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1. ANÀLISI I VALORACIÓ DEL L’EVOLUCIÓ DEL RENDIMENT ACADÈMIC DELS 
ALUMNES DURANT EL CURS 

 

EVOLUCIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS 

 
CURS 16/17 CURS 15/16 CURS 14/15 CURS 13/14 CURS 12/13 CURS 11/12 CURS 10/11 

A B A B A B A B A B A B A B 

1r ESO 80’0 20’0 81’3 18’7 69’6 30’9 67’9 32’1 69’9 30’1 80’0 20’0 77’2 22’8 

2n ESO 69’0 31’0 61’8 38’2 57’5 42’5 61’0 39’0 39’6 60’4 58’5 41’5 66’7 33’3 

3r ESO1 73’0 27’0 81’2 18’3 82’1 17’9 60’0 40’0 61’8 38’2 61’0 39’0 66’7 33’3 

4t ESO2 82’0 18’0 79’7 20’3 52’9 40’8 68’3 31’7 76’3 23’7 79´6 20’3 70.1 29’9 

1r batxillerat 83’0 17’0 71’1 28’0 84’2 15’8 76’9 23’1 83’7 16’3 47’2 52’8 57’7 42’3 

2n batxillerat 69’0 31’0 97’5 2’5 81’8 18’2 95’5 4’50 63,9 36,1 76’9 23’1 85.4 14’6 

1r FPB Serveis 
Comercials/Inf

ormàtica 
63’0 37’0 83’3 16’7 83’3 16’7 33’3 66’7 62,5 37’5 33’3 66’7 80’0 20’0 

Mòduls 
voluntaris/ 2n 

FPB 
Informàtica 

75’0 0 100 0 68’7 31’3 77’8 22’2 66’7 33’3 60’0 40’0 100 0 

1r CFGM 
Farmàcia i 

Parafarmàcia 
89’0 11’0 83’3 16’7 91’3 8’70 96’4 3’60 70’0 30’0 66’7 33’3 ------- ------ 

2n CFGM 
Farmàcia i 

Parafarmàcia 
100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 ------- ------ ------- ------ 

1r CFGM 
Activitats 

comercials 
79’0 21’0 73’3 26’7 60’0 40’0 ------- ------ ------- ------ ------- ------ 64’3 35’7 

2n CFGM 
Activitats 

comercials 
100 0 100 0 ------- ------ ------- ------ ------- ------ ------- ------ 64’3 35’7 

Xifres en % Curs 2010-11: CFGM Comerç i màrqueting 

A: 0, 1 i 2 suspeses. 
B: Més de 2 suspeses. 
(1) S'inclouen els alumnes de 3r i 4t d'ESO que han cursat  el Programa de Diversificació Curricular. 
(2) Fins el  curs passat 2013-14, Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) 

 

 
Des de la Comissió de Coordinació Pedagògica i des del Claustre pensam que la millora del 

rendiment acadèmic i la reducció de la conflictivitat passa per la reducció de les ràtios. Per 

aquest motiu, el claustre va aprovar per al curs 2017/18 els següents acords: 
 

1 grup més a 2n d’ESO, 1 grup més a 4t d’ESO (un d’ells serà d’aplicats) i desdoblarem les 
assignatures comunes a 2n de batxillerat. Dedicarem 24h al grup d’assignatures específiques 

(amb unes ràtios d’entre 2 i 6 alumnes) de 1r Batxillerat. També desdoblarem algunes 9 hores 
setmanals dels mòduls del CFGM d’Activitats comercials i 5 d’FPB de Serveis comercials. 
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1r ESO 

Els resultats acadèmics han estat molt bons quasi semblants al curs 15/16. El fet de reduir les 

ràtios fent un grup més del que ens dóna l’administració es comprova que el rendiment 
acadèmic millora.  

 
 

2n ESO 
 

 

Els resultats de 2n d’ESO del primer trimestre no havien estat massa bons però havien millorat 
el segon trimestre. A la tercera avaluació veiem que el percentatge d’alumnes amb totes les 

àrees aprovades i el percentatge d’alumnes que ja promocionen a 3r d’ESO és bastant alt, molt 
semblant al del darrer curs.  
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3r ESO 

 

A l’avaluació ordinària de juny hi ha hagut una millora dels resultats acadèmics respecte del 1r i 
2n trimestre. Un 75% de l’alumnat promociona ja a 4t d’ESO i alguns més ho podran fer a la 

convocatòria de setembre.  

 
 

 

4t ESO 

 

 
Els resultats globals de 4t d’ESO podrien ser millors. Titula el mes de juny un 60% i la previsió 

per al setembre és aconseguir un 85% de titulació en total. Dels 20 alumnes que li van quedar 

1 assignatura sols 7 varen titular. 
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BATXILLERAT 

Als 1rs de Batxillerat hi ha hagut 7 baixes, aquests alumnes no tenien el Batxillerat com a 
primera opció, però que, com que no han obtingut plaça en  el CF de Grau Mitjà que volien, han 

acabat fent Batxillerat. Malgrat aquest fet  els resultats a 1r de Batxillerat son prou satisfactoris. 
Uns 4 alumnes poden tenir dificultats per promocionar a 2n de batxillerat però la resta podrà 

passar tranquil·lament a 2n. 

Als 2n de Batxillerat hi hagut 2 baixes. Els resultats no són gaire satisfactoris en línies generals 

malgrat açò cal mencionar que al juny tots els nostres alumnes (un total de 19) que s’han 
presentat a les PBAU han obtingut una qualificació d’apte, essent els seus resultats molt 

semblants a les seves mitjanes de batxillerat, inclús alguns l’han millorada. Malgrat a certes 
assignatures el resultat no va ser el que esperava no va ser obstacle perquè quasi el 100% de 

l’alumnat ha pogut entrar al grau que havia sol·licitat. 
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CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 

 

Farmàcia i parafarmacia (SAN22)  

 

L’avaluació del funcionament i resultats d’aquest cicle formatiu és positiva pel que fa a resultats 
finals, a l’avaluació ordinària els resultats van millorar respecte de les dues primeres 

avaluacions. 
 

En el grup de 1r, exceptuant les baixes voluntàries i d’ofici (6 en total) el percentatge d’alumnes 
que han promocionat a 2n ha estat del 75%, aquest % representen 22 alumnes promocionen a 

2n. Aquest nombre hagués pogut ser més alt però segons la normativa vigent no complien els 

requisits per poder presentar-se a les proves extraordinàries de setembre.   
 

En el grup de 2n dels 20 alumnes matriculats una es va donar de baixa, un altre va renunciar a 
fer les FCT, i un altre les farà el proper curs escolar. Per tant 17 alumnes van accedir a fer les 

FCT essent aptes el 100 % d’alumnes que van promocionar a l'FCT.  
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Activitats Comercials (COM21)  
 

L’avaluació del funcionament i resultats d’aquest cicle formatiu és positiva pel que fa a resultats 
finals, a l’avaluació ordinària els resultats van millorar respecte de les dues primeres 

avaluacions.  

 
En el grup de 1r, exceptuant les baixes voluntàries i d’ofici (9 en total), el percentatge 

d’alumnes que han promocionat a 2n ha estat del 70%, aquest % representen 17 alumnes que 
promocionen o promocionaran (després de les proves extraordinàries de setembre) a 2n. 

