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1.Diagnòstic inicial 
 

1.1. Principals conclusions globals extretes de la memòria del 
curs anterior 
 

a. Continuar amb la introducció progressiva dels mitjans informàtics i 
audiovisuals a les aules, per afavorir l'ús de les noves tecnologies entre tot 
l'alumnat i el professorat del centre. 

b. Millorar l'aplicació del Pla d'Orientació acadèmica i professional (POAP) a 
ESO i Batxillerat, amb la finalitat d'orientar el millor possible els alumnes a 
nivell acadèmic i/o professional. 

c. Continuar amb les reunions d'orientació amb alumnes i famílies 
d. Realitzar anualment un manteniment de les principals infraestructures de 

l’edifici  
e. Revisar i avaluar el Pla de Convivència, a l'objecte de millorar la convivència 

en el centre i fer una posterior aplicació d'aquest pla. 
f. Revisar el Pla d'Acció Tutorial de l'institut  
g. Continuar impulsant la organització i celebració d'activitats institucionals i 

conjuntes de centre  
h. Fomentar la lectura i l'ús de la biblioteca a través de la coordinació de 

Biblioteca.  
i. Continuar amb la coordinació amb l’APIMA sobre la reutilització de llibres de 

text i lectura. 
j. Implantar el servei de Mediació escolar en el centre.  
k. Continuar treballant en la línia de centre ecoambiental.  
l. Mantenir la col·laboració amb APIMA de l'institut 

 

1.2. Anàlisi del context del centre. 
 
Alumnat 
 
En el present curs 2016-17 el nombre d'alumnes matriculats és de 480. 

 
Les dades per ensenyaments i nivells es poden veure en següent quadre:  

 

1r ESO 1r BATXILLERAT 

A 19 A (CT) 25 

B 21 B (HCS) 21 

C 20 TOTAL 46 

D 20 2n BATXILLERAT 

TOTAL 80 A (CT-H) 19 

2n ESO B (HCS) 16 

A 22 TOTAL 35 

B 23 GRAU MITJÀ 

C 22 1r Farmàcia 31 

D 23 2n Farmàcia 20 

TOTAL 90 FCT Farmàcia 7 
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3r ESO 1r Ac.Comerc. 23 

A 24 2n Ac.Comerc. 8 

B 26 FCT Comerç 1 

C 10 TOTAL 90 

TOTAL 60 F. PROFESSIONAL BÀSICA 

4t ESO 1r Serveis Comercials  11 

A 19 2n Informàtica i Comunicacions  8 

B 18 FCT Informàtica 1 

C 20 TOTAL 20 

TOTAL 57   

  

 
Es pot observar que les ràtios a ESO i Batxillerat són baixes gràcies a 

l’esforç horari del professorat que ha possibilitat fer 3 grups més dels que ens 
dóna l’administració educativa. Mentre les ràtios a 1r dels 2 cicles formatius de 
Grau Mitjà i a 1r de Formació Professional Bàsica són excessives per poder donar 
una formació professional individualitzada  
 
Agrupaments i ràtios dels alumnes 
 

Pel que fa a l’agrupament dels alumnes d'ESO i Batxillerat, s’han tingut en 
compte diversos criteris: 

Els criteris d'agrupament de primer d'ESO s'elaboren a partir de la 
informació del curs anterior que ens proporcionen els tutors i equips docents de 
les escoles adscrites. 

Repartim de manera equitativa els alumnes repetidors. Els alumnes NESE 
s'han assignat al grup on tenen el suport de la professora d'audició i llenguatge i 
dels professors de pedagogia terapèutica. També és té en compte l'elecció de 
cursar religió. 

Als altres cursos d'ESO s'ha tingut en compte la informació del tutor i 
l'equip docent del curs anterior, es especifiques i troncals elegides, la disponibilitat 
d'hores de suport educatiu dins l'aula per part del departament d'orientació, 
l'elecció entre les matemàtiques acadèmiques i les aplicades de 3r d'ESO i 4t 
d’ESO i l'elecció de cursar religió. 

A Batxillerat l'agrupament el marca l'elecció entre científic-tecnològic i 
humanístic-social. 

Tots els grups d'ESO, Batxillerat, CFGM i FPB tenen una aula de referència 
on s'impartiran totes les matèries que no necessiten aula específica; consideram  i 
que aquesta mesura és important, atès que no es perd tant de temps en els 
canvis de classe, a més d'implicar l’alumnat amb el manteniment de la neteja. 
 
Noves implantacions: 
 

Aquest curs s'acabarà d’implantar la LOMCE a ESO i Batxillerat. 
 

A la Formació Professional aquest curs s’inicia la Formació Professional 
Bàsica de Serveis Comercials i a l’hora serà el darrer curs escolar que s’impartirà la 
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Formació Professional Bàsica d’Informàtica i comunicacions. 
 
Professorat 
 

Enguany comptem amb un total de 54 professors i professores més 1 
professor de religió. La plantilla del nostre centre és bastant estable, tenim 34 
professors amb destí definitiu (64,81%) i 4 professors interins que porten més de 
tres anys en el nostre centre, fet que permet dotar de continuïtat als projectes del 
nostre centre. 
 
