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1.EVOLUCIÓ DELS RESULTATS EDUCATIUS DEL SISTEMA 
D'INDICADORS DE CENTRE (SIC). 1.1.Indicadors de 
rendiment acadèmic i de cohesió social. 

INDICADOR D'AVALUACIÓ 
2016-17 2017-18 

 
2018-19 2019-20 Mitjana 

4 cursos 

TAXES DE 
PROMOCIÓ A L'ESO 

PRIMER 93,33 97,80 97,52 100 97,16 

SEGON 96,70 98,86 98,89 95,83 97,57 

TERCER 90,72 96 95,65 98,92 95,32 

TAXA DE GRADUATS ESO 85,88 79,77 82,11 87,78 83,89 

PROVES 
DIAGNÒSTIQUES 

QUART 

CATALÀ 95,5 76,7 84,6 94 87,7 

CASTELLÀ 91 94,5 84,6 85,3 88,85 

MATEMÀT. 88,1 86,3 79,5 92,5 86,6 

ANGLÈS 80,9 80,8 74,7 91 81,85 

CIENTÍFICO-TECNO. 67,6 75,3 63,8 82,4 72,28 

TAXA DE GRADUATS BATX 79,41 80,95 70,83 80,95 78,04 

TAXA GRADUATS FP GM 63,1 42.97 45,1 62,27 42,62 

TAXA GRADUATS FP GS 86,4 83,11 88,7 93,65 87,97 

TAXA ABSENTISME 

ESO 

1rtri. 1,2 4,23 4,96 2,52 3,23 

2ntri. 2,4 5,84 8,44 3,24 4,98 

3rtri. 3,9 5,28 5,66 - 4,95 

BATX 

1rtri. 4,05 4,29 2,86 1,54 3,19 

2ntri. 6,75 7,36 10,70 3,38 7,05 

3rtri. 12,16 5,86 4,84 - 7,62 

FP 

1rtri. 9,85 2,68 1,5 4,66 4,67 

2ntri. 13,5 3,80 2,99 2,90 5,80 

3rtri. 19,94 1,80 2,01 - 7,92 

TAXA ABANDONA-
MENT 

ESO 

PRIMER 0 0 0 0 0 

SEGON 1,1 0 0 0 0,27 

TERCER 1 0 0 0 0,25 

QUART 1,2 0 0 0 0,3 

BATX 
PRIMER 10,9 10,60 7,14 6,35 8,75 

SEGON 0 4,54 4 4,54 3,27 
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1.2.Indicadors de satisfacció de la comunitat educativa. 

Per problemes tècnics, derivats del confinament no disposem de resultats de l’enquesta a 
l’alumnat. Pel que fa a les famílies, l’índex de participació ha estat baix. 

Als quadres corresponents a l’opinió de l’alumnat s’ha deixat els resultats de cursos anteriors. 

GRAU DE SATISFACCIÓ 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ALUMNAT 

ESO 
67,1 

75,5 76,5 - 

BATXILLERAT 70 76,5 - 

FP GM 
73,1 75,6 

 
67,2 

 
- 

FP GS 

PROFESSORAT 

ESO 
66,9 75,7 

 
70,3 

 
71 

BATXILLERAT 

FP GM 
71,5 82 

 
75,5 

 
72,1 

FP GS 

FAMÍLIES 
ESO 74 77 73 79,3 

BATXILLERAT 87,8 78,5 82,3 84,5 

 

 

 

MITJANES I COMPARATIVA AMB ALTRES CURSOS. 
 
 
Professorat d'ESO i Batxillerat. 

 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

ESO-BTX ESO-BTX ESO-BTX ESO-BTX

32 37 31 30

La informació rebuda per a realitzar la teva tasca 8,03 7,68 7,06 7,50

Les relacions entre les persones del centre 7,66 7,84 7,16 7,43

La identificació de les persones amb el centre 7,03 7,32 6,48 7,03

Els resultats que assoleixen els alumnes 6 6,46 5,81 6,20

La responsabilitat i cooperació entre alumnes 5,41 5,84 6,00 5,83

El grau d'autonomia assolida dels alumnes 5,38 5,62 5,39 5,77

La manera com es resolen els conflictes 6,75 6,78 6,42 6,87

El servei de secretaria 8,47 8,46 8,61 8,77

El servei de consergeria 5,84 5,84 6,29 6,13

El funcionament de les activitats curriculars fora del centre 6,31 7,68 7,38 7,00

VALORACIÓ TOTAL DETALLADA 6,69 6,95 6,66 6,85

7,13 7,57 7,03 7,10

-0,44 -0,62 -0,37 -0,25

66,88 % 69,51 % 66,60 % 68,53 %

Diferencia de la percepció

VALOR DE L'INDICADOR

PARTICIPACIÓ

V
A
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O
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A

C
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E
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Professorat Formació Professional. 
 

 

 

 

Alumnat ESO i Batxillerat. 
 

 
 

 

 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

GM-GS GM-GS GM-GS GM-GS

17 18 18 18

La informació rebuda per a realitzar la teva tasca 7,06 9,00 8,15 7,58

Les relacions entre les persones del centre 7,82 8,56 7,50 6,89

La identificació de les persones amb el centre 6,88 7,72 7,00 6,56

Els resultats que assoleixen els alumnes 7,18 8,33 7,25 6,84

La responsabilitat i cooperació entre alumnes 6,41 7,39 6,55 6,68

El grau d'autonomia assolida dels alumnes 5,94 7,17 6,80 6,00

La manera com es resolen els conflictes 6,59 7,78 6,85 6,58

El servei de consergeria 7,71 9,28 8,20 7,05

El servei de secretaria 6,65 8,33 9,05 7,74

El funcionament de les activitats curriculars fora del centre 7,65 9,00 8,42 7,44

El compliment de les programacions establertes 8,00 8,83 8,15 6,58

El compliment de les hores assignades als mòduls/crèdits 7,94 8,67 8,40 7,11

VALORACIÓ TOTAL DETALLADA 7,08 8,31 7,63 6,92

7,88 8,2 7,55 7,21

-0,80 0,11 0,08 -0,29

70,81 % 83,08 % 76,29 % 69,21 %

Diferencia de la percepció

VALOR DE L'INDICADOR

PARTICIPACIÓ

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

 D
E

T
A

L
L

A
D

A

VALORACIÓ GLOBAL



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació 

          Institut S’Agulla 
 

          Instit 

                                       MEMÒRIA ANUAL 2019-2020 

  
 

 

 

CODI: MEMÒRIA 19-20 Elaborat: director 
VERSIÓ: 0.0 Revisat: equip directiu 
DATA:  00/00/2020 Aprovat:  

Pàgina  6 de 38 
Aquest document pot quedar obsolet una 
vegada imprès 

 

 
 
Alumnat formació professional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Famílies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESO BTX ESO BTX ESO BTX ESO BTX

10 4 47 19 54 13 30 11

Us sentiu ben informats per part del centre 7,9 8,75 7,64 6,80 7,08 8,00 7,90 8,91

