesa Marisa Carrillo 

Professors que imparteixen docència de 

matèries diverses en llengua estrangera 

Ester Vinyes 

Pamela Moles 
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(anglesa) 
Hugo Alarcon 

6.6.3.1 Auxiliar de conversa 

Dins de l’objectiu de centre de promoció de les llengües estrangeres, es planteja anualment 

la possibilitat d’auxiliar en llengua anglesa i/o francesa. Estarem amatents a la seva nova 

convocatòria. 

Les tasques assignades a l’auxiliar de conversa, si escau, seran: 

-Reforçar les habilitats orals de l’alumnat en la llengua estrangera per a la qual 

ha estat assignat al centre. 

- Proporcionar un model de correcció fonètica i gramatical de la llengua 

estrangera corresponent. 

-Realitzar pràctiques específiques de conversa. 

-Col·laborar amb el professorat en la planificació de les activitats del projecte i 

donar suport lingüístic. 

- Fomentar la motivació i l’interès de l’alumnat per la llengua i cultura del seu país 

d’origen així com del conjunt de països de la mateixa parla. 

- Donar suport a l’elaboració i adaptació de materials i aportar recursos didàctics, 

especialment material autèntic del teu país d’origen. 

- Col·laborar en les activitats i els projectes internacionals en els quals participa el 

centre (viatges, intercanvis…). 

-Ajudar l’alumnat a realitzar tasques encaminades a millorar la llengua oral. 

- Altres tasques relacionades amb l’aprenentatge de la llengua estrangera. 

 

6.6.4 Comissió de Projectes 

El treball per projectes és una metodologia permet situar l’alumne en el centre del procés 

d’aprenentatge i es focalitza en la millora de les competències de caràcter transversal així com 

l’adquisició de coneixements significatius. 

Aquesta metodologia de treball s’aplicarà en períodes concrets del curs. 

L’institut promou aquest tipus de treball des de fa 5 anys. Aquest curs es planteja la creació 

d’una nova comissió de projectes per impulsar la seva renovació i efectivitat de resultats. 

COMPOSICIÓ 

Català/castellà   Rosa Gatius 
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Idiomes Sheila Bademunt 

Científic Tecnològic Ester Vinyes, MªJosé Fantova  

Humanístic-Expressiu Anna Bernat 

Matemàtiques Alba Carrasco 

 

Aquestes persones es reuniran una hora a la setmana per la coordinació i l’organització dels 

projectes i de la tramesa d’informació als diferents departaments. 

 

 

6.6.5 . Comissió de mediació 

La comissió de mediació vol potenciar la mediació escolar com a instrument principal per a la 

millora de la convivències, la prevenció i la resolució de conflictes mediables. 

L’equip de mediació estarà format per alumnat de 2n cicle d’ESO i/o batxillerat i professorat del 

centre. El realitzarà formació de mediació per l’equip creat.  

Els objectius de l’equip són:  

o Ajudar a mantenir un clima de bona la convivència al centre  

o Ajudar a resoldre els conflictes constructivament  

El servei s’ofereix a tot l’alumnat del centre que ho necessiti i hi poden accedir de diferents 

maneres:  

o Omplint un full de demanda, Annex 1, que es poden demanar a consergeria i dipositar-lo a la 

bústia lila que hi ha al passadís de davant de direcció  

o Demanant-ho als tutors o professors, o bé a direcció  

o Mitjançant els alumnes mediadors  

 

Quan hi ha una demanda, la coordinadora parla amb els alumnes afectats per veure si 

voluntàriament volen fer la mediació i s’encarrega d’organitzar la trobada.  

Les mediacions es fan durant el segon pati (o durant el primer pati si es creu convenient per 

poder disposar dels 20 minuts més del temps de lectura) a la sala de mediació que hi ha al 

costat del departament d’idiomes.  

S’elaborarà un horari de distribució de les mediacions. 

A les trobades de mediació hi participen dos mediadors, un alumne/a i un professor, i les dues 

persones en conflicte.  

Durant la trobada, els mediadors segueixen un guió establert i omplen la fitxa on constarà al 

que arribi l’alumnat en conflicte. També acordaran una data per a fer una revisió del pacte.  

6.6.6 Comissió ambiental (Comitè ambiental) 
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S’intentarà dinamitzar el Comitè Ambiental de centre. Caldria està format pel /per la 

coordinador/a de l’Agenda 21 i un o dos alumnes de cada nivell. Aquest alumnat podria 

tenir continuïtat en la tasca per garantir la seva eficiència. 

Aquest comitè es pot ampliar amb la participació d’altre alumnat i professorat que tingui 

interès en els temes ambientals, principalment de l’àmbit científic i tecnològic, i convidar 

persones externes al centre especialistes en aspectes concrets relacionats amb el medi 

ambient i la sostenibilitat. 

Aquest comitè actua com a equip impulsor per a la dinamització del procés de millora 

continua que es planteja realitzar el centre en aquests temes tot atenent també les 

propostes del programa Agenda 21. 

 

7. OBJECTIUS DEL CENTRE PER AL CURS 2019/20  

ÀMBIT: PEDAGÒGIC-DIDÀCTIC 

OBJECTIU 1: MILLORAR EL RENDIMENT ACADÈMIC DE TOT L’ALUMNAT EN L’ADQUISICIÓ DE 

COMPETÈNCIES, ATENENT L’EQUITAT I L’EXCEL·LÈNCIA 

OBJECTIU 2: POTENCIAR LA COHESIÓ SOCIAL PER REDUIR EL FRACÀS ESCOLAR, L’ABANDONAMENT I 

ELS CONFLICTES 

ÀMBIT: ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRE 

OBJECTIU 3: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS ESTAMENTS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

EN LA PRESA DE DECISIONS I ACTIVITATS DEL CENTRE 

ÀMBIT: INSTITUCIONAL 

OBJECTIU 4: PROMOURE LA PROJECCIÓ EXTERIOR DEL CENTRE I LA DIVULGACIÓ DELS PROJECTES 

QUE SI REALITZEN   

7.1. Taules d’estratègies, actuacions, indicadors (Annex 10.1) 

8.PROPOSTES DE MILLORA 

A partir de l’anàlisi de les actuacions dutes a terme el curs 2018-19 i de els valoracions 

recollides a les memòries dels diferents departaments i comissions, hi ha diversos aspectes 

que no s'han dut a terme en el grau desitjat i que hauran de millorar el curs 2019-20 lligades a 

la consecució dels objectius i directament relacionats amb els objectius associats: 

8.1. MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

Els resultats obtinguts durant el curs 18-19 han estat, en general,  satisfactoris. És important 

continuar treballant en la línia d’aconseguir el desplegament de les màximes potencialitats de 

cada alumne, la confiança en si mateix i l’esperit de superació.  

El treball coordinat de l’equip de professorat facilita l’adquisició de competències i també el 

treball col.laboratiu entre l’alumnat. 

Atenent aquesta qüestió,  ens marquem les següents línies de millora:  

 Fomentar el treball 

interdisciplinar en temes i activitats que tenen fronteres comunes entre diferents assignatures 
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Millorar el treball per projectes facilitant la seva aplicació dins de les assignatures, de 

manera interdisciplinar i especialment per al tractament de la diversitat. Definir estratègies i 

criteris comuns que incentivin la col.laboració entre l’alumnat i el treball en grup. 

 

 Departament de ciències:  

Millorar la competència 1 i 2 a 1r d’ESO 

Actuació: Elaboració d’informes de laboratori de forma correcta.  

Indicador: Informes del 2n i 3r trimestre. 

 

Millorar la competència científica i lingüística en anglès a les matèries optatives de 4t de 

Biologia i Geologia i de Física i Química. 

Actuació: Material Sciens Bits 

Indicador: Resultats finals en competència lingüística d’anglès  

 

Departament de tecnologia: 

Millorar les competències en la programació i robòtica a tots els cursos. 

Actuació: Dedicar entre 2 i 4 hores trimestrals per l’aprenentatge. Complementar amb 

tasques telemàtiques 

Indicador: Evidències de programació positiva en l’alumnat  

 

Millora dels resultats en les proves de CB de 4t d’ESO. 

Actuació: Realitzar activitats competencials en tots els cursos per facilitar aprenentatge 

productiu i integrador a les diferents situacions reals. 

Indicador: Resultats acadèmics de cada curs i de les proves de CB 4t d’ESO. 

 

Departament d’idiomes: 

 Incrementar les activitats impartides en llengua anglesa en diferents assignatures 

en tots els nivells 

Actuació: Realització d’activitats en llengües estrangeres en les diferents actuacions del 

centre 

Indicador: Resultats acadèmics competencials 

 

Departament de llengües:  

Millora de la comprensió lectora i l’expressió escrita de l’alumnat de tots els nivells de 

l’ESO.  

Actuació: Disposarem d’una hora lectiva quinzenal de les 3 hores setmanals de la matèria a fi 

de treballar de manera específica i molt pautada els diferents continguts d’aquestes 

dimensions. Es treballaran les diferents tipologies textuals, així com els gèneres textuals més 

adequats en cada nivell de l’ESO. 
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Indicador: Resultats acadèmics amb evidències concretes. 

 

 

Departament de matemàtiques: 

Millora del resultats de les competències bàsiques en tots els cursos. 

Actuació: Continuar introduint les activitats competencials al llarg de la ESO. De manera que en 

cadascuna de les unitats que es realitzen hi haurà com a mínim una activitat competencial.  

Indicador: Resultats finals 

 

Departament humanístic 

Potenciarà el treball a partir de representacions de dades en gràfics, ja sigui com a 

resultat final d’un estudi, investigació o activitat, o ja sigui com a recurs a partir del qual treballar 

per arribar a un resultat final. 

Actuació: Realització activitats a partir de representacions gràfiques 

Indicadors: Recompte de les activitats realitzades i valorades satisfactòriament 

 

Millorar la gestió emocional de l’alumnat dins la matèries de valors 

Actuació: Introducció d’activitats de gestió emocional en la matèria de valors 

Indicadors: Reducció del les situacions d’estrès i conflicte a l’aula 

 

Departament expressiu 

Potenciar la participació en activitats de centre 

Actuació: Creació d’activitats motivadores per l’alumnat 

Indicadors: Percentatge de participació de l’alumnat 

8.2. AFAVORIR LA COHESIÓ SOCIAL I LA COMUNICACIÓ 

La comunicació entre els diferents membres de la comunitat educativa és un element 

fonamental en el projecte del centre.  

