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OBJECTIUS 2020-2021* 

 

*En relació al PEC, al Projecte de Direcció (2018-2022) i als Acords de corresponsabilitat.      ** AICLE (Aprenentatge integrat de contingut i llengua). 

OBJECTIUS ACTUACIONS 

 

 

 

 

1. Aconseguir l’èxit educatiu 

- Difusió d’eines a l’alumnat per responsabilitzar-se en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge 

- Noves tecnologies a l’aula en les diferents matèries (pla digital): formació en dispositius i aplicacions. Desplegament acords pla TAC.  

- Impuls de la lectura: consolidació i projecció del  Pla lector de centre en totes les matèries.  

- Implementació treball per projectes en una franja trimestral: assessorament extern i creació de grups de treball interns. Formació 

- Desplegament de l’avaluació per competències bàsiques i seguiment de la programació. 

- Programa de diversificació curricular B a 4t ESO. 

- Potenciació activitats artístiques i d’educació física. 

- Programa Batxibac (doble titulació). 

- Programes d’innovació: tercer curs de Treballem amb les App i Apadrinem el nostre patrimoni; segon curs de Mòbils.edu. 

 

 

 

2. Millorar la cohesió social 

- Actuacions en l’adolescència: habilitats emocionals, xarxes socials, malalties, estigmes, etc., i treball conjunt amb les famílies:  reunions, comunicats, participació, xarrades... 

Cotutories. Mediació 

- Tasca educativa per afavorir l’autoconeixement i autoacceptació. Desplegament de la formació en diversitat de gènere.   

- Projecte de convivència: revisió i actualització (juny 2021). 

- Foment dels hàbits d’integració social i cultural: extraescolars, Pla educatiu d’entorn, Salut. 

- Projecte lingüístic: actuacions per afavorir l’aprenentatge de les llengües (intercanvis, auxiliar de conversa en francès,  eTwinning anglès i alemany). 

- Reformulació del projecte d’Escoles Verdes: actuacions puntuals i nou pla d’acció. 

- Participació de l’AMPA: compravenda de llibres i programa de reutilització de llibres,  finançament activitats, revista del centre, xarrades a les famílies. 

- Formació en eines digitals a les famílies 

 

 

 3. Donar a conèixer l’oferta   

    educativa de l’Institut              

    Cristòfol Despuig  

 

- Plans d’autonomia del Departament d’Educació per a la millora dels centres educatius (acords de corresponsabilitat). 

- Difusió del Projecte educatiu de centre. 

- Difusió de bones pràctiques a la comunitat educativa i a l’entorn . 

- Increment de la relació amb les escoles amb projectes comuns (xerrades, actuacions, esport...). 

- Participació activa en actes i esdeveniments de la ciutat. 