Aquest nombre hagués pogut ser més alt però segons la normativa vigent no complien els 
requisits per poder presentar-se a les proves extraordinàries de setembre.   

 

En aquest grup de 1r hem de xerrar del nombre important d’incidències hagudes que ha provat 
al llarg del curs l’expulsió per un període d’1 dia a 5 alumnes per acumulació d’incidències i 

faltes de respecte al professorat. 
 

En referència al grup de 2n els 8 alumnes matriculats han aprovat i han pogut accedir a fer 

l’FCT. S’ha de dir que aquest 8 alumnes han aprovat l’FCT al juny. 
 

Formació en Centres de Treball (FCT)  
 

Com aspecte comú a tots els cicles formatius, en general i aquest curs especialment, el 

percentatges d’alumnes aptes en primera convocatòria és del 100%.  

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA 
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FPB de Serveis Comercials (COM11) 

 

L’avaluació dels resultats de l’únic grup d’FPB no és molt positiva, al manco pel que fa a 
resultats finals. Únicament 8 dels 18 alumnes que van començar passaran a 2n d’FPB. Ara bé, 

s’ha de dir que 4 alumnes en aprovat les proves lliures de Grau Mitjà i el proper curs 2 cursaran 
el grau mitjà  d’Activitats Comercials que tenim en el nostre centre.  

 

L’atenció a classe, lliurament de tasques i estudi a casa són millorables. Quant al funcionament 
d’aquest grup, s’ha distingit per les faltes d’assistència, pels retards a les diferents sessions de 

classe i per l’obertura de dos expedients acadèmics durant la 1ª avaluació. En quant al 
comportament hi ha hagut casos puntuals d’expulsions per períodes 3 dies per faltes de 

respecte al professorat i acumulació d’incidències.  També s’han aplicat sancions que tenien 

aparellades fer tasques d’ajuda  a la comunitat educativa. 
 

 

 
FPB d’Informàtica i comunicacions (IFC11)  

 
L’avaluació final no ha permès que cap alumne pogués obtenir el títol d’ESO. Ara bé, tots els 

alumnes excepte 2 han pogut fer les FCT fet que els hi ha donat l’oportunitat de trobar-se en el 

món laboral de primera mà. 
 

L’atenció a classe, lliurament de tasques i estudi a casa no han estat positives. En quant al 
funcionament d’aquest grup, s’ha distingit per les faltes d’assistència i  l’arribada tardana a les 

diferents sessions de classe, durant la 1ª avaluació l’equip docent conjuntament va decidir que 
els retards havien de ser sancionats. Aquest fet va fer minvar molt l’arribada tardana a les 

classe. Es van aplicar sancions, sobretot, per acumulació de retards que tenien aparellades  fer 

tasques d’ajuda  a la comunitat educativa. 
 

Formació en Centres de Treball (FCT)  
 

Com aspecte comú a tots els cicles formatius, en general i aquest curs especialment, el 

percentatges d’alumnes aptes en primera convocatòria és del 100%.  
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Avaluació de diagnòstic a 2n d’ESO 

 
Els departaments didàctics es varen responsabilitzar del tractament i anàlisi de la informació 

dels resultats d’aquestes proves IAQSE a la seva competència, i han fet una valoració i anàlisi 
d’aquests resultats. En línies generals les dades no són dolentes si les comparam amb les dades 

obtingudes a les Illes Balaers però si aquesta comparança es fa amb els resultats obtinguts  a 

l’illa de Menorca podem comprovar uns índexs inferiors. Haurem de treballar a la CCP i en els 
diferents departaments les raons d’aquestes dades. 
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2. VALORACIÓ DEL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL 

CURS  
 
S’analitzen a continuació els objectius plantejats a la PGA i el seu grau d’assoliment. 

S’inclouen propostes de millora en els objectius dels quals, no han estat assolits o bé, 

malgrat haver estat aconseguits pensam que es poden millorar. 
 
 
 

OBJECTIU: Millorar la transparència entre l’equip directiu i el professorat 

PROPOSTA DE 
MILLORA 17/18 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS 1r trimestre 
2n 

trimestre 
3r trimestre 

Augmentar la 
transparència en 
les decisions de 
l’equip directiu. 

Reunions de la 
CCP  més eficaces 

i productives. 
Ordre del dia clar, 
amb convocatòria i 

documentació 
lliurada amb 48h 

d’antelació. 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Seguir en aquesta línia. 

Mantenint el nombre de 

caps de departaments. 

Convocant la CCP cada 

setmana. 

Realitzar reunions 
trimestrals entre 
l’equip directiu i 

cada departament 
didàctic. 

COMPLERT NO FETA COMPLERT 

Realitzar 3 reunions anuals 

amb els departaments 

didàctics i família 

professional. 

Claustres més 
dinàmics. Ordre 
del dia clar, amb 
convocatòria i 
documentació 

lliurada amb 48h 
d’antelació 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Seguir en aquesta línia. 

Convocant els claustres 

necessaris per al bon 

desenvolupament del 

centre 
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OBJECTIU: Potenciar i millorar la imatge del centre 

PROPOSTA DE 
MILLORA 17/18 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS 1r trimestre 
2n 

trimestre 
3r 

trimestre 

Potenciar la pàgina web. 

Crear un web nova 
i actual 

  COMPLERT 
Potenciar l’ús de la pàgina 

per part dels 
departaments didàctics. 

Treure el centre al 
municipi 

Continuar i 
potenciar el 

concurs a nivell 
escolar (Alaior-Es 
Migjorn Gran) de 

relat curt i de punt 
de llibre. 

 COMPLERT COMPLERT 

Continuar signant el 

conveni amb l’Ajuntament 

d’Alaior per realitzar 

aquest concurs. Recolzar 

els departaments de 

llengües en aquest 

concurs. 

Crear un concurs 
d’art amb materials 

reciclats a nivell 
escolar 

  NO FET 

Consensuar amb el 
departament d’EPV la 
possibilitat de crear 

aquest concurs. 

Organitzar 
jornades de portes 
obertes adreçades 
a famílies de futurs 

alumnes de 1r 
d'ESO; Batxillerat i 

CFGM. 

  COMPLERT 

Continuar amb les 
reunions d’ESO i 

batxillerat. En el cas de 
què no s’organitzi una Fiar 

d’FP a nivell d’illa, fer 
portes obertes a nivell de 

centre 

Convocar reunions 
amb l’escola 

concertada “La 
Salle” 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Sol·licitar una reunió en el 

més d’abril/maig amb les 

famílies de l’escola que 

volen dur els seus fills a 

batxillerat 

Potenciar participació 
alumnat/professorat 

Animar l'alumnat i 
els departaments a 

participar en 
esdeveniments i 

iniciatives externes 
al centre. 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Seguir en aquesta línia. 

Potenciant les idees que 

proposin els alumnes 

mitjançant la Junta de 

delegats i delegades. 

Fomentar 
l'exposició de 

treballs de 
l'alumnat en espais 

del centre i fora 
d’ell. 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Seguir en aquesta línia. 