Activitats extraescolars 
 

Un dels nostres objectius és poder realitzar activitats que estiguin lligades a 
una sèrie de diades que tenen relació amb la nostra illa (Sant Antoni, Dia del Llibre, 
etc). Es mantindran les celebracions de final d’etapa de 4t d’ESO i 2n de batxillerat. 
Intentarem fer el mateix al 2n curs dels CF de Grau Mitjà. 

 
Aquest curs 2016/17 continuarem fent feina amb l'APIMA, duent a terme  

reunions bimensuals per programar, avaluar i millorar les activitats conjuntes. 
Sobretot treballarem la reutilització de llibres de text i lectura perquè els 
inconvenients i malentesos d’aquest any no es tornin  a repetir. 
 

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS, ACTUACIONS, SEQÜENCIACIÓ, 
RECURSOS I INDICADORS PER AL CURS 
 

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

Indicador: Augment del 50% de les convocatòries de CCP – Reunions trimestrals amb els 

departaments didàctics i professionals 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS AGENTS 
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. 

ED X X X 

Realitzar reunions 
trimestrals entre 

l’equip directiu i 

cada departament 
didàctic. 

ED-DD X X X 

Claustres més 

dinàmics. Ordre del 
dia clar, amb 

convocatòria i 
documentació 

lliurada amb 48h 
d’antelació 

ED X X X 

Recursos humans necessaris: ED (Equip directiu). DD (Departament didàctics) 
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OBJECTIU: Potenciar i millorar la imatge del centre 

Indicador: Augment del 50% de visites al web del centre/Augmentar al 50% la convocatòria de 
concursos/50% d’assistència a les portes obertes/ Augment del 100 % de les reunions amb 

l’escola concertada 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS AGENTS 
1r 

trimestre 
2n 

trimestre 
3r 

trimestre 

Potenciar la pàgina 

web. 

Crear un web nova 

i actual 
ED   X 

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. 

CDA  X X 

Crear un concurs 

d’art amb materials 
reciclats a nivell 

escolar (Alaior-Es 
Migjorn Gran) 

CDA   X 

Organitzar jornades 

de portes obertes 
adreçades a 

famílies de futurs 

alumnes de 1r 
d'ESO; Batxillerat i 

CFGM. 

ED-CCP- 
DD 

  X 

Convocar reunions 

amb l’escola 

concertada “La 
Salle” 

ED X X X 

Potenciar participació 

alumnat/professorat 

Animar l'alumnat i 

els departaments a 
participar en 

esdeveniments i 
iniciatives externes 

al centre. 

DD X X X 

Fomentar 
l'exposició de 

treballs de 
l'alumnat en espais 

del centre i fora 

d’ell. 

DD X X X 

Recursos humans necessaris: ED (Equip directiu). CDA (Coordinador i dinamitzador activitats 

culturals). DD (Departaments didàctics). CCP (Coordinació pedagògica) 
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OBJECTIU: Potenciar i millorar l'eficàcia de la feina dels professors i professores 

Indicador: 90% assistència del professorat / 90% graelles omplertes pel professorat 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS AGENTS 
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. 

ED X   

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. 

ED X X X 

Assegurar  que les 
reunions acabin 

sempre amb uns 
acords i es 

comuniquin en la 
major brevetat 

possible. 

EDO X X X 

Fer seguiment dels 
acords a la TOE 

TOE X X X 

Controlar 

l'assistència a les 
reunions de tots els 

seus membres i 
obligar en cas 

d'absències 

justificades que es 
deixi la informació 

necessària. 

ED X X X 

Mantenir i potenciar 
l'ús del moodle.  

Reprendre la  
utilització de la 

intranet 

ED-EDO X X X 

Recursos humans necessaris: ED(Equip directiu). TOE(Tutories). EDO (Equip Docent) 
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OBJECTIU : Potenciar la implicació de l'alumnat amb el centre i augmentar el 
sentiment de pertinença 

Indicador: 60% d’enquestes (positives:7 sobre 10) de satisfacció de l’alumnat 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS AGENTS 
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. 

ED-DO X X X 

Realitzar enquestes 
on l’alumnat pugui 

avaluar les activitats 
que es fan al centre. 

ED   X 

Dur a terme sondeigs 
d'opinió on ells puguin 

fer propostes. 
ED  X X 

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

tallers. 

ED-DD   X 

Potenciar 
l’organització de 

viatges d'intercanvi 
lingüístic i cultural. 

ED-CDAE X X X 

Fomentar i potenciar 
les activitats culturals 

aprofitant dates 
assenyalades (Dia del 
Llibre, Sant Antoni, 

etc) 

ED-CDAE X X X 

Promoure la decoració 
del centre amb 

treballs de l’alumnat.. 
DD X X X 

Mantenir la festa de 
final d'etapa a 

Batxillerat i a ESO. 
ED   X 

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

ED   X 

Promoure la 
participació de 

l'alumnat en el Consell 
Escolar. 

ED-DO X X X 

Crear un espai al web 
del centre on es 
puguin penjar 

creacions, opinions, 
entrevistes, etc. dels 

nostres alumnes. 