Creieu que les relacions entre les persones del centre són bones? 7,9 8,25 7,46 7,45 7,00 8,08 8,17 8,00

Us identifiqueu amb el centre (us agrada, el sentiu vostre,...)? 6,3 8,75 7,04 7,50 6,85 7,92 7,80 8,27

Esteu satisfets amb els resultats d'aprenentatge que assoleixen els vostres fills? 7,3 9 7,28 7,85 7,46 8,69 7,90 8,64

Resoleu els conflictes de convivència amb el diàleg? 7,2 8,25 7,64 8,00 7,08 7,77 7,97 8,64

Funciona bé el servei de secretària? 7,9 9,25 7,96 8,30 7,77 8,00 8,17 8,91

funciona bé el servei de consergeria? 7,0 9 7,35 7,65 7,54 7,92 7,62 9,18

Esteu satisfets pel funcionament de les sortides que fan els alumnes? 7,7 9 7,74 7,45 8,15 7,77 7,80 8,45

VALORACIÓ TOTAL DETALLADA 7,40 8,78 7,51 7,63 7,37 8,02 7,92 8,63

7,7 9 7,7 7,85 7,3 8,23 7,93 8,45

-0,30 -0,22 -0,19 -0,22 0,06 -0,21 -0,01 0,18

74,00 % 87,81 % 75,13 % 76,25 % 73,66 % 80,19 % 79,16 % 86,25 %

2019-20202016 - 2017 2017-2018 2018-2019

PARTICIPACIÓ

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

 

D
E

T
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L

A
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A
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Diferencia de la percepció

VALOR DE L'INDICADOR
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PAS.  

 

Valoració de les enquestes de satisfacció. 
 
Els valors d’aquells sectors on s’ha pogut realitzar són similars a anys anteriors. 
El confinament ha dificultat la realització de les enquestes. Va haver un error en l’enllaç de les 
enquestes a l’alumnat i no es va poder esmenar a temps. 
 
A l’enquesta del professorat d’ESO i BTX es va fer una pregunta específica sobre el 
confinament: 

 Com valoraries les informacions i instruccions proporcionades pel centre durant el 
confinament? 

 
Amb un resultat de 7,23. 
 
 
 
En resum, podríem dir que la satisfacció de la comunitat educativa assoleix un notable. 
  

3 3 2 2

La informació rebuda per a realitzar la teva tasca 5,33 6,00 7,50 7,00

Les relacions entre les persones del centre 6,67 7,33 7,50 8,00

La identificació de les persones amb el centre 7 6,67 8,00 6,50

La manera com es resolen els conflictes 5 6,33 7,00 7,50

El funcionament del servei de secretària (atenció al públic i tràmits administratius) 8,67 7,33 8,00 7,50

El funcionament del servei de consergeria (atenció al públic i copisteria) 4,67 6,00 7,00 5,00

VALORACIÓ TOTAL DETALLADA 6,22 6,61 7,50 6,92

7 6,67 7,5 7,5

-0,78 -0,06 0,00 -0,58

62,23 % 66,11 % 75,00 % 69,17 %
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Diferencia de la percepció

VALOR DE L'INDICADOR

2018-2019 2019-20202016-2017 2017-2018

PARTICIPACIÓ
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2. AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS I ESTRATÈGIES PRIORITÀRIES. 
 
2.1. OBJECTIU 1. MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS. 

Indicadors de progrés(MITJANA DELS ÚLTIMS QUATRE CURSOS) 
S'indica l'interval d'extrems situació inicial i situació final proposada en % 

 Situació 
inicial 

Situació 
proposada 

RESULTAT INCREMENT 

Índex de graduats en ESO 79,84 82 83,89 +4,05 

Índex de graduats en Batxillerat 80,12 81 78,04 -2,08 

Índex de superació de la matèria de CATALÀ 81,45 82 84,29 +2,84 

Índex de superació de la matèria de 
CASTELLÀ 

81,42 82 82,54 +1,12 

Índex de superació de la matèria d' ANGLÈS 80,08 81 83,95 +3,87 

Índex de superació de la matèria de CATALÀ 
proves diagnòstiques 4t 

85,73 88 87,7 +1,97 

Índex de superació de la matèria de 
CASTELLÀ proves diagnòstiques 4t 

88,78 91 88,85 +0,07 

Índex de superació de la matèria d' ANGLÈS 
proves diagnòstiques 4t 

75,88 78 81,85 +5,97 

Índex de superació de la matèria de 
MATEMÀTIQUES 

82,19 84 82,81 +0,62 

Índex de superació de la matèria de 
MATEMÀTIQUES proves diagnòstiques 4t 

81,30 83 86,6 +5,3 

Índex de superació de les matèries de 
CIÈNCIES NATURALS 

91,88 92 91,87 -0,01 

Índex de superació de la matèria de 
TECNOLOGIA 

89,47 90 90,37 +0,9 

Índex de superació de la prova* CIENTÍFIC-
TECNOLÒGICA a les proves diagnòstiques 4t 

72,08 79 72,28 +0,2 

Índex de superació de la matèria de 
CIÈNCIES SOCIALS 

82,73 83 85,62 +2,89 

Índex de superació de la matèria de VISUAL 
I PLÀSTICA 

81,09 82 77,81 -3,28 
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Valoració dels resultats educatius. 
 
 

a) ÍNDEX DE GRADUATS. 
 
A l’ESO hem obtingut un resultat bo al darrer curs, 87,78% (Similar a la mitjana de 
Catalunya 17-18, que va ser de 90,72% i que és l’últim curs de que es disposen els 
resultats dels Indicadors de Centre).  
Aquest resultat ha fet pujar la mitjana dels últims 4 anys fins el 83,89%. És un resultat 
molt bo que supera el valor objectiu del 82%. 
Resulta bastant esperançador que la taxa de graduats estigui al voltant del 80% els tres 
darrers cursos.  
 
Pel que fa al batxillerat, el resultat de l’últim curs, 80,95%, és un resultat acceptable, en 
la línia que portàvem els darrers anys i que es va trencar el curs 18-19 (70,73%) cosa 
que fa que no assolim l’objectiu, com era de preveure amb aquest resultat del 18-19. 
 
 
 b) RESULTATS EXTERNS (PROVES DE 4t) 
S’indica el % de superació(*) dels quatre últims cursos: 
 (*)Compten com a superats aquells alumnes que no estan situats a la franja ‘baix’. 

 
 
A les cinc proves s’han superat els resultats del curs anterior situant-nos en nivells similars als 
de la mitjana de Catalunya (fins i tot superant-la en català, matemàtiques i anglès). 

