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La voluntat d’aquesta continuïtat és la de poder seguir treballant amb els objectius marcats en 

l’anterior legislatura. Caldrà variar actuacions i/o indicadors per tal d’adaptar-los a la nova 

realitat i les noves tasques. 

1. PLANIFICACIÓ 
 

4.1  Relació i desenvolupament d’Objectius 

1.1.1. Àmbit organitzatiu 
 

a).- Millorar els resultats acadèmics .  
  - Treballar les llengües estrangeres a partir del nivell dels alumnes. Com? A partir de 
la possibilitat de certificar oficialment els diferents nivells dels idiomes que oferim: 
anglès, francès i alemany. Per això seria convenient poder mantenir el professorat de 
llengües estrangeres ja que estem iniciant un projecte comú. 
A l’ESO, tindrem en compte el Decret 187/2015, 27 d’agost, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’ESO: 

- Seguir mantenint el treball competencial a tota l’ESO . Com? A partir de la 
introducció en totes les matèries d’activitats competencials que serveixin a 
l’avaluació. 
- Iniciar la comunitat d’aprenentatge en el centre. Com? A partir de la inscripció de la 
participació en l’estament oportú, creant equips de treball per tal de sensibilitzar al 
professorat ( de moment ja podem iniciar amb dos matèries mínim), i implicant a les 
famílies i altres dinamitzadors a la realització de les tasques. 
- Crear un equip de treball per tal de treballar les tècniques d’estudi a tota l’ESO. 
Com? A partir de l’experiència del projecte d’orientació educativa a primer d’ESO, 
crear una formació interna i posterior equip de treball per tal de unificar la manera de 
presentar la informació per part dels alumnes i de com poden estudiar. 
- Iniciar un equip de treball per tal de poder crear el pla TAC del centre. Com? A partir 
de les reunions de treball i de formació interna. 
- Planificar adequadament els continguts de les diferents àrees per nivells i mirant la 
possible transversalitat entre elles. 
- Canviar metodologies de treball. Com? Introduint el factor sorpresa en els alumnes, 
fent servir tècniques de gamificació. També amb el treball transversal amb 
l0organització per àmbits de coneixement.  
- Potenciar tècniques dinàmiques de l’aprenentatge. Com? Amb metodologies 
deductives on l’alumne pugui accedir al coneixement a partir de la pràctica ( 
metodologia deductiva). L’alumne ha de ser el protagonista del seu aprenentatge, el 
professorat ha de ser el facilitador. 
- Potenciar l’expressió oral com a part de l’avaluació. Com? A través de presentacions 
amb diferents eines.  
- Analitzar els resultats de qualsevol tasca per  treure   conclusions i, a partir de 
l’experiència, poder evolucionar i millorar.  
- Potenciar el reconeixement de la feina feta del professorat implicat en aconseguir 
millores a partir de reduccions que facilitin la seva disponibilitat per la tasca que 
inicien i facin. 

                 - Identificar les pràctiques de referència d’èxit del centre i fent-ne difusió entre el professorat”. 

- Procurar una major l’estabilitat del professorat.  
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- Crear dinàmiques adequades que facilitin el treball en equip (coffee table,...). Com? 
Procurar compensar d’alguna manera el professorat que s’impliqui en la millora del 
funcionament del centre i en la recerca de la millora de resultats educatius. 
- Establir de manera permanent, els mitjans de preparació escaients perquè aquells 
alumnes que ja tinguin els setze anys accedeixin als cicles formatius després de 
passar l’examen que l’administració preveu per aquests casos. 
- Seguir treballant per tal de reduir l’absentisme escolar tot donant sortida a les  
necessitats dels alumnes. 
 
b).- Millorar les relacions amb la resta del municipi 
 
- Potenciar el banc de temps. Com? Treballar amb els alumnes de 3r en la matèria 

de serveis a la comunitat. 
- Millorar la convivència en el centre. Com? Podent proposar un treball conjunt com 

a alumnes dinamitzadors en centres de primària que tenen comunitat 
d’aprenentatge per tal que donin suport al treball de les escoles. D’aquesta 
manera condonarem la proposta d’expedients disciplinaris. 