Atenent aquesta qüestió,  ens marquem les següents línies de millora:  

- Aplicar el pla de convivència i potenciar la participació d’alumnat en la tutoria entre 

iguals, el pla de mediació com a forma de resolució de conflictes, en activitats de centre 

internes (festivals, pati,...) i amb projecció externa (concursos, tallers, ..) i en el reforç 

escolar a  l’alumnat. 

- Millorar la gestió emocional de l’alumnat, fer formació en educació emocional 

- Millorar les reunions amb les famílies, fer-les més transparents, clares, participatives i 

actives. 

- Desplegar la creació de la comunitat d’aprenentatge amb la participació de voluntaris 

de l’entorn en activitats d’ensenyament-aprenentatge, de les famílies per fer 

intervencions a l’aula en projectes o temes concrets. 
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Una Comunitat d’Aprenentatge és un model de centre basat en un conjunt d'actuacions 

educatives d'èxit que s'ha demostrat que milloren el rendiment educatiu i la convivència escolar 

i del seu entorn. Rellevants aportacions a nivell teòric, pedagògic i científic destaquen dos 

elements clau en l'aprenentatge que aquest marc reforça: les interaccions i la participació en el 

centre educatiu de tota la comunitat. 

Poc a poc, el nostre institut avança en aquesta línia obrint vies de col·laboració entre les 

famílies, l’alumnat de les diferents edats, el professorat i persones de l'entorn que poden 

aportar els seus coneixements i experiència. 

A través dels diversos espais de comunicació del centre, donarem difusió a aquesta iniciativa 

per tal d’animar a totes aquelles persones que creguin que poden aportar experiència i 

coneixement al l’alumnat de l'institut a contactar amb la direcció del centre. 

 

8.3. REDUIR L’ABSENTISME I L’ABANDONAMENT PREMATUR 

 i millorar la informació de les incidències mitjançant el nou programa de gestió 

GESCOLA per evitar els dubtes i inquietuds a les famílies i realitzar l’orientació ràpida i adient 

per l’alumnat. 

8.4. ORGANITZAR DE FORMA  EFICIENT EL CENTRE I PROJECTAR-LO A L’EXTERIOR 

La pròpia dinàmica del centre però sobretot el creixement anual que tenim amb la incorporació 

de nous professors i nous alumnes, genera la necessitat de vetllar per mantenir l’eficiència en 

 l’organització. 

En aquest sentit, ens marquem les següents línies de millora: 

- Definir un pla d’acollida per al professorat nou i substitut, alumnat que arribi a curs 

començat i les seves famílies. 

- Millorar les comissions i coordinacions entre la comunitat educativa per fer-los partícips 

dels diferents projectes de centre i de la seva organització. 

- Millorar els documents d’avaluació trimestral així com l’avaluació de la competència digital i 

personal segons el nou decret d’avaluació 

-lo mes àgil i actualitzat. 

. Millorar la comunicació d’informacions del centre mitjançant la pàgina web, xarxes socials i 

mitjans locals. 

d’incidències GESCOLA aplicant formació concreta i específica per a tot el professorat per 

unificar la seva utilització. 
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9. PROJECTES DE CENTRE I D’INNOVACIÓ EDUCATIVA 

Tot i que en l’apartat de propostes de millora ja es fa referència a aspectes de diferents 

projectes d’innovació i tot i el risc de ser repetitius, a continuació es donen detalls de les 

actuacions per al curs 19-20 que es duran a terme en cada un dels eixos sobre el qual es 

vehicula la innovació a l’Institut La Mitjana. 

9.1  L’impuls de la lectura i l’hàbit lector (ILEC) 

ILEC un temps de lectura diària, que potenciï el gust per la lectura i la lectura 

sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'educació 

secundària obligatòria, ja que és bàsic per augmentar la competència comunicativa i 

lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels joves, perquè cal no oblidar que la 

competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb 

èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.  

Coordinació: Susana Montero 

Activitats principals del projecte:  

- 20 minuts de lectura diària,  implementació al centre del programa i aplicació a 

l’aula del projecte (activitats com: parlem de llibres, el llibre dels llibres, estratègies 

de lectura, ...),  

- fer arribar indicacions i fer seguiment de les estratègies lectores en les diferents 

matèries a tots els nivells a través dels caps de departament,  

- impulsar el servei de préstec de la biblioteca mitjançant un sistema de control 

intern, actualitzar el fons de la biblioteca amb l’aplicatiu e-pergam  

- impuls de lectures pròpies i impuls de la diada de Sant Jordi i altres activitats i 

certàmens lingüístic lligats a la seva tasca. 

- potenciar el club de lectura 

Organització: Dins el currículum d’ESO s’inclourà 20  minuts de lectura silenciosa diària 

a l’aula, després del primer pati. L’alumnat cal que dugui el llibre de lectura propi o fer 

ús del servei de préstec, si escau. 

Durant el temps de lectura l’alumnat podrà llegir les lectures obligatòries i optatives de 

centre. 
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El professorat supervisarà l’adequació de les lectures escollides per la lectura durant 

aquest interval de temps. 

9.2 Projecte lingüístic 

Aquest curs es vol impulsar un treball lingüístic conjunt entre totes les llengües del 

centre (català, castellà, anglès i francès). Es realitzarà la coordinació del continguts 

impartits dins de l’àmbit lingüístic per evitar la repetició i millorar els resultats dels 

aprenentatges. 

Altres actuacions: 

S’actualitzarà el projecte lingüístic de centre. 

Es potenciarà la producció oral i escrita de qualitat com a eina de comunicació i, per 

tant pública i compartida per la comunitat educativa. 

Es coordinarà tot el treball de competències bàsiques lingüístiques a tot l’alumnat dins 

de les matèries comunes i optatives. 

Implicació de totes les matèries en el foment de la lectura a partir de llibres de la 

temàtica i lectura crítica a partir de notícies temàtiques. 

Dins de l’àmbit la llengua oral i el nivell de competència oral es potenciarà així 

s’inclourà en la planificació i organització de les matèries 

Coordinació: Rosa Gatius 

9.3 El Treball per Projectes 

 una metodologia d’aprenentatge centrada en l’alumnat i dirigida per ell amb l’ajuda del 

professorat. És un aprenentatge relacionat amb la realitat, potenciador del treball per 

competències, autònom i en equip i, a més, millora l’assoliment dels aprenentatges.  

Dues activitats principals: implantació de treball per projectes a l’aula i concreció de les 

tasques de 1r i 3r d’ESO, i formació del les persones coordinadores i del grup de 

treball.  

 

1- Proposta d’organització pel curs 2019-20 

Es realitzarà un equip de coordinació format per quatre-cinc membres: 

 Català/castellà  Rosa Gatius, coordinadora de projectes 

 Idiomes Sheila Bademunt 

 Científic-tecnològic MªJosé Fantova, Ester Vinyes 

 Humanístic-expressiu Anna Bernat 

Aquestes persones es reuniran una hora a la setmana per la coordinació i l’organització dels 

projectes i de la tramesa d’informació als diferents departaments. 

 

Projectes a desenvolupar per cursos 
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El nombre de projectes serà el següent: 

 

 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

1r ESO Juguem... i aprenem!  A decidir 

2n ESO Rutes per Lleida  A decidir 

3r ESO Creació d’un curtmetratge 

 

 

 

 Totes les matèries han de participar en algun projecte de cada nivell. 

 El projecte a decidir en el tercer trimestre tant per segon com per primer d’ESO serà 

decisió de la comissió. 

 Aquesta decisió es realitzarà durant la primera quinzena de setembre i després les 

matèries podran escollir en quin projecte hi participen. 

 

Avaluació del treball per projectes 

 La seva avaluació serà inclosa en l’avaluació ordinària del trimestre corresponent dins 

de l’aplicatiu d’Esfera, de tal manera que a partir d’un full de càlcul on totes les matèries 

hauran posat la seva nota s’obtindrà la nota resultant que s’incorporarà al butlletí dins 

de les observacions: “ NOTA PROJECTES: assoliment....”. 

 És important que totes les matèries posin els comentaris qualitatius del treball per 

projectes dins de les seves observacions. 

 No es lliurarà butlletí i per tant no hi haurà avaluació específica de projectes.  

 

Temporització del treball per projectes 

 Es realitzaran entre 6-8 sessions per projecte. 

 Es podran realitzar períodes intensius per la seva realització. 

 Pendent de concretar l’inici i final de cada projecte. 

 

Carpeta d’aprenentatge 

 Es lliurarà la carpeta d’aprenentatge a 1r i 2n d’ESO sent la comissió qui decideixi el 

format i continguts de la mateixa així com el valor en l’obtenció de la nota final. 

Exemple: exemple del full de càlcul per obtenció de la nota del treball per projectes 

 

 

MATERIES 

NOTA 

MITJA 

(70%) 

CARPETA 

(30%) 

NOTA 

FINAL 
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Alumne Català Castellà Socials ...      

          

          

 

Treball en grups 

 Els agrupaments dels alumnes serà fer grup aula i en el cas de les matèries amb 

agrupaments flexibles es mantindran els grups originals (no canvis). 

 Es important valorar les tasques que realitzen cadascun dels membres dels grups 

de treball per evitar problemes en la nota del producte final per la manca de treball 

d’algun dels membres. 

 

Avaluació de les competències transversals 

En el treball per projectes s’avaluarà la competència personal i social juntament amb la 

matèria de valors i tutoria. El sistema d’avaluació resta pendent d’organització. 

 

2- Es continuarà amb la participació en la Xarxa de Competències Bàsiques, mitjançant la 

formació trimestral de les persones coordinadores. 

Aquest serà el 6è any que hi participem. Aquest curs permet contacte entre centres de 

tota Catalunya (primària i secundaria) que treballen per projectes i competències.  

Existeix un reconeixement d’hores i si es realitzen 3 anys (no tenen perquè ser 

consecutius) hi ha un reconeixement d’innovació. 

Es realitzaran tasques per mitjà de la plataforma del Moodle. 

