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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte de direcció per al període 2017-2021 està pensat per a un centre 

que es va posar en marxa el curs 2011-12. És un centre, doncs, que ha d’encarar 

en els propers cursos una fase de consolidació de la seva oferta educativa i el 

seu projecte educatiu. 

Des dels seus inicis i fins al curs passat, he format part, com a cap d’estudis, de 

l’equip de direcció que ha anat esbossant i concretant aquest projecte, i per tant 

m’hi sento especialment involucrat en la seva continuïtat. 

En la decisió de presentar, però, aquesta proposta hi ha comptat sobretot el 

compromís de continuïtat de la resta de l’equip directiu i la coincidència del 

Claustre i el Consell Escolar a donar suport a aquesta opció. I també hi ha 

comptat, sense dubte, el meu convenciment que l’ensenyament públic és una 

eina bàsica per fer possibles la igualtat d’oportunitats i la inclusió social. 

Per tant, comptem, com fins ara, amb l’esforç, la feina i la implicació de tots els 

sectors de la comunitat educativa per fer d’aquest centre una oferta 

d’ensenyament públic de qualitat, que aspira a la millora contínua del seu 

funcionament i a la formació integral de l’alumnat.   

En aquest marc, aquest projecte vol presentar una diagnosi actualitzada del 

centre i explicar quins són els seus objectius pedagògics, com s’organitza i 

quines actuacions es proposen per abastar-los, així com els indicadors del seu 

assoliment i els mecanismes de retiment de comptes als òrgans competents. 

 

2. L'INSTITUT I EL SEU ENTORN 

 

2.1. Context del centre 

El centre es troba situat a Mollet del Vallès, a la confluència dels barris del Centre, 

l'Estació de França i la Riera Seca.  

Mollet del Vallès és una població que va créixer espectacularment durant els anys 50 i 60 

del segle passat i actualment  compta amb una població de 51.491 habitants (2016). El 

sector que concentra gran part de l'ocupació és el sector serveis, seguit de la construcció, 

la indústria i, en darrer terme  l'agricultura. 
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Mollet del Vallès disposa de tres centres de secundària públics, a més del nostre: 

l'INS Mollet, l'INS Vicenç Plantada i l'INS Gallecs. Tots quatre tenen adscrits els 

9 centres públics d'Educació Infantil i Primària de la població, ja que a Mollet hi 

ha una única zona educativa: Cal Músic, Can Besora, Col·legis Nous, del Bosc, 

F. G. Lorca, Joan Abelló, Joan Salvat-Papasseit, Montseny, Sant Jordi i Sant 

Vicenç.   

 

2.2. Estructura organitzativa 
 

2.2.1. Oferta educativa 

El disseny de la nostra oferta educativa respon a un model de 3/2: tres línies 

d'ESO i dues de Batxillerat. En la seva posada en marxa el curs 2011-12, el 

centre va començar amb tres línies a 1r. d'ESO, que ha anat mantenint un curs 

rere un altre fins a completar l'etapa. 

Aquest darrer curs hem ampliat l'oferta educativa amb dues línies de 2n. de 

Batxillerat i s’hi ha afegit una nova línia a 1r d’ESO. 

2.2.2. Professorat i PAS 

a) Professorat 

Paral·lelament a l'ampliació de la nostra oferta educativa, el centre ha vist 

ampliar-se la seva dotació de personal. Així, d'un claustre compost de deu 

persones el primer curs, s'ha passat a un claustre compost per 42 professors, 5 

dels quals a mitja jornada,  inclosa un mestra d'audició i llenguatge. 

Gran part d'aquests professors són al centre com a interins. D’un total de 14 

places definitives,  només 5 professors  l’ocupen de manera efectiva. Malgrat 

això, tot i ser encara una plantilla que es troba en una fase de consolidació, la  

continuïtat dels professors interins ha permès dotar la plantilla d’una certa 

estabilitat. 

b) PAS 

La plantilla del PAS està integrada per dos conserges i una auxiliar 

administrativa, totes tres en règim d'interinatge. 

2.2.3 Instal·lacions 

El nostre centre té actualment dues seus. L’una,  l'edifici de propietat municipal 

de la rambla Pompeu Fabra núm. 1, que compartim amb l'Escola Oficial 

d'Idiomes de la localitat. La ubicació de l'institut en aquest edifici va ser en el seu 
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moment el resultat d'un acord entre l'Ajuntament de Mollet i el Departament 

d'Ensenyament, que descartava l'altra opció possible, que era la instal·lació de 

barracons al barri de Can Pantiquet, en uns  terrenys coneguts com la Vinyota. 

Aquest curs també ocupem un dels edificis de l’antiga escola Nicolás Longarón, 

que s’ha habilitat parcialment per poder impartir les classes de 2n. de Batxillerat. 

De cara al proper curs s’ha sol·licitat l’habilitació íntegra de l’edifici, que compta 

amb deu aules, i la intervenció en un segon edifici, per poder-hi instal·lar una 

aula polivalent i un laboratori de ciències. 

Aquests nous equipaments permetrien plantejar el trasllat a les instal·lacions de 

l’antiga escola Longarón dels grups de 1r i 2n d’ESO, opció que implica 

avantatges organitzatius i pedagògics importants. 

Entenem, doncs, que la nostra ubicació és provisional i que el centre aspira a 

tenir les instal·lacions pròpies d'un centre de secundària en els terrenys 

inicialment previstos per a la seva ubicació, com a resposta a les demandes 

veïnals, primer,  i a les del pares i mares de l'institut, després.  

D'ençà, doncs, de la creació del centre, s'ha anat seguint curs rere curs un procés 

de reconversió dels espais per adaptar les instal·lacions a les necessitats de 

l'institut. En conjunt comptem avui amb: 17 aules de grup, 7 aules per grups 

petits, 3 aules complementàries, 2 aules d'Informàtica, 1 aula de Tecnologia, 1 

laboratori de Ciències Naturals, 1 Sala d'actes, 1 Sala de professor, 1 despatx 

de Direcció  i coordinació, Consergeria i Administració. 

L’ocupació de l’edifici de la Rambla es troba al 100% durant gran part de l'horari 

lectiu, i això descarta qualsevol possibilitat d’ampliar el nombre de laboratoris o 

aules especialitzades, o comptar amb una biblioteca, una cantina o espais de 

treball per als departaments didàctics. 

La manca d'un espai d'esbarjo i un gimnàs propis és, però, sens dubte, la 

mancança més important d’aquest edifici. Des del primer curs en què el centre 

va començar a funcionar, es va haver d'arribar a una entesa amb l'Ajuntament 

de Mollet perquè se'ns cedís el poliesportiu de la Riera Seca, que és a 500 m de 

l'institut, per poder-hi fer l'esbarjo i les classes d'Educació Física, amb tots els 

inconvenients que això suposa en el desenvolupament d'aquestes activitats.  
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3. VALORACIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL CENTRE. ANÀLISI DE 
RESULTATS 

3.1. Ensenyament/aprenentatge 

 

3.1.1. Atenció a la diversitat 

Des del seus inicis el centre va definir com un dels eixos bàsics de la seva acció 

educativa la seva vocació inclusiva. Des d'aquesta voluntat  de donar resposta a 

les diferents necessitats educatives de l'alumnat, el centre ha anat articulant 

diversos mecanismes d'atenció a la diversitat. 

a) Un primer recurs ha estat el desdoblament del grup classe en una de les 

hores setmanals corresponents a determinades matèries del currículum -Llengua 

catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, 

Matemàtiques, Ciències Naturals (Biologia i Física i Química a 3r.), Tecnologia i 

Ciències Socials- mentre que a  3r i 4t. d'ESO el desdoblament a Matemàtiques 

és doble..   

És una estratègia que el conjunt del professorat valora molt positivament, però 

que cal optimitzar aprofitant la possibilitat que ofereix de plantejar diferents nivells 

d'aprenentatge amb   activitats diverses –d’ampliació, consolidació o reforç- 

segons les necessitats del grup, i no recolzar només la millora dels processos 

d’ensenyament-aprenentatge. en la reducció del nombre d’alumnes a l'aula.  

b)  Un segon recurs ha estat incloure en  l’oferta de les matèries optatives 

opcions, d'una banda, destinades a alumnes que necessitin reforçar els 

continguts de les matèries instrumentals, la seva autonomia i la seva 

competència per aprendre a aprendre, i, d'altra banda, opcions que permeten a 

l'alumne ampliar continguts. Les matèries optatives tenen una durada 

quadrimestral i en la seva assignació preval el criteri del tutor o tutora i de l’equip 

docent, enfront de la tria feta per l’alumnat.  

L'oferta de matèries optatives s'ha anat consolidant al llarg dels cursos. L'única 

novetat va ser el curs 2014-15, amb la introducció d'una matèria  optativa a 3r. 

d'ESO per formar alumnes mediadors, amb la intenció de fer de la mediació un 

recurs important en la resolució de conflictes.  

c) En funció de la disponibilitat horària del professorat, els alumnes amb més 

dificultats en el seu aprenentatge segueixen un currículum adaptat en totes les 

matèries a excepció d’Educació Física, Música i Visual i Plàstica de 3r. d'ESO. 