- Mirar la possible problemàtica dels nostres alumnes a nivell global (formant part 
també l’ajuntament, entre d’altres estaments), per buscar solucions que 
afavoreixin el ple desenvolupament dels alumnes. 

- Promoure el coneixement dels nostres cicles formatius en l’alumnat dels altres 
INS de la comarca. 

- Treballar conjuntament amb les empreses de l’entorn per tal de poder conèixer 
les seves necessitats formatives. Com? Amb la creació de més cicles d’FP dual. 

- Continuar en el treball de la coordinació primària i secundària. 
- Vincular l’INS en activitats d’àmbit nacional i internacional –Fòrum de les Cultures, 

Escoles Associades de la Unesco, Tarragona 2017...— 
- Estudiar la possibilitat d’ampliar els intercanvis amb estudiants/professorat 

procedents de la UE.  
- Extreure tota la potencialitat que ens proporciona el control informàtic 

d’incidències escolars. Posar en coneixement públic aquest control, sobretot 
augmentat el contacte entre les famílies. 
 

1.1.2. Àmbit de gestió  
 

a).-  Millorar la imatge del centre 

 

- Millorar l’autoestima i autovaloració del claustre de professors. Com? A partir de la 
valoració positiva de les diferents bones pràctiques que realitzen. 
- Potenciar el sentiment de comunitat educativa a la vista de la tendència de  la 
plantilla a assentar-se. Com? Procurant proposar realitzar activitats no acadèmiques i 
de convivència entre el professorat i personal PAS.  
- Publicitar les activitats del centre en la TV , la premsa local i les xarxes socials. Com? 
A partir de tenir un responsable en cada departament i que sigui la persona que faci 
arribar als llocs determinats les activitats que es realitzen en el centre. 
- Potenciar la comunicació amb els pares i molt especialment amb aquells que ja 
mostren una certa preferència pel nostre centre. 
- Continuar treballant en els diferents projectes de centre. Com? Potenciant les 
propostes que mostren i plantegen el professorat i, si són viables, dur-les a terme. Les 
famílies valoren positivament la quantitat de projectes del centre. 
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- Millorar la imatge física del centre intentant renovar alguns aspectes que es veuen 
més antics. Per això dependrà també la disponibilitat de recursos econòmics. 
 
b).- Millorar la comunicació interna i externa 
 

- Crear un clima de diàleg i col·laboració entre tots els membres de la comunitat 
educativa. Cal potenciar la comunicació afavorint l’horitzontalitat d’algunes 
reunions i obrint aquells àmbits de decisió que en general són poc accessibles al 
conjunt del claustre. Com? A partir dels correus electrònics, de la informació que 
posarem a la sala de professors. També procurant donar la informació més 
acurada del funcionament de la plataforma de gestió documental al menys al 
començament de curs sobretot per al professorat nouvingut. 
- Establir una relació d’empatia amb els companys. Implica capacitat de treball 
en equip, saber establir una relació de confiança mútua... Com? Procurant 
contactar i/o parlar amb el professorat en altres llocs diferents al despatx. 
- Ser conscients  i acceptar les pròpies limitacions i, per tant, col·laborar a donar 
la millor resposta possible amb els recursos disponibles la qual cosa implica saber 
prioritzar, ser organitzat i metòdic. 
- Organització periòdica d’activitats al Centre i fora d’ell de caràcter lúdic –
esmorzars, dinars, sopars, excursions, activitats esportives o de lleure, cursets...—
és una peça clau per aconseguir el reforçament de les relacions interpersonals 
que habitualment es veuen desdibuixades per les relacions laborals.  
 
c).- Participar en el Pla d’Entorn 
 

- Potenciar la comunicació amb l’ajuntament, empreses i altres administracions locals 
per tal de col·laborar en activitats formatives que siguin interessants per a l’alumnat.  
-Seguir treballant amb  el projecte singular “Endavant”.  
- Parlar amb diferents empreses de l’entorn per tal que alumnes amb problemes de 
necessitats educatives puguin restar més temps en el centre i alhora puguin algunes 
hores de pràctiques en l’empresa. 
 
d).- Participar en xarxes educatives 
 
- Seguir treballant en xarxes com: de qualitat i millora continua,  escoles verdes, 
comunitats d’aprenentatge, “aprender de los mejores”,..., per tal de construir entre 
tots els centre que volem. 
 