Elaboració d’un blog de les tasques realitzades que queda com a base de dades 

obert. 

Les dues persones coordinadores, un o dos cop al trimestre, van a la reunió 

convocada a Barcelona i es fa la tramesa de la informació (tot el material també està 

penjat al Moodle). 

Coordinació: Rosa Gatius 

9.4 Projecte GEP (Programa Generació Plurilingüe)   

El nostre centre participa en l’edició 2019-21 del programa GEP per al plurilingüisme que 

impulsa el Departament d’Ensenyament a través de la Subdirecció General de Llengua i 

Plurilingüisme amb el compromís de: 

 

 

programa 
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te lingüístic plurilingüe als canvis en la configuració curricular que 

permetin impartir matèries parcialment o total en llengua estrangera. 

 

vetllar per l’expansió i consolidació de les accions per al  

bones pràctiques. 

 

jornades específiques. 

Les activitats que es realitzarà dins d’aquest projecte: 

Realització de la matèria optativa de biologia i física i química de 4t d’ESO en llengua anglesa, 

mitjançant l’ajuda d’un suport digital Science Bit, que permetrà adaptar el ritme d’aprenentatge 

a la diferent tipologia d’alumnat. Es valorarà també realitzar algun contingut de les ciències del 

món contemporani de 1r de batxillerat. 

Fomentar les activitats i sortides en aquestes llengües i també els intercanvis lingüístics (en 

anglès i francès) amb centres que tinguin aquestes realitats lingüístiques. També cal fomentar 

les estades lingüístiques: Sta Susanna (anglès, alumnat de 1r), sortida combinada amb 

ciències naturals (Els volcans de la Garrotxa, en llengua anglesa per alumnat de 2n d’ESO) , 

Londres (1r de Batxillerat), Intercanvi amb un centre d’Alemanya, llengua vehicular anglesa 

(alumnat de 4t d’ESO), Intercanvi Quebeck (alumnat de 4t d’ESO) i MontPellier (4t d’ESO) i 

Viatge a França(Toulouse i Carcasone) amb l’alumnat de 3r ESO. 

Aquest curs 1 alumne de l’institut realitzarà l’estada al Quebeck durant el 2n trimestre. 

Durant el 1r trimestre tindrem al centre 1 alumne canadenc que assistiran al centre i 

realitzaran l’estada amb les famílies. 

Al mes de març es participarà en la jornada francòfona al centre i d’intercanvi 

d’experiències amb altres centres de Lleida i també al mes de també tindrà lloc la 

setmana anglesa. 

Es continuarà (2n any) la certificació en llengua anglesa, First Certificate School, per 

l’alumnat de 1r Batxillerat, i es seguirà fent la certificació en llengua francesa DELF, per 

alumnat de 4t d’ESO i 1r Batxillerat.(A2 i B1) 

Es continuarà el programa EOI flexi. Classes de francès 1rB alemany 1rA i angles 3rB 

per alumnat de l’institut. Classes realitzades a l’escola oficial, durant tot el curs escolar 

un dia a la setmana 2,15h. 

S’està atent de les beques i programes d’estiu del MEC pel nostre alumnat de 1r i 2n 

d’ESO i a la convocatòria de Departament d’Educació, estades d’immersió lingüística a 

l’ESO. 
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Participar en la convocatòria pel curs 20-21 d’auxiliar de conversa en llengua anglesa i 

francesa. 

A l’institut, es vetllarà pels agrupaments i desdoblaments dels grups classe per tal 

millorar l’aprenentatge de les llengües estrangeres (anglès i francès).  

Coordinació GEP: Ester Vinyes. Suport al GEP: Marisa Carrillo 

Coordinació First Certificate School: Marisa Carrillo 

Coordinació Intercanvi/sortides llengua anglesa: Pilar Pallas/Pilar Elez 

Coordinació activitats llengua francesa: Maite Alarcon/Noemí Sancho 

9.5 Projecte Sinèrgia Institut La Mitjana – EPS 

Desenvolupar el conveni de col·laboració amb l’Escola Politècnica Superior de la 

Universitat de Lleida per fomentar l’esperit investigador i les vocacions científiques.  

Es durant a terme l’aplicació de les activitats proposades per aquest curs a l’alumnat de 

1r d’ESO i fins a 2n de Batxillerat. 

Participació en el projecte STEM (UdL, EPS, SSTT, instituts) 

Activitats proposades pel curs 19-20 

- Continuar amb la xerrada de dobles graus i màsters, dins del PAT de batxillerat 

(Orientació Universitària) de l’institut. 

- Assistir a la Jornada de portes obertes (Recerca 2018) exposició de TDR i visita per la 

facultat de l’EPS, amb alumnat de 2n de batxillerat. 

- Seguiment i última revisió dels treballs Itinera, cotutorats per professorat de l’EPS. 

Exposició prevista al gener de 2020 i participar de la convocatòria Itinera amb els títols 

proposats per l'EPS. 

- Taller de Disseny Gràfic i Apps, alumnat de 1r de batx i 4t d'ESO (optativa informàtica i 

robòtica) 

- Torna a realitzar el taller de forces amb alumnat de 3r d’ESO. 

- Tornar a realitzar taller de resistència de materials, càlcul d’esforços, veure programes 

informàtics a l’EPS amb alumnat de 1r i 2n de batxillerat. A les aules de l’EPS i 

laboratoris. (Visita i càlculs) 

Coordinació: Manel Plana 
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9.6. Projecte d’Impuls de la Robòtica. Tecnologies creatives a l’aula. (Arduino, Lego) 

Aquest projecte té com a objectiu afavorir l’aprenentatge competencial de tecnologies 

creatives fonamentades en l’ús de dispositius electrònics programables.  

Es basarà en tres activitats: es continuarà realitzant el projecte Arduino amb l’alumnat 

de 4t d’ESO que cursa l’optativa d’informàtica i es participarà en el certament anual, es 

completarà el contingut de la matèria amb coneixements de domòtica i electrònica.  

També es continuarà la participació en la FLL amb alumnat de 4t d’ESO que cursa 

l’optativa de Tecnologia, la qual es complementarà amb programació com Scratch i 

altre programari. També s’iniciarà la participació en la WRO mitjançant l’oferiment dins 

una activitat extraescolar de centre.  

Dins de la matèria de tecnologia com a objectiu del departament es realitzarà dins del 

currículum establert activitats de programació en tots els nivells d’ESO. 

Coordinació: Núria Puigdevall 

9.7 Pla de convivència 

Els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya han de tenir implementat el Projecte 

de Convivència en el marc del seu Projecte educatiu, com a molt tard, el març de 2020. 

El Projecte de convivència vol desenvolupar en tot l’alumnat i la resta de la comunitat escolar 

per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. En aquest sentit, el Departament 

d'Ensenyament posa a l'abast de tots els centres educatius una aplicació informàtica amb 

elements de diagnosi, orientacions i recursos per elaborar-lo. 

Les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de tres nivells diferents: valors i 

actituds, resolució de conflictes i el marc organitzatiu. Així mateix, aquestes accions han d’anar 

adreçades a la millora de la convivència en tres àmbits diferents, aula, centre i entorn, en el 

benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d'intervenció afavoreix la transferència 

d'aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals. 

Els objectius a assolir són: 

 Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar. 

 Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món. 

 Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors compartits. 

 Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte. 

 Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan possible 

preservar i enriquir la vida de totes les persones. 

 

Entre altres accions es vol potenciar: 
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Es realitzarà un treball coordinat de la matèria de valors. Els tutors intervindran en la 

matèria.  

Es realitzarà una coordinació de la matèria de valors en tots els cursos d’ESO. Es 

potenciarà la tutoria entre iguals.  

Es millorarà la gestió del pati amb activitats col·laboradors de batxillerat  

Es potenciarà la tutoria entre iguals 

Es potenciarà l’ajuda acadèmica entre alumnat de diferents nivells. 

Es potenciarà el servei de mediació. 

S’establirà una comissió de convivència per la seva elaboració 

Coordinació: Equip directiu 

 

9.7.1.Mediació escolar 

Aquest curs cal potenciar molt més la mediació escolar com a instrument principal per a la 

millora de la convivències, la prevenció. La resolució de conflictes mediables: 

. Conflictes originats per situacions o conductes no sancionables disciplinàriament com baralles 

per insults, amenaces, rumors malintencionats... 

 

 

realitzar de manera complementària (prèvia o posterior) a la sanció, per 

millorar la situació. 

 

 

 

Coordinació: Alba Carrasco 

 

9.8 Projecte de Servei Comunitari 

L’objectiu final d’aquesta acció  és garantir que els estudiants, al llarg de la seva 

trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin 

en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al 

servei de la comunitat.  
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El projecte pretén aprofitar les sinergies i aprenentatges que es poden generar al posar 

en contacte entre col·lectius e la ciutat. Cerquem generar una relació empàtica entre 

l’alumnat i gent d’altres col.lectius  per donar valor a la relació, la comunicació i el 

creixement personal 

Es continuarà la col·laboració amb entitats de la ciutat perquè l’alumnat de 3r d’ESO 

realitzi el Servei Comunitari.  

S’intentarà millorar la temporització en algunes entitats i la concreció de les tasques a 

realitzar. 

Pel grup de 3rC, la tipologia de l’alumnat continuarà fent l’Aprenentatge amb  unes   

actuacions diferents. En comptes de realitzar el Servei en les entitats col·laboradores, 

s’opta perquè el facin al centre i facin un estudi de les necessitats de l’entorn. Aquest 

projecte es titula Experiències del nostre Entorn. També es podrà ampliar a altres 

matèries el treball del Servei Comunitari “Kamishibai” que s’ha realitzat aquest curs 

Coordinació: Anna Bernat/ Raquel Codina 

9.9 Projecte Potenciem les matemàtiques: 

L’objectiu final d’aquesta acció és el treball i l’aprenentatge de les matemàtiques 

mitjançant la participació en concursos, la realització d’activitats diverses i la 

col·laboració amb l’escola per a la promoció de les matemàtiques entre tot l’alumnat de 

l’escola i l’institut.  

