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1. Introducció 

1.1 Marc Conceptual 

En un moment que esdevé clau per al sistema educatiu, el Departament d’Educació està 

experimentant una profunda transformació pedagògica basada en l’aprenentatge per 

competències que es desplega a través del currículum de l'educació secundària obligatòria, 

segons Decret 187/2015 i també de l'ordre d’avaluació, ENS/108/2018. Amb l’entrada en 

vigor de la Llei d’educació de Catalunya (LEC) es recull l’autonomia dels centres educatius com 

un dels principis bàsics del sistema escolar. El Decret 102/2010 d’autonomia dels centres 

educatius, juntament amb el Decret 155/2010 de la direcció dels centres públics i del 

personal directiu, desenvolupa un dels eixos centrals de la LEC orientat a la millora dels 

resultats educatius, de la cohesió social i de la reducció de l’abandonament escolar prematur, 

amb la finalitat que l’alumnat completi ensenyaments secundaris post obligatoris. La tendència 

del sistema educatiu és implantar centres autònoms tant pel que fa a l’àmbit pedagògic com a 

la gestió econòmica dels recursos i a l’elaboració de les seves normes d’organització i 

funcionament. D’aquesta manera, es configura un centre educatiu que s’adapta a les 

característiques del seu entorn, dels alumnes, famílies i docents, i també a les seves 

aspiracions, limitacions i possibilitats específiques. És en aquest context, on el Projecte de 

Direcció esdevé un document vertebrador i bàsic de gestió del centre docent i un instrument 

de la seva autonomia. Desplega el projecte educatiu, quantifica i temporitza les millores i 

vincula l’acció dels òrgans unipersonals i col·legiats. Tanmateix marca l’establiment d’uns 

plantejaments propis en funció del context, la història com a institució i la forma 

d’organització. Malgrat que els canvis en educació solen ser lents, les decisions s’han de 

prendre i s’han d’aplicar. 

1.2.Justificació del projecte de direcció 

Després de 14 cursos escolars hem  adquirit uns  coneixements i habilitats sobre el centre i la 

seva gestió  que ens fan molt més fàcil la tasca per als propers 4 cursos i és per això que ens 

tornem a presentar, per tal de donar continuïtat al projecte que ja teníem iniciat i poder 

seguir avançant en l’assoliment dels objectius que tenim hores d’ara. 
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En aquest document volem fer arribar el tipus de direcció que volem seguir exercint i la idea 

de centre que pretenem aconseguir, un institut de qualitat educativa, que integri equitat i 

excel·lència, en una organització humana, dinàmica  que aprèn. 

La nostra voluntat és articular un projecte de consens, engrescador, amb el qual tothom 

s’identifiqui. Pensem que en el decurs d’aquests anys el centre ha assolit un notable nivell tant 

de funcionament intern, com de projecció externa. La nova etapa ens permetrà la consolidació 

de la qualitat del nostre objectiu. 

 

Aquest document neix de la reflexió compartida i el consens dels integrants d’aquesta 

direcció, per aquesta raó utilitzarem el plural al llarg de tot el document.  

Defensem  un lideratge distribuït i la necessitat de recollir uns indicadors per a cadascuna de 

les nostres actuacions que ens permetin rendir comptes al final de cada curs. 

Seguint les directrius indicades, es presenta  un estudi de context, una diagnosi inicial, uns 

objectius i proposta de línies d’actuació i  una avaluació i/o rendició de comptes del propi 

projecte. 

1.2. Presentació de l’equip directiu 

 

L’equip que presentem per a la nova legislatura 2019-2023 inclou: 

 

Directora: Tresa Antolín Navau 

Cap d’estudis: Núria Monge Solà 

Secretari: Alberto Vélez Bermúdez  

Coordinadora pedagógica: Anna Guàrdia Garcia 

 

2. Fonamentació del Projecte de Direcció 

2.1 Marc normatiu 

 

Per tal de vetllar per la coherència legal, el present projecte s’emmarca dins de la normativa 

vigent. Així la seva redacció es desprèn de les lleis, decrets i resolucions en matèria educativa 

que regulen els aspectes relatius a la direcció de centres educatius. Aquest projecte de 

direcció s’emmarca dins la següent normativa marc:  

 LEC. Llei 12/2009 d’Educació, del 10 de juliol. Art. 144: Projecte de direcció. 
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 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. Article 31: Projecte de 

direcció i exercici de la direcció del centre. 

 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 

personal directiu professional docent. Capítol 4, art. 23 a 26. Projectes de direcció. 

 Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010.  

2.2. Plantejament institucional: missió, visió i valors 

 

El Project de Direcció que proposem, concorda i desenvolupa el Projecte Educatiu de Centre, 

en el qual la missió, visió i valors constitueixen la seva columna vertebral i determinen els 

eixos bàsics d’actuació. Al PEC es defineixen la missió, visió i valors en els següents termes:  

Missió  

  Educar, formar i orientar l’alumnat perquè sigui capaç de desenvolupar les capacitats i 

competències professionals corresponents a les qualificacions dels diferents estudis que 

ofereix al el centre.  

  Oferir una formació de qualitat i adaptada als canvis tecnològics i als requeriments socials.  

  Preparar l’alumnat per a la incorporació al món laboral i/o per continuar altres estudis.  

  Treballar per la transmissió i l’intercanvi de coneixement entre la comunitat educativa. 

Visió 

Volem ser un centre capaç de:  

 Conformar una comunitat educativa de qualitat que sigui capaç d‟articular dues exigències: 

educació i aprenentatge.  

 Preparar persones per a contribuir a la millora de la societat a partir de la capacitació en 

actituds, valors, coneixements i habilitats dels nostres alumnes, en l'exercici de la 

llibertat, la creativitat, la responsabilitat, la democràcia i el respecte cap a un mateix, cap 

als altres i cap a l'entorn.  

 Formar ciutadans autònoms i emprenedors, d’esperit crític, responsables i compromesos 

amb el món en el que vivim. 

Valors 

L’Institut Ciutat de Balaguer dona molta importància als valors perquè es consideren el motor 

per aconseguir la seva missió. Com a valors destaquen: 

 Creixement personal: En relació amb un mateix. Promocionar l’esforç personal i la 

superació, promovent l’esperit de millora continuada.  

 Convivència: En relació amb els altres. Respecte i formació de la persona dins d’un context 

de bona convivència. Acceptant la diversitat per raons de sexe, ideologia i religió, inhibint 

les mostres externes que puguin ofendre a la resta de la comunitat educativa. Fomentant la 

solidaritat, l’esperit de diàleg, l’esperit crític, l’autonomia personal, la llibertat d’expressió i 

tenint cura de l’entorn i el medi ambient, acceptant les normes i acords.  



                                                                                                                                     Projecte de direcció 2019-23 
                                                                                               

 7 

 Sostenibilitat: En relació amb el món. Fomentant la implicació i la responsabilitat amb 

l’entorn i el medi ambient en un sentit ampli i de forma relacionada amb la convivència i el 

creixement personal.  

3. Context 

Per fer la diagnosi actualitzada del centre hem recollit i sistematitzat informació que permet 

analitzar el context, l’organització i els resultats obtinguts per identificar les situacions amb 

marge de millora i les causes possibles, per tal de posar en marxa línies d’actuació que 

s’adeqüin a noves realitats i reptes. La procedència de les dades ha estat la següent: Sistema 

d’Indicadors de Centre (SIC) i de documents de centre com ara: el Projecte Educatiu de 

Centre (PEC), Programació General Anual (PGA), Normes de Funcionament de centre (NOFC), 

la memòria anual i altres com: l’Informe d’Avaluació Anual de Centre (AVAC), actes i resultats 

de les proves externes i internes de competències bàsiques de 4t d’ESO, així com els 

resultats de les PAU i opinions i comentaris del professorat, alumnat i famílies.  

3.1. Dades del centre 

Institut Ciutat de Balaguer 

Codi 25000833 

Balaguer 25600 

C/ Urgell, 94 

Telèfon 973 445721  

Correu electrònic:  insbalaguer@xtec.cat 

Web: www.insbalaguer.cat 

 

3.2. Descripció de l’entorn 

Balaguer, capital de la comarca de la Noguera, es troba a 28 km de la ciutat de Lleida. Com a 

ciutat capital té els serveis que li són propis i la seva població viu majoritàriament d’aquests 

serveis, com a centre comercial de la zona, i de l’agricultura i la ramaderia. També té alguns 

sectors industrials, turístics i culturals que ofereixen ocupació a la població. 

Balaguer té, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 16.841 habitants; 

d’aquests, un 21,53% és població nouvinguda en els darrers 14 anys. L’Institut, situat al marge 

esquerra del riu Segre,  acull l’alumnat que opta per estudiar l’ensenyament secundari en un 

centre públic. 

mailto:insbalaguer@xtec.cat
http://www.insbalaguer.cat/
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La ciutat té, a més  de centres d’Educació Infantil i Primària públics, un altre Institut 

d’Ensenyament Secundari, amb l’oferta educativa obligatòria, post- obligatòria i de Cicles 

Formatius, adreçat preferentment,  a l’alumnat provinent de les poblacions de la comarca que 

no disposen d’Institut. Balaguer té, també, dos centres concertats amb l’oferta 

d’ensenyament primari i secundari. 

L’Institut està ubicat al costat del camp municipal del Club de Fútbol Balaguer i de la piscina 

municipal coberta. La proximitat d’aquestes instal·lacions fa que se-n’ utilitzin els recursos en 

l’Educació Física i altres activitats esportives i/o complementàries. 

3.3. Trets d’identitat segons el PEC 

1. L’Institut, pel seu caràcter de centre d’ensenyament secundari, ha de facilitar 

principalment el desenvolupament de les competències en l’aprenentatge. Aquest aprenentatge 

s'ha de dur a terme d'acord amb el model competencial implementat pel treball col·legiat de 

l'equip docent. En aquest model competencial, l'orientació educativa i l'atenció a tot l'alumnat 

són l'eina principal per afavorir l'acompanyament i la continuïtat formativa en els 

ensenyaments post obligatoris, o  d’integració al món laboral. 

2. L’Institut forma de manera integral i enriquidora les persones, més enllà dels 

aprenentatges instructius. Així vetlla per què l’alumnat sigui educat per a la pau i la 

solidaritat, per a la protecció de l’entorn i per a la salut. 