La necessitat d’aquesta adaptació fa que surtin del seu grup classe de referència 
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en les hores comunes, conformant un nou grup, i que retornin al grup classe en 

les últimes hores del matí, que és quan el grup està desdoblat. A més de les 

seves dificultats d’aprenentatge, el perfil dels alumnes ha d’oferir garanties sobre 

l’aprofitament d’aquest recurs. En cas que l’aprofitament sigui insuficient, 

l’alumne s’integra de nou al seu grup classe. En qualsevol cas, el nombre 

d’alumnes que conformen aquest grup de reforç ha de ser reduït.  

L’assignació d’un alumne al grup de reforç ha de comptar amb l’autorització de 

les famílies. Per fer-la efectiva, cal que les famílies signin un document de 

conformitat, segons el model elaborat pel centre amb aquesta finalitat. 

El curs passat amb la primera promoció de 4t. d'ESO integraven aquest curs 10 

alumnes, dels quals acreditaren l'etapa nou, i set han seguit estudis 

postobligatoris. 

El grau de satisfacció de les famílies, l'alumnat i el professorat amb aquest recurs 

és alt, atenent  no només els resultats acadèmics de l'alumnat sinó el seu nivell 

d'integració en l'entorn i el seu nivell d'autoestima. 

d) Els alumnes amb necessitats educatives especials són objecte d’especial 

atenció en el traspàs d’informació de primària a secundària. En aquest cas, el 

traspàs es fa entre la coordinació pedagògica i el professional de psicopedagogia 

del centre, d’una banda, i, d’altra, els tutors de primària i el professional de l’EAP.  

Es fa una especial incidència en aquests alumnes en les reunions d’equip docent 

de l’inici de curs (problemàtica, historial acadèmic, context familiar, actuacions 

externes...) i se’ls fa un seguiment específic al llarg del curs tant per part dels 

tutors com de les reunions de la Comissió pedagògica.  

Els equips docents valoren la conveniència que aquests alumnes s’integrin en 

els grups ordinaris o bé en els grups de reforç. 

Al curs 2014-15 el centre acollí el primer alumne amb una deficiència auditiva 

greu i l'objectiu és esdevenir un centre de referència en l'acollida d'aquest perfil 

d'alumnes. Aquest curs comptem ja amb una mestra d’audició i llenguatge,  que 

coordina les seves actuacions  amb els equips docents a través del tutor i el 

coordinador de nivell.   

e) Els alumnes amb TDA/TDAH i dislèxia també són objecte d’una atenció 

específica per part dels equips docents i de la coordinació pedagògica del centre, 

que vetllen per fixar en cada cas les adaptacions metodològiques necessàries. 
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Els tutors informen i consensuen amb les famílies aquestes actuacions per tal de 

reforçar-les i fer-les més efectives, i les revisen periòdicament per valorar-les i 

actualitzar-les.  

f) Pel que fa als alumnes repetidors, les juntes d’avaluació valoren la 

conveniència d’aplicar en cada cas mecanismes d’atenció a la diversitat 

específics, com ara la integració en un grup de reforç o algun tipus d’adaptació 

metodològica.  

Al mateix temps, el tutor, el coordinador de l’equip docent i el coordinador 

pedagògic del centre fan com a mínim una reunió a principi de curs amb l’alumne 

i els seus pares, on l’alumne es compromet a aprofitar el curs; les famílies, a 

vetllar pel compliment d’aquest compromís, i el centre, a afavorir el progrés 

acadèmic de l’alumne amb totes les estratègies que siguin al seu abast.  

3.1.2. L'acció tutorial 

En  el nostre centre s'aplica l'estratègia d'una doble tutoria en els grups de 1r.  i 

2n. d'ESO. L'objectiu és fer un seguiment acurat  de l'evolució de l'alumnat i poder 

fer efectiva la tasca orientadora pròpia del tutor i  intervenir de manera ràpida en 

la resolució dels problemes, la qual cosa implica una comunicació fluida amb els 

pares i tutors de l'alumne. De manera específica en el cas dels alumnes de 1r. 

d'ESO cal vetllar especialment per l'adaptació de l'alumnat a la dinàmica de 

l'institut i, en general, a la nova etapa de l'ESO. 

A més, des d'aquest curs 2014-15,  la psicopedagoga del centre ha actuat en 

aquests dos nivells com a cotutora dels alumnes integrats en els grups de reforç 

amb l'objectiu de reforçar aquest seguiment. D'altra banda, també intervé de 

manera directa, juntament amb la coordinació pedagògica del centre, en 

l'orientació dels alumnes de 4t, que és un dels eixos de l'acció tutorial d'aquest 

nivell. 

L'acció tutorial a l'ESO es desenvolupa d'acord amb les previsions del PAT del 

centre, que respon a l’objectiu del PEC d’oferir una formació integral al nostre 

alumnat, i les necessitats que planteja el seguiment individual i de grup de 

l'alumnat. La seva coordinació es realitza a través de les reunions setmanals de 

l'equip docent i les de coordinadors de nivell, on hi són presents el cap d'estudis 

i la coordinadora pedagògica. Aquestes reunions serveixen per intercanviar 

informació i concretar les actuacions previstes i la seva aplicació. 
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3.1.3. Seguiment i avaluació de l'alumnat 

 Avaluació interna 

Els criteris generals de l’avaluació del centre estan definits al PEC i cada 

departament té concretats els seus criteris específics segons els nivells i les 

matèries. També hi ha definits els criteris de recuperació de les matèries 

pendents en les convocatòries extraordinàries de setembre i gener, que permet 

a un nombre reduït d’alumnes anar recuperant. És un recurs que, tot i els intents 

d’implicar-hi les famílies, no té els nivells d’aprofitament que serien desitjables, 

especialment quan es tracta d’alumnes molt poc motivats i amb pocs hàbits de 

treball. 

Cal vetllar perquè els criteris d’avaluació s’ajustin a la diversitat de l’alumnat i 

l’assoliment de les competències bàsiques. 

Les dues promocions que han acabat l’etapa donen percentatges molt semblant 

d’acreditació (80-82%). En la promoció 2011-12 hi havia, però, més alumnes amb 

un nivell mitjà,  compensat en la segona promoció amb més alumnes de nivell 

mitjà-baix (vegeu annex 1),   

 Avaluació externa 

Aquests resultats es corresponen amb les proves d’avaluació externa. D’una 

banda, de les proves diagnòstiques (vegeu annex 2) cal remarcar que: 

 superen el global de les proves de competències de llengües entre un 75-

87%; 

 el nivell és més baix en matemàtiques (71– 63%), i 

 el nivell d’assoliment en comprensió lectora és superior al de l’expressió 

escrita. 

D’altra banda, els resultats de les proves de competències bàsiques (CB) de 

2015 (vegeu annex 3) indicaven que el nivell d’assoliment de les competències 

en llengües situava els nostres alumnes a la zona mitja-alta (per damunt de la 

mitjana de Catalunya a anglès i català), mentre que a matemàtiques se situaven 

a la zona mitja. 

A les CB de 2016 els resultats a llengua castellana, matemàtiques i anglès 

s’extrapolen, amb un augment d’alumnes de nivell baix en aquests dues últimes 

àrees.   
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Tot i que l’aplicació de les proves en només dues promocions no permeten fer 

afirmacions concloents, sí apunten certes tendències, com ara dificultats 

especifiquen en l’àrea de matemàtiques, que han servit perquè els departaments 

implicats (en primer terme matemàtiques, però també ciències experimentals, 

tecnologia i visual i plàstica) reflexionin sobre aquests resultats i acordin 

actuacions conjuntes per reforçar certs aspectes curriculars. 

3.1.4. Projectes de centre 

 Socialització dels llibres de lectura. Biblioteca a l’aula a l’ESO. 

Aquest curs iniciem un nou projecte a 1r d’ESO, en la línia del que es coneix com a 

“Biblioteca a l’aula”. Els departaments de llengua i literatura catalana i castellana 

dedicaran preferentment l’hora de desdoblament del grup a fer lectura. Els alumnes 

podran triar la lectura que prefereixin a partir d’una “biblioteca” d’una trentena de lectures 

-30 en català i 30 en castellà-, que es duran a l’aula. L’objectiu és incentivar la lectura a 

partir de la possibilitat que l’alumne triï allò que llegeix i amb un ritme adequat a les seves 

capacitats i interessos.   

La previsió és que aquest projecte substitueixi progressivament, de 2n a 4t d'ESO, el 

sistema de socialització dels llibres de lectura, amb lectures obligatòries diferents per a 

cada nivell.   

 Pla d'impuls de les llengües estrangeres  

 Aquest pla inclou diferents actuacions:  

a) El recurs d’un auxiliar de conversa que reforça la competència comunicativa oral en 

llengua anglesa dels alumnes de 1r i 2n d’ESO. És una intervenció quinzenal per grup en 

les hores de desdoblament, que l’alumnat i el professorat de llengües estrangeres valoren 

molt positivament. 

b) L’intercanvi dels alumnes de 3r. d'ESO que estudien francès amb alumnes francesos 

de la seva edat que estudien espanyol. És un intercanvi que implica per als nostres 

alumnes l’estada d’uns quants dies a França i l’acollida posterior dels companys 

d’intercanvi, amb tot un treball comunicatiu previ per conèixer-se. Els dos darrers cursos 

aquest intercanvi s’ha fet amb el lycée Marthe Dupeyron de Langogne. 