Recolzant als 

departaments didàctics 

perquè exposin les feines 

que realitzen els seus 

alumnes. Anunciar 

aquestes exposicions a la 

web del centre 
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OBJECTIU: Potenciar i millorar l'eficàcia de la feina dels professors i professores 

PROPOSTA DE 
MILLORA 17/18 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS 
1r 

trimestre 
2n 

trimestre 
3r 

trimestre 

Millora del 
procediment 

acollida 
professorat nou 

Crear dossier d’acollida 
per al professorat 

nouvingut i reunió amb 
l’Equip directiu a 

l’arribada. 

COMPLERT   
Millorar el dossier 

d’acollida del professorat 

Assistència i 
Participació a les 
reunions Equip 

Docent (i 
Avaluacions) 

Establir el calendari de 
reunions (prioritzant els 

capvespre) de tot el 
curs a principi de curs. 

Prioritzant la no 
existència de 

solapament de 
professors. 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Seguir en aquesta línia. 

Introduir les reunions 

d’equips docents de 1r i 2n 

d’ESO dins l’horari de 8 a 

14h 

Assegurar  que les 
reunions acabin sempre 

amb uns acords i es 
comuniquin en la major 

brevetat possible. 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Seguir en aquesta línia. 

Fer obligatòriament actes 

de les reunions 

Fer seguiment dels 
acords a la TOE 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT Seguir en aquesta línia. 

Controlar l'assistència a 
les reunions de tots els 
seus membres i obligar 

en cas d'absències 
justificades que es deixi 

la informació 
necessària. 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Seguir en aquesta línia 

com s’ha fet aquest curs 

16/17 

Mantenir i potenciar l'ús 
del moodle.  Reprendre 

la  utilització de la 
intranet 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Seguir en aquesta línia. 

Anar eliminant l’ús de 

paper i més l’ús de la 

comunicació via e-mail. 
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OBJECTIU : Potenciar la implicació de l'alumnat amb el centre i augmentar el 
sentiment de pertinença 

PROPOSTA DE MILLORA 
17/18 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS 
1r 

trimestre 
2n 

trimestre 
3r 

trimestre 

Millorar la 
participació de 
l’alumnat en el 

centre 

Potenciar les juntes 
de delegats i les 

reunions amb l’Equip 
directiu. 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Seguir en aquesta línia. Creant 

la Junta de delegats. Recollint 

les seves demandes 

Realitzar enquestes 
on l’alumnat pugui 

avaluar les activitats 
que es fan al centre. 

  NO 
Crear les enquestes i passar-les 

a finals de maig 

Dur a terme sondeigs 
d'opinió on ells 

puguin fer propostes. 

 NO NO 
No és una prioritat per al curs 

2017/18 

Organitzar una 
jornada cultural al 
centre on l’alumnat 
sigui responsable de 

tallers. 

  COMPLERT 

Responsabilitzar als alumnes a 
les activitats que es fan en el 
centre. Seguint amb l’exemple 
de les activitats fetes durant la 

Diada del Llibre 

Potenciar 
l’organització de 

viatges d'intercanvi 
lingüístic i cultural. 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 
Continuar amb l’intercanvi amb 

la ciutat alemanya de Trostberg 

Fomentar i potenciar 
les activitats culturals 

aprofitant dates 
assenyalades (Dia del 
Llibre, Sant Antoni, 

etc) 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Institucionalitzar les diades 

celebrades aquest curs 16/17 

(Sant Antoni, Dia del Llibre, 

Carnaval, Setmana de la 

Solidaritat) 

Promoure la 
decoració del centre 

amb treballs de 
l’alumnat.. 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Recolzar als departaments 

perquè mostrin les feines dels 

alumnes dins de l’institut. 

Mantenir la festa de 
final d'etapa a 

Batxillerat i a ESO. 

  COMPLERT 

Seguir amb aquestes festes 

introduint la festa de graduació 

dels alumnes de 2n de CFGM 

Alumnat de 1r d’ESO 
participi en la jornada 
de portes obertes per 
a alumnes nous de 

les escoles de 
primària. 

  COMPLERT 

A través de les TOES de 1r 
d’ESO continuar amb la tasca 

desenvolupada els darrers 
cursos 

Promoure la 
participació de 
l'alumnat en el 
Consell Escolar. 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Incentivar l’alumnat a fer 

propostes de millora a través 

del Consell Escolar 

Crear un espai al web 
del centre on es 
puguin penjar 

creacions, opinions, 
entrevistes, etc. dels 

nostres alumnes. 

 COMPLERT COMPLERT 

Potenciar l’ús per part dels 

nostres alumnes de la nostra 

pàgina web 

Potenciar la trobada 
d’ex-alumnes 

(universitaris ara) 
amb els alumnes de 
1r i 2n de batxillerat 

  COMPLERT 
Continuar amb la trobada 

d’exalumnes de desembre i 
Setmana Santa 

 



  Memòria Direcció 16/17 

 

15 

 

 

OBJECTIU: Potenciar  la participació dels pares i mares 

PROPOSTA DE MILLORA 
17/18 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS 
1r 

trimestre 
2n 

trimestre 
3r 

trimestre 

Potenciar la 
relació APIMA-

INSTITUT-
FAMÍLIES 

Col·laborar amb l’APIMA 
a través de reunions 

mensuals. 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Seguir mantenint les 

reunions periòdiques al llarg 

de curs 

Difondre la importància 
de participar com a 

membres del Consell 
Escolar. 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 
No és una prioritat per al 

curs 2017/18 

Crear un espai a la 
pàgina web on els pares 
i mares puguin penjar 
comentaris i propostes. 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Incentivar que l’APIMA utilitzi 

el web del centre per 

comunicar les seves 

activitats. 

Realitzar les reunions de 
principi de curs amb les 

famílies durant la 
primera setmana 

d’octubre. 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Continuar amb aquestes 

reunions i introduir una 

reunió amb les famílies de 1r 

d’ESO dies abans de 

començar el curs escolar 

Establir canals de 
comunicació eficaços 
entre el centre i les 

famílies a través de les 
apps. 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Potenciar l’ús del correu 

electrònic i el GESTB per 

comunicar-se amb les 

famílies. 

Realitzar dues sessions 
de seguiments a mitjans 

1r i 2n trimestre 

COMPLERT COMPLERT  Seguir amb aquesta línia 

Mantenir els finals de 
curs de 2n de Bat i 4t 

d’ESO. 
  COMPLERT 

Mantenir-los i incorporar el 
final de curs pels alumnes de 

2n de CFGM. 

Realitzar enquestes a 
les famílies per saber la 

seva opinió sobre el 
funcionament del centre 

 NO NO 
Crear enquestes de 

satisfacció i passar-les a 
finals de maig. 

Trobar mecanismes 
perquè l’APIMA torni a 
engegar les classes de 
suport als capvespres 

NO NO NO 
No és una prioritat per al 

curs 2017/18 
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OBJECTIU: Potenciar i millorar l'actual sistema de préstec de llibres de text 

PROPOSTA DE 
MILLORA 17/18 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS 
1r 

trimestre 
2n 

trimestre 
3r trimestre 

Potenciar al 
programa de 

préstec 

Nomenar una persona 
responsable d'aquest 

programa. 

NO NO NO 

El centre s’incorporarà al 
Programa de reutilització 
de llibres de text engegat 

per la conselleria 
d’Educació i Universitat 

Difondre el programa per 
tal de comptar amb més 

recursos cada any. 