3. L’Institut es manifesta aconfessional i plural, en la mesura que no ha d’excloure ningú per 

causa de la seva religió, procedència, ètnia o ideologia i promou un coneixement fonamental de 

religions o ideologies sense caure en cap mena d’adoctrinament. 

4. L’Institut comparteix els valors democràtics establerts en la Constitució i l’Estatut. Així, 

estem convençuts que la pluralitat de la nostra societat és enriquidora i ens mostrem 

contraris a la xenofòbia i el racisme, essent partidaris de valors com la solidaritat, la no 

discriminació, el diàleg i la participació. 

5. L’Institut s’inclou en el marc de la coeducació i, més enllà de l’ensenyament mixt, treballa 

per tal de superar aquells hàbits, comportaments, actituds i tabús que signifiquin 

discriminació o desigualtat en els rols de l’home i la dona. 

6. L’Institut empra, normalment, el català com a llengua vehicular d’aprenentatge. 

7. L’Institut considera que els valors de l’esforç constant i el treball personals són 

fonamentals per a aconseguir qualsevol fita (acadèmica, personal,…) i és per això que els 

potencia i valora en la seva línia metodològica. 

8. També, assumeix les diferències individuals de capacitats i maduresa i les seves 

repercussions en el procés d’aprenentatge. Així afavoreix la igualtat d’oportunitats, tot 

mirant de compensar les dificultats o mancances individuals per l’assoliment d’una formació 

bàsica comuna, i estimula les diverses capacitats dels alumnes. 
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L’organització dels grups i de l’alumnat anirà en funció d’aquests objectius i serà avaluada 

periòdicament per tal d’assolir-los. 

9. L’Institut intenta sempre garantir el desenvolupament de la tasca educativa en un ambient 

de respecte entre les persones, dins i fora de l’aula, i per això vetlla pel manteniment d’un 

marc de convivència basat en el respecte als drets de tothom, i on cadascú assumeixi els seus 

deures, amb el diàleg i la recerca del consens com a instruments bàsics per a la presa de 

decisions i la resolució de conflictes. 

3.4. Descripció de l’alumnat 

El Centre té matriculats 467 alumnes: 370 a ESO i 97 a Batxillerat. 

Segons la direcció general de Professorat i Personal de Centres Públics, l’Institut Ciutat de 

Balaguer és un centre de tipologia C, degut al 30 % d’alumnat amb NEE. Amb aquest 

percentatge s’hi comptabilitzen també les necessitats socio-econòmiques que majoritàriament 

tenen els alumnes que provenen del CAEP Àngel Guimerà. Un  25 % dels alumnes del centre 

són d’origen estranger.  

La resta d’alumnes del centre prové de les altres tres escoles de primària adscrites a 

l’Institut. Un petit nombre, però, prové de poblacions veïnes.  

3.5. Descripció del personal del centre 

A l’Institut Ciutat de Balaguer hi ha una plantilla de 51 professors i professionals amb atenció 

directa amb l’alumnat. La majoria de professors són definitius (47%), fet que dona estabilitat 

a la línia pedagògica endegada i n’assegura la continuïtat. 

- PAS (Personal no docent). Es compon per 2 persones de secretaria (funcionaris definitius) 

2 de consergeria (1 definitiva i 1 interina), 2 de personal de neteja d’empresa privada, 1 

educadora,1 tècnica en integració social (TIS) i 1 professor de religió.  

- AMPA. Col·labora de forma cordial i plena amb l’institut. Promou i organitza activitats 

extraescolars, subvenciona diferents activitats com els premis LIAR ,tallers per a les 

famílies,etc. El nombre de famílies subscrites a l’AMPA és del 38’3%, una dada que es troba 

per sota de la mitja de centres de Catalunya (58,8%) 

- Altres organismes i institucions. Es poden qualificar de satisfactòries les relacions amb les 

diferents entitats cíviques i organismes públics com l’Ajuntament, clubs esportius de la ciutat, 

empreses, EOI, etc. El tipus de col·laboració amb aquestes institucions i entitats és variada, 

des de cessió d’instal·lacions mitjançant convenis, realització de cursos de formació, etc.  
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3.6. Recursos econòmics 

Els comptes del centre es troben sanejats, com a resultat de la gestió de l’equip directiu 

actual. A les reunions setmanals, s’analitza les despeses no generals i el seguiment del 

pressupost. De la mateixa manera, es consensuen les accions a realitzar quan es considera 

necessari. Si es revisen els ingressos i despeses realitzades en els darrers 4 cursos, i donat el 

creixement en grups i nombre d’alumnat, caldria un increment en els ingressos a l’apartat de 

despeses de funcionament. També s’hauria de dotar d’ingressos per a la partida de material 

inventariable per renovar els equips informàtics i audiovisuals que queden obsolets. 

3.7. Oferta educativa 

L’Institut ofereix actualment els ensenyaments de: 

- Educació Secundària Obligatòria 

- Batxillerat Social/Humanístic 

- Batxillerat Científic/Tecnològic 

3.8. Projectes de centre 

L’Institut Ciutat de Balaguer ha endegat diversos projectes, encaminats a millorar la cohesió 

social i els resultats acadèmics: 

 Pla Steam:  La finalitat del Programa d’innovació pedagògica STEAMcat és 

generar i potenciar l’interès de l’alumnat vers les ciències, la tecnologia i les 

matemàtiques i incrementar la presència de dones i de l’alumnat socialment 

desafavorit en els estudis i professions STEM. 

 Projecte GEP: La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües 

estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció 

laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera 

crítica. Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps 

d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a 

acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un 

projecte lingüístic plurilingüe propi. 

 Xarxa de Competències Bàsiques: La Xarxa CB està formada per un equip de 

docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren 



                                                                                                                                     Projecte de direcció 2019-23 
                                                                                               

 11 

instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del 

currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d'autoavaluació. 

 Projecte d’Aprenentatge i Servei:  És un projecte que pretén centralitzar 

diverses actuacions per al bé de la comunitat. Concretament a l’ajuda dels aliments 

solidaris a la comarca de la Noguera (banc d’aliments). Activitats al Casal de gent 

gran per ajudar-los en un projecte de telefonia mòbil i l’organització d’una jornada de 

donació de sang al centre, coordinada pel Banc de Sang i Teixits de Lleida. 

 Projecte Escola Verda: El projecte pretén incorporar criteris mediambientals 

tant a nivell curricular com de gestió interna; aconseguir la participació de tota la 

comunitat educativa en la millora i la sostenibilitat del centre. Delegats verds, 

recollida selectiva… 

 Projecte #aquiproubullying: El curs 2018-19 el centre s’ha adherit al programa 

per tal d’elaborar un projecte de centre contra l’assetjament escolar. És un 

programa de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals.  

 Projecte esportiu (Pla d’esport a l’escola): Aquest projectes pretén posar a l’abast 

de tots els alumnes de l’Institut Ciutat de Balaguer la pràctica d’activitats físiques i 

esportives. Aprofitar així el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la 

formació personal i cívica dels nostres joves. Consisteix en la realització d’activitats 

extraescolars: futbol sala masculí, futbol sala femení, aeròbic i multiesport. 

 Projecte salut-escola: El fet de formar-ne part ens permet tenir al centre una 

professional d’infermeria cada setmana i de poder gaudir de tallers per a les tutories 

que ajuden a completar l’educació de l’alumnat. A banda d’una adreça de correu 

electrònic on es poden adreçar alumnat i famílies. 

 Cooperativa d’alumnat: Desenvolupar i aportar idees cooperatives relacionades 

amb el projecte cooperativa d’alumnes, amb l’objectiu de recaptar diners per al 

viatge de 4t d’ESO. Cooperativa relacionada amb la zona i implicada en la 

manufactura de materials i amb l’economia social. 
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4. Diagnosi de Centre 

4.1. Àmbit organitzatiu i de funcionament del centre  

El centre parteix de l’estructura organitzativa establerta en el PEC i concretada en les NOFC. 

Un dels aspectes bàsics del funcionament del centre són les estructures de coordinació. 

Actualment hi ha una coordinadora pedagògica, una coordinadora d’ESO i una de Batxillerat. 

L’objectiu és mantenir la coherència pedagògica, unificar les activitats del PAT i facilitar 

l’acció tutorial i l’atenció a la diversitat. Altres coordinacions del centre son: la Coordinació 

d’activitats, Coordinació d’informàtica, Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD), Coordinació 

de prevenció i riscos, Coordinació de Mediació i la Coordinació Llengua, interculturalitat i 

cohesió social (LIC). Totes aquestes coordinacions tenen un moment i un espai durant la 

setmana i dintre de l’horari lectiu per l’intercanvi d’informació entre elles o amb l’equip 

directiu. 

La participació dels alumnes es fa a través dels delegats i del CE. També es fomenta la seva 

participació en aspectes clau com poden ser la convivència al centre a través de la Comissió de 

Convivència. El professorat participa a través dels diferents fòrums: CE, Claustre, Comissions, 

Projectes i Coordinacions; i pel que fa a les famílies, és manté una relació fluida amb l’AMPA, 

però costa implicar les famílies en la vida del centre. És a través de reunions de tutoria, o bé 

de manera virtual (enquestes, mails,..), que les famílies manifesten el seu grau de satisfacció. 

Una part important de les NOFC del centre fa referència a la convivència. En general es 

gaudeix d’un bon clima de convivència, fet que facilita la tasca docent i afavoreix la cohesió 

social, la maduresa personal i la integració ciutadana de l’alumnat. El centre disposa d’un Pla de 

convivència i mediació i d’un equip d’alumnat mediador que ajuda a gestionar els conflictes 

entre iguals a través de la resolució dialogada. La disciplina s’ha adaptat a la nova normativa 

vigent, i el document que resumeix la normativa i les sancions previstes en cas d’incompliment, 

es lliura a tothom a l’inici del curs i està penjat a la web del centre.  