Durant aquest any s’ha provat de posar en marxar i consolidar un intercanvi en anglès 

d’alumnes de 1r. de Batxillerat amb un centre educatiu estranger. 
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 Projecte "Camins d'exili"  

Es tracta d'un projecte interdisciplinar dels departaments de Ciències Socials i de 

Llengües basat en l'exili posterior a la Guerra Civil, que és un contingut comú a aquestes 

tres matèries en el currículum de 4t d'ESO. El  projecte gira entorn d'una visita, d'una 

banda, a les platges d'Argelers i la Maternitat d'Elna, guiats per una especialista en el 

tema, i d'altra, a la tomba d'Antonio Machado a Cotlliure, amb una recital de la seva 

poesia. La visita va precedida de la lectura i l’anàlisi de l’obra La Maternitat d’Elna i de 

fragments de l’obra d’Antonio Machado. 

 Projectes interdisciplinaris SOMA i EXPERIMENTA  

L’objectiu del projecte SOMA a 1r. i 2n. d'ESO és treballar competències bàsiques 

relatives a diverses àrees: tecnologia i matemàtiques (mesures, densitat, àrees, perímetres, 

volums...), visual i plàstica (teoria del color, projeccions octogonals, perspectives...) i 

ciències experimentals (densitat de materials). Durant el curs passat també s’hi van 

fer  activitats de jocs geomètrics amb figures prismàtiques.   

El projecte EXPERIMENTA per a 3r ESO també pretén treballar competències bàsiques 

relatives a diverses àrees: tecnologia,  matemàtiques (mesures, densitat, àrees, perímetres, 

volums...), visual i plàstica (geometria, projeccions octogonals, perspectives...) i ciències 

experimentals (densitat de materials).   

 Coral INS Aiguaviva  

Endegat pel Departament de Música fa tres cursos, consisteix a oferir als alumnes la 

possibilitat de formar part d'una coral del centre, amb assajos setmanals d'una hora fora 

de l’horari lectiu. Anualment la coral del centre realitza un parell d’actuacions i participa 

de la  trobada anual de corals d'instituts de Catalunya, a l'Auditori Axa Winthertur. 

 Aprenentatge i servei a la comunitat 

Sota aquest epígraf, incloem diferents actuacions adreçades a escoles d’infantil i primària 

de la població: 

a) Teatralitzacions en llengua anglesa de contes infantils, adreçats a alumnes d'Infantil i 

primària, a càrrec d’alumnes de 3r d'ESO. És una activitat que s’inicià durant el curs 

2013-14. 

b) Projecte d'apadrinament lector, engegat aquest curs, i que implica alumnes de 3r d'ESO 

del nostre institut i alumnes de 2n de primària de l’escola Can Besora. 
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c)  Tallers d’informàtica, robòtica, electricitat i ciències experimentals adreçats a a 

alumnes de 6è. de primària amb l’objectiu d’oferir des de l’institut la possibilitat 

d’abordar determinats continguts curriculars de l’últim curs de primària des d’una 

perspectiva manipulativa i de creació. És una oferta de col·laboració de la qual participen 

cada curs fins a 8 escoles d’infantil i primària. 

 Projecte de mediació  

Es va iniciar la implementació d'aquest projecte ara fa dos cursos. Per a aquest curs 

continuem mantenint l'oferta d'una matèria optativa de Mediació a 3r. d'ESO. L’objectiu 

és que alguns dels alumnes que cursin aquesta optativa participin de manera efectiva en 

la resolució de certs conflictes que puguin aparèixer a l’aula.  

Els propers cursos caldrà actualitzar aquests projectes i valorar la seva vigència i 

l’oportunitat d’endegar i consolidar-ne de nous. Caldrà, així: 

 Consolidar l’intercanvi en anglès d’alumnes de 1r. de Batxillerat amb un centre 

educatiu estranger, i el projecte de treballar a través de l’hort escolar continguts 

curriculars no només de l’àmbit de les ciències naturals, amb atenció especial als 

alumnes que segueixen adaptacions curriculars. 

 

 Valorar la posada en marxa de projectes com AraESCRIC, que ens permetria 

impulsar i coordinar actuacions des de diferents àmbits per a la millora de 

l’expressió escrita del nostre alumnat, o  d’apadrinament del nostre patrimoni, 

com podria ser el cas de Can Gomà de Molllet, que permetria abordar des de 

diferents àmbits el món de la vinya i promoure la vinculació del nostre alumnat 

amb el passat immediat de la població. 

3.2. Coordinació tasca docent 

 

3.2.1 Coordinació interna 

La coordinació pedagògica del centre s’organitza en diferents nivells i a través 

de diferents òrgans, que es reuneixen segons el  calendari fixat en el Pla Anual 

de centre. 
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Reunió Temporalitat 

Claustre / Consell Escolar Ordinàries (trimestrals) / 
Extraordinàries 

Comissió pedagògica 2 (trimestrals) 

Departaments didàctics Ordinàries (mensual) / 
Extraordinàries 

Caps d’estudis i coordinadors de nivell 
(ESO) 

1 h (setmanal) 

Equips docent ESO 1 h (setmanal) 

Equips docents BATX 1 h (mensual) 

Juntes preavaluació i avaluació horari específic 

Comissió Atenció Diversitat (CAD) Quinzenal (subcomissió) / 

Mensual (comissió en ple) 

Comissió social 1 h (trimestral) 

Consell delegats 1 h (trimestral) 

 

La reglamentació, funcionament i competències d’aquests òrgans queda 

recollida en la normativa vigent i les Normes d’Organització i Funcionament de 

Centre (NOFC).   

 

Comissió Pedagògica.  Posada en marxa aquest curs 2016-17, té l’objectiu de 

ser l’òrgan de seguiment de l’aplicació del Pla anual del centre i l’espai 

d’intercanvi i coordinació de les diferents propostes d’actuació dels departaments 

didàctics. Ha iniciat els seus treballs entorn de la concreció de la proposta de 

PEC que el Claustre ha remès al Consell Escolar per la seva aprovació i s’ha 

creat una comissió per a la redacció del projecte lingüístic de centre.   

Departaments didàctics.  Amb el canvi de materials didàctics arran de 

l’aplicació de la LOMCE, la feina dels departaments s’ha centrat a coordinar la 

seva aplicació als diferents nivells educatius (programació vertical); preparar i 

revisar materials de treball específics per als grups de reforç i coordinar amb 

altres departaments l’enfocament transversal de determinats continguts. És una 

tasca en què caldria aprofundir i abocar-hi més esforços. Per fer-ho possible, 

caldria reservar en l’horari nous espais perquè les reunions de departament es 

poguessin fer amb una regularitat setmanal. 
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Coordinacions d’etapa i de nivell. El nostre centre compta amb un coordinador 

per a cada nivell de l’ESO i un coordinador d’etapa. Es reuneixen setmanalment 

amb la Prefectura d’estudis per valorar i coordinar criteris respecte a l’aplicació 

del Pla anual i l’acció tutorial. A més d’aquesta tasca, el coordinador de l’ESO i 

la coordinació pedagògica estan elaborant el Pla d’Orientació del centre, un 

document que reculli de manera sistematitzada totes les actuacions que es 

porten al centre pel que fa a l’orientació i l’acció tutorial. 

D’altra banda, les funcions de coordinació del Batxillerat en el nostre centre  les 

assumeix el Cap d’Estudis adjunt. A més de coordinar l’acció tutorial de 

Batxillerat,  coordina la gestió del treballs de recerca i per primer cop aquest curs 

la participació del l’alumnat del centre a les PAU. 

Equips docents. Estan compostos com a mínim pel coordinador i els tutors i 

tutores corresponents.  Tot el professorat del centre participa dels equips docents 

de l’ESO. És un òrgan clau no només perquè coordina les actuacions previstes 

en el Pla anual, sinó també respecte al seguiment individualitzat de l’alumnat, la 

interacció amb les famílies  i  la presa de decisions col·legiada respecte a les 

dinàmiques  dels grup classe.  

Consell de delegats. És un òrgan que també s’ha posat en marxa aquest curs 

i confiem que promogui la participació i la implicació de l’alumnat en la presa de 

decisions i la millora en les dinàmiques del centre. 

 

Amb  participació externa al centre, altres òrgans de coordinació són:  

Comissió d’Atenció a la diversitat. Aquest curs ha funcionat a dos nivells. Com 

a subcomissió, amb una periodicitat quinzenal, integrada per la coordinació 

pedagògica del centre, l’orientadora i la representant de l’EAP al centre, i la 

participació puntual de tutors o coordinadors de nivell.  Aquestes reunions han 

servit per detectar, orientar i fer el seguiment de situacions d’alumnes concrets,  

que necessiten intervencions específiques de suport intern o extern al centre.  

Un cop al mes, es realitza una reunió de la comissió en ple, on s’incorporen el 

Director, els Caps d’Estudis i els coordinadors de nivell i etapa, per fer una 

valoració de l’aplicació d’estratègies de diversitat al centre.  

Comissió social. La comissió social fixa a  principis de curs una reunió per a 

cada trimestre, però en funció dels casos que són objecte de seguiment per part 
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de serveis socials  al llarg del curs s’acorden altres reunions per intercanviar 

informació i consensuar actuacions concretes per a cada cas. 

3.2.2. Coordinació externa 

Des dels seus inicis el centre es coordina amb la resta d’escoles i instituts 

públics de la població en un seguit d’actuacions  -visites als centres de 

secundària, traspàs d’informació de l’alumnat, trobades de tutors-  que pretenen  

acompanyar l’alumne en el seu pas d’una etapa a l’altra  i dotar els instituts de la 

informació necessària per a la seva acollida. Aquesta coordinació s’ha realitzat 

fins ara en el marc d’un  seminari estable de coordinació primària-secundària on 

s’aborden aspectes curriculars i metodològics des de la perspectiva de la seva 

continuïtat entre les dues etapes. 