NO NO NO 

A finals d’abril tenir la 
llista de llibres de text i 
lectura per al urs 17/18 

  COMPLERT 

 

 

 

OBJECTIU: Potenciar i millorar l’ús i aprofitament dels espais i dels recursos 

PROPOSTA DE 
MILLORA 17/18 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS 
1r 

trimestre 
2n 

trimestre 
3r trimestre 

Sensibilitzar a la 
comunitat 
educativa 

Pressionar a 
l’administració perquè faci 
la inversió necessària en 

el centre. 

A MITGES A MITGES A MITGES 

Continuar insistint a 
l’administració perquè 

inverteixi en el entre en 
la seva millora en 
infraestructures. 

Potenciar i  donar suport 
el coordinador i 

dinamitzador ambiental 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Continuar recolzant els 

projectes 

ecoambientals. 

Responsabilitzar l’alumnat 
del manteniment del 

mobiliari i de les zones 
comunes. 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

A través de les TOES 

tornar a posar en 

marxa el concurs 

d’aules netes 

Redistribuir espais 
vestuaris antic gimnàs 

  NO 

Insistir a l’administració 
amb la transformació 

de l’antic gimnàs i 
vestuaris en aules i 

sales 

Aprofitar els recursos 
informàtics del centre. 
Millorar la formació del 

professorat en les noves 
tecnologies. 

 A MITGES A MITGES 

Mitjançant la Formació 
a Centres potenciar les 

TIC a les aules 

Mantenir el bon 
funcionament de les aules 

d'ordinadors i controlar 
millor l'ús que se'n fa. 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Posar mitjans perquè 
les aules funcionin 
millor i no hi hagi 

desperfectes en els 
ordinadors. 
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OBJECTIU: Millorar i augmentar la col·laboració entre professorat 

PROPOSTA DE 
MILLORA 17/18 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS 
1r 

trimestre 
2n 

trimestre 
3r 

trimestre 

Millora del 
desenvolupament 
professional del 

professorat 

Afavorir i potenciar la 
participació del 

professorat en el treball 
en equip 

NO NO NO 

Coincidir en horari les 

reunions de Departament 

de llengua castellana i 

catalana per poder-se 

coordinar. 

Afavorir l'aportació 
d'articles, fotos o 

material per a la revista 
o per a la pàgina web. 

NO NO NO 

Insistir que els 

departaments utilitzin el 

web per mostrar el que 

fan en el dia a dia. 

Consensuar i potenciar 
les activitats 

complementàries on més 
d'un departament estigui 

implicat. 

NO NO NO 

 

Impulsar la participació 
en projectes 

interdepartamentals. 

NO NO NO 

A través de les hores de 

lliure disposició es farà 

una revista de centre a 

2n d’ESO. 

Donar difusió dels cursos 
de formació de 

professorat. 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Seguirem informant a 

través del coreu 

electrònic de tot tipus de 

formació. 

Dinamitzar el pla de 
formació al centre. 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Es farà el proper curs un 

curs de Formació a 

Centres de Gamifiació i 

Apps educatives 

Potenciar la utilització 
dels canals de 

comunicació i l'intercanvi 
d'idees 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 
 

Recolzar des de l’equip 
directiu les decisions que 
es prenguin en aquestes 

coordinacions i 
dinamitzacions. Establir 

reunions quinzenals amb 
ells. 

A MITGES A MITGES A MITGES 

Reunió d’un membre de 

l’equip directiu 

periòdicament amb els 

responsables de les 

diferents coordinacions 



  Memòria Direcció 16/17 

 

18 

 

 

OBJECTIU: Potenciar i promoure  les llengües estrangeres i les ciències. 
PROPOSTA DE MILLORA 

17/18 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

Millorar la 
competència 
lingüística 
d’anglès i 
alemany 

Retornar als intercanvis 
culturals i idiomàtics amb 

centres d'Holanda i 
Alemanya (i d'altres de 

nous) 

 COMPLERT COMPLERT 

Mantenir l’intercanvi amb 

Alemanya 

Sol·licitar un Erasmus+  
NO NO NO Sol·licitar un Erasmus + 

Sondejar la possibilitat 
d’implementar el decret de 

llengües estrangeres  

 COMPLERT COMPLERT 
No és una prioritat per al 

curs 2017/18 

Promoure viatges culturals 
(Itàlia, Grècia,...) 

  COMPLERT 

Mantenir el viatge a 
Roma/Nàpols del 

departament de Geografia i 
Història. Intentar que el 

viatge a Grècia dels 
Departament de Clàssiques 
es faci en període lectiu. 

Millorar la 
competència 

científica 

Intentar promoure la 
realització d’una Fira de la 
Ciència al centre oberta a 
les escoles d’Alaior i d’Es 

Migjorn Gran. 

  COMPLERT 

Participar en la Fira de la 
Ciència que patrocinarà la 

Fundació Rubio-Andromaco. 

 

 

 

OBJECTIU: Crear un servei de convivència i mediació 

PROPOSTA DE MILLORA 
17/18 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS 
1r 

trimestre 
2n 

trimestre 
3r 

trimestre 

Crear un servei de 
Mediació 

Nomenar  un 
coordinador i 

dinamitzador de 
convivència. 

COMPLERT   

Posar en marxa el Pla de 
convivència aprovat en el 
curs 2016/17 implicant a 

tota la comunitat educativa 
i en especial al professorat. 

Elaborar un protocol de 
mediació i convivència 

  COMPLERT 

Aplicar les normes de 
convivència des del 
primer dia de classe 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 

Controlar l’assistència 
alumnat i posterior 
comunicació a les 
famílies de forma 

immediata. 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 
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OBJECTIU:  Relació comunicativa bidireccional amb el personal no docent 

PROPOSTA DE MILLORA 
17/18 

 ACTUACIONS 1r trimestre 
2n 

trimestre 
3r trimestre 

Millorar la 
comunicació i 
el treball amb 
el personal no 

docent 

Revisió conjunta de la 
informació administrativa i 
matrícula a les famílies i 

professorat 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 
No és una prioritat per al curs 

2017/18 

Revisió conjunta dels 
diferents arxius documentals 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 
No és una prioritat per al curs 

2017/18 

Demandar a l’administració 
uns serveis de neteja 

adequats per la grandària 
del centre 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 
Continuar demanant una quarta 

netejadora 

Adequar els espais del 
serveis administratius 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT 
No és una prioritat per al curs 

2017/18 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIU:  Revisió i creació del  Documents de centre 

PROPOSTA DE MILLORA 17/18 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS 
1r 

trimestre 
2n 

trimestre 
3r 

trimestre 

Revisió a través de la 
CCP dels següents 

documents de centre: 
PEC,CC, 

ROF,PAT,POAP, PAD 

Monogràfics a les 
CCP de debat i 

modificació sobre 
cadascun dels 

documents 

QUASI 

COMPLERT 

QUASI 

COMPLERT 

QUASI 

COMPLERT 

Revisió i actualització a través de la 
CCP dels següents documents de 
centre: CC, POAP, PAD i PALIC 

