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1.- Introducció 
 
 
La renovació actual del PdD suposa una continuació del presentat el període 2012-16 i              
actualitzat el període 2016-20. Aquest PdD pel període 2020-24 es fonamenta en els             
objectius i prioritats del Departament d’Educació i assenyala les fites a assolir            
progressivament. 
 
Tal i com indica la Llei d’educació de Catalunya, l’objectiu prioritari és potenciar al màxim les                
capacitats i competències de cadascun dels alumnes i garantir l’equitat i la cohesió social. 
Les prioritats del PdD són les següents: 

● Adquisició de les competències bàsiques per a tot l’alumnat d’ESO, fent èmfasi en             
l’assoliment d’un bon nivell d’expressió i comprensió oral i escrita i potenciar l’hàbit             
lector, per tal de poder accedir a qualsevol tipologia de text. 

● La millora continuada dels resultats acadèmics en les proves internes i externes en             
tots els nivells educatius, ESO, BAT i CF. 

● El suport personal, acompanyament i orientació de l’alumnat, implementant         
estratègies organitzatives per atendre tant l’alumnat amb dificultats com l’alumnat          
d’altes capacitats. 

● La promoció de la mediació com a actuació de prevenció i resolució de conflictes així               
com el compromís de promoure accions cíviques d’aprenentatge en el marc del            
Servei Comunitari. 

● L’ús del Català com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu i com a               
llengua pròpia de Catalunya. En finalitzar l’ESO, cal garantir el domini lingüístic de             
les dues llengües oficials a Catalunya: el català i el castellà. 

● Atès que tenim voluntat de ser un centre plurilingüe, fomentem les llengües            
estrangeres, anglès i francès, en l’ensenyament propi de les matèries i en la             
impartició total o parcial d’altres matèries i en activitats extraescolars. 

● L’ús de les TIC en els processos d’ensenyament-aprenentatge en tots els nivells            
educatius i en tots els àmbits del centre. 

● Accions per a la prevenció i seguiment de l’absentisme i l’abandonament prematur. 
● El manteniment dels espais del centre (aules, passadissos, zona d’esbarjo,          

pavelló...) en relació a la neteja, higiene, sostenibilitat, seguretat i imatge. 
● Col·laboració amb entitats de caire educatiu, social i associatiu de l’entorn així com             

administracions públiques (Ajuntaments, Consell Comarcal) i òbviament amb l’AMPA         
del centre. 

● La innovació i l’educació inclusiva per tal de donar resposta a les necessitats de tot               
l’alumnat i a la demanda de la societat. 
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El PdD per la seva execució necessita de tot el professorat amb un alt grau d’implicació,                
compromís i motivació amb els objectius fixats i, per això, es descriu tot seguit el perfil                
òptim del professorat: 

● Tenir coneixements avançats d’utilització de les TIC en els processos          
d’ensenyament i aprenentatge utilitzant amb solvència el maquinari i les eines           
necessàries per desenvolupar la tasca docent en un centre transformat digitalment           
fent un ús pedagògic i intens del programari educatiu. 

● Treballar a l’aula activitats competencials relacionades amb el món més proper i real,             
aplicant la metodologia SCAP (significativitat, comunicació, acció i projecció), el          
model competencial orientador. 

● Avaluar formativament per potenciar la millora de l’aprenentatge de l’alumnat aplicant           
metodologies diverses i variades. 

● Treballar en equip i de manera cooperativa en els diferents àmbits (departament,            
equip docent…) compartint estratègies i materials per aconseguir els objectius fixats. 

● Tenir predisposició a participar en les innovacions educatives proposades des del           
centre, en el context que ens assenyala el Departament d’Educació, concretament           
dissenyar i participar en el Treball per Projectes. 

● Tenir una visió de l'educació global i multidisciplinar, abandonar els compartiments           
estancs que històricament han estat les diferents matèries, planificant i realitzant           
activitats conjuntes amb altres matèries. 

● Mostrar una actitud proactiva per la millora contínua en l'aprenentatge, avaluar els            
resultats, reflexionar per detectar desviacions negatives i proposar activitats de          
millora. 

● Afavorir un clima distès a l’aula, favorable per l'aprenentatge, no exempt de rigor i              
exigència, desenvolupant un rol de professorat-guia facilitador del mateix, potenciant          
les activitats on l’alumne aprèn a partir de la descoberta de coneixement, no de la               
transmissió. 