Índex de superació de la matèria de 
MÚSICA 

84,38 85 87,77 +3,39 

Índex de superació de la matèria d’ 
EDUCACIÓ FÍSICA 

93,51 94 93,25 -0,26 

 
16-17 17-18 18-19 19-20 CATALUNYA

19-20 

CATALÀ 95,5 76,7 84,6 94 87,1 

CASTELLÀ 91 94,5 84,6 85,3 88,1 

MATEMÀTIQUES 88,1 86,3 79,5 92,5 85,3 

ANGLÈS 80,9 80,8 74,7 91 88,9 

CIENTÍFICO-TECNOL. 67,6 75,3 63,8 82,4 83,4 
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 DEPARTAMENT: MATEMÀTIQUES 
 

 
 
 
Anàlisi dels resultats: 

Són els millors resultats dels darrers 4 anys i millors que la mitjana de Catalunya en les 4 di-
mensions, per tant els valorem molt positivament.  

Hem de tenir en compte però, que l’alumnat exempt, que no fa la prova 2020 (12 alumnes. 
13,5 % sobre el total) és superior al del curs anterior i això podria portar a una anàlisi esbiaixa-
da dels resultats. 

Propostes de millora (si s’escau): 

En comparació amb la mitjana de Catalunya tenim molt alumnat en les franges mitges i poc 
alumnat en les franges baixa i alta. Podem intentar millorar l’atenció a la diversitat en 
l’alumnat de la franja mitja-alta per veure si aconseguim situar-los en la franja alta i l’atenció a 
la diversitat en la franja baixa. 

Ja hem estat treballant en aquest sentit i, en relació a l’any anterior, hem aconseguit millorar 
el percentatge d’alumnat en la franja alta i reduir el percentatge d’alumnat en la franja baixa. 
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 DEPARTAMENT: LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA. 
 

 
 
 
Anàlisi dels resultats: 
En general, superen la prova de llengua castellana un 85.3% dels alumnes que les realitzen i, 
per tant, ens situem una mica per sota del percentatge que les supera a tot Catalunya (88.1%). 

Tot i així, s’observen algunes millores respecte els resultats del curs anterior, sobretot, en el 
percentatge d’alumnes que no superen aquestes competències ja que aquest curs és menor. 

Tenim un total de 68 alumnes que han fet les proves. D’aquests alumnes, hi ha un 22.05% que 
les superen amb un nivell alt, un 41.17% amb un nivell mig-alt, un 19.11% amb un nivell mig-
baix i un 17.60% amb un nivell baix. 
 
Per analitzar amb major detall aquests resultats, passem a observar els resultats obtinguts a la 
part de comprensió lectora i a la d’expressió escrita. 

La prova de comprensió lectora, que té un pes del 60% de la nota global, mostra que tenim  

un 48.5% de l’alumnat amb un nivell mig-alt/alt, un 51.5% amb un nivell mig-baix/baix i un 
16.2% d’alumnes que no superen la prova.  

A la prova d’expressió escrita, amb un valor del 40% del global, hi tenim un 67.7% d’alumnes 
amb un nivell mig-alt/alt, un 32% amb un nivell mig-baix/baix i un 7.4% d’alumnes que no su-
peren la prova.  

 
Per detectar les mancances que presenten els nostres alumnes, analitzem quins són els aspec-
tes concrets en els que han tingut més dificultats. 
 
En relació a la comprensió lectora, es detecten mancances a la part en la que es valora 
l’obtenció de la informació. A les activitats que consisteixen en localitzar, detectar i recuperar 
informació explícita del text un 28%  dels alumnes presenta dificultats. A la part on es valora la 
interpretació de la informació, presenten problemes per realitzar inferències a partir del con-
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text i dels seus coneixements previs (22% no ho saben fer) i a la part de reflexió i valoració un 
32% dels alumnes té dificultats per valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el con-
tingut. 
 
En relació a l’expressió escrita, un 23% presenta dificultats per presentar un text adequat, 
coherent, ben cohesionat i ben presentat i, a la part vinculada a la competència lingüística, es 
detecten mancances a nivell ortogràfic (un 39.7% no assoleix aquesta part) i a nivell morfosin-
tàctic (un 19% ha presentat problemes). 
 
Propostes de millora (si s’escau): 

 
De manera general, a tots els cursos es realitzen activitats de comprensió lectora relacionades 
amb la identificació d’informació explícita en un text, saber fer inferències i identificar les ca-
racterístiques pròpies de la tipologia textual que es presenta i fer síntesi del contingut. Per 
tant, la nostra proposta de millora consistirà en seguir presentant textos de tipologies diverses 
als nostres alumnes en els diversos cursos i incrementar la quantitat d’activitats relacionades 
amb aquests ítems per aconseguir que siguin capaços d’identificar informació explícita, fer 
inferències i reconèixer les característiques pròpies d’una tipologia textual i saber fer-ne una 
síntesi.  
 
En relació a l'expressió escrita, comentem la necessitat de partir de propostes que motivin els 
alumnes, relacionades amb els seus interessos. Creiem oportú treballar en una mateixa línia de 
primer a quart d’ESO, dedicant un temps a cada etapa del procés d’escriptura (preparació, 
elaboració i revisió) que permeti els alumnes saber el que es demana, elaborar un text que 
compleixi amb tots els requisits, ser capaços d’identificar els errors i disposar d’eines per sol-
ventar-los… És important dedicar més temps a treballar un mateix text per poder fer millor tot 
el procés i obtenir millors resultats i, per tant, cal deixar de banda la necessitat d’escriure 
molts textos variats i centrar-nos en escriure menys textos però que ens sigui possible fer tot el 
procés correctament perquè els alumnes puguin interioritzar-lo. 
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 DEPARTAMENT : ANGLÈS. 

 
 

 
Anàlisi dels resultats: 
Comprensió lectora: En l’àmbit de comprensió lectora, en tots els ítems que s’avaluaven (Loca-
litzar, Identificar idees, realitzar inferències, reorganitzar la informació i Comprendre i inter-
pretar) els alumnes del centre han obtingut entre 2 i 10 punts per sota de la mitjana de Cata-
lunya. L’apartat que més costa als nostres alumnes és Reorganitzar la informació (amb 10 
punts per sota (73.8%) de la mitjana de Catalunya) i Comprendre i interpretar la informació 
(amb 7 punts per sota 70,5%)  

 
Comprensió oral: En aquesta habilitat, els nostres alumnes també han obtingut menys punts 
que els de la mitjana de Catalunya tant en l’apartat de localització de la informació (73,9% 
davant del 81,6% de Catalunya) com en l’apartat d’Interpretació de la informació (68.8% da-
vant del 78.8%) 

 
Expressió Escrita:  Els nostres alumnes estan al mateix nivell que els alumnes de Catalunya en 
aquest àmbit: tant en l’adequació, com en la morfosintaxi com en el lèxic, han obtingut els 
mateixos resultats. 

 
Tot i estar per sota en les dimensions de Comprensió Oral i Comprensió Lectora, els resultats 
de l’Expressió Escrita fan que millori el resultat global de les proves diagnòstiques del curs 19-
20 i que se situi 2 punts per sobre de la mitjana de Catalunya. Aixímateix, també veiem una 
clara millora respecte dels 3 cursos anteriors i sobretot en relació al curs 18-19 ja que s’ha pu-
jat 16.3 punts. 
 