Creació de la 
Concreció Curricular a 
Formació Professional 

Reunions amb els 
departament 

afectats per a la 
seva realització 

 NO NO 
Crear la concreció curricular d’FP a 

través dels departaments de famílies 
professionals 

Revisió a través de la 
CCP i del coordinador 
de convivència del Pla 

de Convivència 

Monogràfics a la 
CCP amb la 

col·laboració del 
coordinador de 

convivència 

COMPLERT COMPLERT COMPLERT Avaluar el Pla de convivència 
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3.VALORACIÓ DE L'ORGANITZACIÓ GENERAL  

 

 ASPECTES ORGANITZATIUS 

FIXAT 

A PGA GRAU 

COMPLIMENT 
PROPOSTES PER AL CURS SEGÜENT 

SÍ NO 

1 Calendari i horari general del centre X  5 
Aprovat per al curs 17/18 en el darrer 

Consell Escolar de dia 26 de juny de 2017 

2 
Criteris pedagògics per a l’elaboració 

dels horaris del centre 
X  5 

Aprovats per al curs 17/18 en el darrer 

Claustre de dia 26 de juny de 2017 

3 
Criteris pedagògics per a l’elaboració 

dels horaris del professorat 
X  5 

Aprovats per al curs 17/18 en el darrer 

Claustre de dia 26 de juny de 2017 

4 
Criteris pedagògics per a l’elaboració 

dels horaris de l'alumnat 
X  5 

Aprovats per al curs 17/18 en el darrer 

Claustre de dia 26 de juny de 2017 

5 Calendari de reunions X  5 

Aprovats per al curs 17/18 en el darrer 

Claustre de dia 26 de juny de 2017 

6 Calendari d'avaluacions X 

 

5 

Aprovats per al curs 17/18 en el darrer 

Claustre de dia 26 de juny de 2017 

7 

Periodicitat i organització de les 

entrevistes individuals i les reunions 

col·lectives amb les famílies 

X 

 

5 

Amb les famílies es faran les reunions de 

principi de curs en el mes d’octubre de 

2017. Per a les famílies de 1r d’ESO es farà 

una reunió prèvia dia 11 de setembre de 

2017. Els tutors i tutores lliuraran a cada 

avaluació els butlletins en persona als 

pares/mares/tutors/es legals 

8 
Mesures per a l’optimització i 

l’aprofitament dels espais i recursos 
X 

 

5 

Aprovat per al curs 17/18 en el darrer 

Consell Escolar de dia 26 de juny de 2017 

9 Estat de les instal·lacions i equipaments X 

 

5 

Per al curs 17/18 s’estarà damunt de les 

reparacions que s’han de fer a la caldera i a 

les instal·lacions de la calefacció. A més a 

més, s’haurà de vigilar que es compleixen 

els terminis d’execució de les obres a l’antic 

gimnàs i vestuaris. 
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La dinàmica de les reunions de la CCP ha estat molt profitosa; el fet de què tots els 

departaments estiguin representats  a les reunions setmanals de la Comissió de Coordinació 
Pedagògica fa que el debat sigui més ric i variat (i la informació arriba als departaments de 

forma més clara i sense tantes interferències). Aquest fet també provoca que les posteriors 
sessions de claustre siguin més àgils i eficaces. Les reunions en tot moment han estat 

informatives i a la vegada participatives amb debats plurals i amb un intercanvi d’opinions que 

ens ha servit per millorar com a centre. S’han convocat al llarg del curs 27 reunions. 
  

Respecte a les reunions de TOE i equips educatius, la valoració és satisfactòria, però es posa de 
manifest que cal prendre, si cal, més acords i assegurar-se que tots els assistents compleixen 

els acords presos per consens. Per millorar aquestes coordinacions el proper curs escolar les 
reunions d’equips educatius de 1r i 2n d’ESO es faran dins els període horari de 8 a 14 hores 

 

Un altre aspecte que ha funcionat ha estat l'antelació en la fixació del calendari de les reunions i 
la publicació de l'ordre del dia per tal que puguin ser més participatives ja que poden conèixer 

abans els temes a tractar. 
  

Respecte a l'objectiu de millora de la imatge del centre, hem creat una nova pàgina web del 

centre, més clara i visual. Per al curs vinent ens proposem penjar més continguts a la plana 
web i millorar l'aspecte del pati.  

 
Algunes de les activitats dutes a terme el present curs són:  

- Activitats de benvinguda a principi de curs per als alumnes de 1r ESO. Al llarg d’una jornada 

es coneixen i fan activitats introductòries un poc més lúdiques abans de començar les activitats 
lectives.  

- Jornades d'orientació per als alumnes de 4t ESO, Batxillerat i Cicles Formatius  
- Diades on participen diferents departaments i alumnes de diferents nivells de forma 

cooperativa, com la diada de Menorca, Dia del llibre, Setmana de la solidaritat...  
- Activitats transversals de la comissió de convivència: contra la violència de gènere proposada i 

organitzada per la Junta de delegats.  

 
En general es pretén afavorir un clima de convivència i un esperit de pertànyer a un centre amb 

una línia i uns objectius comuns a l’hora de dissenyar activitats de final de trimestre o 
commemoració de fets culturals. S'ha organitzat enguany un viatge d'intercanvi lingüístic i 

cultural amb un institut de Trostberg a Baviera (Alemanya). S'ha fet el ja tradicional viatge de 

4t d’ESO, aquest any s’ha fet un viatge d’esports d’aventura al nord d’Espanya, també s’ha  
organitzar un anys més el viatge a Roma/Nàpols organitzat pel Departament de geografia i 

Història per a tot l’alumnat de2n de batxillerat. S’intentarà que el viatge a Grècia que organitza 
el Departament de Clàssiques s’inclogui dins l’horari lectiu dels alumnes.  

Els plans i programes desenvolupats enguany tenen una memòria específica. Des de l'equip 
directiu la valoració que es fa és molt positiva. 

 

MESURES ADOPTADES DURANT EL CURS.  
Una vegada reunits els equips educatius s’han acordat mesures a nivell col·lectiu i individual 

que consten a les actes de les reunions.  
Els tutors i tutores han lliurat els butlletins (5 al llarg del curs) a les famílies traslladant-los els 

comentaris de les Juntes d’avaluació i d’Equips Docents. Aquest lliurament a les famílies s’ha fet 

presencialment a l’avaluació ordinària de juny  i a la resta de lliuraments se’ls hi ha donat als 
alumnes perquè els donessin als pares i mares. 

Els resultats acadèmics, per nivells i per grups, s’han anat comentant en les reunions de tutors i 
tutores i les reunions d’equips docents.  

El director s’ha reunit periòdicament amb la Junta de delegats.  

Els departaments didàctics, tal i com consta en les actes de les reunions, han fet el seguiment 
cada trimestre dels resultats obtinguts i han dissenyat i aplicat mesures de millora quan no 

s’arribava als objectius desitjats.  
L’orientador i els membres de l’equip directiu s’han reunit setmanalment amb els tutors.  
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S’han convocat periòdicament reunions d’equips docents per fer el seguiment de les mesures 

preses.  
S’ha continuat amb les sessions d’orientació acadèmica i professional.  

El grup de tercer PMAR ha format un grup independent.  
L’orientador, l’equip de suport i els tutors i tutores han convocat les famílies dels alumnes amb 

dificultats de seguiment per a orientar-los i aconsellar-los.  