● Realitzar les activitats d’ensenyament potenciant la feina a l’aula i minimitzant les            
tasques que l’alumnat d’ESO ha de fer a casa. 

 
En tots aquests anys s’han iniciat, ampliat i consolidat diversos projectes: Aula Oberta i              
Projecte singular, Servei Comunitari, Pla lector, Erasmus, Mediació, Xarxa de CB, centre            
examinador d’Oxford i el darrer, el Programa d’Innovació Pedagògica de Transformació           
Digital… sempre amb l’objectiu de contribuir a millorar els processos          
d’ensenyament-aprenentatge i millorar l’adquisició de les Cb de tot l’alumnat. 
 
La valoració dels resultats de les proves internes i externes processades fins al moment de               
la redacció d’aquest PdD s’exposen a l’apartat de diagnosi on s’observa, si agafem la              
mitjana dels resultats dels quatre cursos, una tendència a l’estabilitat i/o millora. 
 
Aquest PdD presenta objectius i prioritats per als propers quatre cursos, entès com un              
projecte obert i la seva implementació està condicionada al claustre (la limitació de RH no               
hauria de ser un impediment per l’aplicació de totes les actuacions) i de les necessitats que                
ens pugui deparar el futur, a les quals, òbviament, haurem d’oferir respostes. Tanmateix,             
sense perdre de vista els objectius globals que vagi indicant el Departament d’Educació. 
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Les línies mestres del PdD es poden resumir en: 
Millora dels resultats acadèmics, de la cohesió social i de la confiança dels grups d’interès. 
 
Les actuacions en què cal insistir cada curs s’indiquen a la PGA, un cop valorats 

● SIC, AVAC i l’informe de la Inspecció educativa 
● Anàlisi de resultats i propostes de millora fets pels Caps de Departament dels             

resultats de les proves internes (promoció i graduació) i externes (CB i PAU) 
● DAFO i enquestes a la comunitat educativa 

En aquestes actuacions es tenen en consideració els objectius del curs anterior i el grau               
d’execució dels mateixos, es redacta la MA i es fixen les prioritats en la PGA del curs                 
següent. 
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2.-Diagnosi   
 
2.1.- Resultats acadèmics 
 
Evolutiu dels resultats de les proves de CB de 4t d’ESO, Batxillerat (graduació i PAU)  i CF  
(graduació) del període 2016-20 
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Batxillerat 

Institut P.A.U.   

Curs Avaluats Graduats % Avaluats Aptes % 

16-17 20 19 95% 17 17 100% 

17-18 43 37 86% 32 32 100% 

18-19 40 37 92,5% 32 30 94% 

 
  

CFGM  Activitats Comercials 

Curs Avaluats Graduats % 

16-17 10 6 60 % 

17-18 16 10 62,5 % 

18-19 14 10 71,4 % 
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2.2.- Enquestes a la comunitat educativa 
 

2.2.1.- Enquestes alumnat, participació 33,26%  
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2.2.2.- Enquesta famílies, participació 37,3% 
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2.2.3.- Enquesta al professorat, participació  71% 
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2.3.- AVAC 
 
Resultats i propostes de millora de l’AVAC, gener 2020 
 

● Rendiment acadèmic 
 

El resultat del rendiment acadèmic de l’ESO elaborat a partir dels resultats de les proves               
internes i externes és del 94.31 per sobre la mitjana dels centres de la mateixa tipologia B                 
que és de 90.833. 
Batxillerat: el rendiment acadèmic presenta un descens del 95.4 al 2016 al 88.91 al 2018,               
lleugerament per sota de la mitjana de Catalunya (90.538) i de la mediana (91.33) situant-se               
en el segon quartil. 
Pel que fa als cicles formatius de grau mitjà, el rendiment acadèmic (80.69) se situa per                
sobre de la mitjana (76.752) i la mediana (79.37). 
 

● Propostes de millora 
 

Cal incidir en el treball transversal i continuar aprofundint en el decret d’ordenació de l’ESO,               
l’ordre d’avaluació i els llibrets de competències bàsiques. 
Cal continuar treballant en l’elaboració de rúbriques d’avaluació consensuades, criteris          
d’avaluació, graduació i promoció coneguts i compartits, i lligar-ho amb mesures           
metodològiques i pedagògiques per a un enfocament competencial a l’aula. 
 