Finalment, és important destacar que en la valoració personal dels alumnes, 51.5% dels nos-
tres troben la prova difícil, mentre que a Catalunya és el 33.3% de l’alumnat. En canvi, a Cata-
lunya un 7.9% la troben molt fàcil, davant de l’1.5% dels nostres alumnes. 
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Propostes de millora (si s’escau): 
 

Per millorar la comprensió oral, des del departament de llengües estrangeres proposem pro-
gramar més documents auditius que els alumnes puguin treballar de manera individual i al seu 
ritme a casa i treballar-ne més a classe de manera conjunta. També recomanem a l’alumnat 
que miri sèries o pel·lícules en llengua anglesa i que en la mesura del possible, ho faci cada dia 
uns 15 minuts com a mínim. 

 
Pel que fa a la comprensió lectora, es faran llegir més llibres de lectura i s’entrenarà els alum-
nes amb estratègies per tal de millorar les seves respostes amb exercicis similars al de les pro-
ves diagnostiques. 

 
Continuarem treballant l’expressió escrita tal com hem fet aquests darrers anys amb l’activitat 
anomenada “Writing every day” que consisteix en fer-los escriure un petit text cada dia que 
tenen classe, emprant el lèxic après a la unitat i la gramàtica graduada per nivells. A jutjar pels 
resultats, aquesta activitat ha funcionat i per tant, continuarem en la mateixa línia. 
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 DEPARTAMENT: LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 

 

Anàlisi dels resultats: 

Ens mostrem satisfetes amb el resultats de les competències del curs 2019/2020, amb aques-
tes dades podem concloure que ens trobem lleugerament per sobre de la mitjana dels centres 
de “Tipologia B”. Pel que fa als resultats globals ens situem en el  nivell mitjà-alt, això ens situa 
gairebé  7  punts per sobre de la mitjana de Catalunya. Pel que fa a la comprensió lectora el 
59.7% dels alumnes del centre es situen en el nivell mitjà-alt i alt. En l’àmbit de l’expressió 
escrita el 68,6 de l’alumnat se situa també entre aquests dos nivells. Són uns resultats molt 
superiors als del curs anterior. 
 
 
Propostes de millora (si s’escau): 

No se’n fan. 
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 PROVA CIENTÍFIC-TECNOLÒGICA. 
 

 
 

 DEPARTAMENT : TECNOLOGIA. 

Anàlisi dels resultats: 

Els resultats del 2020 són molt millors que els del 2019: de només 63,8 % d’alumnes que 
superaven la prova el 2019 s’ha passat a 82,4 %, gairebé un 20 % més. 
A nivell global el percentatge d’alumnes que està en el nivell mitjà-alt i alt és de 60’30 %, quan 
l’any anterior només era del 35 %. Per apartats que fan referència a la tecnologia tenim: 
 
-Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i 
tecnològics. El percentatge d’alumnes que estava en el nivell mitjà-alt i alt era del 25 % i aquest 
curs ha estat més del doble: 55,80 %. 

 
-Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i 
proves. El percentatge d’alumnes que estava en el nivell mitjà-alt i alt era del 40 % i aquest curs 
ha augmentat fins al 58,80 %. 

 
-Els resultats estan en la línia dels centres de la mateixa complexitat. 
Si mirem els resultats per cursos podem dir que els resultats globals del grup 4t B (itinerari 
tecnològic) estan lleugerament per sobre de la mitjana de Catalunya. 

 

Propostes de millora (si s’escau): 

-Es conclou que les mesures preses durant el curs juntament amb el departament de ciències 
naturals i la implicació d’altres departaments han donat bons resultats i que el curs vinent s’ha 
de seguir en aquesta direcció. 

Es tractaria doncs de a més de fer proves d’altres anys…  
- Potenciar la comprensió lectora amb activitats de lectura al Classroom,... 
- Treballar moltíssim la interpretació de gràfics. 
- Treballar el redactat de les conclusions a partir de dades o gràfics.  
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 DEPARTAMENT : CIÈNCIES NATURALS. 

Anàlisi dels resultats: 

S’adjunten els resultats de les competències d’enguany que valorem molt positivament en 
comparació al curs anterior (2018/2019): es torna a la posició dels centres de la mateixa com-
plexitat que nosaltres. Mai abans no havíem arribat a 82,4%. 
 

Propostes de millora (si s’escau): 

1.- Detectar les competències que s'assoleixen menys ( interpretació de la informació a partir 
de dades i proves, elaboració de conclusions, comprensió lectora i redactats). 
 
2.Treball conjunt amb el departament de matemàtiques pel que fa a treballar  les  
competències cientificotecnològiques. 
 
3.- Treball conjunt amb el departament de tecnologia pel que fa a treballar les competències 
cientificotecnològiques. 
 
4.- Treball intensiu 2 mesos abans de les proves diagnòstiques a partir de les classes de 4ESO 
de biologia i geologia, de física i química. Altres departaments, com el de matemàtiques ens 
han ajudat amb els alumnes que no feien aquestes optatives i si que havien d’anar a les pro-
ves. 
 
5.- Incorporar la nota de les competències a l’avaluació de la matèria i ser-ne coneixedors els 

alumnes d’això. 
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C) Resultats interns. 
 
A destacar que quasi totes les matèries han incrementat la taxa d’aprovats. Aquest èxit 
ens situa en una línia ascendent que cal mantenir. Sens dubte, el professorat va 
adaptant les seves classes a noves metodologies que resulten més útils i properes a 
l’alumnat. A més, aquests resultats estan en concordança amb els resultats externs. 
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 ESTRATÈGIA 1.1 . Programar i avaluar competencialment a l’ESO.  

ACTIVITAT 1.1.1 

S’actualitzen totes les programacions i criteris d’avaluació a l’ESO i s’adapten a l’avaluació 
per competències. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: El 100% dels departaments fan les actualitzacions pertinents. 

RESULTAT: 100 

 

ACTIVITAT 1.1.2 

La Comissió TAC fa que es coordinin tots els departaments i s’acordin uns criteris comuns 
per avaluar la competència digital. 

INDICADORS DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: El 100% dels departaments col·laboren en l’elaboració dels criteris. 

RESULTAT: 100 

GRAU D’IMPACTE: S’elabora una graella d’avaluació per cada nivell d’ESO. 

RESULTAT: 100 

 

ACTIVITAT 1.1.3 

Des de la CAD s’elaboren els criteris per avaluar la competència social i ciutadana. 

INDICADORS DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Compliment de les actuacions programades. 

RESULTAT: 100 

GRAU D’IMPACTE: S’elabora una graella d’avaluació per cada nivell d’ESO. 

RESULTAT: 100 
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 ESTRATÈGIA 1.2. Consolidar activitats per millorar les competències 
lingüístiques. 