S’han valorat les competències bàsiques a tota l’ESO. Ara bé, encara ens falta molta feina en 
aquest sentit que esperem es pugui fer en el proper curs escolar. 

S’han realitzat exàmens concentrats de primer i segon de batxillerat en totes les avaluacions.  
A l’ESO s’han fet els desdoblament que marca la normativa vigent.  

Alguns alumnes de batxillerat han canviat al llarg del curs la modalitat escollida per tal 
d’assegurar el seu seguiment del curs.  

S’ha emprat el correu electrònic i els missatges de mòbil per a establir contactes amb les 

famílies.  
S’ha fet una pàgina web nova. Hem introduït el centre a les xarxes socials mitjançant Instagram 

i Facebook per poder reflectir en aquestes dues xarxes les activitats que es fan en el nostre 
centre.  

A nivell de comissió de convivència s’ha actuat sempre que ha estat necessari per tal de 

mantenir el correcte clima d’aula i afavorir l’aprenentatge. A mes a més, s’ha elaborat un pla de 
convivència que va ser aprovat pel Consell Escolar i que el proper curs s’aplicarà..  

Hem introduït gràcies a l’APIMA i amb l’esforç també del centre l’Educació Emocional a l’aula 
amb un grau de satisfacció per part dels alumnes d’un 7’2.  

 

MESURES PROPOSADES PER AL CURS SEGÜENT 
Continuar amb la tasca d’anàlisi en profunditat dels resultats acadèmics per assignatures, en 

equip directiu, reunions de tutors, CCP i Departaments didàctics. És necessari continuar la tasca 
de reflexió i control de cursos en aquest sentit.  

Fomentar el canvi metodològic en aquells equips de professors que engeguin el treball per 
competències i interdisciplinar.  

Dinamitzar els equips educatius per impulsar el canvi metodològic reflectit en la Concreció 

curricular.  
Continuar elegint, amb cura, la figura del tutor. Seguir amb el programa d’orientació i 

seguiment tutorial amb la supervisió de prefectura d’estudis i el departament d’orientació.  
Fer un quart grup a segon d’ESO per continuar amb la millora dels resultats acadèmics. La 

Conselleria no ens ha assignat el tercer grup de 4t d’ESO per tant el claustre va decidir fer un 

grup més a 4t d’ESO per poder organitzar de manera més racional les dues opcions acadèmica i 
aplicada d’aquest nivell.  

Desdoblar les assignatures comunes a segon de batxillerat per a baixar la ràtio i mantenir els 
bons resultats de titulació i de les proves PBAU d’aquest darrer curs. 

Es continuarà amb la confecció de grups heterogenis a l’ESO.  
Es faran desdoblaments al CGM d’Activitats Comercials aprofitant les hores que el professorat 

de 2n lliure en el tercer trimestre. 

Continuar amb la feina d’atenció tutorial a l’alumnat de cicles.  
Refermar la importància del treball en equip: en els departaments i entre els departaments.  

Continuar amb la dinàmica de reunions amb la junta de delegats per nivells. Organitzar 
aquestes reunions trimestralment.  

Continuar la comunicació amb les famílies a través de la pàgina web, del gestib i dels sms.  

Continuar amb la comunicació del professorat amb les famílies a través dels butlletins de notes, 
les entrevistes particulars, la comunicació via correu electrònic i el GESTIB.  

La distribució horària serà la mateixa que en el curs 16/17: els grups d’ESO i FPB de dilluns a 
divendres de 8.00 a 14.05, mantenint els patis tal i com estan ara, de 10.45 a 11.05 i de 12.55 

a 13.10h. Els grups de batxillerat faran de 8.00 a 15.00 dimarts i dijous i de 8.00 a 14.05 

dilluns, dimecres i divendres. Els grups de CFGM i CFGS faran de 8.00 a 15.00 els dijous i de 
8.00 a 14.05 la resta de dies. Els patis a tots els nivells seran de 10.45 a 11.05 i de 12.55 a 

13.10h. 
Continuar amb les dinàmiques de millora de la convivència, la puntualitat i el bon 

comportament de l’alumnat. Implicar tot l’alumnat i tot el professorat en aquesta tasca. 
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Repassar les normes de convivència, si es procedent. La feina de convivència i resolució de 

conflictes es farà de manera periòdica aprofitant la comissió de convivència i coeducació. 
 

VALORACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ I APORTACIONS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA  
 

Professorat.  

En general trobem que hi ha una gran implicació per part del professorat en la millora del 
centre. Com a equip directiu intentem obtenir el màxim consens abans d'aplicar noves mesures 

i afavorir la participació de tots. Enguany han format part del claustre 15 professors nous i 
s'han adaptat molt bé a la nostra línia de feina .  

S'ha fet un curs de Formació a Centre (s’ha desdoblat en 2 grups) sobre l’Educació Emocional 
amb una participació de 40 professors amb la col·laboració del CEP. Aquest curs ha tingut un 

cost elevat fent-se càrrec de les despeses l’institut (el Cep sols pagava 6 de les 36 hores de la 

ponent) 
 

Alumnat.  
La implicació de l’alumnat a la vida del centre augmenta. Això sol afavorir també el clima de 

convivència. Tot i això, cal continuar fent feina per reduir a la mínima expressió els conflictes.  

El factor econòmic és una raó de pes en alguns casos per rebutjar participar a intercanvis, 
viatges o fins i tot sortides al teatre i excursions. En aquest sentit tenim una política de no 

organitzar res que comporti despeses elevades, donar moltes facilitats per a pagar en terminis, i 
ajudar-los a fer activitats per a aconseguir doblers.  

Destaquem les aportacions de les valoracions dels alumnes a les reunions de delegats. Com a 

propostes de millora hem d’organitzar més reunions i recollir de manera més sistemàtica les 
seves valoracions i propostes. També és necessari millorar la participació dels alumnes al 

consell escolar del centre.  
 

Famílies.  
S’ha de destacar la feina  de l'APIMA. Aquest any ha fet aportacions econòmics per a la compra 

de material informàtic i ha fet front a una part dels tallers que la ponent d’Educació Emocional 

ha realitzat a l’aula amb 14 grups d’ESO, batxillerat i FPB.  
El grau de satisfacció de les famílies amb el centre pensem que ha millorat, encara que no 

tenim una sistematització de les respostes. Quan la comunicació família-centre és fluïda en 
general millora molt la resposta de l’alumne. Per tant pensem que no únicament els tutors si no 

tot el professorat ha de contribuir a que sigui possible. 

 
Personal no docent.  

Apart de la seva participació representativa al Consell Escolar, el personal no docent col·labora 
en la tasca d’educació dels nostres alumnes, donant suport a totes les mesures que apliquem i 

rebent les famílies de la manera més adequada. 
 