Es continuarà oferint el taller de matemàtiques per a alumnat d’ESO. És una activitat 

internivells on el professorat de matemàtiques, juntament amb l’alumnat col·laborador, 

interactuen per a la preparació dels diferents concursos matemàtics. Aquestes activitats 

es realitzaran entre els mesos d’octubre i abril. 

Com a conseqüència d’aquesta activitat, se’n deriven d’altres entre tot l’alumnat del 

centre en tots els nivells que es duen a terme en períodes o dates concretes (final de 

curs, ..) 

Es continuarà fent l’activitat de matemàtiques amb l’escola La Mitjana entre alumnat de 

d’ESO i de 5è i 6è de l’escola.  

Es realitzarà la jornada de matemàtiques en família a finals del mes d’abril. 

Es realitzaran activitats de matemàtiques a l’UdL per alumnat de 3r, 4t i Batxillerat, així 

com la preparació de les olimpíades matemàtiques. 

Es continuarà amb la coordinació de les matemàtiques en la matèria comuna i optativa. 

Coordinació: Mònica Cardona i Alba Carrasco 
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9.10 . Projecte Agenda 21 

L’institut la Mitjana participa des del seu primer any en el projecte de l’Ajuntament de 

Lleida, Agenda 21. A l'hora de mirar de capgirar les tendències ambientalment 

insostenibles presents en la nostra societat, els centres docents hi tenim un paper molt 

important i una responsabilitat directa. 

El nostre institut assumeix plenament aquesta responsabilitat i es marca com a 

objectius incorporar els principis i els valors de la sostenibilitat en tots els àmbits de la 

vida del nostre centre i aconseguir que aquests hàbits s'incorporin a la vida familiar. 

Aquest curs 19-20, també s’inclourà la seva projecció en sessions de tutoria a tots els 

nivells per tal de fer-lo un projecte amb més incidència a tot l’alumnat del centre. Es 

seguirà amb la recollida selectiva de paper a les aules i d’altres materials al pati i la 

classificació de residus durant l’esbarjo. Volem aconseguir una reducció en el consum i 

dels residus i el reciclatge de deixalles. 

Es potenciarà la formació d’una comissió amb membres de cada nivell que informaran 

a l’alumnat de diferents accions trimestrals, potenciant que l’alumnat de 1r d’ESO 

s’integri a ella. (recollida selectiva, alumini, plàstics). 

Es reflexionarà sobre els ODS, objectius de desenvolupament sostenible, fent-ho 

extensible a tot l’alumnat 

Es realitzarà la participació en les trobades d’Escoles Verdes de Catalunya. 

Es continuarà en la recollida Porta a Porta, per part de l’Ajuntament de Lleida. L’institut 

disposarà de 2 contenidors amb xip per recollida de paper i un de rebuig. Tot el 

material que vagi al contenidor groc caldrà sigui dipositat al pati en els contenidors 

corresponents. La matèria orgànica serà recollida també al pati en els contenidors 

distribuïts. No podrà sortir cap residu del centre sinó és amb aquests contenidors amb 

xip. 

 Per residus més grans caldrà anar a la deixalleria o informar a l’Agenda 21. 

Coordinació: Joana de la Serna 

9.11. Estada a l’empresa: 

Aquest curs 2019-2020, iniciem la possibilitat que l’alumnat de batxillerat realitzi pràctiques 

d’empresa, com una assignació de 2 hores suplementades al seu currículum (70 hores).  

 

El curs vinent és valorarà la possibilitat de 2 hores dins de la franja específica a complementar 

amb alguna altra matèria de 2 hores i també algun cop es pot complementar amb una matèria 

de la IOC de 2 hores. Recordem que les matèries optatives de batxillerat és de 4 hores lectives. 

 

Aquest curs podrà fer-se les pràctiques a partir de l’inici de curs.  
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Tenint en compte que durant el curs (inclou vacances de Nadal) només poden fer màxim 4 

hores diàries i en períodes de vacances (d'estiu) poden fer màxim 8 hores. 

 

L’alumne no rep cap tipus de remuneració, és un aprenentatge i una introducció al lloc de 

treball, una formació personal.  

Hi ha un banc d’empreses on optar L’alumnat interessat cal que es posi en contacte amb 

direcció per fer la gestió.  

Coordinació: Equip directiu 

9.12. Pla TAC 

El departament en la normativa de projectes de centre, descriu la obligatorietat de constituir 

una comissió CULTURA  DIGITAL DE CENTRE i desenvolupar un Pla TAC, que impliqui tota la 

comunitat educativa. 

Les actuacions a realitzar seran les següents:  

. Nova gestió de la pàgina web 

. Nova gestió del nou aplicatiu de comunicació amb les famílies,  

. Nova gestió de organització i gestió del material informàtic i les plataformes digitals de centre. 

Coordinació: Núria Puigdevall 

9.13  Pla Educatiu d’entorn  (PEE) 

En el marc del Pla Educatiu d’Entorn, es realitza, amb les escoles del barri (Escola de 

Pardinyes, Escola La Mitjana, Escola Riu Segre) reunions trimestrals. Generalment es fan els 

dimecres a les 12:30h en diferents espais (escoles o instituts del barri)  

Persona Coordinadora: MªJosé Fantova. 

Persona Coordinadora del Pla d’Entorn de Pardinyes: MªAngels Morera 

També s’implementarà amb activitats del servei comunitari. 
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10. ANNEXOS 

10.1.TAULES D’INDICADORS 

ÀMBIT ÀMBIT PEDAGÒGIC-DIDÀCTIC 

OBJECTIU 1: MILLORAR EL RENDIMENT ACADÈMIC DE TOT L’ALUMNAT EN L’ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES, ATENENT L’EQUITAT I L’EXCEL·LÈNCIA 

ESTRATÈGIA 1.1 Aplicar estratègies metodològiques per al desenvolupament de les competències de l’alumnat  en totes les matèries, atenent als diferents ritmes d’aprenentatge. 

ACTUACIONS                                              INDICADOR D’AVALUACIÓ                                                                         RESPONSABLE         TEMPORITZACIÓ                      CRITERIS ACCEPTACIÓ          

1.1.1 Ampliar el desplegament d’ activitats 

competencials per part dels equips d’àmbit i 

equips docents en activitats d’aprenentatge i 

avaluació 

a) Percentatge d’alumnat amb resultats CB 4t mitjana-baixa, 

mitjana-alta i alta 

b) Percentatge d’alumnat amb resultats CB 4t alta 

c) Percentatge d’alumnat amb CB4t baixa 

Caps de 

departament 

1rT 2nT 3rT Vin Vobj 

>85% 

>30% 

Màx 15% 

Vfinal 

1.1.2 Treball en equip de nivell  interdisciplinari 

de les matèries 

a) Nombre de coordinacions realitzades Caps de 

departament 

    Mín 3/any i 

àmbit 

 

1.1.3 Creació d’incentius per  l’excel·lència per 

l’alumnat (activitats, concursos, certàmens, 

col·laboracions entitats..) 

a) Percentatge d’alumnat implicat en aquests incentius Caps de 

departament 

    >30%  

1.1.4. Aplicació d’agrupaments flexibles i 

desdoblaments a tots els cursos d’ESO 

a) Percentatge d’alumnat que AN les matèries amb 

agrupaments flexibles 

Caps de 

departament 

    >70%  

Valoracions i propostes de millora de les 

actuacions 

 

 

ESTRATÈGIA 1.2 Millorar la competència lingüística de l’alumnat atenent als diferents ritmes d’aprenentatge, fent especial incís en les llengües estrangeres 

(Pla Plurilingüe) 

ACTUACIONS                                              INDICADOR D’AVALUACIÓ                                                                         RESPONSABLE         TEMPORITZACIÓ                         CRITERIS ACCEPTACIÓ          

1.2.1.Aplicació del Pla lector de centre, 

incorporant estratègies de lectura, fluïdesa i 

treball de vocabulari específic, a tots els nivell 

a) Percentatge d’alumnat amb nota mitjana-alta i alta en les 

CB4t en l’apartat de comprensió lectora 

Cap departament 

llengües  

1rT 2nT 3rT Vin Vobj 

70% 

Vfinal 

1.2.2. Consolidació dels agrupaments flexibles 

en l’idioma, de primer a quart, prioritzant els 

cursos inferiors als superiors 

a) Percentatge d’alumnat que supera “skills” (oral i escrit) 

llengua anglesa/francesa nota superior 7 

b) Percentatge d’alumnat amb nota mitjana-alta i alta en les 

Cap departament 

llengües 

estrangeres 

    70% 

 

70% 
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CB 4t en llengua anglesa 

1.2.3. Implementació de programes  que 

permetin l’obtenció de titulacions en llengües 

estrangeres, anglès i francès  

a) Percentatge d’alumnat que participa en els programes 

respecte als que s’ofereix 

b) Percentatge d’alumnat que supera les proves certificatives 

Cap departament 

llengües 

estrangeres 

    75% 

 

75% 

 

1.2.4. Promoció d’activitats complementàries, 

sortides escolars i estades on la llengua 

vehicular sigui una llengua estrangera 

a) Nombre d’activitats realitzades per curs Cap departament 

llengües 

estrangeres 

    2%  

1.2.5. Suport a noves iniciatives per la 

realització de part del currículum d’alguna 

matèria en llengua estrangera 

a) Nombre d’activitats realitzades per curs Cap departament 

llengües 

estrangeres 

    1%  

Valoracions i propostes de millora de les 

actuacions 

 

 

ESTRATÈGIA 1.3 Adequar les mesures i suports pedagògics d’atenció a la diversitat per l’alumnat amb adaptacions curriculars 

ACTUACIONS                                                    INDICADOR D’AVALUACIÓ                                                                   RESPONSABLE         TEMPORITZACIÓ                       CRITERIS ACCEPTACIÓ          

1.3.1.Aplicació de plans individualitzats amb les 

adaptacions per atendre’ls a partir dels 

protocols de la CAD 

a) Percentatge d’alumnat amb PI que superen el curs Coordinació 

Pedagògica 

1rT 2nT 3rT Vin Vobj 

90% 

Vfinal 

Valoracions i propostes de millora de les 

actuacions 

 

 

 

ESTRATÈGIA 1.4 Implementar l’ús de les TAC com una eina d’aprenentatge CULTURA DIGITAL DE CENTRE 