Finalment comentar que existeix des de fa anys un Pla d’acció tutorial que, a través dels 

tutors/es, vetlla pel seguiment de l’alumnat, fa suggeriments en l’atenció dels interessos i 

necessitats dels alumnes, a més de fer el seguiment de com s’integren en les mesures 

d’atenció a la diversitat que el centre proposa. Sempre que sigui possible es procura que els 

alumnes tinguin el mateix tutor 2 anys consecutius. 
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4.2. Àmbit pedagògic i didàctic  

En les programacions de cada departament didàctic s’especifiquen els objectius didàctics, 

metodologia d’aprenentatge i els criteris d’avaluació de cada matèria/àrea. Tenint sempre en 

compte l’atenció a la diversitat, cada departament distribueix els objectius i els posteriors 

criteris d’avaluació en funció de l’assoliment de les competències de cada àmbit.  

De la mateixa manera, l'Equip Directiu  vetlla per garantir que l'oferta del currículum optatiu 

del centre sigui variada, adequada  i coherent amb la diversitat de l'alumnat del centre, que 

s'hi vegin aplegades totes les àrees possibles i amb nivells de tractament diversos. 

L’alumnat es distribueix en grups A, B, C, D o E, segons les seves capacitats i ritmes 

d’aprenentatge. Tot i això, els grups són oberts a possibles canvis, a proposta de tutoria o de 

l’equip docent. El grups de reforç es procura que siguin sempre menys nombrosos que la resta. 

Es fan els desdoblaments següents, d’acord amb les directrius donades per les instruccions de 

començament de curs: 

 1r d’ESO: En Ciències Experimentals i en Tecnologia es desdoblen 1/3 de les hores si 

els grups superen els 20 alumnes. 

 2n d’ESO: En Física i Química es desdobla 1/3 de les hores. En Tecnologia es 

desdobla una de les dues hores dels grups, sempre que el grup superi els 20 alumnes. 

 3r d’ESO: L’assignatura de Tecnologia es desdobla amb Anglès en una de les dues 

hores setmanals i també quan es supera la ràtio de 20 alumnes per aula. 

La planificació de cada curs  preveu una sèrie de mesures d'atenció a la diversitat que pren en 

consideració les característiques dels alumnes ja escolaritzats en el centre i dels alumnes que 

s'incorporen de nou a 1r d’ESO. La composició del claustre de professors i els recursos de què 

es disposa s’ajusten cada curs escolar per tal de fer les mesures més adients.  

Els criteris metodològics són similars en tots els nivells i van molt pautats, segons acords de 

cada departament didàctic, sobretot en els grups de reforç, per tal de garantir l’èxit en tots 

els alumnes. També en les sessions d’avaluació es vetlla pel bon funcionament de tots els 

grups, així com de la progressió acadèmica de cada alumne en particular. 
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A banda dels agrupaments i de tota la planificació elaborada pels diferents departaments 

didàctics, hem d’especificar altres mesures d’atenció a la diversitat.  

4.3. Atenció a la diversitat 

Atenent al principi d’inclusió, tal com es concreta en el Decret 150/2017, el centre s’orienta a 

la creació d’un entorn educatiu que, té en compte la diversitat de les persones i la complexitat 

social, ofereix expectatives d'èxit a tot l’alumnat en el marc d'un sistema inclusiu, amb la 

col·laboració i la corresponsabilitat de tots el col·lectius implicats. La planificació de cada curs 

preveu una sèrie de mesures d'atenció a la diversitat que pren en consideració les 

característiques dels alumnes. La distribució i gestió dels recursos es fa considerant les 

necessitats de suport de tot l’alumnat. L’alumnat amb NEE està ben atès per l’equip docent 

amb coordinació i col·laboració dels professionals especialitzats. Altres mesures i recursos 

d’atenció a la diversitat:  

4.3.1.Aula d’Acollida: L’Aula d’acollida és una eina de treball creada per atendre la 

diversitat a l’institut amb l’ajuda del Pla per la llengua i la cohesió social. Els objectius 

principals són l’aprenentatge del català, com a llengua vehicular, el suport pedagògic i la 

inclusió social i cultural dels nouvinguts. Actualment només es disposa de 1/2 aula d’acollida 

per a 16 alumnes. 

4.3.2. SIEI: El Centre disposa d’una Unitat de Suport d’Educació Especial (SIEI). Els 

alumnes que són atesos en aquesta SIEI han de tenir el dictamen elaborat per l’EAP. És un 

recurs adreçat a alumnes amb necessitats educatives derivades de limitacions molt 

significatives, tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa, els quals 

requereixen al llarg de tota l’escolaritat mesures i suports intensius per poder relacionar-se, 

participar i aprendre. La planificació dels recursos d’atenció a la diversitat de què disposa el 

centre atén el criteri d’inclusió, i per això es prioritza la incorporació de l’alumnat al grup 

classe, que es configura seguint criteris de màxima heterogeneïtat i que es manté durant el 

curs per tal de facilitar-ne la cohesió. Actualment gaudeixen d’aquest suport 7 alumnes, tots 

ells, com hem mencionat abans, amb un dictamen elaborat per l’EAP.  

4.3.3. TIS: El centre compta amb una tècnica d’integració social que col·labora amb 

l’alumnat amb necessitats específiques i amb risc d’exclusió social. El seu suport al centre 
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consisteix en la intervenció directa amb els nens que requereixen ajut en les habilitats socials 

des dels tres àmbits: escolar, familiar i altres institucions.  

4.3.4. UEC: Els alumnes que han exhaurit totes les possibilitats d’adaptació i d’atenció 

personalitzada, si han cursat 2n d’ESO o bé tenen 14 anys, passen a la UEC (Unitat 

d’Escolarització Compartida), amb l’objectiu d’assolir les Competències Bàsiques de l’Etapa. El 

seguiment acadèmic i l’avaluació es fan conjuntament amb el centre de procedència dels 

alumnes. Actualment hi estan escolaritzats 3 alumnes.  

4.3.5. Promotor escolar: Ajuda a potenciar la participació de les famílies del poble gitano 

en l’educació, i crea vincles entre la comunitat gitana, el centre i el seu entorn. 

4.4.Abandonament i absentisme 

L’absentisme a l’ESO està alineat amb la mitjana de Catalunya i el que hi ha es concreta en 

molts pocs casos dels quals es fa un seguiment acurat des de la tutoria i cap d’estudis. El 

centre disposa de mecanismes de detecció i registre i aplica estratègies de detecció precoç i 

intervenció immediata per garantir l’assistència i evitar l’abandonament. Per a casos 

d’absentisme greu es fan les actuacions oportunes des de l’EAP. Pel que fa al Batxillerat, el 

centre ha reduït substancialment l’absentisme i l’abandonament situant-se per sota de la 

mitjana de Catalunya. Es fa seguiment i tutoria individualitzada per tal de reconduir la 

situació. Per evitar abandonament dels estudis es proposa reorientació d’alumnes de 

batxillerat a cicles formatius o a la preparació de les proves d’accés.  

4.5. Anàlisi dels resultats 

Per analitzar els resultats acadèmics dels alumnes ens hem fixat en dos indicadors:  l’índex de 

promoció en els 4 nivells de l’ESO i els 2 de Batxillerat i els resultats de les proves de 

competències bàsiques de 4t. Hem consultat també la memòria de centre, i els indicadors SIC 

per copsar-ne  l’evolució. 

Segons aquests indicadors, l’índex d’alumnes que promocionen en els 4 nivells se situa molt a 

prop, i en ocasions per sobre, de la mitjana de Catalunya. En aquest sentit, s’han millorat molt 

els resultats durant els últims anys i no hi ha una desviació important. Actualment l’índex 

d’alumnes que es graduen es consolida al voltant del 90% i pràcticament no hi ha variació 

respecte al curs passat, situant-se molt per sobre de la mitjana de Catalunya (78,3%).  
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Els resultats de les avaluacions internes del curs 2017-18 se situen en el mateix nivell 4 que 

en cursos passats. A grans trets, a 1r, 2n i 3r d’ESO els resultats són bons i a 4t molt bons 

situant-se en tots els casos per damunt dels resultats de la mitjana de centres de Catalunya 

de la mateixa complexitat.  

D’altra banda, l’alumnat que supera les proves de competències bàsiques de 4t és d’un 87%, 6 

punts per sota del 93’12% del curs anterior. Tot i això, l’índex d’alumnes que superen les 

proves se situa en totes les competències molt per damunt de la mitjana dels centres de 

Catalunya de la mateixa tipologia menys en la competència cientificotècnica (diferència del 

5%) i en la matemàtica (diferència 8%). Per contra, la millora ha estat considerable en llengua 

catalana (93%) i castellana (97%) en aquests darrers cursos. Els resultats de les proves es 

troben més o menys alineats amb els resultats de les proves d’avaluació interna menys en la 

competència matemàtica i en la cientificotecnològica; on els alumnes obtenen més bons 

resultats acadèmics que en les proves externes. En totes les competències, hi ha al voltant 

d’un 10% més d’alumnes al centre que se situen en la franja alta que en els centres de 

Catalunya de la mateixa tipologia. L’índex de rendiment de l’ESO, calculat a partir dels 

resultats de les proves internes i externes, se situa uns 10 punts per damunt de la mitja de 

Catalunya (89%); més o menys com cada curs. 

Respecte als resultats de Batxillerat, cal destacar que els alumnes de 1r que promocionen és 

del  87% i l’índex de l’alumnat que es gradua és del 98%. En ambdós casos s’està clarament per 

sobre de la mitjana de Catalunya. Val a dir que des de la darrera AGD realitzada al centre 

(2014-2015), el percentatge de graduació s’havia estabilitzat al voltant del 80%, per tant s’ha 

superat amb escreix, segurament, degut al fet que les famílies tenen en compte l’ orientació 

que es fa des del centre per als seus fills. Els resultats a 1r i 2n també són més alts seguint 

aquest criteri. Només, els de la matèria de matemàtiques no arriba assolir, per poc, els de la 

mitjana de Catalunya (66%). L’índex d’alumnes que superen les PAU el curs 2017-18 és del 

100% i del curs anterior del 95%.  

4.6. Detecció de necessitats i priorització d’actuacions 

A partir de la consulta de l’evolutiu dels indicadors de centre (SIC) i de l’AVAC, juntament 

amb l’opinió de la comunitat educativa envers el funcionament i organització del centre, es 

detecten les següents necessitats i es prioritzen les actuacions necessàries, que més 

endavant es concretaran en els objectius. 
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 Pel que fa als resultats cal pensar i aplicar estratègies i metodologies d’aula per alinear els 

resultats de les competències matemàtica i cientificotecnològica; on els alumnes obtenen més 

bons resultats acadèmics que en les proves externes. Es demanarà als departaments implicats 

propostes per tal de remuntar els resultats del curs passat després de fer-ne una anàlisi 

reflexiva i productiva de manera conjunta amb l’equip directiu, els departaments i les 

coordinacions de nivell, per tal de garantir que es portin a terme les millores pedagògiques 

conseqüents. 