● Objectius i planificació 
 

La memòria de centre sorgeix a partir dels objectius plantejats a la PGA i compartits pels                
departaments i a partir dels quals es proposen activitats a realitzar. 
 

● Propostes de millora 
 

Cal continuar treballant de forma col·legiada i compartida, però relacionant l’anàlisi de            
resultats amb aquestes accions i fent visible el seu impacte sobre els mateixos. 
Cal seguir treballant en l’avaluació per dimensions engegada el curs 2019-20, que faciliti i              
propiciï el canvi de mirada cap a un treball per àmbits. 
 

● Equitat 
 

El centre disposa de mecanisme de detecció, registre, aplica estratègies, analitza i fa             
prevenció de l’absentisme. 
El clima de convivència és bo i s’utilitzen estratègies adequades, sobretot en el treball              
tutorial per al tractament dels conflictes que es generen. Les normes de convivència són              
públiques, compartides i ben conegudes per l’alumnat. 
Es fa una bona anàlisi de les necessitats educatives de l’alumnat, buscant el millor recurs               
per a l’alumnat d’acord amb les seves necessitats. Es fa un adequat seguiment de l’alumnat               
NESE així com dels recursos emprats. 
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● Propostes de millora 
 
Cal realitzar un treball en xarxa per activar una comissió d’absentisme que obtingui resultats              
amb implicació de Serveis Socials de la població i així establir una via de comunicació               
ràpida i efectiva amb Serveis Socials de Figueres. 
Cal analitzar noves estratègies per retenir l’alumnat del col·lectiu gitano, especialment a les             
noies a partir de 3 d’ESO, per tal d’evitar l’abandonament i absentisme. 
 
2.4.- DAFO 
 
De l’anàlisi i estudi de les dades anteriors i de les múltiples reunions mantingudes amb tots                
els sectors de la comunitat educativa, se’n deriven les següents consideracions 
 

Amenaces Oportunitats 

Alt índex de mobilitat del professorat. 
Alt % d’alumnat 
Freqüents canvis legislatius. 
Previsió d¡augment d’alumnat d’ESO els 
propers cursos.  

Consolidació d’un clima de confiança i coordinació       
amb les Escoles adscrites. 
Canvis metodològics en el procés     
d’ensenyament-aprenentatge. 
Creació de llocs docents estructurals. 
Opcions de col·laboració amb entitats i empreses       
de l’entorn. 
Percepció de les famílies del centre  
AMPA activa i col·laboradora. 

Debilitats Fortaleses 

Imatge externa del centre: barracons. Deficient      
aïllament acústic, limitació d’espais. 
Espai de pati per l’alumnat molt limitat. 
Falta de temps per reflexionar i planificar       
conjuntament. 
Ús inadequat de dispositius electrònics per part       
de l’alumnat. 
Alumnat de CF poc motivat. 

Tracte molt proper amb l’alumnat i coneixement       
del seu entorn. 
Comunicació bidireccional molt fluïda amb les      
famílies. 
Professorat amb ganes d’innovar. 
Equipament digital i aplicació a la docència. 
Bona orientació psicopedagògica, acadèmica i     
laboral 
Bona estructura organitzativa per la coordinació i       
tractament de la diversitat 
Acció tutorial consolidada, cohesionada i molt      
personalitzada. 
Experiència adquirida en FP dual. 
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2.5.- Conclusions 
 
Un cop valorats tots els aspectes descrits en aquest apartat de Diagnosi, es detalla la               
proposta d’actuacions a realitzar: 

● Potenciar l’aprenentatge competencial adaptant les estratègies al Decret 187/2015         
d’ordenació dels ensenyament de l’ESO, d’avaluació a l’Ordre 108/2018 d’avaluació          
d’ESO, i al Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un              
sistema educatiu inclusiu. 

● Proposar Formacions Internes de Centre per crear una cultura de treball           
consensuada i compartida i potenciar que les metodologies treballades arribin al           
màxim nombre d’alumnes possible. 

● Potenciar el treball en equip del professorat, en l’àmbit dels equips docents i dels              
departaments per realitzar activitats conjuntes i facilitar la transferència a l’aula. 

● Afavorir l’aprenentatge entre iguals i l’observació de bones pràctiques a l’aula. 
● Dinamitzar l’aprenentatge de les Competències Personals i Socials sobretot a través           

de Cultura i Valors. 
● Organitzar l’acompanyament als Caps de Departament per facilitar-los la feina de           

lideratge del seu àmbit aplicant la lògica REDAR: Resultats que volem obtenir,            
Enfocament, Desplegament, Avaluació i Revisió. 