ACTUACIONS                                               INDICADOR D’AVALUACIÓ                                                                       RESPONSABLE                  TEMPORITZACIÓ                   CRITERIS ACCEPTACIÓ          

1.4.1. Elaboració del Pla TAC a) Percentatge mesures aplicades del Pla TAC Coordinador 

informàtic 

1rT 2nT 3rT Vin Vobj 

>80% 

Vfinal 

1.4.2. Seqüenciació de l’aprenentatge i ús de 

les eines TAC des de totes les matèries 

a)Percentatge de sessions en que s’utilitzen recursos TIC dins 

de les matèries per cada nivell, l’alumnat i/o el professorat 

Caps de 

departament 

    >50% 

 

 

Valoracions i propostes de millora de les  
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actuacions 

 

 

ESTRATÈGIA 1.5 Potenciar l’acció tutorial per millorar el procés d’aprenentatge 

ACTUACIONS                                                                               INDICADOR D’AVALUACIÓ                                         RESPONSABLE                   TEMPORITZACIÓ                        CRITERIS ACCEPTACIÓ          

1.5.1. Consolidació dels hàbits d’estudi i de treball (a l’aula i a 

casa), mitjançant el seguiment individual diari de l’alumnat, 

fomentant el positivisme i el reconeixement personal i/o grupal, 

per enfortir família, institut i èxit escolar. 

a)Percentatge d’alumnat que milloren els 

hàbits d’estudi i treball 

Tutor 

Equip docent 

1rT 2nT 3rT Vin Vobj 

>70% 

Vfinal 

Valoracions i propostes de millora de les actuacions 

 

 

 

ÀMBIT ÀMBIT PEDAGÒGIC-DIDÀCTIC 

OBJECTIU 2: POTENCIAR LA COHESIÓ SOCIAL PER REDUIR EL FRACÀS ESCOLAR, L’ABANDONAMENT I ELS CONFLICTES 

ESTRATÈGIA 2.1 Millorar de la convivència i el clima escolar a centre 

ACTUACIONS                                              INDICADOR D’AVALUACIÓ                                                                        RESPONSABLE                   TEMPORITZACIÓ                       CRITERIS ACCEPTACIÓ          

   1rT 2nT 3rT Vin Vobj Vfinal 

2.1.2.Actuació de la comissió de mediació 

com a eina per la resolució de conflictes 

a) Percentatge d’usuaris amb grau de satisfacció 3,4,5 en la 

resolució dels casos mediats, en enquesta 

Coordinació 

 mediació 

    >80% 

 

 

2.1.3. Intervenció en el temps d’esbarjo de 

l’alumnat mitjançant activitats per millorar la 

cohesió social del centre 

a) Percentatge d’alumnat que participa en activitats del centre 

a) Percentatge de reducció d’incidents trimestrals registrats a 

l’esbarjo 

Departament 

expressiu 

Cap d’estudis 

    60% 

>5% 

 

2.1.4. Implicació de tot l’alumnat en activitats, 

celebracions i diades del centre 

a)Percentatge d’alumnat que participa en activitats del centre Cap d’estudis     >80%  

2.1.5. Inici la tutoria entre iguals TEI i altres 

activitats entre alumnat del centre 

a) Percentatge d’alumnat que participa en activitats Coordinació 

pedagògica 

    >60%  

2.1.6 Establiment de continguts d’educació 

emocional 

a) Grau de satisfacció de l’alumnat amb grau 3, 4,5 de les 

sessions establertes 

Coordinació 

pedagògica 

    >60%  

Valoracions i propostes de millora de les        
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actuacions 

 

>80% 

ESTRATÈGIA 2.2 Millorar de la gestió d’incidències de centre 

ACTUACIONS                                                INDICADOR D’AVALUACIÓ                                                                        RESPONSABLE         TEMPORITZACIÓ                         CRITERIS ACCEPTACIÓ          

2.2.1. Anàlisi periòdica de les incidències 

disciplinàries i d’absències en cada grups 

classe i extracció de propostes de millora 

a)Percentatge de reducció  d’incidències disciplinàries totals Cap d’estudis 1rT 2nT 3rT Vin Vobj 

>5% 

Vfinal 

Valoracions i propostes de millora de les 

actuacions 

 

 

 

ESTRATÈGIA 2.3 Vetllar pel màxim respecte a les individualitats i per l’eliminació de la discriminació, atenent a l’alumnat NEE i amb risc social 

ACTUACIONS                                                     INDICADOR D’AVALUACIÓ                                                                 RESPONSABLE                   TEMPORITZACIÓ               CRITERIS ACCEPTACIÓ          

2.3.1.Coordinació i seguiment amb els serveis educatius  i 

famílies per detectar i conèixer les necessitats d’aprenentatge 

i socialització de l’alumnat en cada moment 

a) Percentatge amb grau de satisfacció 3,4,5 del 

professorat de la informació tramesa pels 

serveis educatius 

Coordinació 

pedagògica 

1rT 2nT 3rT Vin Vobj 

>85% 

Vfinal 

2.3.2.Gestió dels recursos per afavorir la participació, de 

l’alumnat de famílies amb dificultats econòmiques, en 

activitats i sortides de centre 

a)Percentatge d’alumnat atès Secretari     Dependrà de la 

població 

 

2.3.3.Gestió dels recursos per afavorir la tinença de material 

escolar l’alumnat de famílies amb dificultats econòmiques 

a)Percentatge d’alumnat atès Secretari     Dependrà de la 

població 

 

Valoracions i propostes de millora de les actuacions 
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ÀMBIT INSTITUCIONAL 

OBJECTIU 3: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS ESTAMENTS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA EN LA PRESA DE DECISIONS I ACTIVITATS DEL CENTRE 

ESTRATÈGIA 3.1 Implicar les famílies en el seguiment i l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat i les activitats del centre  

ACTUACIONS                                                INDICADOR D’AVALUACIÓ                                                                       RESPONSABLE         TEMPORITZACIÓ                         CRITERIS ACCEPTACIÓ          

3.1.1. Impuls de l’intercanvi 

d’informació  família institut 

a) Percentatge de reunions respecte total de famílies 

b) Percentatge de famílies amb grau de satisfacció 3,4 o 5 en les 

entrevistes a família-institut 

Coordinació 

Pedagògica 

Tutor 

1rT 2nT 3rT Vin Vobj 

>85% 

>80% 

Vfinal 

3.1.2. Utilització d’un aplicatiu per la 

millora de la gestió i comunicació entre  

la comunitat educativa 

a) Grau de satisfacció de la comunitat eductiva, 3, 4 i 5 en el 

funcionament de l’aplicatiu 

Cap d’estudis     >70%  

Valoracions i propostes de millora de 

les actuacions 

 

 

 

 

 

ESTRATÈGIA 3.2 Revisar i actualitzar els documents de gestió de centre 

ACTUACIONS                                                   INDICADOR D’AVALUACIÓ                                                                  RESPONSABLE                       TEMPORITZACIÓ                CRITERIS ACCEPTACIÓ          

3.2.1. Actualització del PEC que reculli els trets d’identitat del 

centre per a que sigui el referent, amb objectius i indicadors, 

adequar-lo a la realitat temporal, fent-ne partícip a tota la 

Comunitat Educativa, un PEC que es converteixi en un pla 

estratègic 

a) Percentatge de compliment dels indicadors 

de mesura de grau d’impacte que es proposa 

al PEC 

Directora 1rT 2nT 3rT Vin Vobj 

>80% 

Vfinal 

3.2.1 Creació del Pla TAC, Pla de Plurilingüisme, Pla de 

convivència... i revisió actualització de la carta de compromís, 

les NOF i programes de centre 

a) Percentatge dels membres del claustre amb 

grau de satisfacció 3,4 o 5 en enquesta, amb 

els documents elaborats 

Directora     >85%  

Valoracions i propostes de millora de les actuacions 
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ESTRATÈGIA 3.3 Augmentar la participació de l’alumnat en la presa de decisions i la projecció externa del centre 

ACTUACIONS                                                    INDICADOR D’AVALUACIÓ                                                                 RESPONSABLE                    TEMPORITZACIÓ                   CRITERIS ACCEPTACIÓ          

3.3.1.Potenciació de la reunió de delegats trimestral a) Percentatge d’acceptació/esmena de les 

temes presentats  respecte als exposats 

Coordinació 

pedagògica 

1rT 2nT 3rT Vin Vobj 

>85% 

Vfinal 

3.3.2.Motivació de l’alumnat en la participació en concursos i 

activitats entre centres 

a) Percentatge d’alumnat participant respecte 

el total 

Caps departament      

>70% 

 

3.3.3. Potenciació de la implicació de l’alumnat amb el centre, 

valorant el manteniment i la neteja de les instal·lacions i material 

del centre mitjançant accions per reforçar el sentiment de 

pertinença al centre. 

a)Percentatge de disminució de desperfectes i 

actuacions derivades 

Cap d’estudis 

Tutor 

    5%  

Valoracions i propostes de millora de les actuacions 
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ÀMBIT INSTITUCIONAL 

OBJECTIU 4: MILLORAR LA PROJECCIÓ EXTERIOR DEL CENTRE I LA DIVULGACIÓ DELS PROJECTES QUE SI REALITZEN 

ESTRATÈGIA 4.1 Millorar la coordinació i l’intercanvi d’informació en l’àmbit pedagògic-didàctic i institucional amb les escoles adscrites  

ACTUACIONS                                              INDICADOR D’AVALUACIÓ                                                                       RESPONSABLE              TEMPORITZACIÓ       CRITERIS ACCEPTACIÓ          

4.1.1. Millora de les estratègies per 

l’intercanvi d’informació i definició 

d’objectius per la continuïtat del procés 

d’aprenentatge 

a) Percentatge del professorat amb grau de satisfacció 3, 4, 5 en 

enquesta sobre la continuïtat del procés d’aprenentatge i incorporació 

a l’institut 

Directora 1rT 2nT 3rT Vin Vobj 

>75% 

Vfinal 

4.1.2. Potenciació activitats  conjuntes 

entre les escoles adscrites  i l’institut 

a) Nombre d’activitats compartides realitzades Directora     >4  

4.1.3. Revisió i millora de la jornada de 

portes obertes 

a) Percentatge d’augment del nombre d’assistents a la jornada de 

portes obertes 

b) Percentatge d’augment del nombre de preinscrits en primera opció 

Directora     >25% 

>25% 

 