ED-TIC  X X 

Potenciar la trobada 
d’ex-alumnes 

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

ED   X 

Recursos humans necessaris: ED (Equip Directiu). APIMA (Associació pares i mares). TIC (Informàtic). 
CDAE ( Coordinador act. extraescolars ). DO (Departament Orientació). 
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OBJECTIU :Potenciar  la participació dels pares i mares 

Indicador: 60% d’enquestes (positives:7 sobre 10) de satisfacció de les famílies/APIMA-
80% assistència reunions família/tutors-80% assistència reunions famílies 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS AGENTS 
1r 

trimestre 

2n 

trimestre 

3r 

trimestre 

Potenciar la 

relació APIMA-
INSTITUT-

FAMÍLIES 

Col·laborar amb 
l’APIMA a través de 

reunions mensuals. 

ED X X X 

Difondre la 

importància de 

participar com a 
membres del 

Consell Escolar. 

ED-

APIMA 
X X X 

Crear un espai a la 
pàgina web on els 

pares i mares 
puguin penjar 

comentaris i 
propostes. 

ED-TIC X X X 

Realitzar les 

reunions de principi 
de curs amb les 

famílies durant la 

primera setmana 
d’octubre. 

ED X X X 

Establir canals de 
comunicació 

eficaços entre el 

centre i les famílies 
a través de les 

apps. 

ED X X X 

Realitzar dues 
sessions de 

seguiments a 
mitjans 1r i 2n 

trimestre 

ED X X  

Mantenir els finals 
de curs de 2n de 

Bat i 4t d’ESO. 

ED   X 

Realitzar enquestes 
a les famílies per 

saber la seva opinió 
sobre el 

funcionament del 

centre 

ED  X X 

Trobar mecanismes 

perquè l’APIMA 
torni a engegar les 

classes de suport 

als capvespres 

ED-

APIMA 
X X X 

Recursos humans necessaris: ED (Equip Directiu). APIMA ( Associació pares i mares ). TIC 

(Informàtic) 
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OBJECTIU: Potenciar i millorar l'actual sistema de préstec de llibres de text 

Indicador: 10% de les famílies del centre participi del programa 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS AGENTS 
1r 

trimestre 

2n 

trimestre 

3r 

trimestre 

Potenciar al 

programa de 
préstec 

Nomenar una 

persona 

responsable 
d'aquest programa. 

ED X X X 

Difondre el 

programa per tal de 
comptar amb més 

recursos cada any. 

CDLL-ED X X X 

A finals d’abril tenir 

la llista de llibres de 

text i lectura per al 
urs 17/18 

CDLL-ED   X 

Recursos humans necessaris: CDLL (Coordinador i Dinamitzador préstec llibres). ED (Equip 

directiu). APIMA 

 

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

Indicador: Renovació i modernització del 20% dels ordinadors del centre 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS AGENTS 
1r 

trimestre 

2n 

trimestre 

3r 

trimestre 

Sensibilitzar a la 

comunitat 

educativa 

Pressionar a 

l’administració 
perquè faci la 

inversió necessària 

en el centre. 

ED X X X 

Potenciar i  donar 

suport el 

coordinador i 
dinamitzador 

ambiental 

ED-CDA X X X 

Responsabilitzar 
l’alumnat del 

manteniment del 
mobiliari i de les 

zones comunes. 

ED-TOE X X X 

Redistribuir espais 
vestuaris antic 

gimnàs 

ED   X 

Aprofitar els 
recursos informàtics 

del centre. Millorar 
la formació del 

professorat en les 
noves tecnologies. 

ED-TIC  X X 

Mantenir el bon 

funcionament de les 
aules d'ordinadors i 

controlar millor l'ús 

que se'n fa. 

ED X X X 

Recursos humans necessaris: ED(Equip Directiu)   APIMA  TOE(Tutories) TIC (Informàtic) 

CDA(coordinador i dinamitzador ambiental) 
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OBJECTIU: Millorar i augmentar la col·laboració entre professorat 

Indicador: Augment d’un 25% dels cursos de formació a centres-Augmentar el 100% els 
projectes entre departaments 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS AGENTS 
1r 

trimestre 
2n 

trimestre 
3r 

trimestre 

Millora del 

desenvolupament 

professional del 
professorat 

Afavorir i potenciar la 

participació del 
professorat en el 

treball en equip 

EDO X X X 

Afavorir l'aportació 
d'articles, fotos o 

material per a la 
revista o per a la 

pàgina web. 

EDO-TIC X X X 

Consensuar i 
potenciar les 

activitats 

complementàries on 
més d'un 

departament estigui 
implicat. 

EDO X X X 

Impulsar la 

participació en 
projectes 

interdepartamentals. 

EDO-ED X X X 

Donar difusió dels 
cursos de formació 

de professorat. 

EDO-ED-
CCC 

X X X 

Dinamitzar el pla de 
formació al centre. 

ED-CCC X X X 

Potenciar la utilització 
dels canals de 

comunicació i 

l'intercanvi d'idees 

EDO-ED X X X 

Recolzar des de 

l’equip directiu les 

decisions que es 
prenguin en aquestes 

coordinacions i 
dinamitzacions. 

Establir reunions 
quinzenals amb ells. 