  És necessari seguir apostant per la innovació, per aquest motiu proposem crear un grup de 

millora que es limitaria als projectes d’innovació, a l’impuls d’iniciatives pedagògiques 

exemplars i al foment de bones pràctiques, entre d’altres.  

 Cal seguir insistint en l’aplicació de treball més competencial per part dels departaments, 

centrant-se especialment en l’avaluació desplegada en la nova ordre. 

  Es creu necessària la creació d’una Comissió TAC (Tecnologia de l’Aprenentatge i el 

Coneixement) que facilitaria la definició d’objectius, especialment per millorar la competència 

digital de l’alumnat, així com el funcionament de les TIC del centre. 

 La participació és una altre aspecte a millorar. Cal avançar de forma efectiva en els processos 

de participació de l’alumnat. En aquest sentit proposem la creació d’una Junta de Delegats que 

es pugui reunir de forma periòdica amb la Cap d’Estudis i que l’alumnat prengui decisions i 

tingui l’opció d’implicar-se en l’organització del centre, més enllà de participar en l’organització 

d’activitats extra curriculars. D’igual manera cal millorar la comunicació amb les famílies 

recollint el feedback sobre el grau de satisfacció vers el centre. 

  Considerem també important incloure en la planificació de la formació del professorat 

accions formatives relacionades amb l’impuls de la participació de l’alumnat al centre i, en 

especial a l’aula i aspectes socioafectius com la gestió de les emocions.  

  Tot i que es valora molt positivament la creació del Departament d’orientació, i el volum de 

feina ingent que han dut a terme, cal potenciar encara més l’atenció psicopedagògica de 

l’alumnat; és per això que hem proposat la incorporació d’una tercera persona orientadora, per 

tal de cobrir totes les necessitats de l’alumnat i professorat. 
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4.7. Matriu DAFO 

 

De l’anàlisi i estudi de les dades que reflecteixen els indicadors anteriors se’n deriven una 

sèrie de consideracions que es mostren a la següent matriu DAFO 

 

 
 

 

 

 

DEBILITATS AMENACES 

 Implicació desigual per part del 

professorat en programes d’innovació i 

projectes 

 Poca participació de les famílies en les 

actuacions de l’AMPA 

 Manca d’adequació d’equips informàtics 

 Poca implicació d’una part de les famílies 

 Manca de recursos econòmics 

 Elevat índex d’alumnat amb NEE de 

situació socioeconòmica desfavorida 

 Forta mancança de recursos econòmics 

 Canvis normatius i legislatius constants 

 Previsió d'augment d’alumnes d'ESO en els 

propers anys  

 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 Claustre motivat i amb inquietuds 

 Grup de professors amb iniciativa i 

interès per la innovació pedagògica 

 Bona orientació psicopedagògica, 

acadèmica i laboral 

 Adequada estructura organitzativa per a 

la coordinació i tractament de la 

diversitat 

 Acció tutorial acurada, cohesionada i 

consolidada 

 Bon clima de centre 

 Claredat en la definició i difusió de les 

normes del centre i del criteris 

d’avaluació 

 Bona percepció de les famílies vers el 

projecte educatiu 

 AMPA activa i col·laboradora 

 Consolidació de la coordinació amb les 

escoles adscrites 

 Ampliació de les instal·lacions actuals 

 Augment de recursos humans: TIS i 

Promotor escolar 

 Bona relació amb tots els agents externs: 

ajuntament, CAP, Mossos, entitats 

culturals, empreses... 
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5. Pla d’Actuació 

Després de realitzar la diagnosi del centre, d’analitzar en profunditat totes les dades i de 

definir les àrees de millora, el nostre Projecte de Direcció proposa els següents cinc 

objectius estratègics per al període 2019-2023.  

 

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ OBJECTIUS 

Ensenyament i  

aprenentatge 

Objectiu 1. Establir una tendència de millora en les proves de 

competències de 4t d’ESO, tot reduint la franja baixa i 

augmentant la franja alta. 

Organització i 

funcionament 

Objectiu  2. Assolir un estil de gestió clar, eficient i 

participatiu basat en la gestió per processos i la millora contínua 

Gestió i participació 

Objectiu 3. Augmentar el compromís dels diferents estaments 

de la comunitat educativa per afermar el sentiment de 

pertinença al centre. 

Aspectes transversals i 

educació integral 

Objectiu 4. Millorar l'atenció a l'alumnat, fent especial 

incidència en l'atenció a la diversitat, l’acció tutorial i en 

l'orientació acadèmica i professional 

Pedagògic i didàctic. 

Innovació metodològica 

Objectiu 5. Consolidar la participació en projectes i programes 

d’ innovació educativa com a motor de millora. 

 

Com es podrà observar a continuació, i amb la finalitat d’arribar a assolir aquests objectius, 

ens marquem uns objectius anuals amb unes línies generals d’intervenció o estratègies que 

s’avaluaran mitjançant uns indicadors concrets i mesurables. Tant els objectius, les 

estratègies, com els indicadors es concretaran cada curs en la Programació General Anual i en 

la Memòria de final de curs. Cada actuació presenta indicadors de tipologia diferent: de grau 

d’execució (GE), de qualitat d’execució, (QE) i de grau d’impacte (GI), els responsables de 

dur-les a terme i els instruments necessaris per a tal efecte.
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OBJECTIU 1 

Establir una tendència de millora en les proves de 

competències de 4t d’ESO, tot reduint la franja baixa i 

augmentant la franja mitjana-alta i alta. 

 

INDICADORS 

Resultats proves de 

competències de 4t. 

 

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

Assolir un 60% d’alumnes a la franja mitjana-alta i  alta 

en la competència matemàtica i cientificotecnològica 

Reduir al 12% d’alumnat en  la franja baixa en totes les 

matèries. 

 

 

ESTRATÈGIA 1.1 Potenciar l’aplicació d’estratègies metodològiques globals i de treball cooperatiu per al desenvolupament de les competències 

de l’alumnat. 
 

Indicador de progrés 

% del claustre que aplica estratègies metodològiques globals i treball cooperatiu. 

Grau inicial (2019-20) 

45% 

Grau d’assoliment (2022-23) 

85% 

 

ACTUACIONS INDICADORS TEMP. RESPONSABLES INSTRUMENTS RECURSOS 

1.1.1 Assegurar la sostenibilitat del 

treball realitzat en la Xarxa de 

Competències Bàsiques com a suport a 

la formació del professorat. 

Tasques de la xarxa de CB 

finalitzades (GE) 

Grau de satisfacció del professorat 

(GQ) 

Taxa de professors participants (GI) 

    Grup impulsor de 

la Xarxa CB 

Coordinadora 

pedagògica 

 

Programa Xarxa 

CB 
 

 

Materials de la 

Xarxa CB 
 

1.1.2 Treball en equip de nivell per 

generar unitats didàctiques 

interdisciplinàries. 
 

Taxa de departaments reunits 

trimestralment (GQ) 

Nombre d’unitats interdisciplinàries 

dissenyades (GI) 

    Caps de 

departament, Cap 

d’estudis i Coord. 

pedagògica 

 

Moodle i 

reunions 
 
 

 

Recursos humans 

propis 
 

1.1.3  Adequació dels instruments i els 

criteris d’avaluació de totes les 

matèries a l’avaluació per 

competències segons el que es 

Criteris d’avaluació actualitzats dels 

departaments (GE) 

     

Caps de 

departament 

 

Document 

criteris 

d’avaluació 

 

 

Ordre d’avaluació 

del Departament 

d’Educació. 
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desprengui de la normativa vigent. 

1.1.4 Aplicació del treball cooperatiu 

entre alumnes.  

Índex de matèries en les que s’aplica 

el treball cooperatiu (GQ) 

    Caps de 

departament 

Programacions 

d’aula 

Professorat 

 

ESTRATÈGIA 1.2 Millorar la competència lingüística de l’alumnat, en les tres llengües que es treballen al centre. 

 

Indicador de progrés 

Índex d’alumnes situats a la franja mitjana-alta i alta a les proves de competències de 4t. 

Grau inicial (2019-20) 

Català: 63,8%,Castellà: 

73,9,6%, Anglès: 54,6% 

Grau d’assoliment (2022-23) 

Augment de 5 punts en català 

i castellà i 3 punts en anglès. 

 

ACTUACIONS INDICADORS TEMP. RESPONSABLES INSTRUMENTS RECURSOS 

1.2.1  Establiment d’estratègies en 

totes les àrees o matèries per 

treballar l’expressió escrita. 

Nombre d’estratègies planificades 

(GE) 

 

    Equip directiu 

Caps de 

departament 

Actes de les 

reunions dels 

caps de 

departament. 

Material del 

programa ILEC 

1.2.2 Planificació d’activitats per 

fomentar la lectura: estona de 

lectura, biografia lectora, bloc de 

lectura , etc. 

 

Nombre d’activitats programades pels 

departaments de llengües (GE) 

% d’alumnes que participen de les 

activitats (GI) 

    Coordinadora LIC 

Caps de 

departament de 

llengües 

Document de 

planificació 

Programacions 

de departament 

Pla de dinàmica 

municipal i 

comarcal 

1.2.3 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, la lectura en veu alta,... i del 

programa Avancem. 

 

Nombre d’activitats d’expressió oral a 

totes les àrees i cursos (GE) 

Participació en concursos d’àmbit 

provincial (GI) 

 

     

Coordinadora LIC 

 

 

 

Registre 

d’activitats 

 

Personal docent 

del centre 
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1.2.4 Promoció d’activitats 

complementàries, de sortides 

escolars i estades on la llengua 

vehicular sigui una llengua estrangera 

al llarg de tota l’etapa. 

 

Índex d’activitats complementàries 

(GQ) 

Taxa d’alumnes per cursos que 

participen en les activitats amb 

llengua estrangera (GI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coord. 

d’activitats, Grup 

impulsor GEP i 

Coord. de 

Projectes Int. 