 

●  

font agoraceg.org 

 

● Establir una organització de reunions i de càrrecs de coordinació que permeti el             
lideratge distribuït. 
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● Dinamitzar estratègies de personalització de l’aprenentatge perquè l’alumne es         
reconegui com el protagonista a partir de l’acció tutorial i amb l’acompanyament i la              
implicació de la família. 

● Treballar l’orientació de manera globalitzada i coordinada a totes les etapes           
educatives i internament als equips docents, coordinacions... 

● Reforçar l’FP Dual i el contacte amb empreses per consolidar un model de formació              
més real, sovint amb millors mitjans i que potenciarà la matrícula a l’FP. 

● Impulsar el treball per projectes globalitzat i/o interdisciplinari, treballant la lectura, les            
activitats contextualitzades i extretes de la realitat, i altres metodologies que facilitin            
l’aprenentatge competencial. 

● Afavorir l’aprenentatge no formal realitzant activitats amb institucions i organitzacions          
de l’entorn que col·laboren en l’educació de l’alumnat: intercanvis, Erasmus+, Servei           
Comunitari. 

● Integrar l’aprenentatge de l’anglès i afavorir la realització d’intercanvis i estades           
formatives a altres països. 

● Redactar el Pla de Comunicació del centre. 
● Fomentar el re/coneixement social del centre, la participació de les famílies, i les             

aliances amb empreses i entitats per posicionar-se com a centre innovador. 
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3.- Objectius i indicadors. 
 
Els objectius del PdD i les actuacions previstes ens han de permetre anar cap a un centre                 
que s’adapti a les necessitats educatives de la societat actual i, en la mesura que sigui                
possible, s’adapti a les necessitats futures. Els objectius es despleguen en l’àmbit que             
preveu la Llei d’Educació de Catalunya 

● Resultats educatius 
● Cohesió social 
● Grups d’interès 

 

Objectiu 1: Millorar els resultats educatius. 
 

Estratègia 1.1 Augmentar les activitats competencials a l’aula, concretament a l’àmbit lingüístic 

Indicador de progrés: alumnat situat a la franja mitjana-alta i alta a les proves de Cb 19-20  
Punt de partida: Català 65,1%, Castellà 61,7%, Anglès 62,2% 
Objectiu 2024: augmentar 5 punts en cada competència 

Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau 
d’acceptació 

Establiment d’estratègies en totes les     
àrees o matèries per treballar l’expressió      
escrita. 

Equip directiu 
Caps de 
departament 

cada any Nombre 
d’estratègies 
planificades 

1 per trimestre 
i curs 

Planificació d’activitats per fomentar la 
lectura: estona de lectura, biografia 
lectora, bloc de lectura, etc. 

Caps de 
departament 
de llengües 

cada any Nombre 
d’activitats 
programades 

1 per trimestre 
i curs 

Planificació de la incorporació d’activitats     
d’expressió oral a totes les àrees i tots els         
cursos a partir d’activitats i concursos com       
el Pica lletres, Òmnium, Lectura en veu       
alta... 

Caps de 
departament 
de llengües 

cada any Nombre 
d’activitats  
d’expressió 
orals per àmbit 
i curs. 
Participació en 
concursos 

1 per curs 
 
 
1 alumne per 
grup i concurs 
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Estratègia 1.2 Millorar les competències Matemàtica i Cientificotecnològica 

Indicador de progrés: alumnat situat a la franja mitjana-alta i alta a les proves curs 19-20 
Punt de partida:Matemàtiques 47,5%, CCTec 61,7% 
Objectiu 2024: augmentar 5 punts Matemàtiques i 8 punts en CCTec 

Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau 
d’acceptació 

Establiment d’un protocol de reunions     
interdepartamentals per dissenyar   
projectes STEAM a 1r, 2n i 3r d’ESO 

Grup de treball 
STEAM,CDep. 
de 
Matemàtiques, 
Tecnologia i 
Ciències, 

 

anual Nombre de 
reunions(actes
) per curs per 
dissenyar 
projectes . 
Grau de 
satisfacció de 
l’alumnat. 
Alumnes que 
assoleixen AN 
o AE la CCT. 

1 mensual 
 
 
 
 

> 75% 

 

> 60% 

Planificació de petits projectes    
interdisciplinaris al llarg de l’etapa. 