Per part de l’institut s’ha reforçat aquesta col·laboració  amb les escoles de 

primària a través d’ alguns dels projectes exposats més amunt (veg. l’apartat  

3.1.4 Projectes de centre). 

Respecte a l’Ajuntament de la població, la coordinació es concreta en els 

processos de matriculació del nou alumnat (Comissió d’escolarització), en 

l’aplicació del pla d’absentisme de la població, i també en tot un seguit de tallers 

que es realitzen al centre, preferentment en hores de tutoria, amb diferents 

associacions i entitats  per tractar temes de salut  (autoestima, consum, 

sexualitat...) i amb els quals contactem a través de l’àrea de salut de 

l’Ajuntament. És una col·laboració que hem anat consolidant els darrers anys i 

que valorem molt positivament alumnat, professors i famílies. També comptem 

amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra per a impartir 

alguns tallers relacionats amb temes de seguretat, i amb la ràdio municipal, 

l’arxiu municipal i la biblioteca de Can Mulet per dur a terme determinades 

activitats curriculars. 

Aquest curs s’ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació privada de 

l’Hospital de Mollet que permetrà a l’alumnat que fa projectes i treballs de 

recerca  (PR, TR) relacionats amb temes de salut comptar amb l’assessorament 

i el suport del personal d’aquest centre. 

Pel que fa a l’orientació professional dels alumnes, hi ha també una col·laboració 

regular amb els serveis d’ocupació municipal (EMFO) i del departament 

d’Ocupació (SOC). 
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Els propers cursos caldria explorar la possibilitat d‘establir convenis de 

col·laboració amb altres entitats i empreses de la localitat, especialment en el 

marc dels projectes de  Servei comunitari  que caldrà implementar en els propers 

cursos. 

3.3. Gestió i participació 

 

3.3.1. Transmissió informació 

L’eina bàsica de transmissió d’informació interna és la web del centre. En ella 

s’hi recullen tots els documents i protocols que regulen la tasca dels òrgans de 

gestió i coordinació del centre, i del professorat en general. És un instrument 

plenament consolidat en la gestió compartida del centre. 

La web, però, també és l’eina de referència en la  transmissió d’informació a les 

famílies i de projecció externa de les activitats del centre. En el primer dels 

casos, és possible que calgués recórrer amb més freqüència a l’ús del correu 

electrònic, per guanyar en seguretat i rapidesa. I pel que fa al segon, no sempre 

aconseguim projectar tot allò que es fa en el centre i que val la pena donar a 

conèixer. Seria bo poder assignar aquesta tasca a algun membre del Claustre, 

amb una compensació horària adequada.   

També caldrà actualitzar i donar coherència al format de la informació que es 

transmet a les famílies durant les Jornades de Portes Obertes d’ESO i Batxillerat, 

en el sentit de promoure una imatge corporativa del centre. 

3.3.2. Participació 

Professorat. El centre compta actualment amb un claustre implicat en la 

dinàmica del centre, en el seu bon funcionament i en les propostes de millora. 

Fóra bo propiciar la seva participació en les convocatòries dels plans de formació 

en centre, i així promoure l’assoliment dels objectius fixats  i l’aplicació 

d’estratègies orientades a fer-los possibles. 

Pares i mares. Des dels seus inicis el centre ha comptat amb una AMPA 

dinàmica i col·laboradora, que a través de la seva junta ha fet una aportació 

decisiva a la bona marxa del centre. És habitual que les reunions de pares i 

mares convocades per l’AMPA tinguin uns nivells alts d’assistència. 

Tanmateix, el nombre de participants a les eleccions al Consell Escolar per 

escollir el representant d’aquest sector de la comunitat educativa és baix, i caldria 

aplicar estratègies per promoure índexs més alts de participació.  
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Alumnes. La participació de l’alumnat en la vida escolar es vehicula a través de 

les tutories, la figura del delegat de classe i la Junta de Delegats abans 

esmentada, que caldrà potenciar per promoure aquesta implicació de l’alumnat 

en la dinàmica del centre. 

3.4. Avaluació 

L’avaluació es realitza a través de les memòries que elaboren tots els membres 

del claustre com a professors d’una matèria concreta a determinats nivells, com 

a  tutors i com a coordinadors, bé sigui de nivell o bé de coordinacions 

específiques (intercanvis, informàtica, riscos laborals...) Aquests memòries 

queden arxivades a la web del centre i serveixen de base per prendre decisions 

estratègiques per al curs següent. 

Anualment també es remet a la inspecció del centre la programació i la memòria 

anuals, i s’avalua la funció directiva mitjançant informe de la inspecció. 

4. OBJECTIUS, ESTRATÈGIES, ACTUACIONS I INDICADORS PER AL 
PERÍODE 2017-2021 

4.1. Aspectes generals 

A l’hora de fixar els objectius i les concrecions d’aquesta proposta, aquesta es 

planteja com una actualització de la tasca de direcció realitzada d’ençà de la 

posada en marxa de l’institut el curs 2011-12.   

Es mantenen com a grans objectius de la gestió del centre la millora dels 

resultats educatius i de la cohesió social del nostre alumnat, que es concreten 

en un seguit d’objectius que es recullen a l’apartat següent.  

Per assolir-los fem un repàs d’estratègies i actuacions que s’estan portant a 

terme al centre, que hem explicat anteriorment i que voldríem consolidar durant 

el període 2017-2021 (apartat 4.2.1). I en funció d’aquests mateixos objectius, 

es detalla a l’apartat següent una proposta de noves estratègies i actuacions per 

a aquest període, explicitant els indicadors d’avaluació  per a cada supòsit. 

4.2. Objectius 

Els dos grans objectius de la gestió del centre abans esmentats -la millora dels 

resultats educatius i la millora de la cohesió social del nostre alumnat- es 

concreten en els objectius següents: 

1. Proveir al centre dels documents definitoris de la seva acció educativa. 
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2. Millorar les instal·lacions del centre i les dotacions de les aules 

especialitzades 

3. Millorar l’atenció i el seguiment de l’alumnat en el seu procés de formació, 

tenint present les seves necessitats educatives. 

4. Aconseguir una millora dels resultats acadèmics promovent el treball 

competencial i interdisciplinari. 

5. Facilitar i estimular la formació i actualització del personal del centre. 

6. Promoure una implicació més gran de l’alumnat en les dinàmiques del 

centre, que afavoreixi la coresponsabilització i l’intercanvi d’idees i 

experiències. 

7. Intensificar els vincles del centre amb el seu entorn i millorar la projecció 

de la seva imatge.   

4.2.1. Consolidació d’estratègies i actuacions 

OBJECTIU 1: Proveir al centre dels documents definitoris de la seva acció 
educativa. 

ESTRATÈGIA 1:  Revisar i completar la redacció de les NOFC. 

ACTUACIONS: 

 Actualització anual de les NOFC. 

 

OBJECTIU 2: Millorar l’atenció i el seguiment de l’alumnat en el seu procés de 
formació, tenint present les seves necessitats educatives. 

ESTRATÈGIA 1:  Consolidar els àmbits de coordinació de tutoria. 

ACTUACIONS: 

 Realització de reunions setmanals d’Equip Docent d’ESO 

 Reunions de coordinació setmanals entre els coordinadors d’Equip 
Docent i la Direcció. 

ESTRATÈGIA 2: Reforçar el seguiment individual i l’orientació acadèmica i 
professional de l’alumne a través de la figura del tutor i l’equip docent. 

ACTUACIONS: 

 Manteniment d’una doble tutoria en els nivells de 1r. i 2n. d’ESO 

 Cotutoria de la psicopedagoga dels NEE de 1r. i 2n. d’ESO 

 Assumpció de la tutoria compartida, quan s’escaigui, en els nivells de 
3r. i 4t. d'ESO 

 Realització sessions de tutoria individual amb cada alumne 

 Realització sessions d’orientació en el marc de les tutories de 3r. i 4t. 
d’ESO 



INS  AIGUAVIVA Projecte de Direcció 2017-2021 

 

 

17 

 Introducció de comentaris d’avaluació a totes les matèries, juntament 
amb les qualificacions. 
 

 

OBJECTIU 4: Aconseguir una millora dels resultats acadèmics promovent el 
treball competencial i interdisciplinari.  

ESTRATÈGIA 1:  Millorar l’assoliment específic de les competències de l’àmbit 
lingüístic. 

ACTUACIONS: 

 Organització d’intercanvis amb centres estrangers per promoure la 
pràctica oral en l’aprenentatge de les llengües estrangeres (anglès, 
francès) 

 Col·laboració d’un auxiliar de conversa en anglès 

 Participació en el taller de ràdio en català organitzat per l’emissora 
municipal per als centres de secundària. 

ESTRATÈGIA 2: Potenciar els continguts curriculars relatius a les TIC i les 
anomenades “tecnologies creatives”. 

ACTUACIONS: 

 Treball específic de les eines TIC en la matèria de Tecnologia de 1r. 
a 3r. d’ESO 

ESTRATÈGIA 3: Adoptar estratègies organitzatives per millorar l’atenció a la 
diversitat de l’alumnat. 