ED X X X 

Recursos humans necessaris: ED (Equip directiu) EDO (Equip Docent) CCC (Coordinador i 

dinamitzador de cursos formació) TIC (Informàtic) 
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OBJECTIU: Potenciar i promoure  les llengües estrangeres i les ciències. 

Indicador: Incrementar el nombre d’intercanvis en un 100%-Convocar durant el 2n 
trimestre del curs 16/17 la 1ª Fira de la Ciència -Implementar en el curs 17/18 el decret de 

llengües estrangeres 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS AGENTS 
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) 

ED-CCP-

CDAE 
 X X 

Sol·licitar un 
Erasmus+  

ED-CCP-
CDAE 

X X X 

Sondejar la 

possibilitat 
d’implementar el 

decret de llengües 
estrangeres  

ED-CCP-

CDAE  X X 

Promoure viatges 

culturals (Itàlia, 
Grècia,...) 

ED-CCP-
CDAE 

  X 

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. 

ED-CCP-
CDAE   X 

Recursos humans necessaris: ED (equip directiu). CDC(Coordinador i dinamitzador Activitats 
Extraescolars). CCP (Coordinació pedagògica) 

 

OBJECTIU: Crear un servei de convivència i mediació 

Indicador: Implementació del Servei de Mediació durant el 3r trimestre del curs 2016/17 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS AGENTS 
1r 

trimestre 

2n 

trimestre 

3r 

trimestre 

Crear un servei de 

Mediació 

Nomenar  un 

coordinador i 
dinamitzador de 

convivència. 

ED X   

Elaborar un 
protocol de 

mediació i 

convivència 

ED-CDC-

DO 
  X 

Aplicar les normes 

de convivència des 

del primer dia de 
classe 

ED X X X 

Controlar 
l’assistència 

alumnat i posterior 

comunicació a les 
famílies de forma 

immediata. 

ED X X X 

Recursos humans necessaris: ED (equip directiu). CDC(Coordinador i dinamitzador de 
Convivència). DO (Departament Orientació) 
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OBJECTIU:  Relació comunicativa bidireccional amb el personal no docent 

Indicador: 60% d’enquestes (positives: 7 sobre 10) de satisfacció al personal no docent. 

 ACTUACIONS AGENTS 
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 

Secretari-

PND 
X X X 

Revisió conjunta 
dels diferents 

arxius documentals 

Secretari-

PND 
X X X 

Demandar a 
l’administració uns 

serveis de neteja 
adequats per la 

grandària del 

centre 

Secretari-
PND 

X X X 

Adequar els espais 

del serveis 

administratius 

Secretari-
PND 

X X X 

 
OBJECTIU:  Revisió i creació del  Documents de centre 

Indicador:  Revisió i realització feta a finals del curs 2016/17-80% professorat revisi els 
documents de centre 

ESTRATÈGIA ACTUACIONS AGENTS 
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 

ED-CCP X X X 

Creació de la 
Concreció Curricular a 

Formació Professional 

Reunions amb 
els 

departament 

afectats per a 
la seva 

realització 

ED-D.D. 

FPGM 
 X X 

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 

ED-CCP-
CDC 

X X X 

Recursos humans necessaris: ED (equip directiu). DO (Departament Orientació) CCP 

(Comissió Coordinació Pedagògica) D.D.FPGM (departaments didàctics dels cicles 
formatius de grau mitjà) CDC(Coordinador i dinamitzador de Convivència 
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3.ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE  
 

3.1. HORARI GENERAL DEL CENTRE 
 
Els grups d’ESO i FPB tenen 30 períodes lectius començant cada dia a les 8’00h i acabant a les 

14’05h.  
 
Els batxillerats tenen 32 períodes lectius començant cada dia a les 8’00h acabant cada dia a les 
14’05h excepte els dimarts i dijous que acaben a les 15’00h.  
 
Els CFGM tenen 31 períodes lectius començant cada dia a les 8’00h acabant a les 14’05h excepte 
dijous que acaben a les 15’00h  
 
CALENDARI GENERAL DEL CENTRE 
 

SETEMBRE OCTUBRE 

DL DT DC DJ DV DS DG DL DT DC DJ DV DS DG 

   1 2 3 4      1 2 

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30 

       31       

NOVEMBRE DESEMBRE 

DL DT DC DJ DV DS DG DL DT DC DJ DV DS DG 

 1 2 3 4 5 6    1 2 3 4 

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 

14 14 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 

28 29 30     26 27 28 29 30 31  

GENER FEBRER 

DL DT DC DJ DV DS DG DL DT DC DJ DV DS DG 

      1   1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29 27 28      

30 31             

MARÇ ABRIL 

DL DT DC DJ DV DS DG DL DT DC DJ DV DS DG 

  1 2 3 4 5      1 2 

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 

27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30 

MAIG JUNY 

DL DT DC DJ DV DS DG DL DT DC DJ DV DS DG 

1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31     26 27 28 29 30   
Els dos dies que el claustre ha proposat han estat el 31/10/2016i el 24/02/2017. Aquestes dues dates seran 
dutes al Consell Escolar de dia 20 d’octubre per ser aprovades, si és procedent. El Consell Escolar Municipal va 
acordar que aquestes dues dates eren adients. 
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3.2. CRITERIS PEDAGÒGICS PER A L’ELABORACIÓ DELS 
HORARIS DEL CENTRE 
 