ACTIVITAT 1.2.1 

 Establiment de trenta minuts de lectura diària en tots els cursos d'ESO i Batxillerat 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: 100 % dels grups dediquen mitja hora de lectura diària durant tot el curs. 
RESULTAT: 100 

QUALITAT D'EXECUCIÓ: Valoració >5 en enquesta al professorat implicat 
RESULTAT: 70 

GRAU D'IMPACTE: 10% d'increment en l'hàbit lector de l'alumnat. Es farà enquesta al primer trimestre(només 
alumnes nous) i a final de curs. 
RESULTAT: No s’ha pogut mesurar pel covid. 

 
 

 

ACTIVITAT 1.2.2 

Participació en concursos de lectura (Certamen Nacional Infantil i Juvenil de la Lectura en 
Veu Alta, Protagonista jove i El gust per la lectura).  

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Hi ha representants a tots els cursos d'ESO(superant els 81 del curs anterior). 
RESULTAT: No realitzat(covid) 

 

 

ACTIVITAT 1.2.3 

Foment de la participació de l'alumnat en els Premis Literaris de Sant Jordi. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: El nombre de treballs supera els 60. (nombre de referència del curs anterior) 
RESULTAT: No realitzat(covid) 

 

 

ACTIVITAT 1.2.4 

Ús de la llengua anglesa en  matèries no lingüístiques seguint la metodologia AICLE. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Impartició en com a mínim un 50% de les classes de matemàtiques en llengua anglesa a 
3r(flexible 1) i 4t d'ESO  

RESULTAT:100 
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ACTIVITAT 1.2.5 

Treball de l'expressió oral en llengua anglesa amb un auxiliar de conversa natiu a 2n i 4t 
d'ESO i a 1r i 2n de batxillerat. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Es farà una hora setmanal de classe amb la intervenció de l'auxiliar de conversa a 2n i 4t 
d'ESO i a 1r  i 2n de batxillerat  
RESULTAT:70 (mentre no hi va haver confinament) 

 

 

ACTIVITAT 1.2.6 

Promoció d’intercanvis amb altres instituts de països europeus. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Es fa un intercanvi amb Països Baixos per 20 alumnes de 3r i 4t d’ESO  
RESULTAT: 0(estava previst fer-ho però degut a la pandèmia s’ha hagut d’anul·lar) 

 

ACTIVITAT 1.2.7 

Celebració del ‘Foreign Languages Day’ el dia 20 de desembre. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Es fan les activitats programades. 
RESULTAT: 100% 

 

 ESTRATÈGIA 1.3. Planificar i consolidar activitats dedicades a la millora 
de l’ensenyament de la geometria. 

ACTIVITAT 1.3.1 

Programació d’activitats fent ús del programa GEOGEBRA a tots els cursos. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: A tots els cursos s’utilitza el GEOGEBRA a la part d’espai, forma i mesura del currículum. 

RESULTAT: 75 

QUALITAT D’EXECUCIÓ: Els alumnes fan almenys un cop al curs un treball utilitzant GEOGEBRA i el lliuren 
almenys el 80%. 
RESULTAT: 75 
(No es va poder fer a 1r d’ESO degut al confinament) 
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 ESTRATÈGIA 1.4. Planificar i promoure la participació de l’alumnat en 
concursos de matemàtiques 

 

ACTIVITAT 1.4.1 

Promoció de la participació de l’alumnat en el concurs CANGUR i en altres que organitzin 
les diferents associacions de professors de matemàtiques. 

INDICADORS DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ : Tenim participants a tots els cursos. 
RESULTAT: No es va realitzar pel covid. 
QUALITAT D’EXECUCIÓ: El nombre de participants a l’ESO supera els 50 i a batxillerat els 10. 
RESULTAT: No es va realitzar pel covid. 

 

ACTIVITAT 1.4.2 

Creació d’un concurs matemàtic a l’institut. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Durant el mes de febrer es farà un concurs.(Es va fer al novembre) 

RESULTAT: 100 

QUALITAT D’EXECUCIÓ: Almenys 10 alumnes de cada nivell d’ESO hi participen i fan almenys la 
meitat dels problemes. 

RESULTAT: 55 (hi van participar de 3 a 8 alumnes per nivell) 

 

 

ACTIVITAT 1.4.3 

Creació d’un concurs de fotografia matemàtica. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Durant el mes de febrer es farà un concurs de fotografia i es lliuraran els premis al St.Jordi. 
RESULTAT:100 (premis encara no lliurats pel confinament) 

QUALITAT D’EXECUCIÓ: El 80% dels alumnes de l’ESO presenten una fotografia. 
RESULTAT:100 
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 ESTRATÈGIA 1.5. Planificar actuacions de difusió i promoció de 
l’expressió artística i la música. 

 

ACTIVITAT 1.5.1 

Taller de St. Jordi: pintem l’institut. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Es fa un concurs de pintura.  
RESULTAT: No es va fer degut al confinament. 
GRAU D’IMPACTE: Es farà una exposició dels treballs a la primera planta. 
RESULTAT: No es va fer degut al confinament. 

 

 

 

ACTIVITAT 1.5.2 

Realització per part dels alumnes de Llatí de 1r de batxillerat d’una obra de teatre per 
participar a la Mostra de Teatre d’IES públics de les comarques gironines. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Es prepara l’obra de teatre. 
RESULTAT: No es va fer degut al confinament. 
QUALITAT D’EXECUCIÓ: Es representa al teatre de Blanes dins de la mostra. 
 RESULTAT: No es va fer degut al confinament. 
GRAU D’IMPACTE: L’obra es presenta al Concurso nacional de teatro Grecolatino del Ministerio de Educación. 
RESULTAT: No es va fer degut al confinament. 

 

 

 ESTRATÈGIA 1.6. Planificar actuacions de difusió i promoció del 
coneixement científic. 

 

ACTIVITAT 1.6.1 

Setmana pel clima (20-27 de setembre de 2019) 

Es realitzen 5 microaccions dins del centre proposades pel col·lectiu Teachers for future. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Compliment de les 5 microaccions planificades. 
RESULTAT: 100 
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ACTIVITAT 1.6.2 

 Planificació i organització d’activitats de la Setmana de la Ciència. 
(del 8 al 17 de novembre de 2019) 
Organització d’activitats per tots els alumnes de 1r a 3r d’ESO, i 4t i batxillerat d’itinerari científic. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Compliment de les actuacions planificades.(Es fa la ruta d’experiments als 9 grups de primer 
i segon d’ESO) 
RESULTAT: 89 
QUALITAT D’EXECUCIÓ: Les enquestes de valoració dels alumnes que assisteixen a les conferències surten amb 
una nota >7. 
RESULTAT: 77 

 

ACTIVITAT 1.6.3 

Consolidació de les pràctiques setmanals als grups que disposen de desdoblaments 
integrant la manipulació com a eina d’aprenentatge. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Compliment de les actuacions planificades.(es fan totes les pràctiques planificades) 
RESULTAT:100 (excepte al confinament) 

 

ACTIVITAT 1.6.4 

Participació en el concurs X(p)rimenta organitzat per la FCRI (fundació catalana per a la 
recerca i la innovació). Tots els grups 4ESO de Física i Química. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Compliment de les actuacions planificades 
RESULTAT: No fet pel covid. 
QUALITAT D’EXECUCIÓ: Es presenta al concurs un vídeo de qualitat per cada grup. 
RESULTAT: No fet pel covid. 