 

Professorat de 
l’àmbit Científic 
i Tecnològic 

anual Nombre de 
projectes 
didàctics 
realitzats 
Grau de 
satisfacció de 
l’alumnat 

1 per nivell 
 
 
 

> 75% 

Promoció jornades i activitats    
cientificotecnològiques i matemàtiques al    
centre. 

Coord. 
d’activitats 
CDep Mat, Tec 
i Ciències. 

anual Nombre 
d’activitats 
realitzades 
  % d’alumnes 
participants 
Nivell de 
satisfacció de 
l’alumnat i 
professorat  

1 anual 
 
 

> 60% 

 

> 75% 

Participació en trobades, fires i concursos      
de caire Científic, Tecnològic o Matemàtic      
de l’entorn proper. 

CDep Mat, Tec 
i Ciències. 

anual Taxa 
d’alumnes 
participants. 
Nombre de 
referències del 
centre als 
mitjans de 
comunicació 
locals. 

5 per grup 
 
 
1 per activitat 
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Consolidació de la robòtica i progressiva 
implementació a tots els grups d’ESO. 

Equip directiu 
Cap de 
departament 
de tecnologia 

anual % d’alumnes 
que obtenen 
AN o AE la 
matèria de 
Tecnologia  
Grau de 
satisfacció 
sobre el gust 
per la robòtica 

> 60% 

 

 

> 60% 

 
 

Estratègia 1.3 Impulsar la utilització de metodologies globals i de treball cooperatiu per l’aprenentatge i 
l’avaluació 

Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau 
d’acceptació 

Assegurar la sostenibilitat del treball     
realitzat en la Xarxa de Competències      
Bàsiques com a suport a la formació del        
professorat. 

 

Grup impulsor 
de la Xarxa CB 
Cap d’Estudis i 
Coordinadora 
pedagògica 

 

anual Tasques de la 
xarxa de CB 
finalitzades. 
Grau de 
satisfacció del 
professorat 
% de 
professors 
participants 

> 60% 

 

> 75% 

 

> 60% ?? 

FIC al professorat per desenvolupar i      
aplicar a l’aula activitats competencials i      
noves metodologies educatives. 

Equip directiu anual FIC fetes 
Participació 

1 per curs 
75% prof. 

Treballar amb projectes globalitzats o 
interdisciplinaris a ESO 

Equip directiu 2023-24 Projectes 
realitzats 

3 projectes per 
nivell 

Assessorament als Caps de Departament 
en la creació d’activitats competencials 

Equip directiu 2023-24 Activitats 
realitzades 

6 activitats per 
nivell 

Treball en equip de nivell per generar 
unitats didàctiques interdisciplinàries. 

 

Caps de 
departament, 
Cap d’estudis i 
Coord. 
pedagògica 

anual Nombre de 
departaments 
reunits 
trimestralment 
Nombre 
d’unitats 
dissenyades.  

> 5 

 

> 3 
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Adequació dels instruments i els criteris      
d’avaluació de totes les matèries a      
l’avaluació per competències en aplicació     
de la normativa vigent. 

Caps de 
departament. 

2020-21 Criteris 
d’avaluació 
actualitzats 
dels 
departaments. 

Fet 

Realització d’intercanvis amb altres països Equip directiu 2023-24 Intercanvis 
realitzats 

1 anual 

Promoció d’activitats complementàries, de    
sortides escolars i estades on la llengua       
vehicular sigui una llengua estrangera al      
llarg de tota l’etapa. 

 

CDep. de 
llengües 
estrangeres i 
Coord. de 
projectes 
internacionals 

anual Índex 
d’activitats 
complement. 
% d’alumnes 
per cursos que 
participen en 
les activitats 
amb llengua 
estrangera  

1 anual per 
nivell 
 
 
 

> 60% ?? 
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Objectiu 2: Refermar la cohesió social i inclusió educativa. 

Indicadors: 

Nombre d’alumnes que abandonen el sistema educatiu       
abans dels 16 anys. 
Nombre de sancions aplicades a l’alumnat amb       
resolució de la direcció. 
Realització d’estratègies organitzatives per atendre la      
diversitat de l’alumnat. 
Valoració de la feina dels tutors i tutores. 
Alumnat amb estratègies de diversitat que promociona       
de 3r a 4t i que es gradua a 4t... 