Aquests criteris van ser aprovat en el claustre ordinari de dia 11 de juliol de 2016 
 

Agrupament de l’alumnat 
 

Des de la Conselleria d'Educació ens han adjudicat 3 grups de 1r ESO (77 +8 
repetidors: 85, és a dir, 28'3 de ràtio), 4 grups de 2n ESO (78+4 repetidors: 88, 
és a dir, 22 de ràtio), 2 grups de 3r d'ESO (45+5 repetidors: 50, és a dir, 25 de 
ràtio) i 1 grup de 3r de PMAR (8 alumnes), 2 grups de 4t ESO (54+10 repetidors: 
64: 32 de ràtio), 1r BAT (1 grup de ciències amb 27 alumnes i 0'5 grup 
d'humanitats/socials amb 20 alumnes), 2n BAT (0'5 grup de ciències amb 10 
alumnes i 1 grup d'humanitats/socials amb 22 alumnes: 32 de ràtio), 1  grup de 
FPB I de Serveis Comercials, 1 grup de FPB II d’Informàtica i comunicacions, 2 
grups del CFGM Activitats Comercials i 2 grups dels CFGM Auxiliar de Farmàcia i 
Parafarmàcia. 
 

Per tant veient aquestes xifres i dins de l’autonomia de centre que ens permet 
l’administració per al proper curs farem 1 grup més a 1r d’ESO, un grup més a 4t 
d’ESO i desdoblarem les assignatures comunes a 2n de batxillerat. Seguint 
aquesta nova distribució les ràtios serien les següent: 
 

1r ESO: 21'25 de ràtio amb 12 NESE 

2n ESO: 22 de ràtio amb 20 NESE 

3r ESO: 25 de ràtio amb 4 NESE 

4t ESO: 22 de ràtio amb 4 NESE 

2n BAT: 17 ciències/humanitats i 15 socials 
 

Seguint el nostre PEC els agrupament seran heterogenis. Cada a grup de cada 
nivell s'intentarà que tenguin una ràtio semblant, no havent desviacions de més de 
3 alumnes. Els alumnes NESE es repartiran equitativament en els grups en funció 
de les seves característiques. 
 

Els agrupament els farà l’equip docent i el departament d’orientació del curs 
acadèmic anterior. 
 

Desdoblaments ESO 

Seguirem els criteris que la marca l'administració. Els desdoblaments d'anglès 
aniran lligats amb els desdoblaments de Física i química i Tecnologia de 2n ESO i 
el desdoblaments d'anglès a 3r d'ESO aniran lligats amb Física i química, Biologia 
i/o tecnologia  

 

Assignatures quadrimestrals d’eso i batxillerat 
 

Les matèries de Biologia i geologia i Física i química de 3r d’ESO es faran anuals 
amb una càrrega lectiva de 2 hores setmanals. Així mateix, el mig període lectiu 
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setmanal de les matèries de Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i 
literatura de 4t d’ESO i 1r Batxillerat s’organitzaran de forma quadrimestral.  
 

PMAR 
 

Els alumnes del Programa de Millora de l’Aprenentatge i del rendiment (PMAR) de 
3r d'ESO cursaran la matèria d’Educació Física juntament amb un grup ordinari per 
optimitzar els recursos humans del departament d’Educació Física. 
 

Horaris d’ús dels espais 
 

Es distribuiran les hores de classe seguint el criteri d’aula de referència, excepte 
en les sessions de les àrees que disposen d’una aula específica, les quals 
s’impartiran en aquest espai. 
 

Durant els períodes lectius, els patis són fonamentalment d’ús del departament 
d’Educació Física. Es podran utilitzar sempre que el departament no els utilitzi per 
impartir les seves classes. 
 

Les aules d’informàtica es podran utilitzar prèvia sol·licitud a través de la Intranet. 
Existiran dos grups d’usuaris: aquells que facin la demanda per a una durada 
trimestral, i aquells que la facin de manera puntual o ocasional. Es tindrà en 
compte que ningú no pot quedar exclòs d’emprar els equipaments informàtics que 
disposa el centre. Prioritàriament tenen accés a les aules d'informàtica els grups 
que no tenguin ordinadors individuals a l'aula (1r ESO i 2n ESO) 
 

Cap dels espais del centre, especialment la sala d’actes, no queda exclòs de l’ús 
per a activitats acadèmiques ordinàries d’acord amb les necessitats horàries i 
organitzatives que puguin aparèixer durant el curs escolar. 
 

Horaris de l'alumnat 
 

Després dels tres primers períodes lectius i de la cinquena sessió hi haurà dos 
períodes de descans, un de 20 minuts i l'altre de 15 minuts, respectivament. 
 

Tots els grups d’ESO i FPB tenen 30 períodes lectius començant cada dia a les 
8’00h i acabant a les 14’05h. Els batxillerats tenen 32 períodes lectius començant 
cada dia a les 8’00h acabant cada dia a les 14’05h excepte els dimarts i dijous que 
acabaran a les 15’00h. Els CFGM tenen 31 períodes lectius començant cada dia a 
les 8’00h acabant a les 14’00h excepte dijous a les 15’00h 
 

Les assignatures amb dues hores setmanals no s’impartiran en dies naturals 
consecutius.  
 