ACTUACIONS: 

 Creació de grups reduïts a cadascun dels nivells de l’ESO integrats pels 
alumnes amb més dificultats 

 Desdoblament dels grups en una hora de cadascuna de les matèries 
que integren el currículum, a excepció d’Educació Física 

 Inclusió de matèries de reforç de les àrees instrumentals en l’oferta de 
matèries optatives (matemàtiques, llengües). 

 

 

OBJECTIU 6: Promoure un implicació més gran de l’alumnat en les 
dinàmiques del centre, que afavoreixi la coresponsabilització i l’intercanvi 
d’idees i experiències 

ESTRATÈGIA 1:  Promoure un implicació més gran de l’alumnat en les 
dinàmiques del centre. 

ACTUACIONS: 

 Dinamització del Consell de Delegats i la figura del Delegat d'acord amb 
les  NOFC del centre. 
 



INS  AIGUAVIVA Projecte de Direcció 2017-2021 

 

 

18 

. 

OBJECTIU 7: Emprendre actuacions compartides amb altres instàncies 
educatives i institucionals, que incideixin en el currículum i la cohesió social de 
l’alumnat 

ESTRATÈGIA 1:  Mantenir i estendre la col·laboració amb les escoles de 
primària en l’àmbit curricular i el traspàs d’informació. 

ACTUACIONS: 

 Participació en les reunions de coordinació i traspàs d’informació 
primària-secundària 

 Organització de tallers tecnològic-científics per a alumnes de 6è. de 
primària 

 Representacions en anglès de contes populars per a alumnes d’infantil 
i primària. 

ESTRATÈGIA 2: Col·laborar amb l’Ajuntament de la població per promoure 
l’educació en salut del nostre alumnat i la gestió de situacions socials de risc. 

ACTUACIONS: 

 Contacte regular amb els serveis socials de l’Ajuntament per a la 
detecció i intervenció en determinades problemàtiques socials 

 Col·laboració d’entitats i associacions amb el centre en el marc del PAT 
a través dels serveis de salut municipals. 

 

 

4.2.2. Noves estratègies i actuacions. Indicadors d’avaluació 

ÀMBIT ORGANITZATIU 

OBJECTIU 1: Proveir al centre dels documents definitoris de la seva acció 

educativa. 

ESTRATÈGIA 1.1 Aplicació i revisió del PEC i el Projecte lingüístic. 

ACTUACIÓ 1.1.1  Redacció i aplicació del Projecte lingüístic 

Professorat 
implicat 

Temporització Indicadors d’avaluació 

 
Direcció 
Comissió 

 

 

 

A 

 

Grau 
d’aplicació 

Qualitat 
d’execució 

Grau 
d’impacte 

Redacció i 
aprovació  

completa del 
document 

Adequació 
noves 

regulacions 

Grau 
d'incidència 
dinàmiques 

centre 
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ACTUACIÓ 1.1.2  Revisió del PEC 

Professorat 
implicat 

Temporització Indicadors d’avaluació 

 
Direcció 
Comissió 

 

 

 

A 

 

Grau 
d’aplicació 

Qualitat 
d’execució 

Grau 
d’impacte 

Redacció i 
aprovació  

completa del 
document 

Adequació 
noves 

regulacions 

Grau 
d'incidència 
dinàmiques 

centre 

 

ÀMBIT ADMINISTRATIU I DE GESTIÓ 

OBJECTIU 2: Millorar les instal·lacions del centre i les dotacions de les 

aules especialitzades 

ESTRATÈGIA 2.1 Completar l’adequació de les instal·lacions de l’antiga escola 

Longarón per optimitzar-ne el seu ús. 

ACTUACIÓ 2.1.1 Emprendre les actuacions necessàries per una major 
disponibilitats d’aules ordinàries i aules específiques 
 

Professorat 
implicat 

Temporització Indicadors d’avaluació 

 
Direcció 

Secretaria 

 

A 

 

Grau d’aplicació Qualitat 
d’execució 

Grau 
d’impacte 

Nombre espais 
habilitats 

Usos espais 
habilitats 

Nombre  
usuaris 

 

ESTRATÈGIA 2.2  Proveir les aules especialitzades del centre d’unes dotacions 

en equipaments i materials, adequades a les necessitats derivades del PEC. 

ACTUACIÓ 2.1.2 Gestionar una dotació adequada  d’equipaments i material per a 
les aules d’informàtica, laboratoris de ciències experimentals i taller de tecnologia 
del centre 

Professorat 
implicat 

Temporitzaci
ó 

Indicadors d’avaluació 

      Direcció 
Secretaria 

Professorat 
àmbit 

científico- 
tecnològic 

 

 

A 

 

 

Grau 
d’aplicació 

Qualitat 
d’execució 

Grau d’impacte 

Nombre 
equipament
s i material  

Adequació a les 
activitats 
previstes 

Nombre activitats 
realitzades 
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ÀMBIT PEDAGÒGIC I DIDÀCTIC 

OBJECTIU 3: Millorar l’atenció i el seguiment de l’alumnat en el seu procés 

de formació, tenint present les seves necessitats educatives. 

ESTRATÈGIA 3.1 Consolidar els àmbits de coordinació de tutoria. 

ACTUACIÓ 3.1.3: Revisió i adaptació del Pla d’Orientació  

Professorat 
implicat 

Temporització Indicadors d’avaluació 

 
 
 

Professors ESO 
Coord. Pedag. 

 

 

 

A 

 

Grau 
d’aplicació 

Qualitat 
d’execució 

Grau 
d’impacte 

Nombre 
activitats 
revisades 

Adequació de 
les parts 

modificades 

% 
tutors/tutores 
implicats en la 

revisió 

 

OBJECTIU 4: Aconseguir una millora dels resultats acadèmics promovent 

el treball competencial i interdisciplinar.  

ESTRATÈGIA 4.1 Dissenyar actuacions per a la millora en l’assoliment de les 

competències bàsiques. 

ACTUACIÓ 4.1.1: Anàlisi dels resultats de les proves d’avaluació externa (proves 
diagnostiques, CB, PAU) i plantejar propostes de millora. 

Professorat implicat 
Temporització Indicadors d’avaluació 

 
Direcció 

Departaments 
pedagògics  

 

3 T 

A 

Grau 
d’aplicació 

Qualitat 
d’execució 

Grau 
d’impacte 

Nombre 
sessions 

realitzades 

Nombre 
propostes 
d'actuació 

% Millora 
resultats 
proves 

 

ACTUACIÓ 4.1.2: Previsió horària de reunions setmanals dels departaments per 
facilitar la seva coordinació interna. 
 

Professorat 
implicat 

Temporització Indicadors d’avaluació 

 
 
 

Departaments 
pedagògics 

 

 

A 

Grau 
d’aplicació 

Qualitat 
d’execució 

Grau 
d’impacte 

Nombre de 
sessions 

realitzades 

Enfocament 
competencial 

programacions 

Aplicació 
programacions 
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ACTUACIÓ 4.1.3: Promoció de reunions interdepartamentals per coordinar 
l’ensenyament-aprenentatge d’aspectes curriculars comuns. 
 

Professorat 
implicat 

Temporització Indicadors d’avaluació 

 
 
 

Departaments 
pedagògics 

 

 

A 

Grau 
d’aplicació 

Qualitat 
d’execució 

Grau 
d’impacte 

Nombre de 
sessions 

realitzades 

Nombre 
propostes 
d'actuació 

Grau de 
satisfacció i 
millora dels 

resultats 

 

 

ACTUACIÓ 4.1.4: Disseny i aplicació de nous projectes que promoguin el treball 
interdisciplinari 
 

Professorat 
implicat 

Temporització Indicadors d’avaluació 

 
 
 

Departaments 
pedagògics 

 

 

A 

Grau 
d’aplicació 

Qualitat 
d’execució 

Grau 
d’impacte 

Nombre de 
projectes 
endegats 

Nombre 
d'actuacions 
realitzades 

Grau de 
satisfacció 
alumnes i 
professors 

 

 

ESTRATÈGIA 4.2 Millorar l’assoliment específic de les competències 

lingüístiques 

ACTUACIÓ 4.2.1 Extensió a tots els nivells de l’ESO del projecte "Biblioteca a l’aula" 
 

Professorat 
implicat 

Temporització Indicadors d’avaluació 

 
Comissió 

professorat 
Direcció 
Claustre 

 

 

A 

Grau 
d’aplicació 

Qualitat 
d’execució 

Grau d’impacte 

Nombre 
de grups 
implicats 

Nombre 
publicacions 
adquirides 

Nombre lectures 
fetes. Criteris 

avaluació 
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ACTUACIÓ 4,2.2: Consolidació intercanvis per a l’aprenentatge oral de les 
llengües estrangeres 
 

Professorat 
implicat 

Temporització Indicadors d’avaluació 

 
 
 

Departament 
Llengües 

estrangeres 

 

 

A 

Grau 
d’aplicació 

Qualitat 
d’execució 

Grau d’impacte 

Nombre 
intercanvis 
realitzats 

Nombre 
alumnes 

participants 

Durada i regularitat. 
Grau de satisfacció 
professors, alumnes 

i famílies 

 

 

ESTRATÈGIA 4.3 Potenciar els continguts curriculars relatius a les TIC i les 

anomenades “tecnologies creatives”. 

ACTUACIÓ 4.3.1 Redacció del pla TAC del centre. 