 

Memòria 

d’activitats 

Personal docent, 

inscripcions, 

butlletins 

informatius,... 

1.2.5 Promoció de la realització 

d’almenys una tercera part del 

currículum de com a mínim una 

matèria per curs en llengua 

estrangera. 

 

Nombre d’activitats realitzades. (GE) 

Nombre de professorat que es forma 

en AICLE per obtenir el certificat B2 

i C1 (GI) 

    Grup impulsor GEP 

i Equip directiu 

 

Programacions 

anuals 

Publicacions i 

orientacions del 

Departament 

d’Educació. 

 

ESTRATÈGIA 1.3  Millorar les competències matemàtica i cientificotecnològica. 

 

Indicador de progrés 

% d’aprovats en la prova de competències de 4t d’ESO (mitjana dels 4 últims cursos). 

Grau inicial (2019-20) 

Matemàtiques 80,6% 

Ciència i tecnologia 

72,6% 

Grau d’assoliment (2022-23) 

Matemàtiques: 86% Ciència i 

tecnologia 83% 

 

ACTUACIONS INDICADORS TEMP. RESPONSABLES INSTRUMENTS RECURSOS 

1.3.1 Establiment d’un protocol de 

reunions inter departamentals per 

dissenyar projectes STEAM a 1r, 2n i 

3r d’ESO 

 

Nombre de reunions per curs per 

dissenyar projectes (GE) 

Grau de satisfacció de l’alumnat (GQ) 

Taxa d’alumnes que AN o AE la 

competència cientificotecnològica 

(GI) 

    Grup de treball 

STEAM, 

Caps de 

departament de 

matemàtiques, 

tecnologia i 

ciències 

 

Actes de les 

reunions 

Actes 

d’avaluació 

Enquestes 

 

Personal docent 

del centre 

1.3.2 Planificació de petits projectes 

interdisciplinaris al llarg de l’etapa. 

Nombre de projectes didàctics 

realitzats (GE) 

    Docents de l’àmbit 

científic 

Registre de 

projectes 

Recursos humans 

i econòmics del 
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Grau de satisfacció de l’alumnat (GQ) tecnològic de cada 

curs 

 

Enquestes centre 

1.3.3 Promoció jornades i activitats 

cientificotecnològiques i 

matemàtiques al centre. 

 

Nombre d’activitats realitzades (GE) 

Taxa d’alumnes participants (GQ) 

Nivell de satisfacció de l’alumnat i 

professorat (GI) 

    Coord. d’activitats 

Caps de dept mat, 

tec i ciències 

 

Registre 

d’activitats 

Plataforma web 

Recursos 

econòmics del 

centre o aportats 

per l’AMPA. 

1.3.4 Participació en trobades i 

certàmens de caire científic, 

tecnològic o matemàtic de l’entorn 

proper. 

 

Taxa d’alumnes participants (GQ) 

Nombre de referències del centre als 

mitjans de comunicació locals (GI) 

 

    Caps de 

departament de 

matemàtiques, 

tecnologia i 

ciències 

Registre 

d’activitats 

Plataforma web 

Mitjans de 

comunicació 

locals 

Web del centre i 

xarxes socials 

1.3.5 . Consolidació de la robòtica a 2n 

d’ESO i progressiva implementació a 

tots els grups d’ESO 

Taxa d’alumnes que AN o AE la 

matèria de tecnologia (GQ) 

Grau de satisfacció sobre el gust per 

la robòtica (GI) 

    Equip directiu 

Cap de 

departament de 

tecnologia 

Programacions Recursos 

econòmics del 

centre o aportats 

per l’AMPA. 

 

ESTRATÈGIA 1.4  Desplegar un pla TAC i millorar la competència digital. 

 

Indicador de progrés 

Creació de la comissió TAC, disseny i desplegament del pla. 

Grau inicial (2019-20) 

No es disposa de Pla TAC 

Grau d’assoliment (2022-23) 

Consolidar el Pla TAC 

 

ACTUACIONS INDICADORS TEMP. RESPONSABLES INSTRUMENTS RECURSOS 

1.4.1 Creació d’una comissió TAC 

 

Formació de la comissió (GE)      

Equip directiu 

Coordinador TAC 

 

Document de 

creació 

 

Orientacions del 

Dep. d’Educació 

1.4.2 Disseny i desplegament del pla 

TAC 

Realització del Pla TAC (GE) 

Nombre de reunions de coordinació 

(GQ) 

     

Equip directiu 

Coordinador TAC 

 

Acta de 

formació i 

 

Recursos humans 

del centre 
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Nivell de coneixement del Pla TAC per 

part del claustre (GI) 

 

 

registre de 

seguiment 

1.4.3 Formació entre iguals en el 

claustre a partir de les necessitats i 

dels coneixements dels diferents 

membres 

Activitats de formació realitzades 

(GE) 

Nombre de professors formadors 

(GQ) 

Taxa de participació (GI) 

     

Equip directiu 

 

Registre de 

trobades 

formatives 

Centre de 

recursos de la 

Noguera 

1.4.4 Avaluació de la competència 

digital dels alumnes al llarg de l’etapa 

Taxa d’alumnes que AN o AE la 

competència digital (GI) 

    Equip directiu 

Coordinador TAC 

 

Memòria Anual 

Orientacions del 

Dep. d’Educació 

 

 

 

Recursos humans 

i organitzatius 

de centre 

 

OBJECTIU 2  

Assolir un estil de gestió clar, eficient i 

participatiu basat en la gestió per processos i la 

millora contínua. 

 

INDICADORS 

Grau de satisfacció de la comunitat 

educativa en la gestió del centre.  

Taxa de participació del professorat en 

càrrecs de responsabilitat. 

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

Transparència total en la gestió del centre. 

Augmentar el nombre de professorat amb algun 

tipus de responsabilitat en projectes, direcció, 

etc. 

 

  

 

ESTRATÈGIA 2.1 Vetllar per la transparència en la gestió de centre 

 

Indicador de progrés 

Índex del grau de satisfacció en resultat d’enquestes. 

Grau inicial (2019-20) 

3 punts sobre 5 

Grau d’assoliment 

(2022-23) 

5 punts sobre 5 
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ACTUACIONS INDICADORS TEMP. RESPONSABLES INSTRUMENT RECURSOS 

2.1.1 Retre comptes al claustre.  

 

% de reunions informatives (GE) 

Grau de satisfacció del professorat 

sobre la informació rebuda als claustres 

(GQ) 

Nivell de valoració dels mecanismes per 

retre comptes (GI) 

     

Equip directiu 

 

Actes 

Enquesta al 

professorat 

 

 

Recursos 

humans 

 

 

2.1.2 Retre comptes al Consell Escolar. 

 

% d’actes de consell escolar ordinari on 

es reten comptes (GA) 

Nivell de valoració de la quantitat 

d’informació rebuda (GE) 

Nivell de valoració dels mecanismes  

per retre comptes (GI) 

 

 

     

Equip directiu 

 

Enquesta/for

mulari Google 

 

 

 

 

Recursos 

humans i 

informàtics 

 

 

 

2.1.3  Potenciació dels diferents canals 

de comunicació per informar de totes les 

activitats que es fan al centre. 

 

Índex d’assistència de les famílies a les 

reunions informatives sobre 

activitats.(GQ) 

Nivell de coneixement de les activitats 

que es fan al centre (GI) 

 

    Equip directiu 

Coordinadora 

d’activitats 

Coordinador 

informàtic 

Comptador 

web 

Registres 

d’assistència 

Qüestionari/ 

formulari 

Google 

 

Recursos 

humans i 

informàtics 

 

2.1.4 Disseny de mecanismes 

d’autoavaluació del centre, dels seus 

projectes i dels seus responsables. 

 

 

 

Disseny d’un model d’autoavaluació (GE) 

Grau de satisfacció de la Comunitat 

Educativa (GI) 

    Consell de 

direcció 

Memòria 

Anual 

Formularis de 

Google 

Recursos 

humans, 

organitzatius i 

informàtics. 
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ESTRATÈGIA 2.2  Fomentar la participació afavorint el lideratge distribuït a partir del repartiment de responsabilitats i la presa de decisions 

compartida. 

 

Indicador de progrés 

Taxa de participació del professorat en càrrecs de responsabilitat 

Grau inicial (2019-20) 

30% 

Grau d’assoliment 

(2022-23) 

50% 

 

ACTUACIONS INDICADORS TEMP. RESPONSABLES INSTRUMENT RECURSOS 

2.2.1 Creació d’un Consell de direcció 

(Equip directiu, coordinacions) per 

participar en la gestió i presa de 

decisions de centre. 

 

 

Nombre de trobades i assistència (GE) 

Grau de satisfacció els membres del 

consell de Direcció (GQ) 

Grau de satisfacció sobre el contingut de 

les trobades (GI) 

    Equip directiu 

Coordinadors/e

s del centre 

Actes 

Qüestionaris 

Espai del 

centre 

2.2.2 Sensibilització del 

professorat per ocupar llocs de 

responsabilitat. 

 

% de professorat disposat a ocupar llocs 

de responsabilitat (GI) 

 

     

Directora 

 

Entrevistes 

Reunions de 

centre 

Recursos 

humans del 

centre 

2.2.3 Especificació i realització de les 

tasques i les funcions de les diferents 

comissions i coordinacions de l’institut.  

 

Llistat amb la distribució de tasques i 

funcions de les diferents comissions (GE) 

Grau d’acompliment del llistat 

realitzat(GQ)  

% de professorat de les comissions que 

en fan una valoració positiva (GI) 

     

Equip directiu 

 

Enquesta a les 

comissions i 

coordinacions 

per a la 

Memòria anual  

 

 

Recursos 

humans i 

informàtics 

 

2.2.4 Creació d’un espai al centre per 

facilitar la reflexió entre iguals sobre el 

procés educatiu i la millora de la qualitat 

educativa 

Nombre de trobades (G) 

Grau de satisfacció del claustre (GA) 

Nombre d’aportacions, idees o iniciatives 

sorgides de les trobades (GI) 

      

Equip directiu 

 

  

Espai del 

centre 
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2.2.5 Elaboració del pla de formació 

d’assessorament al centre segons les 

necessitats detectades i en col·laboració 

amb els Serveis Educatius. 