Tutories 
 

Les sessions de tutoria dels grups d’un mateix nivell seran a la mateixa hora. 
S'assignarà com a tutor/a d’un grup a un/a professor/a que tingui la totalitat del 
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grup. Tots els tutors i tutores tenen una hora lectiva sense alumnes i des del 
centre s'intentarà assignar-los una hora complementària per desenvolupar la tasca 
tutorial. 
 

Horaris del professorat 
 

El professorat ha de complir les hores de permanència en el centre d’acord amb la 
normativa vigent, repartides en hores lectives, complementàries i de compensació. 
 

Dins l’horari setmanal de cada professor es contemplarà un període 
complementari de reunió de departament. 
 

Hi haurà com a mínim dos professors de guàrdia (guàrdia ordinària i guàrdia de 
pati) en cada període lectiu. Els professors de guàrdia de pati es coordinaran per 
tal de cobrir tota la superfície (interior i exterior) a controlar i vigilar. 
 

Els professors d’àmbit (excepte el d’àmbit pràctic, estarà adscrit al departament de 
Tecnologia) que imparteixin el Programa de Millora de l’Aprenentatge i del 
rendiment (PMAR) estaran adscrits al departament d’Orientació.  
 

Tot el professorat disposarà d’un període complementari setmanal d’atenció a les 
famílies. 
 

Coordinacions 
 

Coordinació/Dinamització 
Períodes 

lectius 
Departament assignat 

Tecnologies de la informació i la 
comunicació 

12 Departament d’Informàtica 

Servei de Mediació 3 Departament de Filosofia 
Biblioteca 2 Departament de Llengua Castellana i Literatura 
Ambiental 2 Departament de Biologia i Geologia 
Activitats extraescolars 3 Departament de Geografia i Història 
Activitats extraescolars d'illa 2 Departament d’Educació Plàstica i Visual 
Prevenció de riscos laborals 1 Departament de Tecnologia 
Salut Jove 3 Departament d’Orientació 
Activitats diades/final trimestre 2 Departament de Llengua Castellana i Literatura 
Llibres de text 2 Departament d‘Economia 
 

Flexibilització horària 
 

El professorat que pugui acollir-se a la flexibilització horària (mesures de 
conciliació familiar i laboral) podrà sol·licitar-la per un màxim de 2 períodes 
setmanals (si s'imparteix docència directa a ESO i FPB) o 4 períodes setmanals (si 
s'imparteix docència directa a Batxillerat i CFGM) perquè segon la normativa de la 
conselleria el professorat ha de romandre 28 períodes en el centre i la resta de 
professorat, sense expectatives de demanda de conciliació familiar, podrà 
sol·licitar fins a un màxim de dues “desiderates”. L’Equip directiu intentarà complir 
amb les mesures de conciliació familiar i laboral amb les “desiderates”. 
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Horari reunions equips docents 
 

Les Reunions d’Equips Docents (RED) es convocaran als capvespres amb un 
calendari aprovat pel claustre abans de començar les classes lectives. Les sessions 
d’Avaluació es convocaran als capvespres amb un calendari aprovat pel claustre 
abans de començar les classes lectives.  
 

3.3. CALENDARI DE REUNIONS I AVALUACIONS  
 

1a AVALUACIÓ 
2n BATXILLERAT 

RED 17 octubre 

CONCENTRATS 17-22 novembre 

AVALUACIÓ 23 novembre 

LLIURAMENT NOTES 24  novembre 

1a AVALUACIÓ 

ESO-1r BATXILLERAT-FPB-1r i 2n CFGM 

REDS 17-19 octubre 

CONCENTRATS 1r BAT 17-22 novembre 

AVALUACIONS 28-30 novembre 

LLIURAMENT NOTES 1 desembre 

2a AVALUACIÓ 
2n BATXILLERAT 

RED 23 gener 

CONCENTRATS 23 febrer-3 març 

AVALUACIÓ 6 març 

LLIURAMENT NOTES 7 març 

2a AVALUACIÓ 

2n CFGM 

CONCENTRATS 2-3 març 

AVALUACIÓ 6 març 

LLIURAMENT NOTES 7 març 

2a AVALUACIÓ 
ESO-1r BATXILLERAT-FPB-1r CFGM 

REDS 30 gener-1 febrer 

CONCENTRATS 1r BAT 16-21 març 

AVALUACIONS 21-23 març 

LLIURAMENT NOTES 24 març 

3a AVALUACIÓ 
2n BATXILLERAT 

RED A petició de la tutoria 

CONCENTRATS 11-16 maig 

AVALUACIÓ 18-23 maig 

LLIURAMENT NOTES 24 maig (vespre festa de graduació) 

RED 25 maig 

3a AVALUACIÓ 

ESO-1r BATXILLERAT-FPB-1r CFGM 

REDS 8-10 maig 

CONCENTRATS 1r BAT 8-13 juny (acabament classes 6 de juny) 

SUFICIÈNCIA 1r BAT 15-20 juny 

SUFICIÈNCIA 1r CFGM 12-14 juny (acabament classes 9 de juny) 

AVALUACIONS 19-21 juny 

LLIURAMENT NOTES 22 juny 

Aquest calendari va ser aprovat en el claustre de dia 9 de setembre de 2016. 
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3.4. Periodicitat i organització de les entrevistes individuals i les 
reunions col·lectives amb les famílies 
 
Durant el mes d’abril es faran les reunions amb les famílies per orientar-les en 
referència als estudis dels seus fills i filles. 
 