Valoracions i propostes de millora de 

les actuacions 

 

 

 

ESTRATÈGIA 4.2 Impuls de la imatge positiva envers l’exterior establint canals de col·laboració amb l’entorn  

ACTUACIONS                                             INDICADOR D’AVALUACIÓ                                                                           RESPONSABLE         TEMPORITZACIÓ                     CRITERIS ACCEPTACIÓ          

4.2.1. Promoure la participació en les 

activitats del PEE (estudi assistit, 

tallers, activitats compartides,..) 

a) Percentatge de membres implicats amb grau de satisfacció 3, 4, 5 

en enquesta activitats PEE 

Coordinació 

pedagògica 

1rT 2nT 3rT Vin Vobj 

>75% 

Vfinal 

4.2.2. Potenciació activitats  APS amb 

entitats de la ciutat 

a) Percentatge d’entitats amb grau de satisfacció 3, 4, 5 en enquesta 

de la col·laboració APS 

    >75%  

4.2.3. Celebració del 10è aniversari del 

centre amb la implicació de tota la 

comunitat educativa 

a) Percentatge de membres de la comunitat educativa amb grau de 

satisfacció 3, 4, 5 en enquesta de les activitats realitzades 

 

Directora 

    >75%  

Valoracions i propostes de millora de 

les actuacions 

 



34 

 

ESTRATÈGIA 4.3 Divulgació de les activitats i programes de centre  

ACTUACIONS                                      INDICADOR D’AVALUACIÓ                                         RESPONSABLE         TEMPORITZACIÓ       CRITERIS ACCEPTACIÓ          

4.3.1. Millora de la difusió de les 

activitats d´AMPA i del centre amb la 

participació del nostre alumnat, 

professorat i/o famílies (web, xarxes 

socials..) 

a) Percentatge de publicacions realitzades respecte les activitats 

realitzades 

Coordinadora TAC 1rT 2nT 3rT Vin Vobj 

>95% 

Vfinal 

Valoracions i propostes de millora de 

les actuacions 
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10.2.CALENDARI curs 2019-2020 

 

Organització de les activitats de final de curs (sota horari establert al calendari) 

10.3 CALENDARI INICI DE CURS  

PLANIFICACIÓ DEL 2 AL 12 DE SETEMBRE      CURS 2019-2020 

DILLUNS 2 ACOLLIDA DEL NOU PROFESSORAT 9:00H 

RECUPERACIONS 1r BATXILLERAT 9:30H 

REUNIÓ DE CAPS 10:30H 

REUNIÓ DEPARTAMENTS (Científic-Tecnològic-Matemàtic- Expressiu) 12:00H 

DIMARTS 3 REUNIÓ DEPARTAMENTS (Idiomes-Lingüístic- Humanístic) 9:00H 

REUNIÓ CAD: 9:00H 

RECUPERACIONS 1r BATXILLERAT 9:30H 

REUNIÓ DE TUTORS/ES 1r/2n ESO 11:30H 

REUNIÓ DE TUTORS/ES 3r/4t ESO 13:00H 

DIMECRES 4 RECUPERACIONS 1r BATXILLERAT 9:30H 

REUNIÓ SIEI I AULA D’ACOLLIDA 9:30H 

REUNIÓ DE TUTORS/ES 1r/2n BATX 11:00H 

TREBALL PER DEPARTAMENTS 

DIJOUS 5 AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA 1r BATX  9:00H (Caps de departament i professorat 

implicat) 

EQUIP DOCENT 1r ESO 10:00H 

EQUIP DOCENT 2n ESO 11:30H 

EQUIP DOCENT 3r ESO 12:00H 
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EQUIP DOCENT 4t ESO  12:30 H 

DIVENDRES 6 CLAUSTRE 10:00H 

LLIURAMENT DE BUTLLETINS 12:00H-13:00H 

FORMACIÓ WEB 12:30H-13:15H-14:00H (Tot el professorat en dos torns) 

  

DILLUNS 9 REUNIÓ COORDINACIÓ PROJECTES 10:00H 

EQUIP DOCENT 1r  BATX 12:00H 

EQUIP DOCENT 2n BATX 12:30H  

REUNIÓ DE FAMÍLIES 19:00H (Tot el professorat i tutors/es) 

DIMARTS 10 FORMACIÓ GESCOLA 10:00H-11:30H-13:00H (Tot el professorat en dos torns) 

  

DIJOUS 12 INICI DE LES CLASSES  

8:10h: 1r ESO              10:30h: 2n ESO ,                      11:45h: 3rESO 

13:00h:4tESO              13:55h: 1rBATX i  2nBATX 

 

10.4 CALENDARI DE PROVES EXTRAORDINÀRIES DE SETEMBRE 1rBatxillerat 

 

HORA 
DILLUNS 

2/9/19 

DIMARTS 

3/9/19 

DIMECRES 

4/9/19 

9:30H-11:00H 
Anglès 

Anna Ballarin. 

Matemàtiques (TEC / SOC) 

/ Llatí 

Dolors / Alba B. 

Dibuix Tècnic/ Química / Història 

del Món Contemporani / Grec 

Anna B / Ester V. /Alba B 

11:00H-12:30H 
Llengua Catalana 

Jordi Fernàndez 

Tecnologia Industrial / 

Biologia / Economia de 

l’empresa / Lit. Catalana 

Manel / Ester V. 

Física / Ciències de la Terra / 

Francès / Lit. Universal 

Maite / Llum/ Ester V. 

12:30H-14:00H 
Llengua Castellana, 

Susanna 

Història de filosofia, 

Filosofia, Geografia 

Eduard 
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10.5 ORGANITZACIÓ TRIMESTRAL  

 

10.5.1. ESO I PRIMER DE BATXILLERAT 

 

TRIMESTRE CLASSES/ AVALUACIONS/ BUTLLETINS 

Primer trimestre 

Del 12 de setembre 2019 fins a al 29 de 

novembre de 2019 

Preavaluació el 15 i del 21 al 24 d’octubre de 2019 

Lliurament de butlletins: 25 d’octubre de 2019 

Avaluació 1r Trimestre el 3 i del 9 al 12 de desembre de 2019 

Lliurament de butlletins: 20 de desembre de 2019 

Segon trimestre 

Del 2 de desembre de 2019 al 6  de març 

de 2020 

Avaluació 2n Trimestre el 10 i del 16 al 19 de març de 2020 

Lliurament de butlletins: 20 de març de 2020 

Recuperacions cursos anteriors: 28 i 29 de gener de 2020 

Tercer trimestre 

Del 9 de març al 29 de maig de 2020 

Avaluació 3r Trimestre i lliurament de butlletins del 3r trimestre, 

setmana del 1 al 5 de juny de 2020 

Final de curs  

De l’1  al 19 de juny de 2020 

Activitats de recuperació ordinària 1r i 2n ESO del 1 al 5 de 

juny de 2020, 3r, 4t d’ESO i 1r Batxillerat del 8 al 12 de juny de 

2020. 

Graduació 4t d’ESO: 11 de juny 2020 

Lliurament butlletins finals: 15 de juny 2020 

Sortida final de curs 16 de juny 2020  

Activitats de recuperació extraordinària ESO del 18 al 23 de 

juny 2020 

Avaluació extraordinària  ESO 25 de juny 2020 

Lliurament de butlletins finals ESO  a l’alumnat el 29 de juny 

2020 

Reclamacions del 29 i 30 de juny de 2020 

Setembre 2020 

1, 2, 3 setembre de 2020 

Proves extraordinàries 1r batxillerat 
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 10.5.2 SEGON DE BATXILLERAT 

TRIMESTRE CLASSES/ AVALUACIONS/ BUTLLETINS 

Primer trimestre 

Del 12 de setembre fins al 22 de 

novembre de 2019 

Avaluació 1r Trimestre: 26 de novembre de 2019 

Lliurament butlletins : 29 de novembre de 2019 

Segon trimestre 

Del 25 de novembre de 2019 al 14 de 

febrer de 2020  

Avaluació 2n Trimestre:  19 de febrer de 2020 

Lliurament de butlletins:  21 de febrer de 2020 

Recuperacions cursos anteriors: 28 i 29 de gener de 2020 

Tercer trimestre 

Del 17 de febrer de 2020 al 7 de maig 

de 2020 

Avaluació 3r Trimestre i lliurament de butlletins de l’11 al 13 de 

maig de 2020  

Final de curs  

Del 11 de maig al 19 de juny de 2020 

Activitats de recuperació del 14 al 19 de maig de 2020 

Avaluació final ordinària : 20 de maig de 2020 

Graduació Batxillerat: 21 de maig de 2020 

Lliurament butlletins finals: 15 de juny 2020 

Proves extraordinàries del 18 al 23 de juny de 2020 

Avaluació extraordinària: 25 de juny de 2020 

Lliurament de butlletins: 29 de juny de 2020  
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10.7 VACANCES ESCOLARS I DIES FESTIUS 

Nadal  
Del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós 

inclosos 

Setmana Santa Del 4 d’abril al 13 d’abril de 2020, ambdós inclosos 

Festes Locals 
Sant Miquel: 29 de setembre de 2019 (traspassa a 30 setembre) 

Sant Anastasi:  11 de maig de 2020 

Dies de lliure disposició 

31 d’octubre de 2019 

24 de febrer de 2020 

8 de maig de 2020 

Altres dies festius 

12 d’octubre de 2019 

1 de novembre de 2019 

6 i 8 de desembre de 2019 

1 de maig de 2020 

24 de juny de 2020 
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11 CALENDARI REUNIÓ D’EQUIP DOCENT/ PROJECTES/AVALUACIONS 