 

ACTIVITAT 1.6.5 

Participació en les Olimpíades de Geologia a la UdG (Alumnes de batxillerat de ciències de 
la terra) 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: El nombre d’alumnes participants s’ajusta a la previsió. 
RESULTAT:90 
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 ESTRATÈGIA 1.7. Organitzar i difondre l’ús del Google Classroom a totes 
les matèries. 

ACTIVITAT 1.7.1 

Realització de reunions formatives per al professorat a l’inici del curs i posterior suport al 
professorat. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Es fa una reunió formativa a l’inici de curs. 
RESULTAT: 100 

 

 ESTRATÈGIA 1.8. Planificar activitats per millorar la competència digital 
des de l’àmbit tecnològic. 

ACTIVITAT 1.8.1 

Introduir l’alumnat en el disseny en 3D. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: el 100% de l’alumnat de tecnologia farà pràctiques de disseny en 3D. 
RESULTAT:  33     (activitat plantejada a 2n, 3r i 1r btx). Només es va poder fer a 3r pel confinament. 

 

ACTIVITAT 1.8.2 

Introduir l’alumnat en la impressió en 3D. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: el 100% de l’alumnat de tecnologia farà pràctiques d’impressió en 3D. 
RESULTAT: No fet pel confinament.       (activitat plantejada a 3r i 1r btx) 

 

 

ACTIVITAT 1.8.3 

Promoure el concurs de retoc fotogràfic. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: el 100% de l’alumnat de la matèria d’informàtica de 4t hi participarà. 
RESULTAT: 100 (pendent lliurament de premis) 

 

 

ACTIVITAT 1.8.4 
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Participar en el concurs de vídeo CONSUM. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: el 100% de l’alumnat de la matèria d’informàtica de 4t hi participarà. 
RESULTAT:100 

 

ACTIVITAT 1.8.5 

Introduir noves metodologies de programació.(Plaques Arduino) 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: el 100% de l’alumnat de 4t(tecnològic) i de 1r btx(tecnològic) hi participarà. 
RESULTAT: El professorat no va poder acabar la formació. 

 

 ESTRATÈGIA 1.9. Planificar activitats per millorar la competència 
cientificotecnològica. 

ACTIVITAT 1.9.1 

 Utilitzar l’hort de l’ institut com a referència d’activitats pràctiques. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: el 100% de l’alumnat de 4t(tecnològic) i de 1r btx(tecnològic) hi participarà. 
RESULTAT:33 (només van poder els de 4t degut al confinament) 
QUALITAT D’EXECUCIÓ: es crearà una comissió de l’hort que es reunirá un cop per trimestre. 
RESULTAT: No es va poder fer pel confinament. 

 

ACTIVITAT 1.9.2 

Participar en el concurs de LEROY MERLIN “Hazlo verde” per dissenyar el prototip d’un 
producte fet amb materials reciclats o reciclables. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: el 100% de l’alumnat de 2n d’ESO hi participarà. 
RESULTAT:100 
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ACTIVITAT 1.9.3 

“Projecte de Nadal” FLD 
Dedicar la setmana a fer manualitats per vendre-les i guanyar diners per a la Marató de 
TV3 en el English Market. 
També arreglar un mapa. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: el 100% de l’alumnat de tecnologia hi participarà. 
RESULTAT:100 

 

 

 ESTRATÈGIA 1.10. Planificar activitats per millorar la competència 
cientificotecnològica. 

 

ACTIVITAT 1.10.1 

Realització d’activitats relacionades amb un fet, anècdota, efemèride i/o personatge 
històric poc coneguts per tal d’estimular la curiositat dels alumnes. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: El 100% dels alumnes faran les activitats previstes durant uns dies concrets del 
segon trimestre. 
RESULTAT: NO ES VA FER PEL CONFINAMENT. 
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2.2. OBJECTIU 2 . MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

Indicadors de progrés 

 
Índex d'abandonament a 3r d'ESO. La mitjana dels quatre cursos ha de ser com a màxim un 1%. 
RESULTAT: 100  (0,25%) 
 
Índex d'abandonament a 4t d'ESO. La mitjana dels quatre cursos ha de ser com a màxim un  4%. 
RESULTAT: 100  (0,3%) 
 
Índex d'absències de l'alumnat. (mitjana dels tres trimestres, excepte el curs passat que degut al confinament només s’han 

tingut en compte els dos primers i darrers quatre cursos)  

 Situació inicial Resultat Objectiu 

ESO 3,68% 4,1% Màxim 2% 

BTX 5,06% 5,12% Màxim 4% 

FP 5,35% 5,24% Màxim 6% 

RESULTAT:33% (mitjana calculada tenint en compte el nombre d’alumnes de cada estudi ESO=390,  BTX=123,  CF=258. 

L’objectiu no més s’ha assolit a CF) 

 ESTRATÈGIA 2.1. Actuacions d'integració social de l'alumnat amb risc 
d'exclusió social. 

ACTIVITAT 2.1.1 

Elaboració i execució d'un pla de treball del tècnic/a d'integració social. 

Concreció d'un pla de treball per a cadascun de l'alumnat atès.  

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'IMPACTE: disminució d'un 20% de matèries no assolides a final de curs pels alumnes atesos 
respecte el curs passat. 

RESULTAT: 12,8 

 

 ESTRATÈGIA 2.2. Dinamització de l'esbarjo. 

ACTIVITATS 2.2.1 i 2.2.2 

2.2.1.Realització anual del torneig de futbol sala. 

X Torneig de futbol sala INS S'Agulla. 

2.2.2.Realització d’un torneig de ping-pong a l’esbarjo. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Compliment de les activitats planificades. 
RESULTAT: Es va fer mentre no estàvem confinats, no es va poder acabar. 
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 ESTRATÈGIA 2.3. Consolidació del servei comunitari en el currículum de 
l'ESO. 

ACTIVITAT 2.3.1 

Establiments de relacions amb empreses i/o entitats per desenvolupar el servei comunitari. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Compliment de les actuacions planificades. 

RESULTAT: 100 

QUALITAT D’EXECUCIÓ: Tot l’alumnat de 3r d’ESO farà el servei comunitari. 

RESULTAT: 50 (Degut al covid alguns alumnes no ho van poder acabar) 

 

 ESTRATÈGIA 2.4. Organització d'activitats lúdic-festives. 

ACTIVITAT 2.4.1 

Tallers de St. Jordi. 

Organització de dos circuits de tallers, un per primer cicle i un per segon cicle i batxillerat.  