3.5. Mesures per a l'optimització i l'aprofitament dels espais i recursos 
 
Transformar el gimnàs i les seves dependències ha de ser una prioritat. A més, 
reorganitzar el soterrani i el magatzem també han de ser una prioritat per aquest 
curs 16/17. 
 

4. ESTAT DE LES INSTAL·LACIONS I ELS RECURSOS DEL 
CENTRE. MESURES PER A L’OPTIMITZACIÓ I 
L’APROFITAMENT DELS ESPAIS I ELS RECURSOS. 
 
Aules 
Tots els grups tenen aula de referència. Les aules especifiques estan ocupades 
quasi en un 90% de l’horari lectiu. També s’ocupen les sales de l’antiga casa de la 
consergeria. 
Biblioteca, pati i sala d’actes 
La biblioteca s’utilitza per a les activitats de biblioteca i diverses reunions així com 
per a alguna classe. La Sala d’actes es reserva per a activitats puntuals que 
necessitin d’un espai gran, per exemple, els exàmens concentrats de batxillerat. 
Pel que fa al pati es respecta, en primer lloc, com a aula d’educació física. 
Ordinadors, projectors i pantalles 
Totes les aules estan dotades de projectors, ordinadors i algunes d’elles per 
pantalles digitals. 
Tenim 3 aules d’informàtica. El centre haurà de fer una inversió  econòmica per 
millorar la dotació informàtica.  
Resta de les instal·lacions: 
La llista de tasques de renovació i restauració de les instal·lacions és llarga i el 
pressupost assignat al centre és molt reduït. Relació de millores: 

1. Transformar el magatzem 
2. Adequar la cuina 
3. Pintar la secretaria del centre 
4. Convertir l’antic vestuari del gimnàs en sales per atendre a les famílies. 
5. Convertir l’antic gimnàs amb aules 

 
5. PLANS PER A LA REVISIÓ, SEGUIMENT o MODIFICACIÓ 
DELS PROJECTES 
 

5.1. Projecte educatiu 

El PEC va ser aprovat en el curs 2007/08 i ha sofert diferent revisions al llarg del 
anys. Aquest projecte necessita ser actualitzat. Durant el proper curs s’ha de 
començar una revisió i adaptació a la nova normativa degut als darrers canvis 
legislatius que s’han produït i també s’ha d’adaptar a la realitat del centre i del 
municipi els quals han sofert canvis significatius en aquests darrers 10 anys. 
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5.2. Concreció curricular 

Durant aquest curs escolar hauríem de fer la concreció curricular de Formació 
professional i revisar la Concreció curricular de l’ESO. 
 

5.3. Programacions didàctiques  
Les diferents programacions didàctiques dels departament segueixen la normativa 
vigent i es poden trobar a la carpeta programacions didàctiques departament i al 
curs moodle DOCUMENTACIÓ 16/17. 
 

5.4. Projecte lingüístic  
Durant aquest curs es revisarà i actualitzarà aquest projecte per adaptar-lo a la 
normativa vigent. 
 

5.5. Pla d’atenció a la diversitat  
Es farà un pla que pugui arribar al màxim d’alumnes possibles ja siguin alumnat 
diagnòstic o no. 
 

5.6. Pla d’acció tutorial  
Durant aquest any s’ha elaborà un PAT realista que contengui accions que siguin 
positives per a l’alumnat i el professorat. 
 

5.7. Pla d’Orientació acadèmica i professional 
S’actualitzarà  aquest pla actualitzant-lo a la normativa vigent i creant un pla que 
sigui eficaç i, sobretot, realista en funció de l’alumnat que tenim. 
 

5.8. Pla de convivència (Reglament d’organització i funcionament)  
S’ha de revisar el Pa de convivència adaptar-lo a la realitat actual. El ROF ha de 
ser revisat aquest any i adaptar-se a la normativa vigent. Aquesta actualització o 
revisió ha de ser realista però sobretot possible d’implementar. A l’hora s’ha 
d’elaborar un document únic unificant totes les revisions fetes als darrers anys. 
 

5.9. Pla d’emergències i evacuació  
S’ha d’elaborar un pla eficaç per evitar qualsevol incidint que es pugui produir.  
 

6. PROJECTES QUE ACTUALMENT ESTAN EN FUNCIONAMENT. 
 
6.1. Programacions de les diferents coordinacions i dinamitzacions 
 
En aquest curs tenim aquestes coordinacions. L’objectiu d’aquestes coordinacions 
es realitzar una programació factible amb un objectius molt concrets i que, 
sobretot, es puguin complir durant l’any acadèmic 
 

 Coordinació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

 Coordinació de la Prevenció de Riscs Laborals. 
 Coordinació i dinatmitzador d'activitats extraescolars i diades. 
 Coordinació Servei de Mediació 
 Coordinació i dinatmitzador de la Biblioteca. 
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 Coordinació i dinatmitzador Ambiental 
 

Les programacions d’aquestes coordinacions i dinamitzacions es troben a la 
carpeta coordinacions i al curs moodle DOCUMENTACIÓ 16/17. 
 