VALORACIÓ DELS RECURSOS HUMANS I MATERIALS  

 
Professorat: La quota de professors que ens ha correspost enguany ens ha resultat insuficient 

per poder desenvolupar la tasca que teníem prevista. Hi ha hagut una reducció de 2 professors 
en referència al curs 15/16. Un fet rellevant és la insuficient quota que ens assignen per fer les 

FCT dels dos CFGM. Hem comptat amb un total de 55 professors i professores. Dos d’ells amb 

una reducció d’1/3 de jornada i una altra professora a mitja jornada. Durant aquest curs també 
hem gaudit de la presència d’1 auxiliar de conversa en llengua anglesa que ens va arribar 

durant el mes de febrer quan havia d’haver arribat durant el mes de novembre. 
El clima de convivència de tots els treballadors del centre és bo i distés en general. Seria 

desitjable una major integració entre els ensenyaments (formació professional-secundària) 

perquè de vegades es té la sensació de pertànyer a dos mons  diferents. Cal planificar més 
línies comunes d'actuació. 

 
Personal no docent: Hem comptat amb la mateixa plantilla que en el curs 2015/16. El 

problema el tenim amb la neteja del centre. Tenim tres persones dedicades en aquestes 
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tasques que es veuen desbordades per la grandària del centre i que, a més a més, es veu 

agreujat per les baixes constants de dues de les tres netejadores que no són cobertes amb la 
promptitud que s’haurien de cobrir. 

 
Propostes de millora.  

Tenim la intenció de demanar una quarta netejadora, molt necessària, per poder mantenir el 

centre en condicions higièniques correctes.  
Tenim la intenció que ens assignin els recursos per poder realitzar correctament les FCT. Ara 

bé, ja ens han dit que no serà així. 
 

Recursos materials i instal·lacions.  
Els recursos de què disposem i els espais del centre són bàsicament els mateixos que en el curs 

2015/16. Els canvis principals han estat que s’han substituït ordinadors i canons de projecció 

vells per nous i s’han comprat llicències per poder utilitzar el programari legalment a les aules. 
S’ha fet una cuina nova per ser utilitzada com a eina educativa. També s’ha arreglat el petit 

teatre que tenim en el soterrani del centre adequant-lo a les exigències del professorat que el 
fa servir. A l’hora s’ha condicionat el magatzem per treure-li un major profit a l’espai. També 

s’ha condicionat els antics vestuaris del gimnàs per poder instal·lar el taller per a les activitats 

dels Departament de la Família Professional d’Activitats Comercials. També s’ha comprat una 
nova fotocopiadora. 

Propostes de millora. 
Tenim la intenció d’afrontar les següents intervencions per tal de millorar les instal·lacions del 

centre:  

-Pintar les aules i els passadissos de color blanc. És una tasca que s’ha començat en el mes de 
juliol i que es perllongarà durant el curs acadèmic 17/18. 

-Treure les contrafinestres de fusta. Sabem que la conselleria d’Educació i Universitat no té 

pressupostada cap inversió en la seva rehabilitació en els propers anys, per tant veiem la 
necessitat de treure-les pel seu estat ruïnós que fa que puguin caure degut  a la seva 

degradació. 

-Insistir a l’administració (hi ha compromís de fer-ho en aquest 2017) en la necessitat d’arreglar 

la caldera i les instal·lacions de la calefacció abans de novembre de 2017. 

-Reclamar a l’administració (hi ha compromís de fer-ho en aquest 2017) la transformació de 

l’antic gimnàs i vestuaris en aules i sala de reunions. 

 
 

LÍNIES D’ACTUACIÓ PER AL CURS VINENT 
El juny encara es molt prest per tancar una programació general, sobretot perquè és 

precisament aquest mes i en els següents quan arriben les instruccions, es fan les matricules, 

es coneix la quota, etc. Tot i això, durant el curs que ja acabam s’han vist algunes coses que no 
han funcionat com tocaven i d’altres que han sorgit i que no s’esperaven. Per tant, és bo tenir-

ho en compte per a la planificació del curs 2017/18. 
Normativa 

S’ha de fer conèixer i aplicar la documentació institucional i pròpia, que pot implicar una millora 

acadèmica dels alumnes i un benefici per a convivència de tots els membres de la comunitat 
escolar. De vegades, es produeixen errors i conflictes, que solen ser causats per la manca  

d’informació. Per aquest motiu, des de principi de curs, és primordial que tota la comunitat 
escolar conegui les normes de funcionament i organització del centre, que surten publicades al 

web. 

Organització 
El nombre dels grups per al curs vinent canvia respecte d’enguany. Esta previst fer 1 grup més 

a 2n d’ESO, 1 grup més a 4t d’ESO (un d’ells serà d’ensenyaments  aplicats) i desdoblarem les 
assignatures comunes a 2n de batxillerat. Dedicarem 24h al grup d’assignatures específiques 

(amb unes ràtios d’entre 2 i 6 alumnes) de 1r Batxillerat. També desdoblarem 9 hores 
setmanals dels mòduls del CFGM d’Activitats comercials, 2 hores setmanals dels mòduls del 

CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia i 5 d’FPB de Serveis comercials.  

Aquest any tenim un grup més, aquest fet obligarà a modificar la distribució d’alguns espais. 
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D’altra banda, és essencial que hi hagi una relació fluïda i permanent entre tots els organismes i 

estaments de la comunitat educativa. Primer, entre els professors i entre aquests i l’equip 
directiu; després, entre aquells i les famílies i d’aquestes amb l’equip directiu. L’APIMA ha fet i 

pot continuar fent un rol important en aquest sentit. En aquesta línia, la Direcció del centre ha 
de ser capaç de mantenir una comunicació constant i directa amb tots els sectors implicats en 

el sistema educatiu, des de l’Administració fins a les famílies. Per això els membres de l’equip 

directiu han de continuar potenciant les reunions amb els caps de departaments, els 
coordinadors, les comissions, l’equip d’orientació,... 

Convivència i coeducació 
Per assolir uns resultats acadèmics satisfactoris, primer de tot hi ha d’haver un entorn físic i 

humà acceptable. La comissió de convivència, el servei de mediació i l’equip directiu han de 
continuar treballant per reduir i prevenir conflictes i garantir un bon ambient de feina. Ara bé, 

això només es pot aconseguir si tots els membres de la comunitat educativa s’interessa i 

s’implica en aquest procés. Davant un problema, hi ha d’haver un compromís de totes les parts, 
des de la resposta de les famílies fins al coneixement dels professors de quin es el protocol a 

seguir. 
Les eines són diverses i s’han de conèixer. La primera de totes, i la més important, és l’empatia, 

el respecte i la comprensió. Després tenir ben clar quin és el rol de cadascú, saber que s’ha de 

fer o on s’ha d’anar segons el cas i aprofitar els recursos que ofereix el centre. En darrer lloc, hi 
hauria la normativa. 

Per al curs 2017/18 es vol continuar amb el servei de mediació, es vol reforçar la figura del 
tutor i la comunicació de les famílies amb el centre. 

Les TIC 

S’ha de seguir amb la idea d’estendre al màxim l’ús de les TIC i fer partícip a tots els 
departaments didàctics i a tots els nivells, potenciant eines com l’entorn educatiu virtual. Com a 

complement, cal oferir formació al professorat, aquest fet es farà amb una Formació a Centre 
sobre la Gamificació i les Apps educatives. 