Criteris d’acceptació: 

< 3 %  
 
< 3% d’alumnes sancionats  
  
>5 per curs 
 
>7 
 
>75% 

 

Estratègia 2.1: Fomentar activitats per atendre l’alumnat amb retard d’aprenentatge 

Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau 
d’acceptació 

Planificació, seguiment i revisió de     
mesures i suports educatius per atendre la       
diversitat de l'alumnat: reunions de la      
CAD, de coordinació, d’equips docents... 

Cap d’estudis cada curs Actes reunions Seguiment 
dels acords i 
propostes de 
millora. 

Realització d’estratègies organitzatives i    
actuacions: Pla Intensiu de Millora, estudi      
guiat, estudi assistit, atencions individuals,     
acció tutorial intensiva, fulls de     
seguiment... 

Director cada curs Estratègies 
realitzades 

> 5 per curs 

Realització dels Plans Individuals a     
l’alumnat que el necessiti. 

Coord.Pedag., 
PsP, tutors,  
professorat de la   
matèria 

cada curs PI realitzats 

 

100% del PI 
realitzats 

Impulsar l’autoreflexió de l’alumnat sobre     
el seu procés d’aprenentatge i els seus       
objectius 
 

Coord.Pedag., 
PsP, tutorts 

cada curs Document 
autoreflexió 
realitzat 

 

Documents 
realitzats a  
l’av. Inicial i els    
2 primers  
trimestres 

Fomentar l’orientació educativa i 
l’educació emocional en alumnat i 
professorat. 

Coord.Pedag., 
PsP, tutorts 

cada curs Competències 
personals i de 
cultura i valors 
avaluades 

=> 20 
competències 
avaluades per 
nivell i curs 
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Estratègia 2.2 Reduir el nombre d’alumnes que abandonen prematurament els estudis 

Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau 
d’acceptació 

Realització de reunions de la Comissió 
Social amb els serveis socials i EAP. 

Coord.Pedag. anual Reunions 
realitzades 

=> 90% 
reunions 
realitzades 
respecte a les 
programades 

Realització de l’orientació i 
acompanyament de l’alumnat que vol 
deixar el sistema educatiu. 

Orientadores 
escolars, tutors/es 

anual Acomp. 
realitzat 

100% de 
l’alumnat ha 
estat 
acompanyat 

Afavorir estratègies que disminueixin    
l’abandonament al Batxillerat i a la      
Formació Professional: reunions de tutors,     
acompanyament dels tutors a l’alumnat,     
xerrades amb exalumnes 

Orientadores 
escolars, tutors/es 

anual Valoració dels 
tutors i 
alumnes 

>7  

>7  

 
 
 

Objectiu 3: Millorar la confiança dels grups d’interès 

Indicadors: 
Nombre de preinscripcions a 1r ESO 
Nombre de preinscripcions a FP 
Realització de convenis d’FP dual 
Valoració de satisfacció amb el centre 

Criteris d’acceptació: 
> 85% de les places ofertades 
> 80 % de les places ofertades 
> 25 convenis 
>7 

 

Estratègia 3.1 Fomentar la participació de l’alumnat i les famílies 

Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau 
d’acceptació 

Realització de la Jornada de Delegats i 
reunions amb representants de l’alumnat. 

Director anual Jornada 
realitzada 

3 sessions per 
curs 

Realització de trobades amb pares i 
mares: reunions AMPA, participació en 
activitats socials, sortides i altres 
activitats... 

Director anual Trobades fetes 1 trobada 
trimestral 

Realització d’entrevistes presencials 
individuals amb el tutor/a. 

Tutor/a anaul Reunions fetes 1 per curs 
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Estratègia 3.2 Incrementar la participació d’empreses i institucions 

Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau 
d’acceptació 

Realització de convenis d’FP dual Coordinació FP anual Convenis fets 15 per curs 

Instauració del treball per projectes E.D. CF anual Projectes 
realitzats 

1 projecte per 
curs 

Adaptacions curriculars, si cal E.D. i C.A.D. anual Adaptacions 
fetes 

Adaptacions 
fetes 

 
 

Estratègia 3.3 Fomentar la implicació social i la participació en activitats externes 

Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau 
d’acceptació 

Participació en concursos de centre i      
d’entitats externes. 

Director anual Nombre de 
participants 

10 
participacions 
per curs 

Col·laboració en projectes i xarxes de      
centre, assistència a conferències i     
formacions. 