REUNIÓ D’EQUIPS DOCENTS/PROJECTES/AVALUACIONS/ALTRES 

TOTES LES REUNIONS, EXCEPCIÓ CLAUSTRES I AVALUACIONS ES REALITZARAN DE 

16:00h/17:00h 

1rTRIMESTRE 

    SETEMBRE 

DIMARTS 17 SETEMBRE : TREBALL PER SEMINARIS  

DIMARTS 24 SETEMBRE : EQUIP DOCENT 1r ESO  

OCTUBRE 

DIMARTS 1 OCTUBRE:  EQUIP DOCENT 2n ESO  

DIMARTS 8 OCTUBRE:  EQUIP DOCENT 3r ESO   

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

DIMARTS 15 OCTUBRE:  PREAVALUACIÓ 1r BATX 

SETMANA DEL 21 AL 24 OCTUBRE PREAVALUACIÓ  

(1r ESO a 4t ESO) 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

DIMARTS 29 OCTUBRE:  EQUIP DOCENT 2n BATXILLERAT   

NOVEMBRE 

DIMARTS 5 NOVEMBRE : EQUIP DOCENT 4t ESO  

DIMARTS 12 DE NOVEMBRE : EQUIP DOCENT 1r BATXILLERAT  

DIMARTS 19 DE NOVEMBRE : REUNIÓ PROJECTES / TREBALL PER SEMINARIS 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

DIMARTS 26 NOVEMBRE AVALUACIÓ 2n BATXILLERAT 

2n TRIMESTRE 

    DESEMBRE 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

DIMARTS 3 DESEMBRE: AVALUACIÓ 1r TRIMESTRE BATXILLERAT 

SETMANA  DEL 9 AL 13 DESEMBRE AVALUACIÓ 1r TRIMESTRE 

(1r ESO a 4t ESO) 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

DIMARTS 17 DESEMBRE : REUNIÓ PROJECTES / TREBALL PER SEMINARIS 

GENER 

DIMARTS 14 GENER : TREBALL PER SEMINARIS 

DIMARTS 21 GENER : EXPOSICIÓ ORALS DE TDR. 

 

DIES 28 I 29 GENER : RECUPERACIONS COMPETÈNCIES D’ÀMBITS PENDENTS 

CURSOS ANTERIORS. 

FEBRER 

DIMARTS 4 DE FEBRER : EQUIP DOCENT 1r ESO 
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DIMARTS 11 DE FEBRER : EQUIP DOCENT 2n ESO  

DIMARTS 18 DE FEBRER : EQUIP DOCENT 3r ESO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

DIMECRES 19 FEBRER AVALUACIÓ 2n TRIMESTRE 2n BATXILLERAT 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

DIMARTS 25 DE FEBRER : EQUIP DOCENT 4t ESO  

MARÇ 

DIMARTS 3 DE MARÇ: REUNIÓ PROJECTES  / TREBALL SEMINARI 

3r TRIMESTRE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

DIMARTS 10 MARÇ:  AVALUACIÓ 2n TRIMESTRE 1r BATXILLERAT 

SETMANA DEL 16 AL 19 MARÇ AVALUACIÓ  2n TRIMESTRE 

(1r ESO a 4t ESO) 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

DIMARTS 24 DE MARÇ: EQUIP DOCENT 2n BATX 

DIMARTS 31 DE MARÇ : REUNIO PROJECTES / TREBALL SEMINARI 

ABRIL 

DIMARTS 14 ABRIL: EQUIP DOCENT 1r ESO 

DIMARTS 21 ABRIL: EQUIP DOCENT 2n ESO  

DIMARTS 28 ABRIL: EQUIP DOCENT 3r ESO  

MAIG 

DIMARTS 5 MAIG: EQUIP DOCENT  4t ESO 

DIMARTS 12 MAIG: EQUIP DOCENT 1r BATXILLERAT  

-------------------------------------------------------------------------------------------  

DIMECRES 20 DE MAIG AVALUACIÓ FINAL 2n BATXILLERAT 

----------------------------------------------------------------------------------- --------- 

DIMARTS 19 MAIG: REUNIÓ PROJECTES / TREBALL SEMINARI 

DIMARTS 26 MAIG: EXPOSICIONS ORALS PDR 4t D’ESO 

JUNY 

DIMARTS 2 JUNY: TREBALL PERSONAL SEMINARIS 

DIMARTS 9 JUNY: TREBALL PERSONAL SEMINARIS 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

AVALUACIÓ FINAL JUNY (1r ESO a 1rBATX) I EXTRAORDINÀRIA 2n BATX) PENDENT DE 

CONCRECIÓ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DILLUNS 29 DE JUNY: CONSELL ESCOLAR 

 

DIMARTS 30 DE JUNY: CLAUSTRE 



42 

 

11. 1 Claustre de professorat 

Convocatòries de Claustre ordinàries, previstes, pel curs 2019/2020 són les següents:  

 Dilluns 9 de setembre de 2019 a les 10.00h  

 Divendres 30 de juny de 2020 a les 10.00h.  

La resta de convocatòries es concretaran durant el curs escolar prèvia convocatòria 

ordinària o extraordinària. 

11.2 Reunió de tutors  

Les reunions de tutors/tutores amb la coordinació pedagògica es faran el dilluns a les 

13:00h, tutors/es de 1r i 2n d’ESO, i a les 13:55h , tutors/es de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat.   

11.3. REUNIÓ DEPARTAMENTS/SEMINARI 

És realitzaran setmanalment, segons la concreció horària establerta. 

11.4. Reunions de formació 

Amb la finalitat de desenvolupar el Pla de Formació del Centre, es realitzaran generalment, 

si escau, les sessions de formació els dimarts de les 16:00 a les17:00 hores.  

11.5 Reunions de famílies 

La reunió d’inici de curs es realitzarà el dia 9 de setembre  a les 19:00h. Tot els professorat 

cal que assisteixi per la realitzar la presentació de tot l’equip docent a les famílies.  

Al mes de juny de 2020 és realitzarà una reunió inicial pel nou alumnat de 1r d’ESO 

12. PROPOSTA D’ACTIVITATS I SORTIDES PER NIVELL 

SORTIDES 2019-2020 

1r ESO 

TRIMESTRE SORTIDA / ACTIVITAT MATÈRIA LLOC 

PRIMER 

TRIMESTRE 

Convivència inici de curs Tutoria Lleida 

Setmana de la ciència Ciències naturals Institut 

Xerrada alimentació Tutoria Institut 

Museu de les eines dels 

germans Boada 
Tecnologia Tarragona  

Banc dels aliments Tutoria Institut 

Observatori Maria Rúbies Ciències naturals Lleida 

Taller arxiu arqueològic Socials Lleida  

SEGON 

TRIMESTRE 

Esquiada* Educació física* La Molina 

Natació Educació física Trevol  

Autor Jose Ramon Garcia  Castellà Institut  

Dia de les llengües maternes Català / castellà Institut 
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Visita a la biblioteca pública Català Lleida 

Proves a l’esprint Matemàtiques Lleida 

Fem matemàtiques (1a/2a/3a 

fase) 
Matemàtiques 

Institut/ A 

determinar 

Teatre* Francès* T.Escorxador 

La Chandeleur Francès Institut 

Trobada de corals Música Lleida 

Musica de cinema Música Lleida  

Animac Visual i plàstica Lleida 

Mobilitat segura (mossos 

esquadra) 
Tutoria Institut 

Xerrada infermera Tutoria Institut 

Xerrada Anna Alcolea 

(Barcanova) 
Castellà Institut 

Taller de sols Ciències naturals Lleida  

TERCER 

TRIMESTRE 

Xerrada Autors de llibres de 

lectura: Gemma Pasqual 

(Barcanova) 

Català Institut 

Órdago Tutoria Institut 

Dia mundial de la poesia Català / castellà Institut 

Scottish Dances* Anglès Institut 

SingAlong (Englishweek) Anglès Institut  

Tarraco Romana Socials Tarragona  

Ciència al carrer Ciències naturals Lleida 

Programa Òrdago Tutoria Institut 

Proves Cangur Matemàtiques Lleida 

Gimcana matemàtica Matemàtiques Institut 

Un tomb matemàtic pel nostre 

institut 
Matemàtiques Institut 

Volcans* 
Ciències 

naturals/E.F./Anglès 
La Garrotxa 

Convivència final de curs Tutoria Per determinar 
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2n ESO 

TRIMESTRE SORTIDA / ACTIVITAT MATÈRIA LLOC 

PRIMER TRIMESTRE 

Convivència inici de curs Tutoria Lleida 

Ruta del romànic i senderisme 
Socials / Educació 

Física 
Vall de Boí  

Setmana de la ciència Ciències naturals Institut 

Xerrada activitat física Tutoria Institut 

Proves a l’esprint Matemàtiques Lleida 

SEGON TRIMESTRE 

Esquiada* Educació física La Molina 

Teatre Mitos Castellà Institut  

Concurs Coca-cola Català Lleida 

Teatre* Francès T.Escorxador 

Fem matemàtiques (1a/2a/3afase) Matemàtiques Institut/a determinar 

Internet Segura (mossos 

esquadra) 
Tutoria Institut 

La Chandeleur Francès Institut 

Copa Cangur Matemàtiques Lleida  

Proves Cangur Matemàtiques Institut  

Tastet de jocs amb alumnat 6è Matemàtiques Institut 

Mobilitat segura (Mossos 

Esquadra) 
Tutoria Institut 

Dia de les llengües maternes Català / castellà Institut 

TERCER TRIMESTRE 

TV3 

Visita al museu Cosmocaixa 

Tecnologia Barcelona  

Ciències naturals Barcelona 

Órdago Tutoria Institut 

Concurs de lectura en veu alta Català Lleida 

Dia mundial de la poesia Català / castellà Institut 

SingAlong (Englishweek) Anglès Institut  

Proves Cangur Matemàtiques Lleida  

Xerrada infermera Tutoria Institut 

Ciència al carrer Ciències naturals Lleida 

Campionat de jocs Matemàtiques Institut 

Camp d’aprenentatge “Els 

monestirs del Císter” * 
Socials 

L’Espluga de 

Francolí  

Convivència final de curs Tutoria Per determinar 
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3r ESO 

TRIMESTRE SORTIDA / ACTIVITAT MATÈRIA LLOC 

PRIMER 

TRIMESTRE 

Convivència inici de curs Tutoria Lleida 

Marató TV3 Tutoria Institut 

Xerrades informatives Servei comunitari Institut 

Setmana de la ciència Ciències naturals Institut 

SEGON 

TRIMESTRE 

 