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Compliment de les actuacions planificades. 

RESULTAT: No es va fer pel confinament. 

 

 

ACTIVITAT 2.4.2 

Festa de Carnestoltes: tallers i concurs de disfresses. 

Organització d'una franja de tallers i un concurs de disfresses.  

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Compliment de les actuacions planificades. 

RESULTAT: 100 

QUALITAT D’EXECUCIÓ: Enquesta de satisfacció amb resultat>6 a professorat i alumnat. 

RESULTAT: 86 
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ACTIVITAT 2.4.3 

Diada de la pau. 

Organització d’activitats per celebrar aquest dia. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Compliment de les actuacions planificades. 

RESULTAT: 100 

 

 
 ESTRATÈGIA 2.5. Organització de marxes populars. 

 

ACTIVITAT 2.5.1 

Programa Mou-te de marxes populars. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Es fa una marxa popular per trimestre. La del primer, solidària amb SOCIAL SPORT. 

RESULTAT: La primera es va posposar per pluja i les altres no es van fer pel confinament. 

 
 

 ESTRATÈGIA 2.6. Tutories compartides per treballar la cohesió grupal i la 

resolució de conflictes. 

 

ACTIVITAT 2.6.1 

Tutories compartides (tutor/a+orientadora) a primer i segon d’ESO per treballar la cohesió 
grupal a 1r d’ESO i a 2n d’ESO a més la resolució de conflictes i aspectes 
relacionals/emocionals. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Es fan les actuacions planificades. 

RESULTAT: 100 
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2.3. OBJECTIU 3 . PREVENIR L’ABANDONAMENT PREMATUR. 

INDICADORS DE PROGRÈS 

Índex d'abandonament a 3r d'ESO. La mitjana dels quatre cursos ha de ser com a màxim un 1%. 

RESULTAT: 100 (0,25%) 
 
Índex d'abandonament a 4t d'ESO. La mitjana dels quatre cursos ha de ser com a màxim un  4%. 

RESULTAT: 100 (0,3%) 
 

 

• ESTRATÈGIA 3.1. Actuacions d'integració social de l'alumnat amb risc 
d'abandonament prematur. 

ACTIVITAT 3.1.1 

Elaboració i execució d'un pla de treball del tècnic/a d'integració social coordinat amb la 
tècnica d'absentisme. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Compliment de les actuacions planificades. 

RESULTAT: 100 

 ESTRATÈGIA 3.2. Planificació de tutories dedicades a l'orientació 
acadèmica. 

ACTIVITAT 3.2.1 

Intervenció de l'orientadora en les tutories de 3r i 4t d'ESO. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: S'han fet un mínim de quatre tutories dedicades a l’orientació acadèmica a 3r i 4t d’ESO. 

RESULTAT:  100 

 

 ESTRATÈGIA 3.3. Planificació de tallers d’estudi assistit. 

ACTIVITAT 3.3.1 

Tallers d’estudi assistit per part de la TIS i l’Educadora els dilluns i dijous tarda 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Es fan les activitats programades. 

RESULTAT: 100 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació 

          Institut S’Agulla 
 

          Instit 

                                       MEMÒRIA ANUAL 2019-2020 

  
 

 

 

CODI: MEMÒRIA 19-20 Elaborat: director 
VERSIÓ: 0.0 Revisat: equip directiu 
DATA:  00/00/2020 Aprovat:  

Pàgina  32 de 38 
Aquest document pot quedar obsolet una 
vegada imprès 

 

2.4. OBJECTIU 4 . PROMOURE A LA FP LA COL·LABORACIÓ AMB 
L’ALUMNAT D’ESO I LA INCLUSIÓ SOCIAL. 
Indicadors de progrés.  
 
Taxa de graduats FP GM 

 Situació inicial 
18-19 

Situació proposada Resultat 
19-20 

CAI 29,10% 32% 24,54% 

CAI-FCT 64,88% 67% 65,38% 

TAPSD 60,78% 63% 89,47% 
 
Taxa de graduats FP GS 

 Situació inicial 
18-19 

Situació proposada Resultat 
19-20 

valor 89,5% Major de 90% 93,65% 

 

 

 ESTRATÈGIA 4.1. Col·laboració de l’alumnat de FP en activitats de l’ESO. 

 

 

ACTIVITAT 4.1.1 

Col·laboració de l’alumnat de TIS amb l’orientadora del segon cicle d’ESO en les tasques 
que duu a terme amb els alumnes que compleixen mesures correctores. 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Cada dimecres a la tarda algun alumne de TIS col·laborarà en les tasques educatives. 
RESULTAT: No es va fer pel confinament. 

 

 

 

 ESTRATÈGIA 4.2. Realització d’un projecte d’inclusió social. 
 

ACTIVITAT 4.2.1 

Realització d’un projecte amb un col·lectiu amb risc d’exclusió social. (MIFAS) 

INDICADOR DEL PROCÈS 

GRAU D'APLICACIÓ: Compliment de les activitats programades. 

RESULTAT:  50 (Es va fer fins que va arribar el confinament) 
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3. VALORACIÓ GLOBAL I PROPOSTES DE MILLORA 

3.1.OBJECTIU MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS. 

Bons resultats interns i externs. 

La taxa de graduació de l'ESO s’ha situat aquest curs en un 87.78%. Això fa que l’indicador 
mitjana dels últims quatre anys es situï en un 83,89% i superi el valor objectiu marcat pel 
projecte de direcció pel curs 20-21 (79%). Cal seguir treballant en aquesta línia perquè tot i així 
seguim allunyats de la mitjana de Catalunya que es situa al voltant del 90%.  

En els estudis post obligatoris, la taxa de graduats dels cicles de grau mig aquest curs, es situa 
en un 62,27%, fent una lleugera pujada però mantenint-se en un valor molt baix degut a la 
forta càrrega lectiva de CAI que fa que els alumnes completin el cicle el 2n any. 

De cara a cursos vinents caldrà revisar aquest indicador. És massa global i barreja resultats de 
TAPSD i CAI. 

Pel que fa a la taxa de graduats de batxillerat, després de la davallada de 10 punts del curs 
anterior, torna a tenir un valor aquest curs de 80,95%  i la dels cicles de grau superior ha pujat 
5, situant-se aquest curs en un 93,65%.   

Pel que fa a les proves diagnòstiques externes de 4t d'ESO s’ha millorat respecte el curs passat 
a totes les proves, situant-nos en nivells similars a la mitjana de Catalunya, en algunes 
matèries, fins i tot millor. 

Si parlem dels resultats interns, globalment quasi totes les matèries de l’ESO han millorat els 
resultats anteriors. 

 

Manteniment d'un grau de satisfacció alt en la comunitat educativa. 

Es mantenen valors notables. 

 

Implicació docent en el treball de les competències lingüístiques i  matemàtiques 

Els resultats en les matèries instrumentals és satisfactori i la implicació del professorat en les 
activitats programades és molt alta. 