Director anual Nombre de 
participants 

5 
participacions 
per curs 

Realització del Servei Comunitari Cap d’Estudis anual Activitats 
realitzades 

80% de 
l’alumnat FA 

 
 

Estratègia 3.4 Millorar la imatge i el reconeixement del centre 

Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau 
d’acceptació 

Activitats obertes a familiars i entitats Director 30/06/ 2024 Activitats 
realitzades 

=> 4 activitats 

Realització de publicacions a les xarxes 
socials 

Director 30/06/ 2024 Publicacions 
fetes 

=> 200 
publicacions 
en el total de 
xarxes 
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Implementació d’un sistema de gestió 
ambiental del centre: elaboració d’un Pla 
Ambiental, creació d’una comissió 
ambiental, delegat verd a l’aula  i de 
manteniment dels espais comuns 

Secretària 30/06/2024 Accions fetes 
anualment. 

1 acció anual 

 
 

Estratègia 3.5 Elaboració d’un Pla de comunicació 

Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau 
d’acceptació 

Detecció de les mancances i necessitats      
respecte de la comunicació interna i      
externa. 

Equip directiu i 
claustre. 

30/06/2021 Mancances 
detectades 

< 5 

Participació dels diferents estaments de la      
comunitat educativa per a l’aportació     
d’idees. 

Equip directiu. 30/06/2021 Propostes 
recollides 

> 5 

Planificació i implementació dels    
mecanismes de comunicació. 

Equip directiu. 30/06/2022 Redacció del 
document 

fet/no fet 

Avaluació del funcionament del pla i      
propostes de millora 
 

Equip directiu. anual a 
partir 
30/06/2023 

Valoració dels 
estaments 
implicats 

>7 
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4.- Retiment de comptes  
 
Fa anys que el Departament d’Educació va començar a impulsar la cultura avaluativa,             
autoavaluativa i el retiment de comptes com a eines d’anàlisi, reflexió i millora. En aquesta               
línia entenc que l’avaluació ha de ser clau en el seguiment i l’aplicació del PdD. L’avaluació                
ha de permetre adequar les actuacions a noves necessitats que puguin sorgir, entenent que              
aquest document ha de ser flexible i adaptable a noves necessitats i/o oportunitats. 
Tanmateix, la intenció és que tots els membres de la comunitat educativa comparteixin els              
objectius i la planificació que es detalla en aquest PdD; sense la seva col·laboració aquest               
document perd el seu valor. 
Per aquest motiu l’avaluació s’ha de fer amb finalitat formativa, en clau de millora, amb el                
compromís de responsabilitat social i col·lectiva que tenim els docents i no només com a               
eina d’avaluació interna de la direcció; cal que participi tota la comunitat educativa. 
L’anàlisi anual ens ha de portar a garantir la millora permanent de resultats i ens ha d’indicar                 
si estem assolint els objectius plantejats. 
 
L’avaluació del PdD es farà a partir d’un sistema d’indicadors ben definits i clars. Aquests               
estaran relacionats a cadascuna de les actuacions proposades i ens serviran per fer el              
seguiment d’assoliment anual del PdD.  
D’altra part, també utilitzarem els Indicadors del SIC, per a la recollida d’informació sobre              
l’assoliment dels objectius.  
La intenció és integrar la cultura de l’avaluació i l’autoavaluació com a una tasca més i no                 
tan sols com a una activitat que es realitza a final de cada any a la Memòria Anual i a la                     
PGA. 
 
Els objectius de millora prioritzats en aquest PdD es plantejaran i concretaran a l’inici de               
cada curs a la PGA i es desplegarà al llarg de 4 cursos. 
Cada trimestre els responsables de l’Equip Directiu, Coordinacions i els Caps de            
Departaments, es reuniran per valorar el seguiment i anàlisi de les estratègies, dels             
objectius anuals i de les activitats realitzades fins aquell moment del curs i la valoració de                
l’indicador de progrés associat. A partir d’aquesta anàlisi i valoració es podran dur a terme               
accions correctores i/o preventives. Al final de curs, els resultats de les avaluacions i              
valoracions es recolliran a la Memòria Anual que es presentarà al Consell Escolar i al               
Claustre, on es valorarà el grau d’assoliment de cadascun d’aquests objectius segons els             
indicadors de progrés i/o procés que es detallen i valorant la seva viabilitat. Aquesta              
valoració serà el punt de partida de la PGA del curs vinent. 
La reunió d'inici de curs ha de servir per a dissenyar el projecte que es proposa a la                  
inspecció educativa, i la de final de curs per valorar internament els resultats obtinguts i               
preparar la memòria per a retre comptes a la comunitat educativa. 
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5.- Estructura organitzativa 
 