“Rapeando los clásicos” Castellà Institut  

Esquiada* Educació física La Molina 

Pica-Lletres Català Lleida 

Teatre* Francès T.Escorxador 

Copa Cangur Matemàtiques Lleida 

Proves a l’esprint Matemàtiques Institut 

Museu de Lleida* Cultura clàssica/religió Lleida 

Abocador Ciències naturals Lleida  

Autors a les aules ILC Català Institut 

Emiliano Valdeolivas 

(Santillana) 
Castellà Institut 

Max i Maxi Tutoria Teatre de l’escorxador 

Teatre en anglès 

(Englishweek) 
Anglès Institut  

Visita al Parlament* Socials Barcelona  

Tibidabo 

Visita Born 

Tecnologia 
Barcelona  

Ciències socials 

Viatge a França* Francès França 

 

TERCER 

TRIMESTRE 

Treball de síntesi Tutoria Teatre de l’escorxador  

Dia mundial de la poesia Català /castellà Institut 

Jocs de taula Matemàtiques  Institut 

Proves cangur Matemàtiques Lleida 

Gimcana amb 1r ESO Matemàtiques Institut 

Tir amb arc * Educació física Lleida  

Convivència final de curs Tutoria Per determinar 
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4t ESO 

TRIMESTRE SORTIDA / ACTIVITAT MATÈRIA LLOC 

PRIMER 

TRIMESTRE 

Convivència inici de curs Tutoria Lleida 

Setmana de la ciencia * Bio/Geo/Fis/Qui Institut 

Anem x+ mates 4t ESO Matemàtiques UDL 

Teatre Anglès Institut  

SEGON TRIMESTRE 

 

Musical  música Barcelona  

Esquiada* Educació física La Molina 

Fira Arduino*  Tecnologia Barcelona 

Taller Kenia Castelltort castellà Institut 

Mitos * llatí Institut 

Guerra  civil Ciències socials Transport  

Participació en la FirstLegoLeague  Tecnologia Lleida 

Taller VIH* Biologia/Geologia  Lleida  

Malalties de transmissió sexual Tutoria Institut 

Anem x+ mates 4t ESO Matemàtiques UDL 

Taller hisenda * economia lleida 

Lliga debat * filosofia Institut 

Max in love Tutoria Teatre escorxador 

Recital de poesia Català Institut 

Proves a l’esprint Matemàtiques Institut 

Contaminació atmosférica* Cultura cièntífica Lleida 

Descobrim la Mitjana* 
Ciències aplicadea 

activitat professional 
Lleida 

Sortida Geològica Conca de Tremp* Biología/geologia Tremp  

Intercanvi amb Alemanya* Anglès Alemanya 

Teatre* Francès T.Escorxador 

TERCER 

TRIMESTRE 

Concurs de lectura en veu alta Català Lleida 

“Women TechMakers” Tecno cientific EPS 

Rugbi* Educació física Inefc 

Piragüisme  Educació física Parc de la Mitjana  

Dia mundial de la poesia Català / castellà Institut 

Campionat de jocs per 2n Matemàtiques Institut  

Scape-room Matemàtiques Institut 

Proves cangur Matemàtiques UDL 

Recital Miquel Pujadó  Català Lleida 

Viatge de Final de curs Tutoria Itàlia 

Graduació final etapa Tutoria Institut 
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Convivència final de curs Tutoria Per determinar 

 

*ACTIVITATS NO CONTEMPLADES EN EL PACK DE SORTIDES ESO (aquestes 

sortides/activitats seran informades i requeriran pagament i autorització segons les 

indicacions establertes al document lliurat per la realització de la sortida). 

 

 

1r BATXILLERAT 

TRIMESTRE SORTIDA / ACTIVITAT MATÈRIA LLOC 

PRIMER 

TRIMESTRE 
   

SEGON 

TRIMESTRE 

Esquiada Educació física La Molina 

Taller Xènia Castelltort Català/Castellà Institut 

Taller de resistència de 

materials 
Tecnologia UdL 

Teatre (Englishweek) Anglès Institut 

Proves esprint matemàtiques Institut 

Sortida geològica per la 

conca de Tremp 
Ciències de la terra   Tremp 

Teatre Francès Lleida 

TERCER 

TRIMESTRE 

Sortida a la muntanya Educació física Pirineu  

Proves Cangur matemàtiques UdL 

Preparació olimpíades 

matemàtiques 
matemàtiques Institut/UdL 

   

Orientació universitària Tutoria  Institut 

Viatge final de curs Tutoria Londres 

Convivència final de curs Tutoria Per determinar 
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2n BATXILLERAT 

TRIMESTRE SORTIDA / ACTIVITAT MATÈRIA LLOC 

PRIMER 

TRIMESTRE 

Olimpíades matemàtiques matemàtiques UdL 

Teatre i literatura Català/castellà Lleida 

Camp aprenentatge Vall de 

Boí 

Bio/Ciències de la 

terra/Tecnologia 
Vall de Boí 

SEGON 

TRIMESTRE 

Orientació universitària Tutoria Institut 

Teatre (Englishweek) Anglès Institut 

Taller de resistència de 

materials 
Tecnologia UdL 

Modernisme Història de l’art Barcelona 

Sortida geològica per la 

conca de Tremp 
Ciències de la terra Tremp 

Xerrades UdL sobre lectures 

prescriptives 
Castellà UdL 

Proves Esprint matemàtiques Institut 

Olimpíades Biologia, 

Geologia, Física i Química 
Bio/Geo/Fis/Quim UdL 

Olimpíades agroalimentàries 
Tecnologia / Ciències 

de la terra 
UdL 

TERCER 

TRIMESTRE 
Proves Cangur matemàtiques UDL 

 

12.1 TALLERS DE CENTRE (ACTIVITATS EXTRAESCOLARS) 

Activitats de centre i activitats de l’AMPA 

Pendent de concretar durant el mes de setembre-octubre 

La previsió dels concursos en què participarà el centre serà la de la taula següent. 

L’alumnat implicat serà el determinat pel professorat de la matèria. 

El professorat responsable de preparar l’alumnat ho farà en horari no lectiu i en el 

nombre de sessions que determini. 

CURS NOM DEL CONCURS / matèria 

PRIMER  ● FEM MATEMÀTIQUES (MAT) 

● FONIX (ANG) 

● PARADA LITERÀRIA (CAT) 
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SEGON  ● FEM MATEMÀTIQUES (MAT) 

● PROVES SPRINT (MAT) 

● FONIX (ANG) 

● REDACCIO COCA COLA (CAT i CAST) 

● LECTURA EN VEU ALTA (CAT) 

TERCER ● FEM MATEMÀTIQUES (MAT) 

● PROVES CANGUR (MAT) 

● PROVES SPRINT (MAT) 

● FONIX (ANG) 

QUART ● PROVES CANGUR (MAT) 

● FONIX (ANG) 

● FIRST LEGO LEAGUE (TECNO) 

● ARDUINO 

● LECTURA EN VEU ALTA (CAT) 

● LLIGA DEL DEBAT  

 

L’àrea de matemàtiques  realitza un Taller de Mates alguns dilluns a les tardes entre 

les 16.00h i les 17:00h entre el mes d’octubre a abril per tal de preparar a l’alumnat 

participant en concursos matemàtics. 

L’àrea de música realitza un Taller de Música. L’àrea de música durant els esbarjos de 

tres dies a la setmana assaja amb la Dream Sound (grup de música del centre format  

per alumnat de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat). 

La matèria de francès proposarà la realització d’un taller de teatre.  

El taller EOI flexi realitzat a l’escola oficial tindrà lloc el dilluns per la llengua francesa 

de 16:00h a 18:15h i el dimarts per la llengua alemanya de 16:00h a 18:15h. 

Les àrees lingüístiques plantegen la possibilitat de jornades lectores si hi ha alumnat 

interessat i des de l’àrea de tecnologia taller de robòtica. 
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13.  HORARI MARC  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:10 - 9:10      

9:10 - 10:10      

10:10 - 10:30 

10:30 -10:50 LECTURA DIÀRIA* 

10:50 -11:45      

11:45 -12:40      

12:40 - 13:00 

13:00-13:55      

13:55 -14:50      

*Dins el currículum d’ESO s’inclourà 20  minuts de lectura silenciosa diària a l’aula, després del 

primer pati. L’alumnat cal que dugui el llibre de lectura propi o fer ús del servei de préstec, si 

s’escau. 

Durant el temps de lectura l’alumnat podrà llegir les lectures obligatòries i optatives de centre. 

El professorat supervisarà l’adequació de les lectures escollides per la lectura durant aquest 

interval de temps. 

14.SERVEIS DEL CENTRE 

 

14.1 CAFETERIA-MENJADOR 

El servei de cafeteria estarà obert per l’alumnat durant el primer i segon pati, de 10:10h. a 

10:30h. i de 12.40h. a 13.00h 

 

14.2 ARMARIETS 

L’alumnat que faci ús dels armariets únicament podrà sortir per la seva utilització durant els 

temps de sortida a l’esbarjo i pujada de l’esbarjo.  

 

14.3 SERVEI DE PRÉSTEC de llibres 

 

L’alumnat podrà utilitzar el servei de préstec de la biblioteca de l’institut durant dos patis a la 

setmana, pendents a determinar. 
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14.4 SALUT I ESCOLA 

La infermera assignada un cop iniciat el curs s’estableix horari de xerrades i atencions a 

l’institut. El seu horari habitual és els divendres de 10:00h-13:30h, aproximadament, una 

mitjana d’entre 2- 3 divendres al mes. 

 

14.5 ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES (AMPA) 

L’AMPA disposa d’un espai a l’institut on l’administrativa atent els dubtes dels diferents 

usuaris (segons horari establert). El correu electrònic de l’AMPA:  

ampa@ampainstitutlamitjana.cat 

14.6. HORARI D’ATENCIÓ DEL PERSONAL DE CONSERGERIA I ADMINISTRACIÓ 

CONSERGERIA 

Horari d’atenció a l’alumnat i les famílies 8:10h a 14:50h 

ADMINISTRACIÓ  

Horari d’atenció al públic de 9:00h a 14:00h 

 

mailto:ampa@ampainstitutlamitjana.cat