 

 

Document del pla de formació a 4 anys 

(GE) 

    Equip directiu 

Claustre de 

professors 

Enquestes 

Document del 

pla de 

formació 

 

Formadors 

Serveis 

Educatius 

 

OBJECTIU 3   

Augmentar el compromís dels diferents estaments 

de la comunitat educativa per afermar el 

sentiment de pertinença al centre.  

 

INDICADORS 

Taxes de participació de professorat, 

alumnat i famílies.  

Taxa participació famílies  

Taxa famílies associades a l’AMPA.  

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

Superar el 85% de participació d’alumnes i família 

Superar el 65 % de famílies associades a l’AMPA 

  

 

ESTRATÈGIA 3.1 Promoure la participació activa de l’alumnat en la presa de decisions i en la projecció externa de les activitats del centre 

 

Indicador de progrés 

% d’alumnat que participa en la pressa de decisions   

% d’alumnat que participa en activitats de centre 

Grau inicial (2019-20) 

20% 

40% 

 

Grau d’assoliment 

(2022-23) 

50% 

80% 

ACTUACIONS INDICADORS TEMP. RESPONSABLES INSTRUMENT RECURSOS 

3.1.1 Promoció de la participació 

d’alumnat en concursos, tornejos, 

competicions i altres iniciatives inter 

centres.  

Taxa alumnes participants (GE) 

Grau de satisfacció de l’alumnat (GQ) 

 

    Equip directiu, 

Coordinadora 

d’activitats i 

tutors/es 

Comunicats i 

inscripcions 

 

Recursos 

humans del 

centre 

3.1.2 Creació d’un Consell de Delegats.  

 

Creació del Consell (GE) 

Nombre de reunions fetes (GQ) 

Nombre d’iniciatives aportades (GI) 

     Cap d’Estudis, 

Coordinadora 

d’activitats i 

Actes de les 

reunions 

Espai del 

centre 
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 tutors/es 

3.1.3 Creació de la figura del delegat 

verd a cada aula i de les seves funcions i 

la seva participació al Comitè de Delegats 

Verds.  

 

Nombre d’accions dutes a terme pels 

Delegats Verds. (GQ) 

Grau de satisfacció dels alumnes de la 

informació rebuda per part del 

delegat/da (GI) 

     

Coordinador 

d’Escoles Verdes  

 

 

Enquestes 

Registre de les 

accions 

 

Recursos 

humans i 

org. del 

centre 

3.1.4. Participació dels alumnes de 3r i 4t 

en les portes obertes del centre. 

%d’alumnes de 3r i 4t que participen (GQ) 

Grau de satisfacció dels visitants (GI) 

    Equip directiu Enquestes Recursos 

humans 

3.1.5 Actuacions o iniciatives per part 

dels alumnes de la Cooperativa de 4t 

d’ESO. 

Nombre d’assemblees celebrades (GE) 

Nombre d’activitats o iniciatives 

proposades (GQ) 

Valoració de les actuacions de la 

Cooperativa (GI) 

 

    Directora 

Assemblea de la 

cooperativa 

Registre de 

trobades i 

d’activitats 

Espai del 

centre 

 

ESTRATÈGIA 3.2  Millorar la coordinació del professorat fomentant la cohesió i la col·laboració entre tot l'equip educatiu 

 

Indicador de progrés 

Grau de satisfacció del professorat en resultats d’enquestes 

Grau inicial (2019-20) 

3 punts sobre 5 

 

Grau d’assoliment 

(2022-23) 

5 punts sobre 5 

ACTUACIONS INDICADORS TEMP. 

 

RESPONSABLES INSTRUMENT RECURSOS 

3.2.1 Implementar l'acollida del 

professorat nou  a començament de curs 

Valoració del nou professorat (GI)  

 

 

    

Cap d’estudis  

Enquestes al 

professorat  

Recursos 

humans i 

org. del 

centre 

3.2.2 Millorar l'eficàcia de la feina dels 

professors, incidint sobretot en 

l'eficàcia de les reunions. Rapidesa en 

Grau de compliment de les decisions 

presses (GQ) 

Valoració per part dels assistents (GI) 

    Cap d’estudis 

Coordinadores de 

Cicle 

Actes i 

registres de les 

reunions 

Recursos 

humans i 

org. 
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l'aplicació dels acords presos. 

 

 

3.2.3. Millorar la coordinació d’activitats 

escolars i extraescolars entre 

departaments per tal d’aprofitar les 

sortides i compartir continguts. 

 

Nombre d’activitats realitzades i 

consensuades entre departaments (GE) 

 

    

Coordinadora 

d’activitats 

Caps de Dept. 

Registre 

d’activitats 

Recursos 

humans i 

organitzatiu 

3.2.4 Realitzar activitats comunes fora 

d’horari lectiu (trobades, excursions, 

activitats gastronòmiques, ) que fomentin 

les bones relacions i ambient de treball 

entre el personal docent i no docent. 

Nombre d’activitats realitzades (GE) 

Grau de participació del professorat a les 

activitats lúdiques i voluntàries (GQ) 

Valoració del professorat (GI) 

    

Claustre, PAS, 

Personal de neteja 

Registre 

d’activitats 

 

 

Recursos 

humans del 

centre 

 

 

 

 

ESTRATÈGIA 3.3  Implicar les famílies en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne i en les activitats del centre. 

 

Indicador de progrés 

% de famílies implicades en activitats de centre.  

% de famílies implicades en el seguiment acadèmic i personal del seus fills/es 

Grau inicial (2019-20) 

25% 

80% 

Grau d’assoliment 

(2022-23)  

65% 

95% 

 

 

ACTUACIONS INDICADORS TEMP. RESPONSABLES INSTRUMENT RECURSOS 

3.3.1 Impuls de l’intercanvi d’informació 

família-institut a través del sistema de 

gestió de la web del centre i de les 

tutories.  

Taxa de reunions família-tutors (GQ) 

Grau de satisfacció (GI) 

 

    Equip directiu 

Tutors/es 

Coordinacions 

Enquestes 

Reunions 

Web del centre 

 

Plataforma 

Ieduca 
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3.3.2 Creació d’una comissió professorat-

AMPA que es reuneixi periòdicament per 

potenciar la realització d’activitats 

curriculars i extraescolars adequades a 

les necessitats de l’alumnat. 

Taxa de participació a les activitats 

extraescolars (GE) 

Nombre de trobades (GQ) 

      

Tutors/es 

AMPA  

Registre 

reunions 

tutors-família. 

Instruments de 

difusió de les 

activitats 

 

Recursos 

humans 

3.3.3 Promoure un pla de formació a 

famílies en col·laboració amb l’AMPA. 

Taxa de participació de les famílies a les 

activitats de formació. (GQ) 

Valoració per part dels assistents (GI) 

 

    Equip directiu 

Formadors externs  

 

Registre de 

participació 

Formadors 

interns i 

externs 

3.3.4 Reelaboració i treball de la Carta 

de compromís educatiu amb la 

participació de tots els estaments de la 

Comunitat Educativa i incorporar-la al 

PEC.  

 

Aportacions a la carta per part d’alumnat, 

professorat i famílies.(GQ)  

 

    Equip directiu 

 

Carta de 

compromís 

Trobades i 

reunions en 

espais del 

centre 

3.3.5 Dotació de recursos per afavorir la 

participació en les activitats del centre i 

sortides educatives de centre de 

l’alumnat provinent de famílies amb 

dificultats econòmiques.  

 

Taxa d’alumnes d’NEE atesos (GQ) 

 

     

Secretari 

 

Llistat 

d’inscripcions a 

les activitats 

Recursos 

econòmics i 

materials 

del centre 

3.3.6 Potenciar la figura de la 

Coordinadora LIC com a pont entre 

l’AMPA i el Centre. 

 

 

 

 

Nombre de trobades entre la 

Coordinadora LIC i l’AMPA (GQ) 

Valoració de les trobades (GI) 

    Directora 

Coordinadora LIC 

Actes de les 

trobades 

Espai del 

centre 
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ESTRATÈGIA 3.4 Elaborar un pla de comunicació.  

  

Indicador de progrés 

Implementació del pla de comunicació. 

Grau inicial (2019-20) 

No es disposa de pla de 

comunicació 

Grau d’assoliment 

(2022-23)  

Consolidació del Pla de 

comunicació 

 

 

ACTUACIONS 

 

INDICADORS TEMP. RESPONSABLES INSTRUMENT RECURSOS 

3.4.1 Detecció de les mancances i 

necessitats respecte de la comunicació 

interna i externa. 

Nombre de mancances detectades (GE) 

 

     Directora 

 Claustre 

 

 

Formularis 

Google  

 

Recursos 

humans 

(docents, 

famílies, 

alumnes) 

3.4.2 Participació dels diferents 

estaments de la comunitat educativa per 

a l’aportació d’idees. 

Nombre de propostes recollides (GQ) 

 

     Coordinacions 

 

Plataforma 

Ieduca 

Formularis 

Google 

Recursos 

humans 

(docents, 

famílies, 

alumnes) 

3.4.3 Planificació i implementació dels 

mecanismes de comunicació. 

 

Document del pla de comunicació (GE) 

 

    Equip directiu Document de 

planificació 

Recursos 

humans 

3.4.4 Avaluació del funcionament del pla i 

propostes de millora.  

Valoració per part dels implicats en el pla 

de comunicació. (GI) 

    Equip directiu Enquesta de 

satisfacció 

Recursos 

humans 

(docents, 

famílies, 

alumnes) 
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OBJECTIU 4.  

Millorar l'atenció a l'alumnat, fent especial incidència en 

l'atenció a la diversitat, l’acció tutorial i en l'orientació 

acadèmica i professional. 

INDICADORS 

% d’alumnes que reben orientació 

% d’alumnes amb PI elaborat 

% d’alumnes d’NEE atesos pel 

departament d’orientació 

 

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

Aconseguir que el 100% dels alumnes del centre 

coneguin les funcions del departament d'orientació. 

Aconseguir que el 100% dels alumnes d’NEE i amb PI 

estiguin atesos. 

 

 

ESTRATÈGIA 4.1 Assegurar el seguiment de l’alumnat i la orientació individual 

 

Indicador de progrés 

% de coneixement de les funcions del departament d'orientació per part de professors, alumnes i 

famílies. 