1.1.3. Àmbit personal 
 

a) Millorar la cohesió social 
 

- Crear un ambient integrat en el centre, caracteritzat per una certa unitat de 
propòsits, unes fites comunes i una línia organitzativa clara, i un sentiment 
col·lectiu de responsabilitat. 

- Aconseguir un ambient comunicatiu, en què el professor disposi per intercanviar 
informació sobre els seus problemes, punts de vista i actuacions educatives. 

- Potenciar la presència d’una dinàmica orientada a fer front als problemes 
professionals, en lloc d’ocultar-los. 

- Fomentar i estimular les iniciatives personals d’innovació per part de l’equip 
directiu i del conjunt del professorat. 
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- La millora de la qüestió disciplinària és un tema prioritari i no pot ser sinó el 
resultat de la unió constant de mesures preventives. És imprescindible que el 
centre hi tingui una concepció clara i que tothom –alumnes, famílies i professors 
especialment-- l’assumeixi. 

- Aconseguir la implicació de les famílies en el tema disciplinari. És important que 
l’alumne vegi que centre, família i municipi actuem tots en la mateixa direcció. 

-  
b) Afavorir la formació del professorat 

 
- Ofertar al professorat la formació necessària per poder desenvolupar al màxim la 
tasca docent, cobrint els seus interessos. Igualment, es passarà una avaluació de 
la formació ofertada per tal de valorar-la en el desenvolupament de la tasca 
diària.  
 

c) Millorar el clima de treball 
 

-  Demanar pla d’actuació, temporalització i criteris d’avaluació de les propostes 
que s’iniciïn. 

- Crear un clima de comunicació bilateral de confiança i implicació, de forma que 
entre tots es plantegin propostes de millora i es duguin a terme. 

- Assolir el ple funcionament dels diferents projectes i propostes encetades. 
- Agilitar ramificacions (treball de les comissions), només les que es creguin 

necessàries, aprofitant coordinacions. D'aquesta manera es pot aconseguir una 
major implicació del professorat. 

- Detectar les necessitats que es considerin prioritàries i possibles d’abordar. 
- Crear autonomia, confiança i seguretat. És un procés de construcció conjunta. 
- Construir un context òptim de treball. 

 
d) Grau de satisfacció dels grups d’interès 

 
- Aconseguir, a partir dels aspectes abans esmentats, que augmenti el grau de 
satisfacció de la comunitat educativa en general. 
 

1.2 Periodització dels objectius 

 OBJECTIUS 
1r 

any 
2n 

any 
3r 

any 
4t any 

Àmbit 
organitz

atiu 

Millorar els resultats acadèmics X X X X 

Millorar les relacions amb la resta del municipi X X X X 

Àmbit 
de 

gestió 

Millorar la imatge del centre X X X X 

Millorar la comunicació interna I externa X X X X 

Participar en el pla d’entorn X X X X 

Participar en xarxes educatives X X X X 

Àmbit 
person

al 

Millorar la cohesió social X X X X 

Grau de satisfacció dels grups d’interès X X X X 

Afavorir la formació del professorat X X X X 

Millorar el clima de treball X X X X 
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1.3 Proposta de planificació dels objectius segons els àmbits 

La planificació d’aquests objectius es duran a terme a través de l’Acord de 

Coresponsabilitat.  

Aquesta planificació serà la que ens guiï en la definició de l’Acord de Coresponsabilitat i del 

pla anual de centre. 

Destacar la importància dels indicadors que estan previstos perquè seran el que marqui el 

grau d’assoliment dels nostres objectius i seran el referent per a fer la rendició de comptes 

tant al claustre, com al consell escolar, com al departament. Farem però una adequació 

dels indicadors suprimint aquells que ja no tenen sentit de tenir-los ni mesurar-los. 

Aquesta proposta, però, estarà en disposició de ser revisada i/o variada segons l’acord 
pres amb la resta de l’equip directiu, de la revisió per la direcció i de les propostes de 
millora que es vagin fent a mida que s’analitzen els resultats. 
 
 
 