Atenció a la diversitat 
Des de fa dos anys tenim el mateix orientador, fet que ens ha donat uns resultats molt positius 

en vers a l’alumnat, el professorat i les famílies. Esperem que en el proper curs 17/18 puguem 

tenir el mateix orientador per poder continuar la feina dels dos darrers anys. A batxillerat i als 
cicles formatius també ens hem trobat alumnes amb circumstancies personals o de salut 

particulars. Ara be, cal insistir encara en la necessitat que tot el professorat implicat conegui les 
diferents problemàtiques dels alumnes que ens arriben i de quina manera se’ls han de fer 

adaptacions. L’aplicació del nou PAT millorarà l’atenció de tot l’alumnat i ajudarà als tutors i 

tutores a desenvolupar millor la seva feina. 
Programes i projectes 

En principi, la idea es mantenir tots els programes que han funcionat en el curs passat. Es 
crearan les següents coordinacions/Dinamitzacions: 

 Tecnologies de la informació i la comunicació 

 Convivència i coeducació 

 Biblioteca 

 Normalització lingüística 

 Ecoambiental 

 Activitats extraescolars 

 Prevenció de riscos laborals 

 Salut Jove 

 Programa reutilització llibres de text 

 FP a distància i exàmens lliures 

 Programa EOIES 
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4.VALORACIÓ DELS PROJECTES INSTITUCIONALS  
 

PROJECTES 

FIXAT 
A PGA GRAU 

ASSOLIMENT 

ACTUACIONS FETES  

i  

PROPOSTES PER AL CURS SEGÜENT SÍ NO 

1 
Projecte 

Educatiu 
X  5 

S’ha revisat, millorat i actualitzat a la normativa 

vigent en el curs 2016/17. 

2 
Concreció 

Curricular 
X  1 

Es tenia previst però no s’ha fet. Inclourem la seva 

revisió a la PGA del curs 2017/18 

3 
Projecte 

Lingüístic 
X  5 

S’ha revisat, millorat i actualitzat a la normativa 

vigent en el curs 2016/17 

4 

Pla 

d'Acolliment 
/PALIC 

 X 1 
No s’havia contemplat a la PGA del curs 2016/17. 

Inclourem la seva revisió a la PGA del curs 2017//18 

5 
Pla de 

Convivència 
X  5 

S’ha revisat, millorat i actualitzat a la normativa 
vigent en el curs 2016/17 

6 
Pla d'Atenció 
a la Diversitat 

 X 1 
No s’havia contemplat a la PGA del curs 2016/17. 
Inclourem la seva revisió a la PGA del curs 2017//18 

7 
Pla d'Acció 

Tutorial 
X  5 

S’ha revisat, millorat i actualitzat a la normativa 
vigent en el curs 2016/17 

8 

Reglament 
d'Organització 

i 
Funcionament 

X  5 
S’ha revisat, millorat i actualitzat a la normativa 

vigent en el curs 2016/17 

9 
Pla 

d’Evacuació 
X  5 

S’ha revisat, millorat i actualitzat a la normativa 

vigent en el curs 2016/17 

 

VALORACIÓ I ANÀLISI DE LA CONVIVÈNCIA  

 
La percepció general és que la conflictivitat al centre no és un problema greu (veure gràfics 

adjunts). Però això no és garantia d'una convivència plena o del tot satisfactòria. Aquest any 
hem tingut un 1r d’ESO D molt mogut com es pot comprovar malgrat aquest fet podem dir que 

s’ha pogut fer feina amb tranquil·litat durant tot el curs escolar. 

 
La conflictivitat es concentra en els primers cursos d'ESO i a 1r del CFGM d’Activitats comercials, 

i va disminuint, paulatinament, en els cursos superiors d'ESO; essent gairebé inexistent en els 
cursos de batxillerat i a la resta de grups dels cicles formatius de Grau Mitjà. Els problemes 

greus s'ha produït, en els darrers anys, en els cursos de FPB; tot i que concentrats en molt pocs 
alumnes. 

 

La visió de l'alumnat sobre aquesta qüestió és significativa: tot i que la convivència és bona 
(percepció de baixa conflictivitat) hi ha moltes coses que es poden fer. Per tot això, considerem 

que: 
 

 És necessària la participació i la corresponsabilització de la comunitat educativa per tal 

d’aconseguir una actuació compartida i coherent, eficaç i eficient, fonamentada en una 

cultura dialògica, basada en l’acord i la norma i concretada amb fermesa, rigor i afecte. 

 L’actuació global i integral perquè amb mesures parcel·lades no s’aconsegueix un clima 

necessari per a la convivència. Cal un plantejament integral de tota la comunitat 
educativa, partint d’un procés d’aprenentatge col·lectiu i amb una organització que 

gestioni, articuli i doni sentit a les actuacions i als processos. 
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5.VALORACIÓ DELS PLANS ANUALS 

 

 
PLANS 

ANUALS 

FIXAT A 

PGA GRAU 

ASSOLIMENT 

ACTUACIONS FETES  

i  
PROPOSTES PER AL CURS SEGÜENT SÍ NO 

1 
Pla d'acolliment 

/PALIC 
X  5 

Dedicar el màxim d’hores possibles a atendre a 
l’alumnat nouvingut. 

2 PISE / ALTER X  5 
Dedicar tres hores lectives  a l’atenció d’aquest 
alumnat per part d’una professora del Departament 

d’Orientació. 

3 

Pla per a la 

millora dels 
resultats 

 
X 

 

El fet de realitzar les reunions d’equips docents 

dins l’horari de 8 a 14h pot fer que la coordinació 
augmenti i a l’hora millorin els resultats 

4 
Pla específic 

per a alumnat 

repetidor 

 
X 

 
Incentivar que  a les programacions dels diferents 
departaments didàctics hi hagi un pla específic per 

a l’alumnat repetidor. 

5 
Pla de foment 
de la lectura 

 
X 

 

Des de la Dinamització de la biblioteca en el curs 

2016/17 s’ha començat a fer un club de lectura 

amb els alumnes que continuarà en l curs 2017/18. 

6 

Pla per al 

seguiment de 
l'alumnat amb 

matèries 
pendents 

(Secundària) 

 X  
Incentivar que  a les programacions dels diferents 
departaments didàctics hi hagi un pla específic per 

a l’alumnat amb matèries pendents. 

7 

Pla de 

coordinació 
primària-

secundària. 

X  5 

Aquest curs s’ha fet una Formació intercentres per 

realitzar un Pla de coordinació que ha donat els 
seus fruits al mes de juny quan ens hem reunit 

amb els CEIPs adscrits en el nostre centre. 

8 

Pla anual de 

l'equip de 
suport 

X  5 

Incorporat a la programació i memòria del 

Departament d’Orientació. La presència dels equips 

de suport a les reunions d’equips docents és 
imprescindible per un bon desenvolupament del Pla 

a la diversitat. 

10 

PLA DE 

CONVIVÈNCIA: 
actuacions 

anuals  

previstes en la 
PGA. 

X  5 

L’aplicació del Pla  de Convivència aprovat en el 
Consell Escolar del mes de juny de 2017 facilitarà 

les actuacions per reduir, si cal, la conflictivitat en 

el centre. 

11 

Pla anual 
d’activitats per 

a la consecució 
dels objectius 

del PLC que 
s’havien fixat a 

la PGA 

X  5 
Potenciar la implicació dels diferents departaments 
didàctics en el foment de la llegua és 

imprescindible per dur a terme una bona feina. 

 
 