 

Grau inicial (2019-20) 

75% 

 

Grau d’assoliment (2022-23)  

100% 

 

ACTUACIONS INDICADORS TEMP. RESPONSABLES INSTRUMENTS RECURSOS 

4.1.1 Planificació i execució del servei 

d’orientació acadèmica, professional i 

personal a l’alumnat.  

Nombre d’alumnes que reben suport, 

matèries, professorat,… (GQ)  

Grau de satisfacció de l’alumnat, pares i 

mares amb l’orientació rebuda (GI) 

    Directora, Cap 

d’estudis i 

Departament 

d’Orientació 

 

Memòria 

Enquestes 

 

Personal docent 

del Departament 

d’Orientació 

 

4.1.2 Elaboració d’un pla d’activitats per 

fomentar relacions assertives i treballar 

l’autoestima i l’empatia.  

 

Elaboració del pla (GE) 

Nombre d’activitats realitzades (GQ) 

Qüestionari sobre el nivell de 

coneixement de les activitats realitzades 

(GI) 

     

Departament 

d’Orientació 

 

Memòria 

Qüestionari 

Personal docent 

del Departament 

d’Orientació 

4.1.3 Formació i informació actualitzada 

als professors sobre els recursos 

d’orientació.  

 

 

Nombre de formacions i informacions 

rebudes (GE) 

% de professorat assistent a les 

formacions (GQ) 

Valoració del professorat (GI) 

      

Departament 

d’Orientació 

 

Llistat 

d’assistència 

Enquestes 

Formadors del 

centre i 

assessorament 

professional i 

especialitzat. 
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4.1.4 Ampliació dels recursos humans al 

Departament de psicopedagogia i 

d’orientació. 

 

Incorporació d’una tercera persona al 

Departament d’orientació (GE) 

    Directora i cap 

d’estudis 

Proposta de 

plantilla 

Departament 

d’Educació 

 

 

 

 

ESTRATÈGIA 4.2  Afavorir el desenvolupament integral de l’alumnat. 

 

Indicador de progrés 

% d’alumnat que supera les competències 

% de reducció d’expedients disciplinaris 

Grau inicial (2019-20)  

85% 

80 procediments abreujats  

 

Grau d’assoliment (2022-23)  

95% 

Reducció del 20% 

ACTUACIONS INDICADORS TEMP. RESPONSABLES INSTRUMENTS RECURSOS 

4.2.1 Foment i impuls d’activitats, 

metodologies, projectes i programes que 

fomentin la pràctica  esportiva, el medi 

ambient...  

Nombre d’activitats realitzades (GE) 

Nivell de valoració de les activitats 

realitzades (GQ) 

Nivell de valoració dels resultats 

obtinguts (GI) 

    Coordinadores 

d’ESO i Batx.,d’ 

Escola Verda i del 

PCEE  

 

Enquesta 

professorat i 

alumnat  

Registre 

d’activitats 

 

Personal docent 

del Departament 

d’Orientació 

 

4.2.2 Realització de tallers i activitats 

d’habilitats socials relacionades amb els 

àmbits escolar, familiar, etc. 

 

Nombre d’activitats realitzades (GE) 

Nivell de valoració de les activitats  

realitzades per alumnat i professorat 

(GQ) 

% d’alumnat participant (GI) 

    TIS 

Coordinadora 

Pedagògica 

Memòria Anual 

Enquestes 

Recursos humans 

del centre 

Formadors 

externs 

4.2.3. Desenvolupament de la 

competència social i ciutadana a través 

del l’ Aprenentatge i Servei Comunitari 

(APS). 

Índex d’alumnes participants en 

projectes APS (GQ) 

% d’alumnes que continuen realitzant 

servei de voluntariat a la comunitat un 

cop finalitzat l’APS al centre (GI) 

    Coordinador d’APS Document marc 

del servei 

comunitari 

Registres 

Banc de recursos 

APS de l’Xtec 
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ESTRATÈGIA 4.3  Promoure accions i estratègies per fomentar l’educació socioemocional i la comunicació entre els membres de la comunitat educativa. 

 

Indicador de progrés 

% d’accions i estratègies dutes a terme per fomentar l’educació socioemocional i la comunicació. 

Grau de satisfacció de les relacions entre els diferents estaments de la comunitat educativa 

Grau inicial (2019-20) 

10% 

87,2% 

 

Grau d’assoliment (2022-23)  

30% 

98% 

ACTUACIONS INDICADORS TEMP. RESPONSABLES INSTRUMENTS RECURSOS 

4.3.1 Recollir en els documents de centre 

la necessitat de treballar els valors de 

l’educació socioemocional (PEC, PGA, 

Projecte de convivència, pla d’acollida, 

carta de compromís,...) 

 

Es recullen els valors l’educació 

socioemocional en els diferents 

documents de centre (GE) 

 

    Directora Documents de 

centre (PEC, PGA, 

Projecte de 

convivència, pla 

d’acollida, ,...) 

Recursos humans 

de la comunitat 

educativa 

4.3.2 Programar, des de diferents àrees, 

activitats curriculars que tinguin en 

compte les intel·ligències múltiples. 

 

Nombre d’activitats programades que 

tinguin en compte les intel·ligències 

múltiples (GQ) 

    Caps de 

departament 

 

Programacions Assessorament 

del Departament 

d’Orientació 

4.3.3 Potenciar espais de relació informal 

entre tots els membres de la comunitat 

educativa (actes de final de trimestre, 

orles, sopars de promoció, celebracions,...  

Índex de trobades informals (GE) 

Índex d’assistència (GQ) 

Grau de satisfacció de la comunitat en 

referència a les trobades realitzades 

(GI) 

    Equip directiu 

Coordinadors/es 

Qüestionaris 

Llistes 

d’assistència 

Registre de 

trobades 

Memòria Anual 

Recursos humans 

de la comunitat 

educativa 

4.3.4 Aprofitar els espais informals de 

l’alumnat per realitzar activitats de 

cohesió de grup i foment de la 

convivència (jocs cooperatius, activitats 

esportives no competitives, etc.) 

Índex d’activitats realitzades (GE) 

% d’alumnes que participen (GQ) 

Grau de satisfacció de l’alumnat (GI) 

    Coordinadora 

d’ESO, 

Coordinadora 

d’activitats 

Registre 

d’activitats 

Qüestionaris 

 

 

Hores de 

permanència dels 

docents guàrdies 

de pati,... 
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ESTRATÈGIA 4.4  Adoptar mesures organitzatives, curriculars i pedagògiques enfocades a l’atenció educativa dels alumnes d’NEE. 

 

Indicador de progrés 

% d’alumnat d’NEE que assoleix competències bàsiques en català, castellà i matemàtiques. 

% de docents que apliquen les estratègies inclusives acordades amb la CAD. 

 

Grau inicial (2019-20) 

75 % 

80% 

Grau d’assoliment (2022-23) 

95 % 

100% 

ACTUACIONS INDICADORS TEMP. RESPONSABLES INSTRUMENTS RECURSOS 

4.4.1 Promoure la flexibilitat d’agrupació 

intra-nivells en funció de les necessitats 

curriculars i/o metodològiques emprades. 

Nombre d’agrupacions intra-nivells (GE) 

Grau satisfacció dels alumnes (GI) 

 

    Equip directiu Memòria 

Qüestionaris de 

satisfacció 

 

Recursos humans 

i organitzatius 

del centre 

 

 

4.4.2. Derivació al Departament 

d'orientació de l'alumnat susceptible de 

patir problemàtiques de caire social, 

emocional i d'aprenentatge per tal de 

fer-ne un seguiment al llarg del curs. 

 

Índex d’alumnes derivats al Departament 

d’orientació (GQ) 

Valoració dels alumnes derivats (GI) 

    Tutors/es Memòria 

Qüestionaris de 

valoració 

Personal docent 

del Dep. 

d’Orientació 

4.4.3 Establiment d’un protocol de 

detecció i tractament de l'alumnat en 

situació de risc, i d’un protocol de 

programació i comunicació dels Plans 

Individualitzats a l’equip docent per tal 

d’assolir la coherència necessària en les 

actuacions. 

Realització dels protocols (GE) 

Valoració per part del professorat (GI) 

     

Cap d’estudis i 

Coordinadora 

pedagògica 

 

Protocols de 

detecció i actuació 

 

Orientacions del 

Departament 

d’Educació 

4.4.4 Impuls de la coordinació permanent 

i estreta de l’equip directiu i 

departament d'orientació. 

Nombre de reunions/trobades (GQ) 

Nombre d’actuacions consensuades (GI) 

    Coordinadora 

pedagògica 

Actes i informes Recursos 

Organitzatius,  
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4.4.5 Establiment de les adaptacions 

oportunes i creació d’un banc de 

materials de les diferents àrees per als 

alumnes NEE. 

 

Nombre de recursos compartits (GE) 

Índex d’adaptacions elaborades en les 

diferents matèries (GQ) 

Valoració per part del professorat (GI) 

    Cap d’estudis i 

Caps de 

departament 

Programacions 

d’aula 

Material adaptat 

del centre i 

d’editorials  

 

OBJECTIU 5   

Consolidar la participació en projectes i programes  

d’ innovació educativa com a motor de millora. 

 

INDICADORS 

Taxa de professors del claustre 

que participen en projectes 

d’innovació 

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

Augmentar la taxa de participació del professorat en projectes 

d’innovació educativa en un 85%. 

 

  

 

ESTRATÈGIA 5.1 Gestionar de manera eficient i eficaç la innovació pedagògica per a la millora educativa. 

 

Indicador de progrés 

Taxa d’increment del professorat que participa en projectes d’innovació respecte el crus anterior 

Grau de satisfacció de professorat i alumnat. 

 

Grau inicial (2019-20) 

60% 

4 punts sobre 5 

Grau d’assoliment (2022-23) 

85% 

5 sobre 5 

ACTUACIONS INDICADORS TEMP. RESPONSABLES INSTRUMENTS RECURSOS 

5.1.1 Creació d’una Comissió impulsora de 

programes d'innovació pedagògica i 

creació de la figura del coordinador/a 

d’innovació 

 

Creació de la Comissió i de la figura del 

coordinador/a d’innovació (GE) 

Nombre de reunions de la comissió (GQ) 

Nivell de coneixement de les funcions de 

la comissió i del coordinador/a per part 

del claustre (GI) 

 

    Directora 

Coordinador/a 

d’innovació 

Actes de les 

reunions. 