Professorat 
implicat 

Temporització Indicadors d’avaluació 

 
 
 

Departament 
Tecnologia 

 

 

A 

Grau d’aplicació Qualitat 
d’execució 

Grau 
d’impacte 

Elaboració del 
document 

Compliment 
terminis 

Grau 
valoració 

professorat 

 

 

ACTUACIÓ 4.3.3 Introducció progressiva d’activitats relacionades amb les 
“tecnologies creatives” en el currículum de tecnologia de 1r. a 4t. d’ESO. 

Professorat 
implicat 

Temporització Indicadors d’avaluació 

 
 

Departament 
Tecnologia 

 

 

A 

Grau 
d’aplicació 

Qualitat 
d’execució 

Grau 
d’impacte 

Nombre 
d'hores 

destinades 

Adequació 
programacions 

Resultats 
acadèmics. % 

continguts 
curriculars 
impartits 
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ESTRATÈGIA 4.4 Adoptar estratègies organitzatives per millorar l’atenció a la 

diversitat de l’alumnat. 

ACTUACIÓ 4.4.1 Anàlisi de la demanda i necessitats de l’alumnat de Batxillerat 
per completar i adequar-hi l’oferta educativa. 
 

Professorat 
implicat 

Temporització Indicadors d’avaluació 

 
 

Coordinador 
batxillerat 

Tutors batxillerat 

 

 

3 T 

Grau 
d’aplicació 

Qualitat 
d’execució 

Grau 
d’impacte 

Nombre de 
matèries 

noves 

Nombre de 
canvis o 

adequacions 
efectuats 

% 
modificacions 
respecte de la 

demanda 

 

 

OBJECTIU 5: Facilitar i estimular la formació i actualització del personal del 

centre. 

ESTRATÈGIA 5.1 Participació en les activitats del Pla de Formació en centre. 

ACTUACIÓ 5.1.1 Elaboració i disseny d’activitats de formació per al personal del 
centre. 

Professorat 
implicat 

Temporització Indicadors d’avaluació 

 
 

Direcció 
Claustre 

 

 

3 T 

Grau 
d’aplicació 

Qualitat 
d’execució 

Grau 
d’impacte 

Nombre 
cursos i 

participants 

Vinculació 
cursos a les 
necessitats 
del centre 

Grau de 
satisfacció del 

professorat 

 

 

ÀMBIT CONVIVÈNCIA I PARTICIPACIÓ 

OBJECTIU 6: Promoure un implicació més gran de l’alumnat en les 

dinàmiques del centre, que afavoreixi la coresponsabilitació i l’intercanvi 

d’idees i experiències. 
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ESTRATÈGIA 6.1 Rellançar la redacció d’una revista digital del centre. 

ACTUACIÓ 6.1.1 Nomenament d’un tutor i un Consell de Redacció de la revista 
del centre. 

Professorat 
implicat 

Temporització Indicadors d’avaluació 

 
 

Tutor de revista 

 

A 

 

 

 

Grau 
d’aplicació 

Qualitat 
d’execució 

Grau 
d’impacte 

Elaboració 
revista digital 

del centre 

Nombre articles 
publicats. 
Nombre 

col·laboracions. 

Grau de 
valoració 

 

ESTRATÈGIA 6.2 Constitució de comissions per implicar directament l’alumnat 

en l’organització i participació de determinades activitats del centre. 

ACTUACIÓ 6.2.1 Creació de comissions d’alumnes per a les celebracions festives 
i actes de graduació. 

Professorat 
implicat 

Temporització Indicadors d’avaluació 

 
 

Caps d’Estudis 
Coordinació 

ESO 

 

A 

 

 

 

Grau 
d’aplicació 

Qualitat 
d’execució 

Grau 
d’impacte 

Nombre 
comissions i 

actes 
celebrats 

Continguts actes. 
Nombre alumnes 

participants 

Grau de 
valoració 

 

ESTRATÈGIA 6.3 Millorar l’acollida i la vinculació al centre de 1r. ESO. 

ACTUACIÓ 6.3.1 Definició i aplicació d’un projecte de “Tutoria entre iguals” 
assumida pels alumnes de 4t. ESO 

Professorat 
implicat 

Temporització Indicadors d’avaluació 

 
Coordinació i 

Equips docents 
de 4t. i 1r. ESO 

 

A 

 

 

 

Grau 
d’aplicació 

Qualitat 
d’execució 

Grau 
d’impacte 

Comissions i 
actes 

celebrats 

Continguts actes. 
Nombre alumnes 

participants 

Grau de 
valoració 
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ÀMBIT INSTITUCIONAL I DE PROJECCIÓ EXTERNA 

OBJECTIU 7: Intensificar els vincles del centre amb el seu entorn i millorar 

la projecció de la seva imatge.   

ESTRATÈGIA 7.1  Emprendre actuacions compartides amb altres organismes i 

entitats, que incideixin en el currículum i la cohesió social de l’alumnat 

ACTUACIÓ 7.3.1 Explorar possibles convenis de col·laboració amb entitats locals, 
que afavoreixin, entre altres, la redacció de PR i TR 

 

Professorat 
implicat 

Temporització Indicadors d’avaluació 

 
 

Direcció 
Coordinació 

ESO i Batxillerat 

 

 

A 

Grau 
d’aplicació 

Qualitat 
d’execució 

Grau 
d’impacte 

Nombre 
convenis 

Nombre 
activitats 

realitzades 

% accions 
igual o 

superior a 
l'any anterior 

 

ACTUACIÓ 7.3.2 Implementació progressiva de projectes en el marc del Servei 
Comunitari 

 

Professorat 
implicat 

Temporització Indicadors d’avaluació 

 
Direcció 

Coordinació 
Professors 3r i 

4t ESO 

 

 

A 

Grau 
d’aplicació 

Qualitat 
d’execució 

Grau 
d’impacte 

Nombre 
projectes 
endegats 

Nombre 
activitats 

realitzades 

Resultats 
alumnat. Grau 
de satisfacció. 

 

 

ACTUACIÓ 7.3.3 Participació en activitats (tallers, fires, trobades, conferències...) 
relacionades amb les tecnologies creatives 

 

Professorat 
implicat 

Temporització Indicadors d’avaluació 

 
Direcció 

Departament 
tecnologia 

 

 

A 

Grau 
d’aplicació 

Qualitat 
d’execució 

Grau 
d’impacte 

Nombre 
participació 

activitats 

Adequació 
sessions 

expectatives 
alumnat  

Nombre 
alumnes 

participants. 
Grau de 

satisfacció. 
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ESTRATÈGIA 7.2  Millorar la imatge corporativa del centre 

ACTUACIÓ 7.2.1 Donar coherència als formats amb què es presenta l’oferta 
educativa del centre. 

 

Professorat 
implicat 

Temporització Indicadors d’avaluació 

 
 

Direcció 
 

 

 

A 

Grau 
d’aplicació 

Qualitat 
d’execució 

Grau d’impacte 

Nombre de 
documents 

revisats  

Grau de 
cohesió de la 

imatge 

Grau de 
satisfacció 
comunitat 
educativa 

5. AVALUACIÓ DEL PROJECTE 

5.1. Direcció i distribució de responsabilitats 

Tot i que la responsabilitat en l’elaboració del projecte i la seva aplicació recaigui 

en el director del centre, la seva implementació no és possible sense comptar en 

primer terme amb el compromís de l’equip directiu en aquest projecte ni tampoc, 

en segon terme, sense la implicació i la confiança del conjunt de la comunitat 

educativa. 

La responsabilitat, doncs, en l’assoliment de cadascun dels objectius següents 

es distribuirà de la manera següent: 

OBJECTIUS RESPONSABILITAT 

1) Proveir al centre dels documents definitoris de la 
seva acció educativa. 

Director 

 

2) Millorar les instal·lacions del centre i les dotacions 
de les aules especialitzades. 

Director 
Secretari 

3) Millorar l’atenció i el seguiment de l’alumnat en el 
seu procés de formació, tenint present les seves 
necessitats educatives. 

Director 
Caps d’Estudis 

Coord. pedagògica 

4) Aconseguir una millora dels resultats acadèmics 
promovent el treball competencial i interdisciplinari. 

Director 
Caps d’Estudis 

Coord. pedagògica 

5) Facilitar i estimular la formació i actualització del 
personal del centre. 

Director 
Secretari 

6) Promoure un implicació més gran de l’alumnat en 
les dinàmiques del centre, que afavoreixi la 
coresponsabilització i l’intercanvi d’idees i 
experiències. 

 
Director 

Caps d’Estudis 
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7) Intensificar els vincles del centre amb el seu entorn 
i millorar la projecció de la seva imatge.   

Director 
Coord.pedagògica 

 

Càrrecs unipersonals: Sergi Galeote (Cap d’Estudis), Margaret Pérez (Cap 

d’Estudis adjunta), M.Paz Colón (coordinadora pedagògica) i David Belana 

(secretari). 

5.2. Avaluació 

Per a l’avaluació de l’aplicació d’aquest projecte es partirà dels indicadors 

proposats, els quals han de mostrar el seu grau d’assoliment, quantitatiu i 

qualitatiu. Cada membre de l’equip directiu farà un seguiment del seu grau 

d’execució, segons la distribució de responsabilitats anterior, que compartirà en 

les successives reunions de l’equip directiu. 