7. PLA D’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DEL PROCÉS 
DE DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE DE L’ALUMNAT  
 
Els departaments didàctics realitzaran cada final de trimestre una valoració i 
avaluació dels resultats aconseguits dels seus departaments. Es seguirà el model 
FITXA TRIMESTRAL DE SEGUIMENT DE LES PROGRAMACIONS DE LES MATÈRIES 
PER DEPARTAMENTS (annex 1) sense detriment dels models o propostes que 
puguin arribar des de la Inspecció educativa.  
 
A la Comissió de Coordinació Pedagògica es farà una anàlisi dels resultats globals i 
a l’hora s’analitzaran els resultats comparant-los amb els resultats d’anys anteriors, 
Menorca i de les Illes Balears. 
 
Des de les reunions de tutors i tutores amb l’orientador es realitzarà també una 
anàlisi del seu grup i es proposaran les possibles actuacions per redreçar la 
situació negativa que s’ha analitzat. 
 
L’equip directiu coordinarà i supervisarà l’anàlisi elaborant un informe global. 
 

DESPRÉS DE CADA AVALUACIÓ 

Documents Responsable Anàlisi i valoració 

Informes 
d’avaluació 
 
Actes 
 

Tutors 
Equips docents 
Caps d’estudis 
Departaments 
didàctics 

Anàlisi comparativa dels resultats dels 
diferents grups d’un mateix curs i possibles 
causes 
Anàlisi comparativa dels resultats per 
matèries i possibles causes 
Efectivitat dels protocols d’intervenció en 
disciplina i absentisme 
Valoració de l’efectivitat dels reforços, 
tractament de la diversitat, grups de PMAR 
Anàlisi dels alumnes que repeteixen curs 

Equip directiu Reorganització dels reforços 
Mesures de convivència a través de la 
comissió de convivencia 

Departament d’orientació 
Orientació i motivació 
Cooperació amb els serveis 
externs 

Revisió dels suports 
Col·laboració amb els departaments per a 
l’elaboració de les ACIS 
Propostes d’atenció específica per alumnat 
amb més dificultats, absentisme, etc 

Departaments didàctics i 
professionals 

Coordinació entre membres del departament 
Coordinació entre departaments 
Revisió de la programació didàctica 
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Tutoria i equip docent Treball en les famílies. 
Mesures de convivència 
Orientació i motivació 
Cooperació amb els serveis externs 

 

8. PLA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT. 
 
Aquest curs escolar es faran 2 activitats de Formació a centres amb aquestes 
denominacions: 
 

 Transició d’alumnes de primària a secundària de 20h. 
 Educació emocional de 20h. Es faran dos grups degut a la gran l’acceptació 

dins els claustre (35 professors participaran) 

 Taller sobre Treball en projectes (pendent de confirmar) 
 Taller de Primers Auxilis (pendent de confirmar) 
 
 
VOLEM FER CONSTAR QUE ANY RERE ANY L'ASSIGNACIÓ DE FUNCIONAMENT 
DEL CENTRE DISMINUEIX AL TEMPS QUE AUGMENTEN DE MANERA IMPORTANT 
LES DESPESES DE MANTENIMENT I FUNCIONAMENT . EN ESPECIAL, LA PUJA 
IMPORTANTÍSSIMA DE LA DESPESA EN ELECTRICITAT I OBRES DE 
MANTENIMENT. TAMBÉ TENIM PROBLEMES PEL QUE FA A LA DOTACIÓ DEL 
PERSONAL DE NETEJA .  
 

L’ EQUIP DIRECTIU VOL REITERAR LA SEVA PREOCUPACIÓ 
 
9. ACTA D’APROVACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL PEL 
CONSELL ESCOLAR.  
 
DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ Diligència per a fer constar que la present Programació 
General Anual corresponent al curs 2016-2017, compta amb l’aprovació del 
Claustre pel que fa als aspectes pedagògics i curriculars; així mateix, es fa constar 
que va ser presentada al Consell Escolar, i que va ser avaluada en la reunió de dia 
20 d’octubre de 2016, i va ser avaluada favorablement per unanimitat.  
 

Alaior, 20 d’octubre de 2016 
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ANNEX 1 

FITXA TRIMESTRAL DE SEGUIMENT DE LES PROGRAMACIONS 

DE LES MATÈRIES PER DEPARTAMENTS 

CURS: 2016/17 DEPARTAMENT: 

TRIMESTRE:  

 

 

MATÈRIA GRUP 

ASSOLIMENT  
80% UD 

PROGRAMADES 

TRIMESTRE 

MOTIUS PER NO ASSOLIR EL 80% 

DE LES UD PROGRAMADES 

SI NO 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