Qüestionari de 

valoració 

Organitzatius 

Professorat 

especialista en 

innovació 

5.1.2 Establiment d’instruments i 

mecanismes d'avaluació del funcionament 

Informes d’autoavaluació i coavaluació 

dels projectes (GE) 

    Directora 

Coordinador/a 

Rúbriques 

Qüestionari de 

Humans i hores 

de dedicació 
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dels projectes endegats. 

 

Nombre d’instruments d’avaluació dels 

projectes (GQ) 

Grau de satisfacció de professors i 

alumnes (GI) 

 

d’innovació 

  

valoració 

Informes 

5.1.3 Implantació d’un pla de formació 

dels professors lligat al projecte 

educatiu del centre 

 

Elaboració del pla (GE) 

% el claustre que assisteix a les 

formacions(GQ) 

Grau de satisfacció de la formació 

rebuda (GI) 

      

Coordinador/a 

d’innovació 

 

Document del Pla 

de formació 

Registre 

d’assistència 

Qüestionari de 

valoració 

 

Formadors del 

centre i externs 

5.1.4 Promoure i unificar la divulgació 

dels projectes que s'hi realitzen al 

centre i la seva projecció exterior 

Nombre de projectes realitzats (GE) 

Nombre de visites a la web del centre 

(GQ) 

Nombre de visualitzacions a les xarxes 

socials i de likes rebuts (GI) 

 

 

 

 

 

     

Coordinador/a 

d’innovació 

 

 

Web del centre i 

Xarxes socials 

 

Recursos 

informàtics 

ESTRATÈGIA 5.2 Estendre la innovació metodològica i didàctica a les aules 

 

 

 

Indicador de progrés 

% de professorat que aplica noves metodologies a l’aula.  

% de l’alumant que AN o AE les matèries on s’apliquen noves metodologies. 

 

 

 

Grau inicial (2019-20) 

60% 

25% 

 

Grau d’assoliment (2022-23) 

90% 

40% 
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ACTUACIONS INDICADORS TEMP. RESPONSABLES INSTRUMENTS RECURSOS 

5.2.1 Disseny d’activitats formatives amb 

noves metodologies.  

 

Nombre d’activitats formatives 

dissenyades (GE) 

Nombre d’activitats executades (GI) 

    Coordinadora 

pedagògica 

Programacions 

d’aula 

Humans i hores 

de dedicació 

5.2.2 Formació entre iguals. Realització 

de sessions d’intercanvi de metodologies 

entre l’equip docent del centre.  

 

Nombre de sessions realitzades (GE) 

% de docents que assisteixen (GQ) 

Grau de satisfacció de dels docents (GI) 

      Coordinadora 

pedagògica 

Registre de 

formacions i 

d’assistència 

Qüestionari de 

valoració 

Formadors 

docents 

especialistes en 

metodologies 

d’innovació  

5.2.3 Observació d’aula entre docents.  

 

 

Nombre d’observacions d’aula entre 

docents. (GE) 

Grau de satisfacció de dels docents (GI) 

    Professorat Registre 

d’observacions 

d’aula 

Qüestionari  

Humans i hores 

de permanència 

5.2.4 Implantar la metodologia de treball 

per projectes.  

 

Índex de projectes realitzats, publicats 

o presentats (GE) 

Nivell de coneixement dels projectes per 

part de tots els membres de la comunitat 

educativa (GI) 

    Equip directiu 

Caps de 

departament 

Programacions 

d’aula 

Professorat 

5.2.5 Participació en nous projectes 

externs d’àmbit nacional o internacional 

que siguin engrescadors per als 

professors, alumnes i les famílies: 

Erasmus+ i programa Avancem. 

Nombre de projectes nous als qual 

s’adhereix el centre (GE) 

Taxa d’alumnes i professors implicats 

(GI) 

    Directora 

Coord. d’innovació 

Coord. de projectes 

internacionals 

Convocatòries de 

projectes 

Personal docent 
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6.Avaluació del PdD 

L’avaluació és un dels processos clau del Projecte de Direcció. Entenem que hi ha 

d’haver una avaluació continuada que ens permeti ajustar les actuacions a les noves 

necessitats que puguin sorgir, entenent, doncs, que aquest document ha de ser 

flexible. Considerem que aquest projecte ha de tenir capacitat per adaptar-se a 

l’evolució del centre, per aquest motiu compta amb un principi de flexibilització que 

garantirà que els objectius que s’hi detallen siguin coherents en tot moment.  

D’altra banda, considerem molt important que tots els estaments de l’institut 

comparteixin la planificació estratègica i l’autoavaluació d’actuacions i resultats 

com a eines clau per desenvolupar aquest projecte. És per això que l’avaluació es 

farà amb un objectiu formatiu, de millora, com una responsabilitat social i 

col·lectiva, i no només com a eina d’avaluació interna de la direcció, sinó amb la 

participació de tota la comunitat educativa. Amb el procediment de revisió i 

detecció de mancances o problemes es buscaran solucions que garanteixin la 

millora de resultats i que indiquin si realment s’estan assolint els objectius 

plantejats.  

L’avaluació del projecte de direcció 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 projecte de 

direcció. D’altra part, també utilitzarem els Indicadors del Sistema que s’analitzen 

anualment en tots els centres del Sistema Educatiu, ja previstos en el PEC, per a la 

recollida d’informació sobre l’assoliment dels objectius. Tots aquests indicadors ja 

s’han explicitat en les corresponents taules del Pla estratègic per a facilitar-ne la 

consulta i amb el resultat previst al final del nostre mandat. El nostre propòsit és 

integrar l'avaluació com a una tasca més i no tan sols com a una activitat 

obligatòria que es realitza a final de cada any a la Memòria Anual i a la PGA. 
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AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ 

 

 

Qui l’avalua? 

 

L’equip directiu i tota la comunitat educativa 

Quan l’avalua? 

A l’inici del mandat i en finalitzar cada curs escolar. També es 

poden establir avaluacions trimestrals depenent dels 

objectius a assolir. 

 

Què avalua? 

El grau d’assoliment dels objectius anuals establerts a la PGA 

que deriven dels objectius establerts al pla Estratègic 2019-

2023. 

 

Com s’avalua? 

Amb la Memòria anual, que inclourà: 

- Resultats acadèmics i valoració de l’organització i de la 

gestió el centre. 

- Resultats de les proves externes: PAU, Competències de 

4t,… 

- Resultats de les enquestes de valoració a tots els sectors de 

la Comunitat Educativa. 

- Grau d’assoliment dels objectius fixats a la PGA segons els 

indicadors del projecte. 

 

Els objectius  de millora prioritzats en aquest projecte de direcció es plantejaran i 

concretaran a l’inici de cada curs a les Programacions Generals Anuals (PGA) al 

llarg dels quatre cursos en què es desplegarà.  

Els resultats dels diferents processos d’avaluació que durem a terme al llarg de 

cada curs han de ser retornats a la comunitat educativa per tal que puguin servir 

de base per a la millora contínua, per estudiar si les estratègies i els instruments 

utilitzats per a la consecució dels objectius han estat els adequats i, si cal, 

formular propostes de millora per ajudar a assolir la fita en els cursos posteriors i 

al final del mandat. Per això, cada trimestre els responsables de l’Equip Directiu 

juntament amb les Coordinacions i els Caps de Departaments, es reuniran i 

realitzaran de forma conjunta 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. Aquesta valoració ens permetrà, si 
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s’escau, dur a terme accions correctores i/o preventives. Si es creu necessari, al 

final de cada trimestre les diferents valoracions i els indicadors de procés (grau 

d’aplicació, qualitat d’execució i grau d’impacte) de cada objectiu es presentaran al 

Claustre i al Consell Escolar. 

En acabar cada 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, i la de final de curs per valorar internament els resultats obtinguts i 

preparar la memòria per a retre comptes a la comunitat educativa.  

Les eines i mitjans que permetran corroborar l’assoliment dels indicadors 

d’avaluació són els instruments de recollida de dades, que seran els adients en cada 

cas: actes de reunions, anàlisis d’indicadors, enquestes de satisfacció... juntament 

amb altres mecanismes de revisió del funcionament del centre com queixes, 

suggeriments i agraïments, revisions de seguiment trimestrals i memòries de 

programes i projectes.  
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7. Fonts d’Informació 

Documents de l Institut Ciutat de Balaguer 

 

 Enquesta de satisfacció a les famílies, alumnes i al professorat (març de 

2019) 

 Memòria Anual 2017-18 de l’Ins Ciutat de Balaguer 

 Normes d’Organització i Funcionament de Centre   

 Pla Anual de Centre 2018 -19 de l’Ins Ciutat de Balaguer 

 Projecte Educatiu de Centre  

 

Documents d’avaluació de l’Ins Ciutat de Balaguer 

 

 Avaluació Global Diagnòstica de Centre – Olga Mesalles i Josep Capilla- 

(curs 2014-15) 

 AVAC (Avaluació Anual de Centre)– Alba Castellà 

 Resultats de les PAU  

 Resultats d’avaluació de competències de 4rt, curs 18-19 

 Informe d’avaluació de riscos psicosocials, Novembre 2018 

Altres documents 

 

 Dossier “El centre, una organització que aprén”, Bloc 3 “El centre ordenat”. 

Serentill, J., 2006 

 Dossier “El projecte Educatiu de Centre”. Inspecció de Lleida, març de 2011 

 Dossier “Lideratge dels centres educatius: una formació de qualitat” Gorriz, 

M. 2010 

 El projecte de direcció. Teixidó, J., Departament d’Ensenyament 1999 

Bolívar, Antonio. "Aprender a liderar líderes. Competencias para un 

liderazgo directivo que promueva el liderazgo docente". Educar, Vol.: 47 

Núm.: 2, 2011. ISSN 2014-8801. pp. 253-275. 

 del Pozo, Alberto. Assessorament per a l'elaboració del projecte de 

direcció. Inspecció del Baix Llobregat. VII Congrés AIEC. Mataró, 2015 

 Fullan, M. "La dirección escolar: tres claves para maximizar su impacto". 

Ediciones Morata, 2016. ISBN 9788471128287 

 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-pais-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 
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