La memòria anual recollirà aquests resultats i el pla anual, les seves possibles 

revisions i adaptacions. En el Claustre i el Consell Escolar seran analitzats i 

revisats, i ambdós documents seran remesos a la Inspecció d’Ensenyament. 

6. VALORACIÓ FINAL 

Aquest projecte vol ser un pla de treball per a la gestió del centre durant els 

propers quatre cursos. Tanmateix, és probable l’entorn canviant en què vivim,  la 

necessitat de donar a cada situació la resposta educativa més adequada i el grau 

d’assoliment dels objectius que aquest pla es fixa, ens obligaran a reconsiderar 

algunes estratègies i potser també algunes prioritats. En qualsevol cas podrem 

afrontar-los amb garanties d’èxit des del compromís i el treball conjunt de tots els 

sectors de la comunitat educativa. 

Vull agrair als companys dels Claustre de professors, i en especial de l’Equip de 

direcció, els seus suggeriments i indicacions a ‘hora de redactar aquest projecte, 

sense que es pugui atribuir a ningú més que a mi les seves mancances. 
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ANNEX 1 

RESULTATS FINAL ETAPA 

 

PROMOCIÓ 2011-12  

 

 

 

 

 

PROMOCIÓ 2012-13 
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ANNEX 2 

PROVES DIAGNÒSTIQUES 2013-2014 

Llengües 

 

 

Matemàtiques 

 

 

 

  



 

 

 

 

PROVES DIAGNÒSTIQUES 2014-2015 

Llengües 

 

 

Matemàtiques 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANNEX 3 

RESULTATS PROVES COMPETÈNCIES 2015, 2016  

LLENGUA CATALANA 

 

LLENGUA CASTELLANA 

 

LLENGUA ANGLESA 

 

  



 

 

 

MATEMÀTIQUES 

 

CIENTIFICOTECNOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEX 4 

EVOLUCIÓ INDICADORS DE PROGRÉS 

 

INDICADOR SITUACIÓ 

INICIAL 

EXPECTATIVA DE 
MILLORA 
QUADRIANNUAL 

FONT DE 
DADES 

ÀMBIT PEDAGÒGIC  

1.Índex de demanda 
d’escolarització a 1r. ESO en 
1a opció 

1,25% 

(2013-2017) 

  

-- 

Evolutiu dels 
indicadors de 
centre (SIC) 

2. Índex de demanda 
d’escolarització a 1r. BATX en 
1a opció 

0,8% 

(2015-2017) 

  

-- 

  

SIC 

3. Índex de promoció a l’ESO 91,2% 

(2015-2017) 

  

95% 

SIC 

4.Índex d’alumnat que es 
gradua a l’ESO 

92,7% 

(2015-2017) 

  

93% 

SIC 

5.Índex de promoció a 1r de 
batxillerat 

80,39% 

(2015-2017) 

  

85% 

SIC 

6.Índex d’alumnat que es 
gradua a batxillerat 

89,09% 

(2016-2017) 

  

90% 

SIC 

7.Índex rendiment acadèmic 
ESO i Batx. 

89,8% ESO 

91,1% BATX 

(2015-17) 

89,3% ESO 

91 % BATX 

 

SIC 

8.Índex abandonament 2,13% (3 ESO) 

9,8 (1r BATX) 

(2015-2017) 

0,9% (3 ESO) 

3,8 (1r BATX) 

(2015-2017) 

SIC 

9.Índex d’alumnat que supera 
les PAU 

97,04% 

(2016-2017) 

  

98% 

SIC 

10. Índex superació matèries 
instrumentals a 1r. ESO 

82,5% Ll.catalana 

82,4% Ll.castellana 

61,5% 
Ll.estrangera 

76% Matemàtiques 

(2016-2017) 

89,2% Ll.catalana 

88,6% Ll.castellana 

85,7% 
Ll.estrangera 

84,3% 
Matemàtiques 

 

SIC 

11. Índex superació matèries 
instrumentals a 2n. ESO 

85,3% Ll.catalana 

77,7% Ll.castellana 

 

87,9% Ll.castellana 

SIC 



 

 

66% Ll.estrangera 

66,9 % 
Matemàtiques 

(2016-2017) 

83,9% 
Ll.estrangera 

81 % 
Matemàtiques 

 

12. Índex superació matèries 
instrumentals a 3r. ESO 

75% Ll.catalana 

79% Ll.castellana 

79% Ll.estrangera 

83,6 % 
Matemàtiques 

 (2016-2017) 

75% Ll.catalana 

79% Ll.castellana 

79% Ll.estrangera 

 

SIC 

13. Índex superació matèries 
instrumentals a 4t. ESO 

95,1% Ll.catalana 

95,1% Ll.castellana 

92,7% 
Ll.estrangera 

92,7% 
Matemàtiques 

 (2016-2017) 

 

 

+90% 

SIC 

14.Índex d’alumnat en el nivell 
alt de resultats de les proves 
de CB de català a 4t. ESO 

  

32,2% 

(2015-17) 

  

40% 

Informe del 
Consell 
Superior 
d’Avaluació 
del Sistema 
Educatiu, 
revisat pel 
cap del Dpt. 
de Llengua 
Catalana 

15.Índex d’alumnat en el nivell 
alt de resultats de les proves 
de CB de castellà a 4t. ESO 

 

25% 

(2015-17)  

  

29% 

Informe del 
CSASE, 
revisat pel 
cap del Dpt. 
de Llengua 
Castellana. 

16.Índex d’alumnat en el nivell 
alt de resultats de les proves 
de CB d’anglès a 4t. ESO 

 

36,4% 

                (2015-17)  

  

38% 

Informe del 
CSASE, 
revisat pel 
cap del Dpt. 
de Llengües 
Estrangeres. 

17.Índex d’alumnat en el nivell 
alt de resultats de les proves 
de CB de matemàtiques a 4t. 
ESO 

 

14,7% 

                (2015-17) 

 

  

20% 

Informe del 
CSASE, 
revisat pel 
cap del Dpt. 
de 
Matemàtique
s. 

18.Índex d’alumnat en el nivell 
alt de resultats de les proves 

  

16,7% 

  

20% 

Informe del 
CSASE, 
revisat pels 



 

 

de CB de la competència 
científicotecnològica a 4t. ESO 

(2016-17) 

  

caps de Dpt. 
de Ciències i 
Tecnologia 

19.Índex d’alumnat en el nivell 
baix de resultats de les proves 
de CB de català a 4t. ESO 

  

15,1% 

(2015-17) 

  

  

5% 

  

Informe del 
CSASE, 
revisat pel 
cap del Dpt. 
de Llengua 
Catalana 

20.Índex d’alumnat en el nivell 
baix de resultats de les proves 
de CB de castellà a 4t. ESO 

  

13,9% 

(2015-17) 

  

  

10% 

  

Informe del 
CSASE, 
revisat pel 
cap del Dpt. 
de Llengua 
Castellana. 

21.Índex d’alumnat en el nivell 
baix de resultats de les proves 
de CB d’anglès a 4t. ESO 

  

18,6% 

(2015-17) 

  

  

15% 

Informe del 
CSASE, 
revisat pel 
cap del Dpt. 
de Llengües 
Estrangeres. 

22.Índex d’alumnat en el nivell 
baix  de resultats de les proves 
de CB de matemàtiques a 4t. 
ESO 

  

18,7% 

(2015-17) 

  

15% 

Informe del 
CSASE, 
revisat pel 
cap del Dpt. 
de 
Matemàtique
s. 

23.Índex d’alumnat en el nivell 
baix de resultats de les proves 
de CB de la competència 
científicotecnològica a 4t. ESO 

  

15,7% 

(2016-17) 

  

  

10% 

Informe del 
CSASE, 
revisat pels 
caps de Dpt. 
de Ciències i 
Tecnologia. 

24. Índex d’alumnes franges 
mig baix-baix en comprensió 
lectora de Llengua catalana a 
les CB 

  

32,2,% 

(2015-17) 

 

34,5% 

Informe del 
CSASE, 
revisat pel 
cap del Dpt. 
de Llengua 
Catalana 

25. Índex d’alumnes franges 
mig baix-baix en comprensió 
lectora de Llengua castellana 
les CB 

  

38,4% 

(2015-17) 

 

34,6% 

Informe del 
CSASE, 
revisat pel 
cap del Dpt. 
de Llengua 
Castellana. 

26. Índex d’alumnes franges 
mig baix-baix en expressió 
escrita de Llengua anglesa a 
les CB 

  

56,3% 

(2015-17) 

 

-60% 

Informe del 
CSASE, 
revisat pel 
cap del Dpt. 
de Llengües 
Estrangeres. 



 

 

27. Índex d’alumnes franges 
mig baix-baix en comprensió 
oral de Llengua anglesa a les 
CB 

  

30,1% 

(2015-2017) 

  

30,1% 

 

Informe del 
CSASE, 

revisat pel 
cap del Dpt. 
de Llengües 
Estrangeres. 