L’estructura funcional del centre, així com els càrrecs i les responsabilitats, estan definides             
en detall al PEC i a les NOFC. 
Com ja s’ha indicat a la introducció, aquest projecte pretén continuar amb la tasca feta per                
l’actual equip directiu i, per tant, no es pretenen fer canvis que afectin a l’estructura del                
centre. Així, l’equip directiu actual està format pel Director del centre, la Secretària, Cap              
d’Estudis i Coordinadora Pedagògica. Les funcions de cadascun (són prescriptives          
normativament) es descriuen breument tot seguit: 
 
Secretària: Adriana Sala, professora de Matemàtiques, eficàcia i discreció. 
 

● DOGC normativa. 
● Convocatòries de reunions. 
● Gestió de correspondència. 
● Gestió administrativa: Certificacions acadèmiques, convalidacions i registres       

acadèmics, preinscripció i matriculació. 
● Gestió econòmica: pressupost, subvencions, compres, manteniment, activitats de        

centre amb desplaçaments. 
 

Cap d’Estudis: Cristina Mallol, professora d’Anglès, entusiasme i innovació. 
● Horaris. 
● Gestió d’absències i incidències de l’alumnat. 
● Gestió d’expedients disciplinaris de l’alumnat. 
● Organització curricular. 
● Projectes de mobilitat. 
● Plans de formació en centre. 

 
Coordinadora Pedagògica: Lídia Canet, professora d’Anglès, sensibilitat i amor per la           
docència. 

● Gestió de les tutories i el PAT. 
● Mediació. 
● Aspectes curriculars de la diversitat. 
● Plans individualitzats. 
● Gestió de la C.A.D i coordinació amb EAP i PsP 
● Relació amb serveis externs i entitats de caire social. 

 
A totes elles un agraïment per continuar al meu costat, són una part imprescindible              
en aquest PdD. 

 
Director: Jordi Montero, professor de Física i Química 

● Representant de l’administració educativa, al centre i en relació amb la comunitat. 
● Gestió dels RH del centre. 
● Gestió de l’aplicatiu Esfer@. 
● Coordinació entre els òrgans unipersonals de govern i els òrgans de coordinació. 
● Convocar i presidir les reunions dels òrgans col·legiats del centre. 

32                                                                                                                  Jordi Montero 

https://agora.xtec.cat/insvilafant/wp-content/uploads/usu195/2016/03/PEC_InsVilafant.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B2yuFdnugehKbkh6QTVNdHdtNW8/view


Institut de Vilafant                                                                     Projecte de Direcció 2020-24 

6.- Fonts d’informació 
 

● Web d’AXIA, Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya 
● Lideratge educatiu, Fundació Bofill 
● GROC, Accés a la direcció escolar, Joan Teixidó 
● Bolívar, Antonio. "Aprender a liderar líderes. Competencias para un liderazgo          

directivo que promueva el liderazgo docente". Educar(en línea), Vol.: 47 Núm.: 2, pp.             
253-275. 

● Bolgspot Alberto del Pozo, Nous conceptes a la Llei d’Educació 
● Fullan, M. "La dirección escolar: tres claves para maximizar su impacto". Ediciones            

Morata, 2016. ISBN 9788471128287 
● El Projecte de direcció dels centres educatius. Josep Bargalló, Postgrau          

d’Especialitat Universitari en Direcció i Gestió de Centres Educatius (URV), curs           
16/17 

● Departament d'Ensenyament - Generalitat de Catalunya. Ofensiva de país 
Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/ofensiva-pa
is-exit-escolar/ 

● Departament d'Educació - Generalitat de Catalunya. Guia per elaborar i aplicar un            
pla estratègic 
http://xarxanet.org/biblioteca/guia-elaborar-i-aplicar-un-pla-estrategic 
 

 
La vocació per la docència i el compromís amb la societat m’han portat a presentar aquest                
PdD. Ens cal pensar en el futur, treballar i viure honestament, amb compromís,             
responsabilitat i exemplaritat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mestre és qui et transforma amb la noblesa del seu caràcter, t’educa amb el seu silenci i                  
il·lumina el teu interior amb la seva irradiació. (Abu Madyan de Sevilla, segle XII) 
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