El projecte del Temps de Lectura en el seu quart curs de funcionament ha estat puntuat de 
manera força baixa pel professorat. S’ha decidit no continuar-lo i plantejar altres maneres 
d’incentivar la lectura.  

Un any més cal agrair a l’AMPA el poder tenir auxiliar de conversa que pot treballar amb els 
nostres alumnes i fer millorar l'expressió oral en llengua anglesa.   
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Gran participació en les activitats de promoció de la ciència, l'esport i l'expressió artística. 

Aquestes activitats han estan un èxit de participació sempre que s’han fet i sens dubte també 
serveixen per mantenir un bon grau de cohesió i satisfacció de professorat i alumnat. Aquest 
curs, degut al confinament que es va produir a partir del 12 de març, s’han hagut de suspendre 
moltes d’elles. 

 

 

PROPOSTES DE MILLORA: 

-Buscar altres estratègies per incentivar la lectura de l’alumnat. 

-Avançar en l’avaluació competencial. Consensuar criteris per fer exàmens/activitats 
avaluables. 

-Programar unitats didàctiques en forma de projecte. 

-Promoure activitats lectives a l’aire lliure. 

 

3.2.i 3.3. OBJECTIUS. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL I PREVENIR 
L'ABANDONAMENT PREMATUR. 

Les taxes d'absentisme i abandonament han estat molt baixes globalment. 

La tasca de les tutories i de la tècnica d'integració social, amb la coordinació del departament 
d'orientació i del coordinador pedagògic, han ajudat a mantenir en uns nivells baixos de casos 
d'absentisme crònic. 

La taxa d'abandonament a 4t d'ESO és molt baixa i sens dubte, la feina de tots ha estat molt 
satisfactòria per aconseguir aquest nivell de satisfacció en l'alumnat. 

La taxa d’absentisme aquest curs s’ha calculat tenint en compte només els dos primers 
trimestres (pel confinament) . 

 

PROPOSTES DE MILLORA: 

-Definir indicadors més objectius i realistes per mesurar els plans de treball TIS i Tècnic/a 
d’absentisme. 

-Millorar el control de l’assistència (Tenim dificultats amb l’App per fer un bon seguiment) 
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3.4.OBJECTIU:  PROMOURE LA COL·LABORACIÓ DE L’ALUMNAT DE FP A 
L’ESO I LA INCLUSIÓ SOCIAL. 

 

La col·laboració de l’alumnat de TIS amb l’orientadora de l’ESO no s’ha pogut dur a terme degut 
al confinament. 

El treball que s’ha fet entre l’alumnat de TIS i el col·lectiu MIFAS estava funcionant molt bé fins 
que es va haver d’aturar degut al confinament. 

 

PROPOSTES DE MILLORA: 

-Impulsar noves metodologies en els ensenyaments de Cicles Formatius.  

 

 

4. SERVEI DE FORMACIÓ PROFESSIONAL. 
Aquest curs no s’ha fet cap validació. 

SERVEI DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Cicle formatiu Oferta Inscripcions 
Validacions 

fetes 

Atenció a persones en situació de 
dependència 

10 0 0 

Cures auxiliars d'infermeria 5 0 0 

Integració social 5 0 0 

 

 

5. XARXA DE QUALITAT. 

Per més informació seguiu el següent enllaç on podeu trobar la memòria del curs 19-20. 

https://drive.google.com/file/d/1zbG4_lRfSqATo5Vn_ALjpX_LnSnbFGy8/view?usp=drive_web 
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6. COORDINACIÓ DE LLENGUA, INTERCULTURALITAT I COHESIÓ 
SOCIAL. 

ANNEX 1. MEMÒRIA LIC.  

https://drive.google.com/file/d/1nbu7az9xeghryxuuaxn3tlk9g7ba4sra/view?usp=sharing 

7. TÈCNICA D’INTEGRACIÓ SOCIAL. 

ANNEX 2. MEMÒRIA TIS. 

https://drive.google.com/drive/folders/1p32ynnz8evoby328a7rx58jljrnogjyk?usp=sharing 

8. DEPARTAMENTS DIDÀCTICS. 
 

ANNEX 3. Memòria anual 2019-2020. Departaments didàctics es recull la memòria de 
cadascun dels departaments. 

https://drive.google.com/drive/folders/1oS7M0BzB9E2Nu11gV40guuEI9CPPXGFE?usp=sharing 

En cadascuna es detalla com a mínim la valoració dels resultats i dels objectius propis del 
departament del curs i el seguiment de les programacions de les seves matèries. També, si 
s'escau, les propostes de revisió de les programacions. 

 

9. CONFINAMENT. 

El dia 12 de març de 2020 es va decidir el confinament de la població i en conseqüència 
el tancament dels centres educatius. 

A partir del dia 13 ens vam anar organitzant per tal de treballar telemàticament des de 
casa. 

Es van establir els horaris de les reunions telemàtiques i es va triar l’aplicació Google 
Meet per a realitzar-les. 

Inicialment el professorat va posar tasques a l’alumnat, però al allargar-se el 
confinament es van establir un mínim de connexions diàries entre professorat i 
alumnat. 

A l’ESO i Batxillerat es van definir dues franges de connexió, a les 10.00 i a les 12.00, de 
manera que cada matèria disposava d’una connexió setmanal amb el seu alumnat. 

D’altra banda, les tasques encomanades a l’alumnat eren setmanals i era el tutor qui les 
comunicava cada dilluns. 
La resposta i implicació del professorat ha estat molt bona i l’adaptació a les mesures 
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adoptades ha estat molt ràpida. 
Les famílies, en general han col·laborat de manera satisfactòria. 
En el cas de l’alumnat cal remarcar dues dificultats, d’una banda aquells que no disposaven de 
connexió a internet de qualitat, o bé no tenien cap dispositiu per connectar-se i/o fer les 
tasques. I d’altra banda, la implicació en les feines que havien de fer ha estat diversa. 
També hi ha hagut un petit percentatge d’alumnat amb qui no hi ha hagut cap contacte, ni 
telefònic.  

 
Resultats extrets de l’enquesta de detecció de necessitats digitals: 

 sense contacte sense dispositiu sense connexió compliment 
feines 

ESO 28 (7%) 45  (12%) 20   (5%) 60% 

BTX 6 (5%) 7   (6%) 4  (3%) 60% 

CFGM 4 (2,5%) 18  (12%)    9  (7,5%) 80% 

CFGS 0 20  (15%) 6  (5%) 80% 

 

 

D’aquesta manera es va seguir el tercer trimestre a l’espera d’indicacions de com fer les 
avaluacions.  

Finalment durant el mes de maig es va elaborar un pla per la reobertura dels centres al 
mes de juny. 

Podeu consultar-lo en l’enllaç següent: 

PLA D'OBERTURA S'Agulla juny 20'  (1).pdf 

 

PLA%20D'OBERTURA%20S'Agulla%20juny%2020'%20%20(1).pdf