28. Índex d’alumnes franges 
mig baix-baix en les proves de 
Matemàtiques de CB 

 

54,9% 

(2015-2017) 

 

38% 

Informe del 
CSASE, 

revisat pel 
cap del Dpt. 

de 
Matemàtique

s 

29. Publicació al lloc web del 
Pla de Tutoria i Orientació  

  

Sense dades 

  

SÍ 

  

Lloc web 

30. Índex d’alumnes 
participants en intercanvis i 
estades a l’estranger (3.ESO)  

  

22% 

(2014-2016) 

  

22% 

  

  

Memòria 
anual  

31. Índex del professorat que 
participa en sessions de 
formació i assessorament 
intern  

  

Sense dades 

  

30% el 1r any 
amb increment del 
5% a partir del 1 

any d’aplicació del 
PdD  

Registre 
d’assistència 

a les 
sessions de 

formació 
signades pel 
professorat 
assistent 

AMBIT ORGANITZATIU, ADMINISTRATIU I DE GESTIÓ 

32. Publicació al lloc web de la 
documentació de centre 
actualitzada 

(PEC, PL, PD, NOFC, PConv) 

  

3 

  

5 

  

Lloc web 

33. Nombre nous espais 
habilitats 

  

30 

  

8 

  

Memòria 
anual 

34.Increment de la partida 
econòmica dedicada a les 
dotacions materials d’aules 
específiques. 

  

Sense dades 

  

  

SÍ 

Pressupost i 
informe de 
despeses. 

ÀMBIT DE CONVIVÈNCIA I PARTICIPACIÓ, INSTITUCIONAL I DE PROJECCIÓ 
EXTERNA 

35. Nombre d’entrades per 
curs a la revista digital del 
centre. 

21 

(2013-2016) 

Increment 25% per 
curs 

  

Revista 
digital del 

centre 

36. Nombre d’alumnat en la 
Comissió de celebracions. 

Sense dades 10 Memòria 
anual 



 

 

  

37. Índex d’activitats 
realitzades en aplicació del 
Projecte de “Tutoria entre 
iguals” 

Sense dades 100% Memòria 
anual 

38. Índex de PR i TR elaborats 
en col·laboració amb 
institucions i empreses. 

  

Sense dades 

10% el 1r any 
amb increment del 
5% a partir del 1 

any d’aplicació del 
PdD 

  

Memòria 
anual 

39. Índex d’alumnat de 3r i 4t 
ESO que participa en 
Projectes de Servei 
Comunitari 

Sense dades 100% Memòria 
anual 

40. Índex d’alumnat que 
participa en activitats 
externes relacionades amb les 
tecnologies creatives (4t ESO) 

  

Sense dades 

  

10% el 1r any 
amb increment del 
2% a partir del 1 

any d’aplicació del 
PdD 

  

Memòria 
anual 

41.  Índex d’actuacions 
empreses, previstes en el 
Projecte de Marca del centre. 

  

Sense dades 

  

100% 

  

Memòria 
anual 

42.Grau de satisfacció de 
l’alumnat  amb el clima de 
convivència al centre (molt o 
bastant satisfactori). 

82,2% 

(2017-2018) 

85% Projecte 
de 

convivèn
cia 

43.Grau de satisfacció del 
professorat  amb el clima de 
convivència al centre (molt o 
bastant satisfactori). 

97,4,% 

(2017-2018) 

85% Projecte de 
convivència 

44.Grau de satisfacció de les 
famílies amb el clima de 
convivència al centre (molt o 
bastant satisfactori). 

87% 

(2017-2018) 

90% Projecte 
de 

convivèn
cia 

45.Grau de satisfacció del PAS 
amb el clima de convivència al 
centre. (molt o bastant 
satisfactori). 

100% 

(2017-2018) 

100% Projecte 
de 

convivèn
cia 

46. Nivell de satisfacció de 
l’alumnat 

Sense dades Acceptació a  partir 
de 6 sobre 10. 

Informes 
elaborats per 
la Direcció a 
partir d’una 
enquesta. 

47. Nivell de satisfacció del 
professorat 

Sense dades Acceptació a partir 
de 7 sobre 10. 

Informes 
elaborats per 
la Direcció a 
partir d’una 
enquesta. 



 

 

48. Nivell de satisfacció de les 
famílies 

Sense dades Acceptació a partir 
de 7 sobre 10. 

Informes 
elaborats per 
la Direcció a 
partir d’una 
enquesta. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANNEX 5 

EVOLUCIÓ INDICADORS DE PROCÉS 

OBJECTIU 1: Proveir al centre dels documents definitoris de la seva acció educativa 

 

ACTUAC IONS 1.1.Actualització anual 
de les NOFC 

INDICADORS  Cap actualització 

 1.2  Redacció i 
aplicació del Projecte 
lingüístic 

  

  Primera redacció 
completa del 
document. Pendent de 
revisió i d’aprovació 

 1.3 Revisió del PEC   Revisió apartats 
projecte lingüístic i 
convivència 

 Introducció indicadors 
centre. 

OBJECTIU 2: Millorar les instal·lacions del centre i les dotacions de les aules 
especialitzades. 

ACTUAC IONS 2.1.Emprendre les 
actuacions 
necessàries per una 
major disponibilitats 
d’aules ordinàries i 
aules específiques  

  

INDICADORS  Adequació aula 
informàtica edifici 
Calderó. 

 Espai de ciències a 
l’edifici Calderó. 

 Lavabos planta 0 
edifici Calderó. 

  

 2.2. Gestionar una 
dotació adequada  
d’equipaments i 
material per a les aules 
d’informàtica, 
laboratoris de ciències 
experimentals i taller 
de tecnologia del 
centre. 

  

  Instal·lació 20 
ordinadors a l’aula 
informàtica de l’edifici 
Calderó.  

OBJECTIU 3: Millorar l’atenció i el seguiment de l’alumnat en el seu procés de 
formació, tenint present les seves necessitats educatives.  

ACTUAC IONS 3.1.Revisió i adaptació 
del Pla de Tutoria i 
Orientació  

  

INDICADORS  Revisió de continguts 
en relació a 
l’elaboració del 
Projecte de 
Convivència del 
Centre 

  

OBJECTIU 4: Aconseguir una millora dels resultats acadèmics promovent el treball 
competencial i interdisciplinar.  



 

 

ACTUAC IONS 4.1 Previsió horària de 
reunions setmanals 
dels departaments per 
facilitar la seva 
coordinació interna. 

INDICADORS  1 hora setmanal 

 4.2 Promoció de 
reunions 
interdepartamentals 
per coordinar 
l’ensenyament-
aprenentatge 
d’aspectes curriculars 
comuns 

  5 reunions al llarg de 
l’any 

 4.3 Disseny i aplicació 
de nous projectes que 
promoguin el treball 
interdisciplinar 

  Projectes de servei 
comunitari (3) 

 Projecte d’hort i jardí 

 Projecte 
d’Apadrinament 
Patrimoni 

 Projecte Tutoria entre 
iguals 

 4.4 Extensió a tots els 
nivells de l’ESO del 
projecte "Biblioteca a 
l’aula"  

  1r i 2n ESO 

 4t ESO (català) 

 4.5 Consolidació 
intercanvis i estades  
per a l’aprenentatge 
oral de les llengües 
estrangeres. 

  Estada a Carcassona 

 Nombre alumnat 
participant:  

 4.6 Redacció del pla 
TAC del centre.  

  Elaboració diagnosi 

 4.7 Introducció 
progressiva d’activitats 
relacionades amb les 
“tecnologies creatives” 
en el currículum de 
tecnologia de 1r. a 4t. 
d’ESO. 

  1r i 2n ESO (hora TIC) 

 3r. i 4t ESO 
(Tecnologia) 

  

 4.8 Anàlisi de la 
demanda i necessitats 
de l’alumnat de 
Batxillerat per 
completar i adequar-hi 
l’oferta educativa.  

  Cap canvi 

OBJECTIU 5: Facilitar i estimular la formació i actualització del personal del centre.  

ACTUAC IONS 5.1 Elaboració i 
disseny d’activitats de 
formació per al 
personal del centre.  

INDICADORS  1 activitat. Eines 
digitals 2.0. 



 

 

OBJECTIU 6: Promoure un implicació més gran de l’alumnat en les dinàmiques del 
centre, que afavoreixi la coresponsabilització i l’intercanvi d’idees i experiències.  

ACTUAC IONS 6.1 Nomenament d’un 
tutor i un Consell de 
Redacció de la revista 
del centre 

INDICADORS  Nomenaments no 
realitzats 

 6.2 Dinamització del 
Consell de Delegats i la 
figura del Delegat 
d'acord amb les  NOFC 
del centre.  

  4 reunions celebrades. 

 6.3 Creació d’una 
comissió d’alumnes per 
a les celebracions 
festives i actes de 
graduació 

  Comissió integrada 
per 10 alumnes. 

 Participació en les 
festes de Nadal,  
Carnestoltes i sant 
Jordi. 

OBJECTIU 7: Intensificar els vincles del centre amb el seu entorn i millorar la 
projecció de la seva imatge.  

ACTUAC IONS 7.1 Explorar possibles 
convenis de 
col·laboració amb 
entitats locals i 
empreses, que 
afavoreixin, entre 
altres, la redacció de 
PR i TR. 

INDICADORS  Cap nou conveni 
signat 

 3 PR realitzats en 
col·laboració amb 
empreses (Farinera 
Moretó i Marcilla) 

 2 TR en procés 
d’elaboració (Farinera 
Moretó) 

7.2 Implementació 
progressiva de 
projectes en el marc 
del Servei Comunitari. 

 3 projectes de Servei 
Comunitari aplicats. 

 Nombre alumnes 
participants:  

7.3 Participació en 
activitats (tallers, fires, 
trobades, 
conferències...) 
relacionades amb les 
tecnologies creatives  

 Cap activitat 
realitzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


